
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJOHARJOITTELURATA METSÄOPETUKSEEN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mattila Tommi 
 

 
Opinnäytetyö 

 
Metsätalouden koulutusohjelma 

Metsätalousinsinööri (AMK) 
 

2022



 
Metsätalouden koulutusohjelma 
Metsätalousinsinööri (AMK) 

 
Opinnäytetyön tiivistelmä 

 

 
Tekijä  Tommi Mattila Vuosi 2022 
Ohjaaja Jussi Soppela 
Toimeksiantaja REDU 
Työn nimi Ajoharjoittelurata metsäopetukseen 
Sivu- ja liitesivumäärä 47 + 10 
 

 
Nykypäivän metsäkoneenkuljettajan työ on koko ajan haastavampaa kuljettajan 
ammattitaitovaatimustasojen noustessa. Kuljettajakoulutukselta vaaditaan nyky-
ään enemmän, ja tämän vuoksi alaa opiskelevien koulutusta on tehostettava. 
REDU kouluttaa metsäalan perustutkinnossa metsäkoneenkuljettajia, mutta kou-
lutusaika on rajallinen, samoin resurssit koulutuksessa. Opinnäytetyössäni olen 
yhteistyössä koulutusorganisaation kanssa kehittänyt toimintamallin, jossa met-
säkoneenkuljettajien koulutuksen alkutaivalta pyritään tehostamaan. 
 
Opinnäytetyössäni rakennettu ajoharjoittelurata tehostaa kuljettajakoulutusta, 
koska aloitus metsäkoneiden kanssa on tehokas; koneilla päästään kuormaus-
harjoitusten lisäksi myös ajamaan metsässä erilaisissa maastoissa. Tämä edes-
auttaa kuljettajaopiskelijoiden ensimmäisiä varsinaisia metsäopetusjaksoja, 
koska heidän ei tarvitse enää opetella koneella maastoajoa, vaan opiskelijat voi-
vat keskittyä uusiin haasteisiin opetustyömailla. 
 
REDUn metsäalan henkilökunnalle on teetetty Webropol-kysely, kuinka ajorataa 
pitäisi kehittää. Kyselyn tulosten perusteella ajorataa on suunnitelmassa kehi-
tetty. Syksyllä 2022 aloittanut metsäalan perustutkintoryhmän viikon mittainen 
ajoratajakso sisältyy opinnäytetyöhön. Jaksosta kuvataan eri menetelmillä esitte-
lyvideo REDUn sosiaaliseen mediaan. 
 
Kuvaan opinnäytetyössä sen, kuinka ajoradan suunnittelu ja rakentaminen ete-
nevät. Syksyn ajoratajaksolta on teetetty metsäalan opiskelijoille palautekysely, 
jonka pohjalta ajorataa ja siellä toimimista jatkossa kehitetään. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avainsanat  koulutus, metsäala, metsäkoneet, oppimisympäristö 
Muita tietoja Ajoratajaksosta on kuvattu esittelyvideo REDUn sosi-

aaliseen mediaan.



 
Forestry 
Forestry engineer 

 
Abstract of Thesis 
 

 

 
Author  Tommi Mattila  Year 2022 
Supervisor Jussi Soppela 
Commissioned by REDU 
Subject of thesis Driving practice area for forest education 
Number of pages 47 + 10 
 

 
In the work of today's forest machine operator, the professional requirements are 
increasing, as the work is constantly more challenging. Training in the field needs 
to be made more efficient, because nowadays more is required of operator train-
ing. REDU trains forestry students in the basic forestry degree, but training time 
and resources are limited. In the thesis, an operating model has been developed 
together with the educational organization. In the operating model, the beginning 
of the machine operator's training is aimed at making it more efficient. 
 
A driving practice track has been built in the thesis, which enhances operator 
training. The beginning of the studies is effective because in addition to loading 
operation exercises, with the machines students can also drive in the forest on 
varying terrains. This helps the operator students' first actual forest training ses-
sions because they no longer have to learn how to drive a machine, but they can 
focus on new challenges at the training areas. 
 
A Webropol survey has been sent to the forestry staff at REDU, based on the 
results of which the driving practice area has been developed. A group of basic 
forestry degree students was included in the thesis. The group started in autumn 
2022. An introductory video for REDU's social media was also filmed from the 
driving practice area. 
 
The thesis describes how the design and construction of the driving training area 
progresses. A feedback survey has been given to the students who were on the 
driving training area in the fall, based on which the track and operations there will 
be developed in the future. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words  education, forest industry, forest machine operators 
Special remarks introductory video will be filmed for REDU's social media 

about the track section.



 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO .................................................................................................... 8 

2 METSÄOPETUS ........................................................................................... 10 

2.1 Opiskelu koneopetuksessa .................................................................. 10 

2.2 Oppiminen työtä tekemällä .................................................................. 11 

2.3 Oppimisympäristöt ............................................................................... 12 

2.4 Työelämän vaatimusten huomioonottaminen ...................................... 15 

3 KONEOPETUS METSÄSSÄ ........................................................................ 18 

3.1 Ajoradan tarve ..................................................................................... 18 

3.2 Ajoradan hyödyt ................................................................................... 18 

4 PROSESSIN KUVAUS JA KEHITTÄMISTARPEET ..................................... 20 

4.1 Menetelmät .......................................................................................... 20 

4.2 Kysely henkilökunnalle......................................................................... 20 

4.3 Kyselyn johtopäätökset ........................................................................ 21 

5 AJORADAN SUUNNITTELU ........................................................................ 22 

5.1 Tasoalueet ........................................................................................... 22 

5.1.1 Alkuperäinen suunnitelma ............................................................. 23 

5.1.2 Metsähallituksen katselmus .......................................................... 23 

5.1.3 Alueet vaikeustason mukaan ........................................................ 24 

5.2 Uraverkosto ja varastoalue .................................................................. 25 

5.3 Koneilla tehtävät harjoitukset ............................................................... 26 

5.4 Päivähuollot ja tarkastukset ................................................................. 28 

6 AJORADAN RAKENTAMINEN ..................................................................... 29 

6.1 Koneiden sijoittelu ................................................................................ 29 

6.2 Varastoalueen järjestely ....................................................................... 30 

6.3 Puutavara maastoon ............................................................................ 31 

6.4 Maastomerkinnät ................................................................................. 32 

7 KOULUTUSOSIO ......................................................................................... 34 

7.1 Ajoonlähtötarkastus ............................................................................. 34 

7.2 Hallintalaitteet ja koneen käyttö ........................................................... 35 

7.3 Ajoradan tehtävälista ........................................................................... 37 



 

7.4 Puutavaran kuormaus ja koneilla ajaminen ......................................... 37 

7.5 Videon kuvaaminen ............................................................................. 38 

8 PALAUTEKYSELY OPISKELIJOILLE .......................................................... 40 

8.1 Ensimmäiset kysymykset ..................................................................... 40 

8.2 Avoimet kysymykset ............................................................................ 41 

9 POHDINTA ................................................................................................... 43 

LÄHTEET .......................................................................................................... 46 

LIITTEET .......................................................................................................... 48 

 

 

 

 



6 

 

ALKUSANAT 

Kiitän työnantajaani Rovaniemen koulutuskuntayhtymää, joka on mahdollistanut 

opinnäytetyön tekemisen antamalla resursseja käyttööni. 

Kiitokset saa myös Metsämiesten Säätiö, joka on tukenut minua opinnäytetyös-

säni. 

  



7 

 

KÄYTETYT LYHENTEET JA TERMIT 

 

kourajumppa kuormaamisen harjoittelua metsäkoneilla 

METKO Metsäkoulutuksen osaamisen kehittäminen Pohjois-

Suomessa -hanke 

osp  osaamispiste 

op  opintopiste  



8 

 

1 JOHDANTO 

 

Rovaniemellä metsäalan perusopetuksessa on huomattu, että opiskelijoilla on 

haasteita koneiden käytössä. Opiskelijoilla on nykyisin ammattitaitovaatimuksiin 

nähden todella vähän käytännön metsäkoneharjoituksia. Oppimisprosessia täy-

tyisi tehostaa. 

Ajoharjoitteluradalla saadaan tehostettua opiskelijoiden ensimmäisen syksyn op-

pimisprosessia. Aikaisemmin aloittavilla metsäalan opiskelijoilla on ollut opiske-

lun alussa ainoastaan niin sanottu kourajumppajakso, joka on ollut viikon mittai-

nen. Kourajumppajaksolla opiskelijat ovat tehneet kuormaamisharjoituksia, pi-

nontekoharjoituksia ja harjoituksia yleisesti, liittyen kuormaimen käyttöön. Lisäksi 

kourajumpassa opiskelijoille on käyty läpi kuormatraktorin päivittäinen huolto. 

Varsinaista kuormatraktorilla ajoa opiskelijoilla ei ole ollut juuri yhtään. Ainoa ajo-

harjoitus mitä heillä on ollut, oli kiertää tynnyreitä hiekkakentällä. Tämä kaikki ajo-

harjoittelu tapahtui tasaisella hiekkakentällä. 

Suunnittelemassani ajoharjoitteluradassa opiskelijat pääsevät ajamaan oikeassa 

metsässä, oikeilla ajourilla harvennetussa männikössä. Maasto on metsien ta-

paan vaihtelevaa, sisältäen kaikkea maastoon kuuluvia haasteita: pystypuita, 

kantoja ja kiviä. Ajoradalle on myös suunniteltu kolme aluetta maaston vaikeus-

tason mukaan. Ajoratajakson läpikäyminen antaa todella hyvät eväät opiskelijalle 

suoriutua myöhemmistä ajojaksoista oppilaitoksen harjoitustyömailla. 

Toimeksiantajana työlleni on Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU. Olen ol-

lut kuntayhtymällä töissä työpaikkaohjaajana, tuntiopettajana ja ammatillisena 

ohjaajana vuodesta 2018 asti. Valmistuva ajoharjoittelurata palvelee jatkossa 

metsäkoneopetusta ja siinä samalla myös itseäni, koska aion työskennellä met-

sätalousinsinööriksi valmistuttuani opettajana metsäkoneopetuksessa. 

Sen lisäksi että opinnäytetyöni tuloksena valmistuu toimiva oppimisympäristö ajo-

harjoitteluaradan muodossa, valmistuu myös ajoharjoitteluradan esittelyvideo 

REDUlle. Video julkaistaan sosiaalisessa mediassa. 

Opinnäytetyö on toteutettu suunnittelemalla ajorataoppimisympäristö eri toimin-

toineen aikaisempien käyttökokemusten perusteella ja toteuttamalla kysely met-

säopettajille ajoradan kehitystä koskien. Suunnitelman jälkeen ajorataympäristö 
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on rakennettu sille varattuun paikkaa. Syksyllä 2022 aloittanut metsäalan perus-

tutkintoryhmän ajoratajakso on viety läpi ja palaute ajoratajaksosta kerätty opis-

kelijoilta. 

Tavoitteena työssäni on saada aikaan toimiva oppimisympäristö, jossa opiskeli-

jalle voidaan opettaa metsäkoneella ajoa metsässä, kuormaimen käyttöä, pinojen 

tekoa, päivittäisiä huoltoja, sekä yleisiä asioita metsätyömaalla toimimisesta. 

Kaikkia näitä asioita kyetään opettamaan paremmin, koska oppimisympäristö si-

jaitsee metsätyömaan kaltaisessa ympäristössä. Ajorataympäristöstä on tarkoi-

tus saada pysyvä toimintamalli metsäopetuksen tulevaisuuteen. 
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2 METSÄOPETUS 

2.1 Opiskelu koneopetuksessa 

Nykyinen metsäalan monipuolisuus tuo haasteita opetukseen. Alati kasvavat am-

mattitaitovaatimukset vaativat koko ajan koulutukseltakin enemmän. Perustavan-

laatuisen koneen käyttämisen ammattitaitovaatimukset ovat toki samat kuin 30 

vuotta sitten, mutta pelkän koneella ajamisen rinnalle on tullut myös paljon lisää. 

Opinnäytetyössäni keskityn enimmäkseen tuohon niin sanottuun koneopetuksen 

perusosaan, koska työni tulos on kohdennettu aivan metsäalan perustutkinnon 

alkumetreille. Edellä mainitun vuoksi kehitettävässä oppimisympäristössä ei kes-

kitytä ammattitaitovaatimuksiin niin laajasti, kuin koneenkuljettajan ammattitaito-

vaatimukset kokonaisuudessaan edellyttävät (Kääriäinen 2017, 3). Kääriäisen 

mainitsemia aiheita toki kannattaa yleisen tietämyksen vuoksi sivuta jo opintojen 

alussa, ikään kuin muistuttamassa työn vaativuudesta. 

Tehokkaan oppimisympäristön aikaansaamiseksi on ymmärrettävä, mistä oppi-

misympäristön oppi annetaan. Lisäksi on selvitettävä, mitkä ovat oppimisen ta-

voitteet. Metsäalan opetukseen liittyvässä METKO-hankkeessa on selvitetty kou-

lutuksen kehittämistarpeita nykypäivänä. 

Hankkeen teettämien kyselyjen pohjalta on noussut muutamia asioita esille, joi-

hin pitää vastata heti metsäkonekoulutuksen alussa. Opetusta tulee viedä käy-

tännönläheisempään suuntaan, lähemmäs oikeaa työelämää. Teknistä koulu-

tusta tarvitaan lisää, esimerkiksi vianetsinnän koulutusta. Opiskelijoiden valmiutta 

työssäoppimiseen pitää parantaa, ettei niin sanottuja keskeneräisiä opiskelijoita 

eksy koneyrityksiin harjoittelemaan. Hankkeessa on noussut esille yksi tärkeä 

näkökohta, joka painottaa puutavaran lähikuljetuksen hallitsemista ennen har-

vesteriopintoja. (Järvenpää 2021, 5) 

Edellä mainittuihin uudistamiskohtiin voidaan mielestäni koneopetuksessa tart-

tua. Opetusta pitää viedä käytännönläheisempään suuntaan sopivassa oppimis-

ympäristössä, joka vastaa käytännön työmaata. Opiskelijat laitetaan itse teke-

mään asioita, ei pelkästään kerrota. Tällöin oppimisprosessi tehostuu tekemisen 

kautta, kun opiskelijalle jää muistijälki jos asia on kertaalleen tehty. Teknisen kou-
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lutuksen lisäämistä voidaan myös ottaa mukaan lisää. Rajalliset resurssit rajoit-

tavat mahdollisuuksia ottaa laajasti asioita mukaan opetukseen, mutta ajoradalla 

päästään monissa asioissa alkuun. Opiskelijoiden valmiuksia voidaan parantaa 

työssäoppimiseen. Puutavaran lähikuljetuksen hallitsemista aletaan opettaa heti 

ajoratajaksolla. Opetusta tehostaen saadaan opiskelijan opintopolulle tehokas 

aloitus. 

2.2 Oppiminen työtä tekemällä 

Käytännön työn kautta tapahtuvaa oppimista voidaan tehostaa. Oppimisproses-

sia voidaan järkeistää siten, että tuodaan oppia hallitusti ja järkevässä järjestyk-

sessä. Oppimistilanteessa on annettava tilaa opiskelijalle oivaltaa itse asioita. 

Oppimisprosessi tehostuu, kun kaikkea ei kerrota valmiina. Pelkkä työ ilman ih-

mistä yleensä tuo opin satunnaisessa järjestyksessä, eikä hallitusti. Suunnittele-

malla, kuinka opetetaan ja kuinka työn annetaan opettaa, voidaan vaikuttaa mer-

kittävästi oppimiseen. (Koivisto & Pouru 2018, 12) 

Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyössään Sami Ämmälä on teettänyt 

kyselyn opiskelijoille liittyen opetustapoihin. Kyselyn mukaan oppilaat pitivät tär-

keänä, että heille näytetään ensin miten jokin asia tehdään. Havainnollistamisen 

jälkeen opiskelijat saavat itse tehdä näytetyn asian. Opiskelijoiden mukaan oppi-

minen helpottuu tällä tavalla mallia seuraamalla. (Ämmälä 2015, 62) 

Oman työkokemukseni perusteella oppimisympäristön pitää vastata tähän anta-

malla tilanteita, joissa voidaan toimia edellä mainitulla tavalla. Ympäristön pitää 

olla sellainen, että se vastaa varsinaista opetustyömaata, jotta opiskelijalle jää 

muistijälki myös oppimisympäristöstä. Tällöin opiskelija ei koe tulevia työmaita 

vieraiksi, vaan voi soveltaa opittuaan helpommin jatkossakin. 

Työpaikoilla oppimisen lähteitä on niin runsaasti, että yksittäisen oppijan on lähes 

mahdotonta hyödyntää kaikkia. Työpaikka oppimisympäristönä on äärimmäisen 

rikas. (Kupias & Peltola 2019, 18) 

Oppimisympäristön työelämäkaltaistaminen auttaa pääsemään lähellä näitä op-

pimisen rikkauksia, joista Kupias ja Peltola teoksessaan ”Oppiminen Työssä”. 
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Jos ajatellaan työpaikan oppimisen lähteitä, voidaan lähteet jakaa karkeasti hen-

kilöstöön ja seiniin. Seinillä tarkoitetaan kaikkea muuta, kuin henkilöön sidoksissa 

olevia oppimislähteitä. Niitä voivat olla dokumentit, ohjeet, kulttuuri ja toimintata-

vat. Näitä seiniä kehittämällä voidaan kehittää tehokkaasti oppimisympäristöä. 

(Kupias & Peltola 2019, 18) 

Oppimisympäristössä tulee ottaa huomioon nämä eri oppimislähteet. Yksi doku-

menteista, metsätraktorin käyttö- tutkinnon osa on sellainen, johon paikallisesti ei 

voida vaikuttaa. Muut dokumentit ja ohjeet rakennetaan siten, että niissä selväksi 

käyvä oppimisen polku on johdonmukainen. Tällaisia voisivat olla tehtävälistat ja 

toimintaohjeet. Opiskelijoilta on vaadittava niitä samoja asioita, joita nousee esille 

työelämässäkin. Tärkeimpiä opiskelijalta vaadittavia taitoja koneopetuksessa 

ovat oma-aloitteisuus ja vastuunottokyky. Tämä tarkoittaa sitä, että on kyettävä 

huolehtimaan itsestä ja työmaan materiaalista. Näitä asioita on alettava ajamaan 

opiskelijoihin jo heti alkumetreillä. 

2.3 Oppimisympäristöt 

Oppimisympäristöjen kehittäminen on suomalaisessa koulutuksessa koettu tär-

keänä. Viime vuosien aikana tehdyssä oppimisympäristöihin liittyvässä kehitys- 

ja tutkimustyössä on painotettu monimuotoisuutta ja laaja-alaisuutta. (Kankaan-

ranta, Mikkonen & Vähähyyppä 2022, 5) 

Oppimisympäristö käsittää laajasti ympäristöjä, joissa oppiminen tapahtuu. Oppi-

minen voi lähteä jo siitä, kun aamulla herätään ja lähdetään oikeassa varustuk-

sessa kouluun. Oppiminen jatkuu koululla ennen opetustyömaalle lähtöä, esimer-

kiksi työmaan materiaalioppina. Materiaaliopissa voidaan opettaa asiaa öljyistä, 

nesteistä ja varaosista. Työmaaympäristössä opetetaan sitten työmaakäytäntöjä 

ja varsinaista koneenkäyttöä. Ammatilliset oppimisympäristöt oikeastaan alkavat 

jo aamulla kotona itseoppimisella ja jatkuvat koko päivän ajan riippumatta siitä, 

missä milloinkin ollaan. 

Jos ajatellaan formaalin ja informaalin oppimisen eroja, on arkioppiminen infor-

maalista. Se tarkoittaa, että oppiminen on epävirallista, suunnittelematonta ja im-
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provisoivaa. Formaali taas tutkintotavoitteista ja koulutusorganisaatiossa annet-

tavaa koulutusta. Kun ajatellaan perinteistä oppimisen kirjoa, ovat nämä kaksi 

oppimisen muotoa vastakkaisissa päissä. (Laakkonen & Juntunen 2019, 75) 

Informaalia oppimista voidaan mielestäni tukea metsäopetuksessa formaalilla, 

koska oppimisympäristöt limittyvät toisiinsa. On ajateltava siten, että jos metsä-

opetus on oppilaitoksessa formaalia oppimista, kaikki muu informaali oppiminen 

tukee tätä metsäopetusta. Metsäalan perustutkinnon aloittavilla nuorilla on paljon 

opittavaa myös arjessa, eli heidän oppimisestansa suurin osa on informaalia. On 

muistettava myös niin päin, että heidän informaali oppimisensa tukee heidän for-

maalia oppimistansa oppilaitoksessa. Näin ollen formaali ja informaali oppiminen 

sekoittuvat hyvinkin voimakkaasti ainakin metsäopetuksessa. 

Edellä mainitusta asiasta kirjoittaa myös Metropolia ammattikorkeakoulu. Siellä 

missä opiskelija saavuttaa opintojen kannalta relevanttia oppia muuallakin kuin 

oppilaitoksen tiloissa, niin silloinkin on kyse formaalista oppimisympäristöstä. 

(Lankinen, Lindfors, Lintula & Savander-Ranne 2013, 17) 

Oppiminen voi olla itseoppimista tai annettua opetusta. Metsäkoneenkuljettajan 

koulutuksessa edustettuina ovat molemmat oppimisen tavat. Opettaa pitää, 

mutta itseoppimista ja sen taitoja tulisi korostaa opetuksessa. Tulee opettaa itse-

oppimiseen tekemisen kautta. Metsäkoneenkuljettajan työstä saamani kokemuk-

sen perusteella asioita tekemällä jää muistijälki, joka on voimakkaampi kuin 

pelkkä kuuntelemalla saatu informaatio. 

Jos halutaan tehostaa oppimista työpaikalla, on tiedettävä oman työn vaatimuk-

set ja tavoitteet. Opiskelijalla olisi oltava itseohjautuvuutta, sekä kykyä ja halua 

soveltaa aikaisemmin opittua, jolloin päästään ratkaisemaan käytännön ongelmia 

ja päästään työssäoppimisen ytimeen. (Kupias & Peltola 2019, 28–29) 

Edellä mainittu toimii lähinnä motivoituneella aikuisopiskelijalla, jolla on jo jonkin-

laista kokemusta ammatillisesta oppimisprosessista. Vasta-alkajalla ensi kertaa 

ammatillisessa opetuksessa olevalla opiskelijalla ei oleteta olevan riittävää itse-

ohjautuvauutta ja taitoa oppia itsestään työstä, jota hän tekee. Jos ajatellaan met-

säalan perustutkinnon aloittavaa opiskelijaa, on hänen oppimistiensä hieman 
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eroava edellisestä. Opintojen alussa ei kannata liikaa varoa opiskelijan laitosta-

mista, vaan on kyettävä tuomaan tietyt asiat valmiina pakettina opiskelijalle, 

mutta jätettävä kuitenkin itseoppimisellekin tilaa (Kupias & Peltola 2019, 29). 

Kun samassa tilanteessa olevia opiskelijoita tuodaan suuri määrä kerralla opis-

kelemaan aihetta, on järkevää tuoda tietty valmis paketti, jota tarpeen mukaan 

muokataan opiskelijan yksilöllisen oppimispotentiaalin mukaan. Oppimistilanteita 

sisältävän paketin on oltava riittävän laaja, jotta tehtäviä ja haasteita riittää myös 

nopeammin oppiville ja taitaville opiskelijoille (Oittila 2003, 221). Voidaan siis sa-

noa, että pakettia, joka on kaikille sama, opetetaan kuitenkin yksilöllisesti.  

Metsäkoneenkuljettajakoulutuksen alussa on opetettava perustoimintoja, kuten 

kuormaajan käyttöä ja koneella ajamista. Näitä asioita tulee harjoitella paljon, 

koska ne on saatava niin sanotusti selkäytimeen. Myöhemmin koulutuksessa tu-

lee todella paljon lisää asiaa, joiden oppiminen hankaloituu jos edelleen pitää 

opetella perusasioita. 

Edellä mainittu asia tulee esille myös Kariniemen Helsingin yliopistolle teke-

mässä väitöskirjassa, jossa tarkastellaan kuljettajakeskeisen hakkuukonetyön 

malli -työn suoritusta. Teos keskittyy hakkuukoneen kuljettajan työhön, mutta on 

verrattavissa seuraavilta osin kuormatraktorin kuljettajan työhön: kuljettajan työ-

tahti on niin kova, että kaikki työhön liittyvä ajattelu ja suunnittelu tapahtuu sa-

malla, kun koneen hallintalaitteita käytetään. Ainostaan harvoin hallintalaitteiden 

käyttäminen keskeytyy ajatustyön takia. (Kariniemi 2005, 70) 

Mielestäni on totta mitä Kariniemi kirjoittaa. Kun koneen käyttötaidot ovat sillä 

tasolla kuin hän mainitsee, on kuljettaja tällöin jonkinlaisen ammattitaidon omak-

sunut. Jos ajatellaan asioita pidemmälle, niin sitten kun myös työpisteellä tapah-

tuva suunnittelu ja työprosessi tulevat selkäytimestä, mutta kuljettajalla on kui-

tenkin aikaa ajatella kaikkea työn ulkopuolisia asioita, on hän ammattilainen. 

Hankkeessaan Wiro on samoilla linjoilla omien ajatuksieni kanssa oppimisympä-

ristön suhteen. Hän kirjoittaa, että ajoharjoittelurata parantaa oppimisprosessin 

tehokkuutta, kun opiskelijan valmiuksia käyttää metsäkonetta nostetaan ajora-

dalla ennen varsinaisia metsäopetusjaksoja. (Wiro 2010, 5)  
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Motoristen taitojen kehittäminen kuormausharjoittelulla ja ajoharjoittelulla on te-

hokas tapa oppia motoriikkaa. Tarvitaan paljon toistoja tällaisissa harjoitteissa, 

jotta päästään tilanteeseen missä opiskelijan ei tarvitse ajatella erikseen, miten 

jokin liike tehdään. Kun motorisia taitoja harjoitellaan yhdessä tilanteessa riittä-

västi, auttaa se selviytymään myös ympäristön muuttuessa. (Kattelus 2020, 12) 

Oppimisympäristössä tulisi mielestäni olla tehtäväpakin mukainen lista, jolla seu-

rataan kunkin opiskelijan suorituksia. Lista olisi käytännössä muistio opettajalle, 

jonka mukaan opettaja voi jakaa lisätehtäviä opiskelijoille sen mukaan mitä he 

ovat jo tehneet. Lista auttaisi profiloimaan opiskelijoita ja heidän senhetkistä tai-

totasojaan (Kattelus 2020, 14). 

2.4 Työelämän vaatimusten huomioonottaminen 

Metsäopetuksen opintosuunnitelmat vastaavat nykyään työelämän tarpeita jo 

melko hyvin. Opetusta tulee viedä enemmän autenttiseen ympäristöön, metsään. 

(Kinisjärvi & Mänty 2019, 51) 

Kuten METKO-hankkeessa on todettu, täytyy opetusta kehittää työelämälähtöi-

sempään suuntaan. Koulutusta pitää päivittää koko ajan vastaamaan työelämän 

tarpeita. Tämä onnistuu vain, kun oppilaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä työelä-

män yritysten kanssa. (Nissi & Junttila 2021, 6) 

Edellä mainitussa hankkeessa on myös tehty yhteistyötä Rovaniemen alueen 

yrittäjien kanssa siten, että metsäalan opettajia on ollut yrityksissä työelämäjak-

soilla. Samaan aikaan oppilaitoksessa on ollut vaihdossa työelämän edustaja 

tuomassa työelämän näkemystä opetukseen. (Mikkola, Niemelä ja Palokangas 

2021, 2) 

Työelämävaihdosta on sellaistakin hyötyä, että työelämästä tuleva yrittäjä näkee 

konkreettisesti sen, millaista opetustyömailla toimiminen on. Tämä auttaa selven-

tämään työelämän edustajalle niitä haasteita, joita opetuksessa voi tulla esille 

harjoitustyömailla. Lisäksi tällainen toiminta on omiaan lisäämään kaivattua yh-

teistyötä. Ajorataympäristössä työelämävierailijakin voisi käydä kertomassa työ-

elämän vaatimuksista. Tämä kuitenkin tulisi toteuttaa siten, että opiskelijoita ei 

pelotella liikaa ammattitaitovaatimuksilla, vaan tuotaisiin kuitenkin tosiasiat esille. 
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Tämäntapainen toiminta vaatisi hieman perehdytystä työelämän edustajalle, jotta 

saataisiin mukaan myös pedagogista näkökulmaa ja osattaisiin kohdata uudet 

opiskelijat oikealla tavalla. On pidettävä huolta, että jo opiskelun alkumetreillä 

opetushenkilöstöllä on vankka konetausta ja että työelämälähtöisyys alkaa heti 

oppimispolun alussa. 

Ammatillinen koulutus on hyvin tärkeää yksilölle, työelämälle ja yhteiskunnallekin. 

Koulutukseen tulee integroida uusia oppimisen tapoja ja sisältöjä. Ammatillinen 

pedagogiikka muuttuu koko ajan työelämän mukana. Eri tilojen ja kiinteistöjen 

kankea järjestelmä on korvattava siten, että eri oppimisympäristöt, instituutiot ja 

työelämä sulautuvat yhdeksi oppimisympäristöksi. Sulautettu ympäristö palvelee 

yhteistä tavoitetta: kouluttaa uusia ammattitaitoisia työntekijöitä työelämän palve-

lukseen. (Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys Ry 2016, 5) 

Opetuksen mallia tulisi viedä siihen suuntaan, että ammatillisesta koulutuksesta 

tulisi yhtenäinen kokonaisuus oppilaitoksen ja työelämän kanssa. Työelämän ja 

oppilaitosten yhteistyötä pitää rakentaa työelämän tarpeista lähtien, eikä järjes-

telmälähtökohtaisesti. (Pohjonen 2005, 153) 

On olemassa sellaisiakin mahdollisuuksia, että työelämän edustaja olisi tiiviimmin 

opiskelijan tai kahden mukana koko opiskelun ajan, ikään kuin työelämäkummina 

(Paloniemi 2021). Tämä toisi myös opiskelijalle kaivattua työelämätuntemusta. 

Kuitenkin tällaisessa toiminnassa piilee vaaran paikka, elleivät kaikki opiskelijat 

pääse kummitoimintaan. Ne jotka eivät pääse, voivat kokea ulkopuolisuuden tun-

netta ja eriarvoisuutta. Kummitoiminnan voisi hyvin aloittaa jo heti ajoratajakson 

aikana. 

Opiskelijoita on monentasoisia. Nykyään on vallalla ajatus opiskelijan henkilökoh-

taisesta opetussuunnitelmasta. Henkilökohtaistamisessa opiskelijalle suunnitel-

laan hänen tarpeitaan ja tavoitteitaan vastaava koulutus. Lisäksi henkilökohtais-

tamisessa suunnitellaan, miten opiskelija osaamisensa hankkii. (Opetushallitus 

2022) 

Kun ajatus viedään ajorataympäristöön, voidaan opiskelijan osaamisen hankki-

misen suunnittelua soveltaa tähän oppimisympäristöön. Ammattitaitoinen peda-
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gogi, jolla on myös vankka ammatillinen osaaminen, kykenee näkemään opiske-

lijasta hänen nykyisen taitotasonsa ja kykynsä sisäistää uutta. Opettaja pystyy 

hyvänä pedagogina antamaan yksilöllistä oppia. Opetus on annettava sellaisina 

annoksia, jotka opiskelija kykenee sisäistämään. Jos esimerkiksi opiskelijan 

kuormaajankäyttötaidot eivät ole riittävällä tasolla, ei häntä mielestäni tule tällöin 

laittaa kuormaamisharjoituksiin, jotka toteutetaan puustoisessa paikassa. Opis-

kelijan henkilökohtaista oppimisen suunnitelmaa päivitetään opiskelijan taitojen 

muuttuessa (Aula research 2020). 

Opiskelijoiden taitotasoa pitää seurata ja koska opiskelijoita ajoratajaksolla on 

suuri joukko, on pidettävä kirjanpitoa, kuinka opiskelijat ovat harjoitteista suoriu-

tuneet. Kirjanpitoon sopii hyvin suunnittelemani tehtävälista, jolla seurataan opis-

kelijoiden tekemien tehtävien edistymistä. 

Valtakunnallisesta yhteishausta tulevat metsäalan perustutkinto-opiskelijat ovat 

nuoria. Ihminen on tuossa iässä vielä oppimisvaiheessa ja aikuisuuden ensikyn-

nyksellä. Suurin osa opiskelijoista on ensi kertoja kodin ulkopuolella asumassa. 

Elämänhallinnallisia haasteita tulee tuossa elämäntilanteessa paljon ja haasteet 

seuraavat tietysti myös ammatilliseen koulutukseen. Arjen hallinta pitää olla kun-

nossa. (Nieminen 2020, 7) 

Opiskelijoille voi olla haastavaa niinkin yksinkertaiselta tuntuvat asiat, kuin kou-

luun saapuminen ajallaan tai asianmukaisten vaatteiden valinta päivän työtehtä-

viin. Vaikka haasteita onkin paljon, on ihminen tuossa iässä oppimisen putkessa. 

Työelämän vaatimia taitoja tulisikin rohkeasti vaatia heti koulutuksen alussa. Täl-

laista vaatimista voisi olla esimerkiksi välineistä ja materiaaleista huolehtiminen. 

Pitää antaa opiskelijoille vastuuta ja vaatia sitä. 

Metsäkonealan työehtosopimuksessakin sanotaan, että työntekijän tulee suorit-

taa työtään ahkerasti ja huolellisesti. Hänen tulee myös hoitaa ja säilyttää huolel-

lisesti haltuunsa saamia koneita ja välineitä. (Teollisuusliitto 2020, 18)  
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3 KONEOPETUS METSÄSSÄ 

Metsäalan perustutkinto Rovaniemellä REDUn toimipisteessä on laajuudeltaan 

180 osaamispistettä. Tutkinnon suorittanut opiskelija omaa laaja-alaisen amma-

tillisen osaamisen perusvalmiuden metsäalan eri tehtäviin. Opinnäytetyöni perus-

tana on metsätraktorin käyttö -tutkinnon osa, joka on laajuudeltaan 20 osaamis-

pistettä (Opetushallitus 2020). 

3.1 Ajoradan tarve 

Ennen kuin ajorata-aluetta on ollut käytössä, kourajumppa on toteutettu met-

säympäristöstä irrallaan olevalla varastoalueella. Varastoalueen hiekkakentälle 

on koneet sijoiteltu turvaetäisyyksien päähän toisistaan ja jokaiselle koneelle on 

varattu paikallensa kuormallinen puita kuormaamisharjoituksia varten. 

Opiskelijat ovat saaneet tehdä kuormaamisharjoituksia käytännössä vain paikal-

laan olevilla koneilla. Hiekkakentällä on ollut myös pienimuotoista koneilla aja-

mista, jossa on kierrelty tynnyreitä tasaisella kentällä. 

Edellä mainittu toiminta ei vastaa riittävästi metsäympäristöä. Osalla opiskeli-

joista on ollut vaikeuksia suoriutua metsässä ajourilla ajamisesta ensimmäisillä 

konejaksoilla, jotka ajoittuvat viikon 42 molemmin puolin. Ajorata-alue vastaa tä-

hän ongelmaan, koska opiskelijat saavat siellä yksilöllisen opetuksen koneella 

ajamisesta ja puutavaran kuormaamisesta metsässä. 

3.2 Ajoradan hyödyt 

Ajorata-alue sijaitsee Rovaniemen Hirvaalla, jonne on metsäkoululta noin 20 mi-

nuutin matka (Kuvio 1). Opiskelijat pääsevät heti metsätyömaan kaltaiseen oppi-

misympäristöön. Opiskelijoille kyetään tuomaan metsätyömaan haasteet tietoon 

heti ensi metreistä lähtien, kuten oikea pukeutuminen sään mukaan ja eväiden 

teko. Opiskelijoille tuodaan lisäksi metsäympäristössä sijaitsevalla työmaalla toi-

miminen tutuksi. 
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Kuvio 1. Lähestymiskartta alueelle (Metsähallitus 2022)  
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4 PROSESSIN KUVAUS JA KEHITTÄMISTARPEET 

Ajorata-aluetta on testattu kahtena edellisenä syksynä. Suunnittelu tehtiin kesällä 

2020, jonka jälkeen kaksi opiskelijaryhmää ovat käyneet sen läpi. 

4.1 Menetelmät 

Tarkoituksena on tässä selventää, miten tällainen prosessi viedään läpi. Työhön 

tarvittava pääasiallinen tieto on hankittu kokemuksella metsäkoneenkuljettajan ja 

opettajan työstä. Lisäksi hyvää tietoperustaa on saatu eri hankkeiden kautta, ku-

ten METKO-hankkeesta ja työpaikalla oppimista käsittelevästä kirjallisuudesta. 

Paljon tietoperustaa on saatu myös ajoratajakson testauksista kahdelta edelli-

seltä syksyltä ja niitä aiemmista kourajumppajaksoista. 

Opinnäytetyöhön tuodaan aikaisempaa kokemusta metsäkoneenkuljettajan 

työstä ja myös kokemuksia erilaisista opetustilanteista. METKO-hankkeen tulok-

set täydentävät samankaltaisuudellaan aikaisempaa kokemusta työelämästä. 

Kokemus opetuksesta esimerkiksi on helpottanut ajoradan suunnittelutyötä ja ko-

nekokemus taas suunnittelutyön muokkaamista sellaiseksi, että ajoradalla voi-

daan helposti opettaa työelämän vaatimuksia vastaavia taitoja. 

4.2 Kysely henkilökunnalle 

Ajorataympäristön kehittäminen ja ajan tasalla pitäminen on tärkeää, koska met-

säopetus muuttuu ja elää koko ajan. Tämän vuoksi on saatava jonkinlainen nä-

kemys siitä, miten ajorataa tulisi kehittää. Parhaiten tähän vastaa kysely metsä-

alan opettajille, jotka pääsääntöisesti toimivat opetustyössä varsinaisilla ajojak-

soilla. Ajoradan tarkoitus on palvella tuota opetustyötä, joten kyselyn teettäminen 

asianosaisille opettajille oli järkevää. Kysely tehtiin Webropol-sivustolla (Liite 1). 

Kysely lähetettiin 16 henkilölle ja heistä vastasi 11 henkilöä.  

Kyselyssä tuli ilmi, että kaikki vastanneet kokivat ajorataympäristön tarpeelliseksi 

metsäopetuksessa. Kyselyssä nousi esille myös se, että opiskelijoiden valmiudet 

siirtyä varsinaiselle ajojaksolle olivat merkittävästi parantuneet sekä päivittäisten 

huoltotoimenpiteiden osaaminen on parantunut. 



21 

 

Kehittämiskohteina tuli esiin muun muassa puutavaralajien tunnistaminen, sekä 

kolme metriä pitkän puutavaran kuormaamisen harjoittelu. Lisäksi ajoradalle pi-

täisi resursoida vakiokoneita, jotka olisivat myös jatkuvan haun opiskelijoiden 

käytössä myös talvikausilla. 

4.3 Kyselyn johtopäätökset 

Puutavaralajeja saadaan kyllä enemmän ajourille ja tähän haastavampaan tava-

ralajiopiskeluun voitaisiin varata omat ajourat. Esimerkiksi ajoradan B-alueelta 

kaikki urat voisivat olla ajouria, joilla olisi vaikka neljää eri puutavaralajia havu-

puista ja koivuista. Tämä kehittämisidea on helppo toteuttaa ilman lisäresurssien 

tarvetta. 

Määrämittaisen puutavaran saanti ajorata-alueen kourajumppa-alueella on haas-

tavampi tehtävä. Mahdollisuus tähän on, jos saadaan nopeasti elokuun alussa 

ulkopuoliselta taholta erä (puutavara-auton yksi nippu) määrämittaista puutava-

raa. Toinen mahdollisuus on se, että metsäopetuksen Mustikkamaan terminaa-

lissa olisi jo valmiiksi määrämittaista puutavaraa tai sieltä voitaisiin rankamittai-

sesta tehdä. 

Ajoradan käytön lisäämiseksi suunnitelmaan kirjataan maininta koneista, jotka 

olisivat ajoratakoneita, jotka olisivat vain ajoratakäytössä. Näin saataisiin ajora-

dan käyttöä lisättyä myös pienemmille ryhmille, kuten jatkuvan haun opiskelija-

ryhmille. 
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5 AJORADAN SUUNNITTELU 

5.1 Tasoalueet 

Alkuperäisen suunnitelman tarkoitus oli, että alueelle tehdään maastovaikeudel-

taan eritasoisia alueita. Alkuperäisessä suunnitelmassa alueita oli neljä. A, B, C 

ja D. Tarkoituksena alueissa oli, että tien varressa olevan kourajumppa-alueen 

lisäksi maastoon perustetaan eri tasoisia ajoalueita. Pääasiassa alueet sijaitsevat 

varastoalueen välittömässä lähiympäristössä. A-alue on helpoin, ja maastovai-

keustekijät kasvavat kirjainten edetessä. Maastomerkintä on tehty Metsähallituk-

sen katselmuksen ja ajorata-alueen alkuperäisen suunnitelman mukaisesti (Ku-

vio 2). Maastomerkintöjä kunnostetaan joka syksy ennen ajoratajakson alkua. 

 

Kuvio 2. Maastomerkintää 
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5.1.1 Alkuperäinen suunnitelma 

Nykyisten A-, B- ja C-alueiden lisäksi ensimmäisessä versiossa oli mukana myös 

D-alue (kuvio 3). Alue D olisi ollut pehmeikkö, jossa olisi harjoiteltu pehmeällä 

ajamista. Pääosin nykyinen ajorata on alkuperäisen suunnitelman kaltainen. 

 

Kuvio 3. Alkuperäinen ajoratasuunnitelma alueineen 

 

5.1.2 Metsähallituksen katselmus 

Loppukesällä 2020 käytiin Metsähallituksen ja REDUn henkilökunnan kanssa 

alueella. REDUn tarpeet tuotiin esille Metsähallituksen henkilökunnalle. REDUn 

tarpeet huomioitiin ja alueen metsänkäyttöä muutettiin siten, että alue sopisi met-

säopetuksen tarpeisiin. Aluetta käytiin läpi myös metsäluonnon näkökulmasta ja 

selvitettiin herkkien luontokohteiden sijainnit, jotta ajoratatoiminnasta ei olisi hait-

taa ympäröivälle luonnolle. 

Alue D jätettiin pois suunnitelmasta, koska läheinen suon notkelma johon sen olin 

suunnitellut, ei sopinut Metsähallituksen mielestä alueeseen. Kun asiaa tutkittiin 

myös opetuksen ja ajoratajakson toteutuksen kannalta, olisi D-alue tuonut tar-

vetta lisähenkilökunnalle. Suolla olisi pitänyt olla koko ajan opettaja paikalla. Suo 

olisi myös kulunut huomattavasti toiminnan seurauksena ja olisi ehkä ollut käyt-

tökelvoton koneilla ajamiseen jo yhden ajoratajakson jälkeen. Aika olisi myös ollut 
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rajoittava tekijä. D-alueelle ei olisi yksinkertaisesti ehditty ajamaan. Katselmus 

sujui hyvässä hengessä ja yhteisymmärryksessä. Metsäopetus toi tarpeensa 

esille ja Metsähallitus vastasi tarpeisiin. 

5.1.3 Alueet vaikeustason mukaan 

Ensimmäisenä opiskelijat pääsevät ajamaan koneilla alueelle A, joka on tasaista 

aluetta. Alueella on 13 ajouraa lenkkeinä (kuvio 4), joissa opiskelijat voivat har-

joitella perustaitoja koneella ajamisessa. A-alue sijaitsee kokonaisuudessa jo ai-

kaisemmin harvennetulla alueella, jossa siis ovat ajourat valmiina. 

B-alue on maastoltaan haastavampaa. Alue tuo kokemusta koneella ajamisesta 

kivisessä maastossa. Ajourilla opiskelija joutuu ajamaan koneella sivulle kallel-

laan. Tällä tavoin opiskelija pääsee kokeilemaan kuormatraktoria ja sen ominai-

suuksia. B-alueen oppimistavoitteena on oppia keräämään ja tunnistamaan eri 

puutavaralajeja. B-alueella opitaan myös hahmottamaan koneen kykyä selviytyä 

kallellaan olevista ajourista. Alue B tuo myös opiskelijalle rohkeutta ajaa koneilla 

kallellaan. 

C-radan suorittaminen antaa opiskelijalle hyvät lähtökohdat suoriutua opetustyö-

maiden haastavimmistakin ajo-olosuhteista. Oppimistavoitteina alueella on ko-

neen nousu- ja laskukyvyn hahmottaminen jyrkissä mäissä. Myös opiskelija saa 

tuntumaa siihen mistä koneilla kestää ajaa. Opiskelijat saavat myös rohkeutta 

ajaa haastavissa maastoissa. 
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Kuvio 4. Ajorata-alueet 

5.2 Uraverkosto ja varastoalue 

Uraverkosto on suunniteltu siten, että ajourat ovat lenkkeinä kuten oikeallakin 

hakkuutyömaalla. Näin opiskelijat tottuvat siihen, että puutavara kerätään ja ko-

neella ajetaan oikeassa järjestyksessä. Ajourat suunnitellaan niin lyhyiksi, että 

koneet ovat näköpiirissä ja valvottavissa, vaikka ne olisivatkin lenkin perällä. 

Uraverkosto on pääosin valmiina, koska alue on aikaisemmin jo harvennettu. 

Urat vaativat hakkuukoneella läpikäyntiä, jotta varmistutaan siitä, että opiskelijat 

mahtuvat helposti koneilla puiden välistä kulkemaan. Mahdollisesti alueella olevia 

kiviä ehkä joudutaan kiertämään ja näin ollen avaamaan uraa leveämmäksi. Voi-

daan myös joutua yhdistämään jo olemassa olevia uria toisiinsa, jotta urien len-

kittäminen onnistuu vaivattomasti. 

Suunnitellaan tilava varastoalue, joka kattaa molemmat puolet metsäautotiestä. 

Tämä sen vuoksi, että A-aluetta on tien molemmin puolin. Tällöin myös vältytään 

turhilta tien ylityksiltä ja säästetään tien pintaa. Varastoalueen on oltava myös 
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riittävän leveä, jotta pinoon purkamassa olevan koneen ja metsikön välistä mah-

tuu turvallisesti koneella ajamaan. Tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä varas-

toalueen leveys tulee olla vähintään 13–15 metriä. 

Varastoalueella myös tapahtuu kuormausharjoituksia koko ajoratajakson aikana, 

minkä vuoksi turvaetäisyydet koneista toisiin on kyettävä pitämään riittävänä 

aina. Varastoalueen pituus tulee käytännössä olemaan yhtä pitkä kuin A-alueen 

mitta tien vieressä. 

5.3 Koneilla tehtävät harjoitukset 

Ajoradalla opiskelijoille annetaan erilaisia tehtäviä (Liite 4). Tehtävien tarkoituk-

sena on antaa opiskelijoille erilaisia haasteita, jotka simuloivat oikeita työtehtäviä 

koneella. Tehtävissä tulee eteen koneella ajoa erilaisissa maastoissa ja eri ta-

voilla. Kuormaamisharjoituksia ja puutavaran keruuta maastosta, sekä pinon te-

koa ja kuorman tekoa on monenlaisia. Tehtäviin kuuluvat myös päivittäiset tar-

kastukset ja huollot. A-, B- ja C-alueet sisältävät omat tehtävänsä.  

Tehtävien suoritusta seurataan lomakkeella, johon ohjaajat merkitsevät opiskeli-

joiden suoritukset. Suorituksista ei anneta arvosanoja, koska näyttöä ei tällä ajo-

ratajaksolla anneta. Lomake on lähinnä sen vuoksi, että ohjaajat pystyvät seu-

raamaan sitä, mitä tehtäviä kukin opiskelija on jaksolla suorittanut.  

Tehtäviä on monen tasoisia ja opiskelijan suoritusta seurataan yksilöllisesti. Opis-

kelijan taitotasot huomioon ottaen hänelle määrätään uusia haastavampia tehtä-

viä. Ei ole tarkoitus, että jokainen opiskelija käy kaikki tehtävät läpi. 

Koneella eteenpäin ajossa opiskelija istuu ohjaamossa penkki käännettynä 

eteenpäin. Opiskelija saa tässä perusajamisessa tuntumaa koneeseen sekä op-

pii ajamiseen tarvittavat hallintalaitteet. Opiskelija ajaa yhden kierroksen alueella. 

Taaksepäin ajossa opiskelija kääntää penkin taka-asentoon ja opiskelija peruut-

taa koneella saman lenkin, jonka ajoi penkki etuasennossa. Tämä hahmottaa pa-

remmin sen, kuinka erilainen kuormatilan tarve on verrattuna koneen eturunkoon. 

Kuormatila tarvitsee eteenpäin ajettaessa mutkan sisäpuolelle tilaa. Peruutta-

essa koneen eturunko tarvitsee mutkan sisäpuolelle tilan. Peruuttaessa kuorma-

tila ikään kuin koukkaa mutkan ulkopuolelta. Koneen geometria tulee tutuksi. 
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Selkä edellä ajaminen on eteenpäin ajamisen jälkeen yleisin tapa kuormatrakto-

rilla ajamiseen. Sitä käytetään lähes aina, kun kerätään puutavaraa metsästä. 

Selkä edellä ajamisessa kuljettaja ajaa koneella niin sanotusti oikein päin eli etu-

runko edellä ja kuormatila tulee perässä, mutta penkki on käännettynä kuormati-

laan päin. Näin siksi, että puutavaranipun kohdalle pysähtyessä ei tarvitse kään-

tää penkkiä, vaan voi heti koneen pysähdyttyä alkaa kuormaamaan puita. Tästä 

selkä edellä ajamisesta on monia variaatioita, kuten penkki poikittain ajaminen, 

mutta näitä ei opiskelijoille opeteta radalla. Keskitytään perusasioihin. Selkä 

edellä ajettaessa opiskelija joutuu huomioimaan kaikki, mitä selän takana tapah-

tuu, jottei törmätä koneella esteisiin kuten kasvatettaviin pystöpuihin. 

B-alueella opiskelija pääsee kokeilemaan koneella, miltä tuntuu ajaa kivisten kal-

lioiden yli ja sivulle kallellaan olevaa uraa pitkin. Opiskelijaa ei laiteta heti kerää-

mään puita, vaan pelkästään ajamaan. B-alueella olisi tarkoitus levitellä useam-

paa puutavaralajia. Edistyneemmät opiskelijat saavat harjoitella puutavaralajien 

keräämistä, sekä mahdollisesti jopa sekakuormien keräämistä ja purkamista. 

C-alueella opiskelijat yleensä käyvät lopuksi. Monelle se on viimeisimpiä tehtäviä, 

mitä he tekevät. Myös C-alueelle opiskelija menee aina valvojan kanssa. Alue 

muodostuu yhdestä lenkistä, joka käy kallioisen kukkulan päällä. Osalla koneista 

joudutaan käyttämään jopa tasauspyörästön lukkoja, jotta kyetään nousemaan 

kukkulan laelle. 

C-alue antaa opiskelijalle kokemuksen siitä, millaista koneella on nousta jyrkkää 

rinnettä ylös ja millaista se on tulla alas. Aluetta voidaan ajattaa molemmin päin, 

tilanteen mukaan. Alueella ei varsinaista kuorman keruuta ole lainkaan, vaan 

opiskelija keskittyy pääasiassa koneella ajamiseen. 

Puutavaran kuormaus pinolla on ensimmäisten tehtävien joukossa, mitä opiske-

lijat tekevät ajoharjoitteluradalla. Opiskelijalle käydään läpi kuormaimen hallinta-

laitteet ja koneen turvalaitteet. 

Opiskelijalle opetetaan kuormaajan oikeaoppiset liikeradat, jolloin puutavaran 

kuormaamisen harjoittelu aloitetaan oikeilla menetelmillä. Koneen sijoittaminen 

pinolle käydään läpi; ohjeistetaan koneen suunta ja etäisyys pinosta. Opiskelijalle 
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käydään läpi, kuinka pinossa olevasta puutavarasta tartutaan kouralla kiinni oi-

keasta paikasta ja kuinka puutavaranippu viedään kuormatilaan. Kuormatilaan 

kuormaaminen ohjeistetaan tarkoin ja samalla käydään läpi kuormatilan rakenne, 

jotta puutavaran sijoittelu kuormatilaan onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla. 

Pinon rakentamien ensimmäisistä puutavaranipuista lähtien käydään opiskelijalle 

läpi. Myös puutavaran purkukohta kuljettajaan nähden käydään läpi, ja tätä asiaa 

korostetaan jatkossakin aina niin kauan kuin on tarpeen. 

5.4 Päivähuollot ja tarkastukset 

Kuormatraktorin päivittäisissä huolloissa opiskelijalle muodostuu rutiini siitä, mitä 

koneenkuljettajan päivittäisiin työtehtäviin kuuluu koneella ajamisen lisäksi. Kone 

tankataan, mahdollisesti lisätään täytöksiä kuten hydrauliikkaöljyä, jäähdytysnes-

tettä ja urealiuosta. Lisäksi koneesta rasvataan rasvaprässillä päivittäiset ras-

vauskohteet kuten koura ja kouran riipuke. Rasvaprässin käyttö opetetaan myös. 

Päivittäisiin huoltokohteisiin kuuluvat myös koneen ohjaamon siivous ja koneen 

ikkunoiden puhdistaminen. Myös koneen silmämääräinen tarkastaminen mah-

dollisten öljyvuotojen ja muiden rikkoutumisien takia on tärkeää. Kaikki huolto-

kohteet käydään jokaisen opiskelijan kanssa läpi. Koska kaikki koneet poikkeavat 

rakenteeltaan ja täytöksiltään toisistaan, opiskelija saa opastuksen siihen konee-

seen jolla hän ajaa ajoratajaksolla. 

Aamulla ennen koneen käynnistämistä koneisiin tehdään tarkastukset. Tästä 

muodostuu opiskelijalle aamurutiini työmaalle tullessaan. Tarkastuksessa käy-

dään opiskelija- ja konekohtaisesti tarkastuskohteet ja menetelmät tarkastuksien 

tekemiseksi.  
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6 AJORADAN RAKENTAMINEN 

6.1 Koneiden sijoittelu 

Kuormatraktorit sijoitellaan varastoalueelle, molemmin puolin tietä (Taulukko 1). 

Sijoittelussa otetaan huomioon koneiden tarkastusten opettaminen sekä työtur-

vallisuusasiat, kuten varoetäisyydet toisiin koneisiin, taukopaikalle ja polttoai-

nehuoltopaikalle. 

Taulukko 1. Koneiden sijoittelujärjestys alueella. 

Tien vasen puoli Tien oikea puoli 

Valmet 840.3 John Deere 810e 

Valmet 830–600 John Deere 1010e 

Valmet 830–700 Ponsse Wisent 10w 

Komatsu 845 Ponsse Wisent 8w 

Edellä mainittu järjestys helpottaa koneiden tarkastuksen läpikäyntiä. Kun esi-

merkiksi Ponsse Wisent -koneen tarkastuskohteet on läpikäyty opiskelijoille, voi-

vat he omatoimisesti siirtyä toiselle samanmalliselle koneelle tekemään tarkas-

tusta omatoimisesti valvottuna. Tekemällä oppii parhaiten. Samaa toimintamallia 

voidaan käyttää myös Valmet 830:n kanssa (kuvio 5). Koneiden välille jätetään 

30 metrin turvavälit. 
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Kuvio 5. Koneet paikoillaan 

6.2 Varastoalueen järjestely 

Ensimmäiseksi, kun koneiden paikat ovat tiedossa, järjestellään alueella jo ole-

massa olevasta puutavarasta jokaiselle koneelle oman pino (kuvio 6). Pinoissa 

olevassa puutavarassa on mukana myös läpimitaltaan pienempää puuta, joten 

nämä otetaan erilleen omiin pinoihinsa. Näistä pinoista opiskelijat voivat harjoi-

tella kuitupuun kokoisen puun kuormaamista, kun paksumman puun kuormaami-

nen alkaa sujua. Jokainen kone jätetään sitten parkkiin oman pinonsa viereen, 

oikealle etäisyydelle pinosta (1,5 m – 2 m), jotta opiskelijan kuormaamisharjoituk-

set alkaisivat oikeaoppisesti. Näin sijoiteltuna koneilla ei tarvitse alussa edes 

ajaa, vaan opiskelijat voivat keskittyä kuormaamisharjoituksiin. 
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Kuvio 6. Puutavarapinojen rakentamien 

6.3 Puutavara maastoon 

Puutavaraa ajettiin maastoon. Puutavaran levittelyn tavoitteena on saada pari 

kuormallista puuta aina yhdelle lenkille. Puutavaranipuista pitäisi saada sopivan 

kokoisia, jotta puutavaran kuormaaminen olisi helppoa etenkin A-alueella. A-alu-

een tehtävänähän ei ole olla liian haastava, vaan totuttaa opiskelijat toimimaan 

kuormatraktorilla metsän sisässä. B-alueelle vietiin sitten hieman haastavampaa 

kuormattavaa. Sinne laitettiin monen kokoista puuta, eivätkä puut aina olleet niin 

suorassakaan. Hieman sekaisin oleva puutavara maastossa opettaa opiskelijoille 
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yksittäisen puun käsittelyä sekä yksittäisten puiden yhdistämistä yhdeksi puuta-

varanipuksi, joka sitten viedään kerralla kuormatilaan. 

6.4 Maastomerkinnät 

Maastossa tarvitaan monenlaista merkintöjä, jotka ovat lähinnä merkintämaaleilla 

tehtyjä (kuvio 7). Merkintöjen teko helpottaa opiskelijoiden ohjaamista, koska 

merkintöjen merkitysten kertominen ennen ajoradalle menoa voidaan tehdä yh-

teisesti kaikille. Myös eri merkintöjen seuraaminen koneella ajettaessa lisää opis-

kelijan havainnointikykyä maastossa ja harjoittaa opiskelijan katseen kiertämään 

ympäristössä. Tämä on tärkeää, jotta yksittäisetkin pöllit löytyisivät maasta ei-

vätkä jäisi ajamatta. Koneenkuljettajan silmän pitää aktiivisesti hakea maastosta 

sinne jääneitä pöllejä. 

Maastoon levitelty puutavara merkittiin osittain. B-alueella olevan puutavaran tar-

koituksena on myös harjoittaa opiskelijat erottamaan eri puutavaralajeja toisis-

taan. Kehityskyselyssä tuli tämä asia henkilökunnalta ilmi, että ajoradalle pitäisi 

lisätä puutavaralajien opettelua. Puutavaran merkintä maastoon on hyvä harjoite 

tähän tarkoitukseen. 

 

Kuvio 7. Valmiiksi maalattu puutavara työpisteellä 
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Alueella on rajoitteita, jotka rajoittavat kuormakoneilla ajamista. Rajoitukset ovat 

punaisella maalilla ja/tai punaisella kuitunauhalla maastoon merkattuja kohtia, 

joita ei saa koneella ylittää. Rajoitekohtia ovat esimerkiksi alueen ulkorajat. 

Ajourille on merkattu ajosuunnat sinisellä ja tätä varten puihin on merkattu opas-

teita. Erilaiset nuolet opastavat opiskelijoita, mistä kuormatraktorilla tulee ajaa. 

Ohjaajat määrittelevät kuitenkin sen, mihin suuntaan ja mitä uraa pitkin opiskelija 

milloinkin ajaa, mutta maastomerkinnät ovat opiskelijan tukena siinä. Maastomer-

kinnät korjattiin ja parannetiin siten, että ne ovat helposti nähtävissä ja niiden tar-

koitus ymmärrettävissä. 

Vanhat opastemerkinnät kunnostettiin. Opasteita tarvitaan eri alueiden ja 

ajourien tunnistamisessa. Urat ovat numeroituja, joten ohjaajien on helppo ohjata 

opiskelija ajamaan tietylle uralle. Jokaisen uran alussa on numerotaulu, joka ker-

too uran numeron (kuvio 8). Opiskelijoille jaetaan myös kartta alueesta. Kartan ja 

opasteiden avulle he tietävät aina, missä ovat menossa ja mihin mikäkin ura me-

nee. 

 

Kuvio 8. Opastetaulut uran alussa 
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7 KOULUTUSOSIO 

Tässä osiossa käydään läpi, kuinka varsinainen ajojakso käytännössä toteutui, 

sekä miten opiskelijoita koulutettiin metsäkoneisiin. Alueelle saapumisen jälkeen 

käytiin läpi alueen työturvallisuusasiat sekä alueen maasto ja koneet. Koneet ja-

ettiin työpareille arpomalla. Työparit työskentelivät ajojaksolla vuoropäivin. 

7.1 Ajoonlähtötarkastus 

Esimerkki ajoonlähtötarkastuksen etenemisestä. Ensimmäisenä ohjeistettiin kier-

tämään kone ja silmäilemään kone mahdollisten rikkoutumisten ja öljyvuotojen 

varalta. Myös hydrauliöljyn määrä oli helppo tarkastaa koneen kiertämisen yhtey-

dessä, koska hydrauliöljyn tarkastuslasi sijaitsee koneen eturungon takaosassa. 

Seuraavana tarkastettiin moottoriöljyn määrä mittatikusta ja jäähdytinnesteen 

määrä paisuntasäiliöstä (kuvio 9). Opiskelijoille ei suoraan kerrottu, mistä nämä 

tarkastuskohteet löytyisivät, vaan opiskelijan annettiin itse oivaltaa nämä. Tällöin 

oppimisprosessi tehostuu. Kun kaikki kohteet oli tarkastettu, oli aika siirtyä ko-

neen ohjaamoon. Opiskelijat tarkastivat myös koneista, että ensiapulaukku oli 

löydettävissä. 
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Kuvio 9. Ohjaamon nosto jäähdytinnesteen tarkastusta varten Valmet 830 

7.2 Hallintalaitteet ja koneen käyttö 

Hallintalaitteiden läpikäynnissä opiskelija itse istui penkillä, kun hänelle käytiin 

läpi hallintalaitteiden sijainti ja mitä niistä tapahtuu. Kaikki hallintalaitteet käytiin 

opiskelijalle hyvin yksityiskohtaisesti läpi. Erityisen tarkasti käytiin läpi työturvalli-

suuteen vaikuttavat hallintalaitteet kuten hätäpysäytin, runkolukko, pysäköinti-

jarru ja portaat. 

Seuraavaksi käytiin opiskelijan kanssa läpi, kuinka koneella ajetaan. Opiskelija 

sai itse kokeilla kuinka konetta ajetaan, sekä kuinka kuormaajaa liikutetaan. Opis-

kelija oppi kuormaajan perustoiminnot. Opiskelijalle neuvottiin myös kuormaajan 

liikeratoja ja samanaikaisten liikkeiden käyttöä. Esimerkiksi noston, laskun ja jat-

keen yhtäaikaista käyttöä. 
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Opiskelijalle käytiin kuormaamisen perusteet yksityiskohtaisesti läpi. Yksi tär-

keimmistä asioista pinoon purkaessa on koneen paikka. Koska puutavaranipun 

suoraan saanti pinoon on yksi tärkeimmistä taidoista pinoa tehtäessä, on kone 

opeteltava sijoittamaan pukukohtaan nähden oikein, eli kone sijoitetaan suoraan 

sivulle. Tämä tarkoittaa sitä, että puutavaranippu on purettava pinoon suoraan 

sivulle kuljettajasta katsottuna. Tällöin näkymä purkukohtaan on paras, sekä puu-

tavaranipun suunnan näkeminen on tällöin mahdollista. Olen huomannut, että 

tätä asiaa ei voi liikaa metsäopetuksessa painottaa. Monet opiskelijat unohtavat 

tämän hyvinkin nopeasti. 

Koneen runkolukon toiminta selitettiin opiskelijalle ja havainnollistettiin miten käy, 

jos runkolukko ei ole päällä kuormatessa (kuvio 10). Sama ilmiö on kyseessä 

myös silloin, kun kuormataan sivulta ja painetaan ajopoljinta. Opiskelijoille kerrot-

tiin myös, kuinka tuosta puolikaatuneesta tilanteesta pääsisi pois. Tällöin tilan-

teessa jää paremmin muistiin asioita, kun opiskelija pääsee itse oivaltamaan ja 

jos hänelle konkreettisesti näyttää mitä siitä seuraa jos jotain tekee. 

 

Kuvio 10. Runkolukon toiminnan havainnollistaminen 
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7.3 Ajoradan tehtävälista 

Tehtävälista on koottu siten, että tehtävät eivät lopu kesken, vaikka osalla opis-

kelijoista olisikin aiempaa kokemusta metsäkoneilla työskentelystä. Tehtäviä tee-

tettiin jonkinlaisessa tärkeysjärjestyksessä siten, että kaikki ehtisivät ainakin aa-

mutarkastukset, päivähuollon, kuormaamisharjoitukset sekä muutamia ajohar-

joitteita tehdä. 

Tehtävälistan ajantasaisuudesta huolehtiminen on tärkeää. Opetushenkilöstön 

vaihtuessa on uusien henkilöiden tiedettävä, mitä harjoitteita on edellisinä päivinä 

tehty. 

7.4 Puutavaran kuormaus ja koneilla ajaminen 

Opiskelijoille käytiin ensin läpi, miksi talvella pakkasen aikaan on tärkeää jättää 

kuormaaja kuljetusasentoon. Pakkasella on kyettävä ajamaan koneella palstalle 

liikuttamatta kuormaaja, koska hydrauliikkaöljyt lämpenevät tehokkaimmin ajet-

taessa koneella. 

Puutavaran kuormausharjoituksissa opiskelijat pääsivät harjoittelemaan kuor-

maamisen perusteita, johon kuuluu monen liikkeen samanaikaista käyttämistä ja 

puutavaranippujen käsittelyä. Koneen oikeaoppinen sijoittaminen pinolle käytiin 

myös hyvin tarkasti läpi, jotta kuormaaminen olisi mahdollisimman sujuvaa. 

Kuormaamisen jälkeen opiskelijat pääsivät ajamaan A-alueelle. Kun opiskelija oli 

valmis ajoon, pyydettiin opiskelijaa suuntaamaan jollekin tietylle ajouralle. Nume-

roidut ajourat helpottivat opiskelijoiden ohjaamista oikeille ajourille. 

Eteenpäin, taaksepäin ja selkä edellä peruuttaen ajettaessa opiskelija saa tuntu-

maa koneen geometriasta. Käännellessään konetta ajourilla opiskelija oppii, mi-

ten konetta pitää käännellä, jotta se sopii erilaisiin mutkiin ajourilla. Koneen mit-

tasuhteet tulevat tutuiksi, koska opiskelija joutuu koko ajan tarkkailemaan ympä-

rille, jotta puustoon ei tule vaurioita. Lisäksi opiskelija joutuu tarkkailemaan taak-

sepäin, jotta hän varmistuu siitä, millä kohtaa kuormatila kulkee. Asiaa painotet-

tiin moneen kertaan, että kuormatilan renkaat oikaisevat. Kuormatilan renkaat ei-
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vät kulje samoja jälkiä kuin eturungon renkaat. Tämä asia on vastakkainen ko-

neella peruuttaessa. Silloin eturungon renkaat kulkevat ulompaa kuin kuormatilan 

renkaat. Peruuttaminen ja eteenpäin ajaminen molemmat harjoittavat opiskelijan 

tottumista koneen kokoon ja ajolinjoihin. 

B-alueella ajettiin hieman jyrkkien kallioiden yli ja alueella oli myös sivukaltevaa 

uran kohtaa (kuvio 11). Alueella tulisi kiinnittää huomiota karikoiden nokkiin, kun 

ajetaan koneella kallellaan. Karikoiden nokat raapivat herkästi puiden kyljet auki, 

kun karikkojen nokat kulkevatkin paljon ulompana kuin kuormatilan renkaat. 

Myös leveät telat kuormatilan renkaissa aiheuttavat päänvaivaa ajettaessa mut-

kaisten ja kallellaan olevien urien lävitse. On sijoitettava kone uralle ylärintee-

seen, mahdollisimman kauaksi alarinteen puolen puista. 

 

Kuvio 11. John Deere 1010e B-alueella 

C-alueella opiskelijoiden päätehtävänä olisi saada tuntumaa kuormatraktoriin. 

Tuntuman löytäminen helpottuu ajettaessa mahdollisimman monenlaisissa ym-

päristöissä. Erityisesti C-alueen jyrkkä alamäki antoi opiskelijoille kokemusta jyr-

kästä urasta. 

7.5 Videon kuvaaminen 

Tästä ajoratajaksosta tehtiin esittelyvideo REDUlle. Videon tarkoituksena on esi-

tellä opintojen alussa olevaa ajoratajaksoa ja toimintaa siellä. Videolla opiskelijat 

ajavat koneita ja kuormaavat puutavaraa. Videolle kuvataan myös joku opetusti-

lanne ja huoltoa opiskelijan tekemänä. 
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Käsikirjoitusta alettiin hahmottelemaan ja ideoitiin mitä videolla tulisi olla. Kun 

päästiin jonkinlaiseen tulokseen tarvittavasta materiaalista, annettiin käsikirjoitus 

kuvaajille. Kohtauksille tehtiin ehdotelma, millä laitteella kohtaus tulisi kuvata. 

Etenkin dronella kuvaamiseen tarvittiin kuvaajat, jotka kyllä löytyivät metsäope-

tuksen henkilökunnasta. Lähes kaikki muu paitsi dronekuvaukset kuvattiin järjes-

telmäkameralla. 

Dronella kuvaamisessa on se etu, että sillä saadaan tasainen liike. Esimerkiksi 

konetta kuvattaessa sivulta päin voidaan kameraa ajaa sivusuunnassa ilman tä-

rinää tai heilahteluja. Tavanomaiselle kameralle jouduttaisiin rakentamaan kame-

rajalustalle kiskot, jota pitkin kameraa työnnettäisiin. Lisäksi dronella saadaan 

mielenkiintoisia kuvakulmia verrattuna tavanomaiseen kameraan. Videon kuvaa-

minen meni kaiken kaikkiaan hyvin ja videolle saatiin materiaalia riittävästi.   
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8 PALAUTEKYSELY OPISKELIJOILLE 

Palautekysely teetettiin ajoradalla olleille opiskelijoille ajoratajakson päätyttyä. 

Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä. Vastaajien kokonaismäärä kyselyssä oli 

27 opiskelijaa. Otos on varsin kattava, kun opiskelijoiden kokonaismäärä oli 32 

kappaletta. Puuttuvat viisi kappaletta voi selittyä sillä, että kaikki eivät ajoratajak-

solle päässeet. Kysymyksiä oli kaiken kaikkiaan kuusi kappaletta, joista kolme 

ensimmäistä oli monivalintakysymyksiä ja loput kolme avoimia kysymyksiä. En-

simmäisissä kysymyksissä kysyin ajoratajakson pituudesta, kuormaajan käytöstä 

sekä ajoratajakson pituudesta. Avoimet kysymykset koskivat asioita, joita opis-

kelijat kokivat mielekkäimpinä asioina ajoratajaksolla sekä ikävimpinä asioina. Li-

säksi viimeinen kysymys koski ajoratajakson kehittämistä. 

Kysymyslista oli siis seuraavanlainen: 

1. Mitä mieltä olet ajoratajakson pituudesta? 

2. Oliko kuormaajan käyttöä… 

3. Oliko koneella ajamista… 

4. Mikä oli mielestäsi parasta ajoratajaksossa? 

5. Mikä oli mielestäsi ikävintä ajoratajaksossa? 

6. Mitä muuta olisit halunnut ajoratajaksolla? Miten ajoratajaksoa voisi mie-

lestäsi kehittää? 

8.1 Ensimmäiset kysymykset 

Ensimmäiseen kysymykseen vastanneista 27 vastaajasta 13 opiskelijaa piti ajo-

ratajakson pituutta liian lyhyenä (liite 6). Sopivan mittaisena ajoratajaksoa piti 14 

opiskelijaa (51,9 %). Kukaan vastaajista ei pitänyt ajoratajaksoa liian pitkänä 

(Liite 6). 

Toisessa kysymyksessä kysyin kuormaajan käytöstä. Kysymyksessä selvitettiin, 

oliko kuormaajan käyttöä liian vähän, sopivasti vai liikaa. Kysymykseen vastasi 
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27 opiskelijaa ja vastanneista 23 opiskelijaa (85 %), piti kuormaajan käytön mää-

rää sopivana (liite 6). Neljän opiskelijan mielestä kuormaajan käyttöä oli liian 

vähä. Kenenkään mielestä kuormaajan käyttöä ei ollut liikaa. 

Kolmas kysymys koski koneella ajamista. Kysymyksessä selvitettiin, oliko ko-

neella ajamista liian vähän, sopivasti, vai liikaa. Kysymykseen vastanneita oli 27, 

ja heistä 19 (70 %), koki koneella ajamista olleen liian vähän (liite 6). Koneella 

ajamisen määrää piti sopivana kahdeksan opiskelijaa (30 %). Kenenkään vas-

taajan mielestä koneella ajamista ei ollut liikaa. 

8.2 Avoimet kysymykset 

Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin, mikä oli mielestäsi parasta ajoratajak-

solla. Kysymykseen vastasi 27 opiskelijaa. Vastanneista 60 prosenttia piti ko-

neella ajamista parhaana asiana ajoratajaksolla. Heistä puolet katsoi puutavaran 

keräämisen ja koneella ajamisen parhaana asiana. Kolme vastanneista piti kaik-

kea parhaana, mitä ajoratajaksolla oli (Liite 6). Tästä voidaankin päätellä, ettei 

ajoradan teko ja puiden levittely urien varteen ole mennyt hukkaan, koska opis-

kelijat ovat selvästikin pitäneet koneilla ajamisesta ja puutavaran kuormaami-

sesta metsässä. 

Toinen kysymyksessä kysyttiin, mikä oli mielestäsi ikävintä ajoratajaksolla. Vas-

taajien määrä kysymykseen oli 26 opiskelijaa. Ensimmäisenä vastauksien tulok-

sissa nousi esille se, että vastaajista 14 ei kokenut mitään asiaa negatiivisena 

ajoratajaksolla. Viisi vastaajaa piti ajoratajaksoa liian lyhyenä ja kaksi opiskelijaa 

piti paikoillaan lastaamista yksitoikkoisena (Liite 6). Yksittäisiä vastauksia ajora-

tajakson negatiivisuudesta tuli seuraavista asioista: tukit putosivat kuormatessa 

minne sattuu, kivet ja kuopat haittasivat koneella ajoa, sekä käymälän puute. WC 

alueella kyllä on, mutta kyseisessä asiassa on tullut jokin informaatiokatkos. Tä-

mänkin kysymyksen vastausten perusteella ajoratajaksoa tulisi pidentää. 

Kolmannessa kysymyksessä kysyttiin, mitä muuta opiskelijat olisivat halunneet 

ajoratajaksolta ja miten ajoratajaksoa tulisi kehittää (liite 6). Vastaajien määrä oli 

24. Vastaajista viisi olisi halunnut enemmän puutavaran kuormaamista metsästä, 
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neljä olisi halunnut ajoa lisää ja kolme pidempää ajoratajaksoa. Yksi koki ajora-

tajakson siten, että tankkaus ja rasvaus pitäisi saada kaikille. Viiden mielestä ajo-

ratajaksolle ei olisi kehitettävää. 

Palautekyselyn perusteella kaikki viittaa siihen, että ajoratajakson pituutta tulisi 

lisätä. Tällöin kaikki ehtisivät ajaa enemmän koneilla ja myös kuormata puita met-

sästä. Olihan vastaajien keskuudessa myös selvä toive ajoratajakson pituuden 

lisäämisestä. Kaiken kaikkiaan ajoratajaksosta saataisiin monipuolisempi, kun ai-

kaa olisi enemmän. 
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9 POHDINTA 

Ajoradan suunnittelu ja rakentaminen sekä ajoratajakson läpivienti 2022 syksyllä 

aloittaneen kurssin kanssa on ollut antoisaa aikaa. Opinnäytetyöksi projekti oli 

mielenkiintoinen, koska se liittyy läheisesti työpaikkaani. Opinnäytetyössä saavu-

tetut tulokset edistävät työtehtäviäni ammatillisessa koulutuksessa. 

Tavoitteena oli suunnitella ajorataoppimisympäristö kahdelta edeltävältä syksyltä 

saatujen kokemusten perusteella. Palautekysely metsäalan opettajille keväällä 

2022 auttoi minua suunnittelussa. Ajorata-alueen suunnitteluun oli helppoa viedä 

palautekyselystä saatuja uudistusideoita, sekä tämän jälkeen uudistusten raken-

tamien ja toteuttaminen oli vaivatonta. 

Opetusta toteutettiin siten, että opiskelijoille havainnollistettiin ensin ja sitten opis-

kelija sai itse tehdä. Tämä toimi varsin hyvin. Esimerkiksi runkolukon toiminnan 

havainnollistaminen tuotti tulosta, koska mitään ongelmia kyseisessä asiassa ei 

ajoratajaksolla ilmennyt. Työtapojen havainnollistamisen onnistumisesta ei vielä 

näin lyhyellä ajanjaksolla saanut luotettavia tuloksia, koska yhden päivän kuor-

maajankäyttöharjoituksilla ei vielä voida nähdä oppimistuloksia. 

Itse ajoratajakson läpivienti syksyllä aloittaneen ryhmän kanssa eteni pääosin 

niin kuin suunnitelmassa oli ajateltukin. Ajoradan rakenteet toimivat suunnitel-

mien mukaisesti. Opiskelijat pääsivät suorittamaan melko monipuolisesti harjoit-

teita kuormatraktorilla. Tehtävälista riitti hyvin ja tehtäviä päästiin niin pitkälle kuin 

ehdittiin.  

Edellä mainittujen asioiden vuoksi kiireellisin asia, jota tulisi korjata heti seuraa-

vaan syksyyn mennessä on ajoratajakson pituus. Yksi viikko ryhmää kohden on 

aivan liian vähän, koska opiskelija ei ehtinyt muuta kuin kuormata yhden päivän 

puita ja ajaa toisen päivän. Kuormausharjoituksia olisi voinut monipuolistaa, sekä 

huoltotoimenpiteitä käydä tarkemmin läpi, jos ajoratajakso olisi ollut kaksi viikkoa 

ryhmää kohden. 

Metsäkoneenkuljettajan työssä vaadittavia taitoja kyettiin kuitenkin melko hyvin 

tuomaan opiskelijoille esille. Vastuun antaminen opiskelijoille tässä vaiheessa 

opintoja on todella vaikeaa. Voimavarat kuluvat siihen, että katsotaan että kaikilla 
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on vaadittavat työasut ja reput matkassa. Asioita ja taitoja on paljon ja niiden 

opettamista ei tietenkään voida ajoratajaksolle kaikkia sisällyttää, mutta alkeet 

ehdittiin ainakin ohjeistaa. Ajoratajakson pituuden takia informaation määrääkin 

tuli tietoisesti rajoittaa, jotta vältyttiin tietotulvalta. Tällöin opiskelijan on haastavaa 

sisäistää ollenkaan mitään, jos tietoa tulvii lyhyellä ajanjaksolla suuria määriä. 

Toki tämä ominaisuus on yksilöllistä. 

Jos ajatellaan tulevaisuudessa ajoratajakson pituuden lisäämistä, olisi hyvä myös 

saada henkilökuntaan kiertoa ajorata-alueelle. Tänä syksynä 2022 varsinaista 

ajoratahenkilökuntaa oli kolme henkilöä. Jos ajatellaan, että nämä kolme henki-

löä olisivat neljä viikkoa ajoradalla, turtumista varmasti olisi havaittavissa kolman-

nella viikolla puhumattakaan neljännestä. Tässä voisi kierrättää henkilökuntaa si-

ten, että sama yksi ryhmä henkilökuntaa olisi esimerkiksi yhden viikon paikalla. 

Näin ollen neljän viikon aikana pääsisi kaikkiaan 12 henkilökuntaan kuuluvaa 

käymään ajoharjoitteluradalla. Paljon auttaisi sekin, että yksi ryhmä olisi enintään 

kaksi viikkoa ajoradalla, jonka jälkeen ryhmä vaihtuisi. Tuore ote säilyisi läpi ajo-

ratajakson. Jos opetusryhmiä vaihdetaan vaikka viikon tai kahden välein, on var-

mistuttava siitä, että opetuksessa ei tule päällekkäisyyksiä. Tämä tulisi toteuttaa 

siten, että ennen ajoratajakson alkua sovitaan päiväkohtaisesti ajoratajakson 

opetussuunnitelma, jotta opetushenkilöstö tietää tarkkaan, mitä minäkin päivänä 

tulisi käydä opiskelijoille läpi. 

Ajoradalle tällaisessa muodossaan on selvästi tarvetta. Toimeksiantajani puolelta 

ollaan todella kiinnostuneita ajorataoppimisympäristöön. Ajorata on todella autta-

nut opiskelijoita pääsemään kiinni metsäkoneilla työskentelyyn ja helpottanut siir-

tymistä varsinaisille opetustyömaille. 

Sitä miten ajorataa kehitetään tulevaisuudessa, on hankalaa sanoa vielä tässä 

vaiheessa. Ajoradan käyttöä tulisi kevään palautekyselyn perusteella lisätä. Hen-

kilö- ja materiaaliresursseja tarvitaan lisää. Tulevaisuudessa voitaisiin kokeilla, 

jos saataisiin työelämän edustaja puhumaan opiskelijoille heti opintojen alussa. 

Työkiireet yhteistyötahoilla voivat olla haaste, mutta opintosuunnitelmaa pitää 

muokata siten että tämä tilaisuus työelämän kanssa järjestyy. 
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Kun ajatellaan jatkuvan haun opiskelijoita, heillekin tulisi antaa mahdollisuus ajo-

radan käyttöön. Tämä tarkoittaisi sitä, että täytyisi saada pari kuormatraktoria ajo-

ratakäyttöön myös muille ajanjaksoille. Kalustoa voitaisiin ehkä yksi tai kaksi 

kuormatraktoria saadakin alueelle käyttöön. Nämä koneet eivät kuitenkaan voisi 

olla niitä koneita, jotka työskentelevät opetustyömailla, koska kaikki työmailla ole-

vat koneet tarvitaan siellä. Ehkä pari vanhempaa konetta olisi mahdollista merkitä 

vain ajoratakoneiksi. Voisivathan koneet olla sitten vaikka halliopetuksessa, kun 

ajoratajaksolla ei olisi toimintaa. 

Metsäopetuksen tarpeet muuttuvat varmasti tulevaisuudessa. Ajorata oppimis-

ympäristönä on opinnäytetyöni jälkeen sellaisessa kuosissa, että se pystyy vas-

taamaan metsäopetuksen tarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen. Ajorata kykenee vas-

taamaan haasteisiin ainakin niin kauan, kuin puuta ajetaan metsästä kuormatrak-

torilla ja kun tätä toimintaa halutaan opettaa tuleville metsäalan ammattilaisille. 
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Liite 1  1(2) 

Ajoradan kehittämiskysely 
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Ajoradan kehittämiskysely 
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Liite 2.  

Ajorata-alueen kartta. 
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Liite 3. 

Radio-ohje. 
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Liite 4. 

Ajorata-ohjeen koneen tarkistuslistasivu. 
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Liite 5.  

Ajoratajakson tehtävälista.  

Rastilla merkataan reaaliajassa, mitä kukanenkin opiskelija on omalla koneellaan 

tehnyt. Vasemmalla on konetunnus, opiskelijan nimi, ja tehtävät. 
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Liite 6  1(4) 

Palautekyselyn tuloksia 
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Palautekyselyn tuloksia  
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Liite 6  3(4) 

Palautekyselyn tuloksia  
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Palautekyselyn tuloksia  
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