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Entreprenörernas egen kontroll – Yrittäjien 

omavalvonta 

Avverkningsmaskinens chaufför 

De första mätningarna sker under den första arbetsveckan på 

våren. Om resultatet är bra så görs kontrollmätning en gång per 

månad. Om resultatet är dåligt så görs de reparationer som krävs 

och en ny mätning utförs senast på nästa arbetsobjekt. 

Arbetsledningen strävar efter att delta i den första mätningen på 

våren. 

Mätningen utförs på följande sätt: 

 Man bestämmer rotrötebekämpningsmedlets täckbarhet som en procent av 
hela stubbytan. Som hjälpmedel används Metsätehos mätskiva som 
utvecklats för detta ändamål.

 De 20 första stubbarna av olika dimensioner som kommer slumpmässigt 
emot mäts.

 Mätningsblanketten fylls i.

 Entreprenören meddelar arbetsledningen per arbetsobjekt det behandlade 
områdets areal och använd mängd bekämpningsmedel.

 Blanketten/övriga uppgifter ges åt arbetsledningen som för in uppgifterna 
angående avverkningsmaskiner som utför rotrötebekämpning i uppföljning.

 Man kan också använda t.ex. Trestimas stubbehandlingsapp och meddela 
uppgifterna elektroniskt.

Hakkuukoneen kuljettaja 

Ensimmäiset mittaukset tehdään keväällä ensimmäisellä työviikolla. Jos jälki on kunnossa 

mittaukset toistetaan kuukausittain. Jos jälki on huono, tehdään tarvittavat korjaukset 

laitteistoon ja uusintamittaus viimeistään seuraavalla työmaalla. Työnjohdon tulisi pyrkiä 

osallistumaan etenkin kevään ensimmäiseen mittaukseen.  

Mittaukset tehdään seuraavasti: 

 Määritetään kantokäsittelyaineen peittävyys prosentteina koko 
kantopinnasta. Apuna käytetään Metsätehossa kehitettyä mittalevyä, joka 
auttaa käsittelemättä jääneen osan pinta-alaosuuden määrittämisessä.

 Erikokoisia kantoja mitataan satunnaisesti 20 ensimmäistä eteen sattuvaa.

 Täytetään mittauslomake.

 Yrittäjä ilmoittaa työnjohdolle jokaiselta työmaalta käsitellyn alueen pinta-

ala ja käytetty määrä torjunta-ainetta.

 Lomake/muut tiedot annetaan työnjohdolle, joka kerää kantokäsittelyä 
tekevien hakkuukoneiden tiedot yhteen.

 Voidaan myös käyttää esim. Trestiman kantokäsittelyn mittaussovellusta 
ja ilmoittaa tiedot sähköisesti.
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Mätningsblankett för stubbehandlingens täckbarhet 

Kantokäsittelyn peittävyyden mittauslomake 

Datum/Päivämäärä 

Entreprenör/Yrittäjä 

Chaufför/Kuljettaja 

Avverkningsmaskin/Hakkuukone 

Avverkningshuvud/Hakkuupää 

Spridningsmetod/Levitysmenetelmä 

Svärd/Terälevy Munstycke/Suutin 

Märke/Merkki: 

Arbetsobjekt/Työmaa 

Täckbarhet/Peittävyys % 
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95 

95 

90 

90 
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Räkna andelen stubbar där täckbarheten är under 85 % (under strecket): 

Laske mittauksista alle 85 %:sti peittyneiden kantojen osuus (viivan alapuoli): 

% 
Resultat - Tulos 

0-9 % Bra/Hyvä 

10-29 % Nöjaktig/Tyydyttävä 

30-100% Dålig/Kelvoton 




