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Prosessikuvauksia
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Kunnostusojitusprosessi
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Hankkeen suunnittelijan/asiamiehen tehtävät
1.
2.
3.

Sopii hankkeen toteuttajan kanssa eri työvaiheiden hinnoista
Järjestää hankkeen ulkopuolisten maiden ja -teiden käyttöluvat, ojitusluvat ja
tekee tarvittavat sopimukset
Toimittaa toteuttajalle tietoa teiden ja siltojen kantavuudesta sekä tilapäisistä
teistä

4.

Aukaisee (hakkuu ja raivaus) tarvittaessa ojalinjat työsuunnitelman
mukaisesti (voidaan sopia myös toteuttajan tehtäväksi?)

5.
6.

Sopii maanomistajan kanssa urakointiajan, jousto toteutukseen
Määrittää laatukriteerit ja sovitaan korvaus laadun seurannasta

7.

Toimittaa hankkeen tiedot toteuttajalle (sähköisesti?):
6.1. kohteiden sijaintitiedot
6.2. kulkureitit tarvittaessa
6.3. ojaston merkintöineen
6.4. vesiensuojelusuunnitelman
6.5. vaaratekijät, luontokohteet yms. rajoitteet

7.

Vastaanottaa toteutusilmoituksen ja maksaa palvelusta sovitun korvauksen
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Toteuttajan tehtävät/vastuut
1. Toteuttaa hankkeen suunnitelman mukaan
2. Tekee kaikilla hankkeilla sovitut vesiensuojeluratkaisut (lietekuopat)
3. Tekee muut ennalta sovitut suunnitelmakohtaiset vesiensuojelutoimenpiteet
sovitulla korvauksella.
4. Tekee hankkeen päätyttyä valmistumisilmoituksen tai sovituin välein väliilmoituksen
- Suunnitelman mukaiset toteutetut työt
- Suunnitelmasta poikkeavat toteutetut työt (sovittava etukäteen)
- Toteutunut laatu sovitulla tarkkuudella
- Palaute hankkeesta suunnittelun kehittämiseksi
5. Laskuttaa asiakasta/suunnittelijaa/asiamiestä toteutuksen mukaan
6. Vastaa omien työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden ammattitaidosta ja
perehdyttämisestä
7. Korjaa omasta ohjeiden vastaisesta toiminnastaan aiheutuneet vauriot
(tieverkko tai muu)
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Metsänhoito- ja puunkorjuuprosesseja

5

Esimerkkejä metsäpalveluiden
konseptoinnista - Prosessikuvaukset
•

Seuraavia prosessikuvauksia on tehty Uudistuva metsäyrittäjä –hankkeessa ja
kommentoitu Laajavastuinen metsänparannusyrittäjähankkeessa.

•

Kuvauksen kohderyhmä: Palvelua tarjoava yritysverkosto ja palveluiden ja
tekijät
Kuvaukseen liitetään erillinen tilauslomake ja mahdolliset
dokumentointipohjat
Tavoitteet:

•
•

–
–
–
–
–

•

Asiakkaalle taattu ja sopimuksen mukainen laatu
Vastuista (vastuun jaosta) sopiminen
Tekijöiden osaamisen varmistaminen ja täydennyskoulutuksen järjestäminen tarvittaessa
Hinnoittelun apuväline
Verkoston markkinoinnin, myynnin ja viestinnän apuväline

Jatkossa:

– Apuväline, kun avataan keskustelua verkostojen johtamisesta
– Mietitään tekninen yhteensopivuus suoraan metsäsuunnitteluun ja puun hankintaan,
päällekkäiset työvaiheet voidaan karsia.
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LEIMIKON SUUNNITTELU
Asiakas päättää
ryhtyä toimenpiteisiin
metsässään

Metsänomistaja-asiakkaalla
Kiinnostus tai tarve myydä puuta

Otan
vastaan
tilaukse
n

Asiakas
Ottaa
yhteyttä

Ei pysty itse

Välitän

Maastokäynti

Käynnin
valmistelu

•
•

Lähtötiedot
asiakkaasta ja
kohteesta

•
•
•

Palvelusopimusopimus
•
•
•

•

Korjuuvalmis, xx tai xx -leimikko
Palvelun sisältö ja hinta
Linkki pilveen, jossa tilaussopimus
ja tuottolaskuri

Tarkennetaan
leimikon kohde
Arvioidaan
myyntikelpoinen
puuston määrä ja
laatu
Korjuun ajankohta
Kantokäsittelytarpee
t
Toive leimikon
tekijästä
Tarkistetaan
erityiskohteet

verkoston
jäsenelle

Neuvottelu
asiakkaan
kanssa

Toimeksiantosopimuksen
päivittäminen
/lisäpalvelut:
Puukaupan kilpailutus
Pohjan raivaus
Korjuun suunnittelu
Uudistaminen
Kokonaispalvelu

Leimikkoyhteen
veto-raportti
asiakkaalle
•
•
•
•
•

Toimenpide-ehdotus
Kartta
Erityiskohteet: METE,
erikoispuut ym
Laskelma
hakkuukertymästä
Tuotto – kustannukset
= e / kohde, e/ m3

Laskutus
Palaute
Palautteen
käsittely ja
jatkotoimet

KORJUUN SUUNNITTELU

Metsänomistaja-asiakas on
päättänyt ryhtyä hakkuisiin
Asiakkaana myös
metsäkoneyrittäjä

Välitän
verkoston
jäsenelle

Tilaus /
tarjous
pyyntö
Otan
vastaan
tilauksen
Palvelusopimus

Maastokäynti
•
•
•
•

Työmaaohjeen
tekeminen
Linjat, varastot,
erityiskohteet
Kartta ja
Maastoon
merkitseminen

Valvonta (kuka,
Korjuu
yritykselle

•
•
•

kenelle?)
Raportti tavoitteiden
toteutumisesta
Videot
Viranomaisilmoitukset
ym

Ei raivaustarvetta,
leimikko valmis konekorjuuta varten

Puun
Kiireellisyyden arviointi
korjuu

Asiakaskontakti
•
•

Tarvitaan raivaus
tai muita toimia

Kaikki projektin osalliset
osapuolet
Kaupan loppuun
saattaminen

Laskutus
Palaute

Suunnitelman
mukaiset
toimenpiteet

Palautteen
käsittely ja
jatkotoimet

Välittömät
hoito-/
korjaustoimet
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METSÄN UUDISTAMINEN

Metsän uudistamisen tarve
Asiakas ottaa yhteyttä
Tavoite: Kasvava,
(XXX) metsä
Asiakasneuvottelu
•
•
•
•
•
•
•

Palvelutarpeen määrittely,
asiakkaan erityistoiveet,
(segmentti)
Kohde
Hoidollinen tarve, puulaji
Puuston määrä, risut
Muokkaus, vesitalous,
Energia, taimien saatavuus,
myyräsuojaus
Jatkotoimet: tarkastukset ja hoito

Uudistamisen
valmistelutyöt

Palvelusopimus
Taimi/siemen
tilaus

•
•
•
•

Raivaus
Muokkaus
Vesitalous
Muut ympäristötoimet

Raportti
asiakkaalle
•
•

Sopimuksen
päivitys
lisäpalvelut

Laskutus

Lähikuljetus

Viljelytyöt

Palaute
Palautteen
käsittely ja
jatkotoimet

Heinän
torjunta
Jälkitarkastus

5

