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Myyjä

Sahatukkien ja
koivutukkien
katkonta sekä
kuutiointi

Tukit on katkottava laatuluokittain mitta- ja laatuvaatimusten mukaisiin pituuksiin;
sahatukit -3/+3 cm:n tarkkuudella ja koivutukit -3/+5 cm:n tarkkuudella. Tällöin tukit kuutioidaan
todellisen pituuden mukaan. Jos tukki on enemmän kuin 3 cm liian lyhyt, se kuutioidaan tukkina
lähinnä alemman sallitun pituusluokan mukaan. Liian pitkä tukki kuutioidaan tukkina lähinnä
alemman sallitun pituusluokan mukaan. Sallitun pituusluokan ylittävä osuus kirjataan
vajaalaatuiseksi.
Kuusisorvitukit on katkottava tavoitepituuksiin ao. tarkkuudella:
 MW Lohja: tavoitepituus 580 cm, -2 / +6 cm:n tarkkuudella
 MW Punkaharju: tavoitepituus 530 cm, -3 / +5 cm:n tarkkuudella
 MW Suolahti: tavoitepituus 518 cm, -3 / +5 cm:n tarkkuudella
Tällöin kuusisorvitukit kuutioidaan todellisen pituuden mukaan. Mikäli tukki on liian lyhyt, se
kuutioidaan seuraavaksi alemman sallitun ohjepituuden mukaan (MW Lohja 390 cm,
MW Punkaharju 267 cm, MW Suolahti 259 cm). Ohjepituuden ylittävä osa kirjataan vajaalaaduksi.
Lyhimmän sorvitukkipituuden pituusalamittaiset tukit kirjataan kokonaan vajaalaatuisiksi.
Liian pitkä tukki kuutioidaan lähinnä alemman sallitun pituusluokan mukaan. Hyväksytyn pituuden
ylittävä osuus kirjataan vajaalaatuiseksi samoin kuin saha- ja koivutukeilla.

Kuusisorvitukkien
katkonta ja
kuutiointi

Hiomokuusen
(Kuk) pituudet
Varastointi ja
erän koko

Talvivarastot
Kuivuneet ja
lajitellut erät

Vajaalaadun
hinnoittelu
Luovutusaika

Luovutuksen
myöhästyminen
Tukki- ja kuitupienerät

Sopimusnumero

1. Tie varastopaikalle on oltava riittävän hyvä perävaunullista autoa varten ja autolle on
oltava kääntymispaikka lähellä varastoa.
Kääntymispaikan mitoitus
30 m

30 m

30 m

Hiomokuusen määrämittakatkonta:
 UPM 445, 295 cm

yli 17 cm vain pituus 295, oltava erillään varastoituna
Yksikköhintoja korjataan luovutuskerroittain, varastopaikoittain ja puutavaralajeittain
Todettujen määrien perusteella:
Erän koko
Hintakorjaus puutavaralajille
m3/puutavaralaji
euroa/m3
alle 3,0
-15,00
3 - 9,9
-5,00
10 - 49,9
0,00
50 - 99,9
1,00
100 - 199,9
1,50
200 ja yli
2,50
Todetun varastopaikan perusteella:
Varastopaikka
Hintakorjaus euroa/m3
Talvikuljetus
0
Kesäkuljetus
2
Kelirikkokelpoinen
3
Puulajeittain alle 3 kuutiometrin tukkierät/varastopaikka otetaan vastaan kuitupuuna ja niistä
maksetaan kuitupuun hinta.
Jos varastolle ei pääse täysperävaunuyhdistelmällä, vähennetään yksikköhinnasta 2,00 euroa/m3.
Varastot, jotka ovat kuljetettavissa vain talvella on luovutettava kuljetukseen helmikuun
loppuun mennessä.
Mikäli kuitupuut ovat 1.5. - 31.10. välisenä aikana kuivuneet yli 60 päivää ennen kuin myyjä on
ilmoittanut erän kuljetusvalmiiksi, kuitupuut hinnoitellaan seuraavasti:
- Mänty- ja kuusikuitupuusta maksetaan havukuitupuu B-laadun hinta
- Koivu- ja haapakuitupuun hintaa alennetaan 3,00 euroa/ m3
Jos kuitupuusta on lajiteltu eroon pikkutukkia tai parrua alle 12 cm:n latvaläpimittaan, alennetaan
kyseisen kuitupuun hintaa 1,00 euroa/m3.
Vajaalaatuisesta tukista, parrusta, tai pikkutukista maksetaan 3,0 euroa/m3 vähemmän kuin
vastaavasta kuitupuusta. Puusta, joka ei täytä kuitupuun mitta- ja laatuvaatimuksia,
ei makseta mitään.
Tukkien ja hiomokuusikuidun vastaanotto 1.3.-15.6. vain kelirikkokelpoisen tien varteen;
sellukuitupuun vastaanotto myös kesäkuljetuskelpoisen tien varteen. Tukkien ja
hiomokuusikuidun vastaanotto 16.6.-31.10 vain kesä- tai kelirikkokelpoisen tien varteen.
Jos toimitus myöhästyy myyjästä riippuvasta syystä sovitusta toimituskuukaudesta,
vähennetään yksikköhinnasta 2,00 euroa/m3.
Puulajeittain alle 3 m3:n tukkierät/varastopaikka otetaan vastaan kuitupuuna ja niistä
maksetaan kuitupuun hinta. Alle 10 m3:n kuitupuuerät yhdistetään muihin havu- tai
lehtikuituihin ja niistä maksetaan sen puutavaralajin hinta johon pienerä yhdistetään.
Ainespuiden yhdistämisten jälkeen Metsä Groupilla on oikeus yhdistää varastolla olevat
alle 10 m3:n kuitupuuerät energiapuuksi, jolloin niistä maksetaan energiapuun hinta.

2. Tien ja varaston kantavuus on oltava riittävä suunniteltuna kuljetusajankohtana.
3. Auton on päästävä kuormaamista varten riittävän lähelle pinoa. Etäisyys pinon
keskilinjasta auton kylkeen saa olla enintään 5 metriä.

Vapaata tilaa vähintään 10 metriä

Pinon etäisyys tiestä enintään 5 metriä

4. Puutavaraa ei saa varastoida kasvavien puiden väliin, kivien, kantojen tai muiden
esteiden lähelle eikä sähkö- tai puhelinlinjojen läheisyyteen.
5. Varastoalueella on oltava riittävästi tilaa, jotta kaikki puutavaralajit voidaan pitää
erillään. Samasta puutavaralajista tehdään mahdollisimman suuret pinot.
6. Tienvarsivarastossa mitattavat tukit on varastoitava niin, että niiden laatu voidaan
todeta. Tehdasmittaukseen menevät tukit varastoidaan ostajan ohjeen mukaisesti.
7. Pinossa ei saa olla muovia, kiviä tai muita vieraita esineitä.
8. Pinot on sijoitettava niin, etteivät ne aiheuta vaaraa liikenteelle eivätkä haittaa tien
kunnossapitoa.

