Varastointiohjeet
Varastointiohjeet

Lagringsanvisning

1. Tie
Vägen
till lagringsplatsen
ska vara
tillräckligt
för en lastbil med
släpvarten
och ja autolle on
1.
varastopaikalle
on oltava
riittävän
hyväbra
perävaunullista
autoa
. Tie varastopaikalle
on oltava
riittävänför
hyvä
perävaunullista
autoa varten ja autolle on
det
ska
finnas
en
vändplats
bilen
nära
lagringsplatsen.
oltava kääntymispaikka lähellä varastoa.
oltava kääntymispaikka lähellä varastoa.
Dimensionering av
vändplatsen
Kääntymispaikan
mitoitus
Kääntymispaikan mitoitus
30 m

30 m

30 m

30 m

30 m

30 m

2. Tien
ja varaston
kantavuus on
oltavaska
riittävä
suunniteltuna
Vägens
och lagringsplatsens
bärighet
vara tillräcklig
under kuljetusajankohtana.
den planerade
. Tien ja2.varaston
kantavuus
on oltava riittävä
suunniteltuna
kuljetusajankohtana.
transporttidpunkten.

3. Auton on päästävä kuormaamista varten riittävän lähelle pinoa. Etäisyys pinon
. Auton on päästävä kuormaamista varten riittävän lähelle pinoa. Etäisyys pinon
3. keskilinjasta
Bilen måste komma
tillräckligt
nära
för lastning.
auton kylkeen
saa
ollavirkestravarna
enintään 5 metriä.
keskilinjastaAvståndet
auton kylkeen
saa olla enintään 5 metriä.
från travens mittlinje till bilens sidolinje får vara högst 5 meter.
Vapaata tilaa vähintään 10 metriä

Vapaata
tilaa vähintään
Fritt
utrymme
minst10
10metriä
meter

Pinon etäisyys
tiestä högst
enintään 5 metriä
Travens
avstånd
vägen
Pinon etäisyys
tiestäfrån
enintään
5 metriä 5 meter

4.

Virke får inte lagras mellan växande träd, nära stenar, stubbar eller andra hinder

eller i närheten
av eleller telefonlinjer.
4. Puutavaraa
ei saa
varastoida
kasvavien puiden väliin, kivien, kantojen tai muiden
. Puutavaraa ei saa varastoida kasvavien puiden väliin, kivien, kantojen tai muiden
esteiden lähelle eikä sähkö- tai puhelinlinjojen läheisyyteen.
esteiden
eikä
sähkötai puhelinlinjojen
läheisyyteen.
5. lähelle
Det ska
finnas
tillräckligt
utrymme vid lagringsplatsen,
så att alla sortiment

kan hållas skilt för
Av samma
sortiment
görs kaikki
så stora
travar som möjligt.
5. Varastoalueella
onsig.
oltava
riittävästi
tilaa, jotta
puutavaralajit
voidaan pitää
. Varastoalueella on oltava riittävästi tilaa, jotta kaikki puutavaralajit voidaan pitää
erillään. Samasta puutavaralajista tehdään mahdollisimman suuret pinot.
erillään.
tehdään
mahdollisimman
6. Samasta
Stockarpuutavaralajista
som ska mätas vid
lagringsplatsen
ska lagrassuuret
så, att pinot.
man kan konstatera

deras kvalitet. Stock som ska mätas vid fabrik lagras enligt köparens anvisningar.
6. Tienvarsivarastossa
mitattavat tukit on varastoitava niin, että niiden laatu voidaan
. Tienvarsivarastossa mitattavat tukit on varastoitava niin, että niiden laatu voidaan
todeta.
Tehdasmittaukseen
menevät
tukit varastoidaan
ostajan
ohjeen mukaisesti.
Det får inte finnasmenevät
plast, stentukit
ellervarastoidaan
andra främmande
föremål
i travarna.
todeta.7.Tehdasmittaukseen
ostajan
ohjeen
mukaisesti.

7.
eiska
saa
olla muovia,
kiviä
taiförorsakar
muita vieraita
8. eiPinossa
Travarna
placeras
de
inte
fara föresineitä.
trafiken eller
. Pinossa
saa
olla muovia,
kiviäså,
taiatt
muita
vieraita
esineitä.
hindrar underhåll av vägen.

8. Pinot on sijoitettava niin, etteivät ne aiheuta vaaraa liikenteelle eivätkä haittaa tien
. Pinot on sijoitettava niin, etteivät ne aiheuta vaaraa liikenteelle eivätkä haittaa tien
kunnossapitoa.
kunnossapitoa.

