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Puutavaralajien mitta- ja laatuvaatimukset.
Tarkista mitta- ja laatuvaatimukset aina ennen kauppaa.
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Puutavaralajien mitta- ja laatuvaatimukset

Normaalit tukit
!

sallitaan enintään 1 cm yhden metrin
matkalla
latvamutkaa ja monivääryyttä ei sallita

Tekniset viat

!

sallitaan latvalieriön ulkopuolella

Tyvessä oleva vika

!

latvaläpimitaltaan yli 20 cm tyvitukkien
tyvessä saa olla latvalieriön sisäpuolelle
ulottuvaa vikaa enintään 90 senttimetrin
matkalla, ei kuitenkaan lahoa.
laatuvaatimukset täyttävää tukin pituutta
on oltava vähintään minimipituuden
verran.

!

Lenkous ja mutkaisuus

!

Tukissa ei sallita

lahoa, sinivikaa, toukanreikiä, halkeamia
eikä vieraita esineitä.

Havu

!

Havutukkien perusmääritelmät
Laatutyvien on oltava oksattomia, oksakyhmyttömiä tyvipölkkyjä, joissa ei sallita lenkoutta, mutkia, lahoa, tyvilaajentumaa, pihkarosoja eikä havaittavia pintavikoja.
Kuusen vientityven on oltava 30—40 dm
matkalla toiselta puolelta oksaton, muutoin sallitaan vähän pieniä “lyijykynäoksia”.
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Tukin laatu
- yleiskuvaus

Latva,Ø
läpimitta
cm, minimi

Oksan koko,
cm
kuiva poika

Pituudet
dm
terve

M
ä
n
t
y

Laatutyvet
Hyvät tukit
Muut tukit

25—27
18
15

Ei
1,5
4,0

Ei
Ei
4,0

Ei
1,5
6,0

27—61
31—61
43—61

K
u
u
s
i

Vientityvet
Sorvitukit
Muut tukit

25—27
25
16

pienet oksat

Ei

Ei

40—74
40—61
40—58

Puutavaralajien mitta- ja laatuvaatimukset.
Tarkista mitta- ja laatuvaatimukset aina ennen kauppaa.

Koivutukkien
perusmääritelmät

Koivu
Oksat

!
!
!
!

Mutkaisuus

!
!

Välivähennys

terveet enintään 7 cm.
kuivat ja lahot enintään 4 cm.
oksaryhmät (3 kpl maksimioksia tai sitä 1 cm
pienempiä 20 senttimetrin matkalla ei sallita)
poikaoksia ei sallita

monivääryyttä ja jyrkkää mutkaa ei sallita
latvalieriön sisäpuolelle ulottuvaa tasaista
käyryyttä enintään 3 cm 15 desimetrin matkalla.

Tukissa saa olla laatuvaatimukset alittavaa kohtaa
enintään 15 dm, mikäli laatuvaatimukset täyttävää
puuta on molemmilla puolilla vikakohtaa vähintään
15 dm. Välivähennyksen tilavuus lasketaan ao. tukin
latvaläpimittaluokan tilavuuskerrointa (m 3/m) käyttäen. Laatuvaatimukset täyttävää osaa kuutioitaessa vähennetään kunkin läpimittaluokan tukkien pituusmäärästä em. välivähennysten yhteinen pituus.

Tukissa ei sallita seuraavia sorvausta estäviä vikoja
lahopohjaista koroa
!
pintahalkeamia
!
sydänhalkeamia yli 1/3 läpimitasta
!
vieraita esineitä
!
epämuodostumia (pahkat)
!
pehmeää lahoa
!
syviä tyvipoimuja
Korjuuvaurioita
!
halkeamia
!
syviä rullanjälkiä, syviä kaatokoloja
!

Läpimitat

!
!
!

minimi 18 cm kuoren päältä ohuimmalta
puolelta
suora, virheetön tyvitukki, minimiläpimitta
16 cm kuoren päältä ohuimmalta puolelta.
maksimiläpimitta sovitaan tehdaskohtaisesti.

Pituudet 31-70 dm:n välillä sovitaan kauppakohtaisesti.
Puutavaralajien mitta- ja laatuvaatimukset.
Tarkista mitta- ja laatuvaatimukset aina ennen kauppaa.
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Pylväät

Pylvään mitta- ja laatuvaatimukset
(Englannin pylväs)
A-luokan tyvipylväs

C-luokan pylväs

Englantilainen raakapylväs.
Tyvellä vähintään 3 metriä A-luokan
mäntytukkia.

C1-tyvipylväs, C-luokan mäntytukki.
C2-latvapylväs, C-luokan mäntytukki.

Suurin sallittu oksa, cm
kuiva ......................................... 4.0
tuore .......................................... 5.0
poika ......................................... EI

Suurin sallittu oksa, cm
kuiva ......................................... 4.0
tuore .......................................... —
poika ......................................... EI

Lenkous ja mutkaisuus
Lenkoutta sallitaan seuraavasti:
- Maksimi 1/4 läpimitasta kyseisellä kohdalla

Lenkous ja mutkaisuus
Lenkoutta sallitaan seuraavasti:
- Tyvileikkauksen keskipisteen kautta kulkevan
vaakasuoran linjan tulee pysyä kuorellisen pylvään
sisällä.

Koroa sallitaan seuraavasti
- Tervepohjainen koro, 1 kpl/pylväs. Maksimisyvyys 5 mm kuoren alta.
- Koron tulee poistua sorvattaessa
- Sallitaan 90 cm tyveys (hylkylumppi)
- Sallitaan tyvikoroa 90 cm:n matkalla, mikäli koron maksimipituus on pylvään läpimitta kyseisellä
kohdalla.
- Koron maksimileveys ja syvyys 1/4 pylvään läpimitasta kyseisellä kohdalla.

Koroa sallitaan seuraavasti
- Tervepohjainen koro, 2 kpl/pylväs. Maksimisyvyys 15 mm kuoren alta.
- Koron maksimipituus 2 x pylvään läpimita kyseisellä kohdalla.
- Koron maksimileveys 1/3 pylvään läpimitasta kyseisellä kohdalla.

Pylväissä ei sallita
- mutkia ja monivääryyttä
- poikaoksia
- lahoa eikä lahoja oksia
- kyhmyjä eikä läpimitaltaan yli 40 mm:n kuivia oksia
- yli 5 kpl oksia/oksakiehkuroita
- tervasrosoa, hyönteis- ja sienivaurioita
- teknisiä vikoja, kuten halkeamia ja kaatolippaa yms.
- selvää kierteisyyttä (havaittavissa pystypuissa).

Puun ulkonäkö - Mäntypylväs
Hyvälaatuinen pylväspuu on suorarunkoinen ja vähäoksainen. Tyvi
on 3—5 metrin matkalta A-luokan mäntytukkia ja rungon muoto on
kartiomainen (tasaisesti kapeneva). Rungossa ei sallita havaittavia
kyhmyjä, halkeamia, tyvilahoa eikä syviä koroja.
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Puutavaralajien mitta- ja laatuvaatimukset.
Tarkista mitta- ja laatuvaatimukset aina ennen kauppaa.

Pylvään mitta- ja laatuvaatimukset (Englannin pylväs)
Pituudet / paksuudet
L
I
G
H
T

Pituus, metriä

Tyviläpimitta Ø
min.
max.

Latvaläpimitta Ø
min.
max.

8 ................................................. 225 .............. 245 ............................................170 .....................
9 ................................................. 245 .............. 265 ............................................170 .....................
9.5 .............................................. 250 .............. 270 ............................................170 .....................
10 ............................................... 250 .............. 270 ............................................170 .....................
11 ............................................... 260 .............. 280 ............................................170 .....................
11.5 ............................................ 265 .............. 285 ............................................170 .....................
12 ............................................... 270 .............. 290 ............................................170 .....................
13 ............................................... 280 .............. 300 ............................................180 .....................
14 ............................................... 315 .............. 335 ............................................180 .....................
15 ............................................... 300 .............. 320 ............................................180 .....................
16 ............................................... 310 .............. 330 ............................................180 .....................
17 ............................................... 325 .............. 345 ............................................190 .....................
18 ............................................... 335 .............. 355 ............................................190 .....................
Minimimitan ylitykset .................... 2 cm .................................................................3 cm

Tyviläpimitta Ø
min.
max.

S
T
O
U
T

Latvaläpimitta Ø
min.
max.

9 m ............................................. 195 .............. 210 ............................................140 ..................... 160
Minimimitan ylitykset .................... 2 cm .................................................................2 cm

Pituus, metriä

M
E
D
I
U
M

Tyviläpimitta Ø
min.
max.

Latvaläpimitta Ø
min.
max.

9 ................................................. 290 .............. 310 ............................................210 .....................
10 ............................................... 310 .............. 330 ............................................210 .....................
11 ............................................... 315 .............. 335 ............................................210 .....................
11.5 ............................................ 320 .............. 340 ............................................210 .....................
12 ............................................... 325 .............. 345 ............................................210 .....................
13 ............................................... 345 .............. 365 ............................................220 .....................
14 ............................................... 360 .............. 380 ............................................220 .....................
15 ............................................... 375 .............. 395 ............................................220 .....................
16 ............................................... 390 .............. 410 ............................................230 .....................
17 ............................................... 405 .............. 425 ............................................230 .....................
18 ............................................... 415 .............. 435 ............................................230 .....................
19 ............................................... 435 .............. 455 ............................................230 .....................
20 ............................................... 445 .............. 465 ............................................230 .....................
21 ............................................... 455 .............. 475 ............................................230 .....................
22 ............................................... 465 .............. 485 ............................................230 .....................
23 ............................................... 485 .............. 505 ............................................230 .....................
24 ............................................... 500 .............. 520 ............................................230 .....................
Minimimitan ylitykset .................... 2 cm .................................................................4 cm

Riukupylväs (Italian pylväs)
- pituus 8 metriä
- latvaläpimitta 12,5 cm Ø
- paksuus tyveltä (DI.3) 17—22 cm

Puutavaralajien mitta- ja laatuvaatimukset.
Tarkista mitta- ja laatuvaatimukset aina ennen kauppaa.

200
203
205
200
205
200
205
210
220
210
210
220
220

260
260
260
260
260
270
270
270
280
280
280
280
280
280
280
280
280

Puun ulkonäkö
Riukupylväspuu on suorarunkoinen, tyveltä oksaton
ja kyhmytön sekä tasaisesti kapeneva. Parhaita riukupylväsmetsiä ovat kuivan kankaan viivästyneet harvennusmetsät, sekä nuorten metsien toisen vaiheen
harvennuskuviot.
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Lehtikuusi
Lehtikuusi, tukki
Luokat

A

B

C

Tukin mitat
ja laatu

Oksaton
tyvitukki

Tyvi- tai
välitukki

Tyvi-, välija latvatukki

Latvaläpimitta ...........................min. 31 cm ................... min. 18 cm .................... min. 15 cm
Pituus ........................................ 31 dm—55 dm ............. 31 dm—55 dm .............. 31 dm—55 dm
1 dm:n jaolla
1 dm:n jaolla
1 dm:n jaolla
Katkaisutarkkuus ...................... + 3 cm .......................... + 3 cm ........................... + 3 cm
Kasvu ........................................ Nopea/tasainen ............. Ei vaatimuksia .............. Ei vaatimuksia
Lenkous .................................... 2 cm / jm. ..................... 2 cm / jm. ...................... 3 cm / jm.
Oksien määrä ............................ Ei sallita ....................... max 5 kpl ...................... max 6 kpl
Tuore oksa ................................ Ei sallita ....................... 3 kpl / 4 cm ................... 3 kpl / 8 cm
Kuiva oksa ................................ Ei sallita ....................... 3 kpl / 3 cm ................... 3 kpl / 5 cm
Laho oksa.................................. Ei sallita ....................... Ei sallita ........................ 2 kpl / 5 cm
Kierous .....................................Ei sallita ....................... Lievästi sallitaan ........... Ei vaatimuksia
Sydänpuun osuus-% .................min 70 % latva- ............ min 50 % latva-............. Ei vaatimuksia
läpimitasta
läpimitasta
Halkeamat .................................Ei sallita ....................... Ei sallita ........................ Ei rajoiteta
Värivika .................................... Ei sallita ....................... Lievästi sallitaan ........... Sallitaan
Kovalaho...................................Ei sallita ....................... Ei sallita ........................ Ei rajoiteta
Hyvälaatuisen lehtikuusen rinnankorkeusläpimitta on 30—35 cm ja ylikin. Sen
runko on karsittu vähintään 5—6 metrin
korkeuteen saakka. Lehtikuusi karsiutuu
luonnostaan huonosti, mutta jos puut
ovat kasvaneet sopivan varjossa, voi ne
karsiutua ainakin tyvitukin pituudelta.
Puun kuori on tyveltä paksu ja kaarnautunut. A-luokan lehtikuusen runko on
terve ja suorarunkoinen, eikä siinä esiinny kierteisyyttä eikä halkeamia. Euroopan lehtikuusi on useasti Siperian lehtikuusta mutkaisempi.
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Puutavaralajien mitta- ja laatuvaatimukset.
Tarkista mitta- ja laatuvaatimukset aina ennen kauppaa.

Tyvikoivut
“Saksan tyvet”

Saksan tyvet
Koroja ei sallita.

Pituudet, dm

26, 28, 30, 31,33, 40 ja kerrannaiset

Minimilatvaläpimitta

Ø = 25 cm. Maksimiläpimittaa Ø ei ole.

Oksat ja kyhmyt

Ei sallita.

Kovalaho/keskeinen

Kovaa lahoa sallitaan 1/3 osa latvaläpimitasta.

Pilkut

Sallitaan pieniä määriä sydänpuulla (purilaassa),
ulkokehällä ei sallita.

Korot ja tyvipoimut

Koroja ei sallita, matalia tyvipoimuja sallitaan.

Tukissa ei sallita

!
!
!
!
!
!
!

pehmeää lahoa
syviä tyvipoimuja
sydän- tai pintahalkeamia
värivikaa (“Ranskan tauti”)
epämuotoisuutta (oltava pyöreä)
vieraita esineitä
korjuuvaurioita (halkeamat, kolhiintumat,
kaatokolot)

Mahogany Oy - Lohja
Pituudet

28, 33, 37, 40, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67
Pituus ei saa alittaa ohjepituutta, maksimiylitys
on 10 cm.

Minimilatvaläpimitta

Ø = 25 cm. Maksimiläpimittaa Ø on 65 cm.

Oksat ja kyhmyt

Ei sallita oksia eikä kyhmyjä. Pölkkyjen on oltava
suoria ja pyöreitä.

Kovalaho ja pilkut

!
!

Lenkous
Puutavaralajien mitta- ja laatuvaatimukset.
Tarkista mitta- ja laatuvaatimukset aina ennen kauppaa.

!

kovaa sydänlahoa sallitaan 1/3 osa läpimitasta
(tai värivikaa)
sallitaan lievästi pilkkuja.
erittäin hyvälaatuisissa tyvissä sallitaan
tasaista lenkoutta 2 cm/m.
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Mahogany Oy Keuruu (TIWI Oy)

Mahogany Oy
Monivääryyttä ei sallita.

Pituudet

28,5 (yli 50 %), 33 (5%), 45 ja 57 DM. Pituus ei saa alittaa
ohjepituutta, ylitys maksimissaan 10 cm.

Minimilatvaläpimitta

Ø = 25 cm. Maksimiläpimitta Ø = 66 cm.

Lenkous ja mutkaisuus

Sallitaan sorvipölkyn (280 tai 170 cm) matkalla seuraavasti:
pölkyn latvaläpimitta
lenkous pölkynmatkalla
25—28 cm
2 cm
28—32 cm
3 cm
32—36 cm
4 cm
yli 36 cm
5 cm
Monivääryyttä ei sallita.
Yli 30 cm pölkyllä sallitaan lievää mutkaisuutta, kunhan yleissuoruus säilyy.

Oksat ja kyhmyt

Ei sallita.

Laho

Kovaa lahoa saa olla 1/3 läpimitasta pölkyn keskellä.

Pilkut

Pilkkuja sallitaan.

Korot ja poimut

Sorvipölkyn pyöristyksen ulkopuolella sallitaan terve, pieni
koro ja matalia tyvipoimuja.

Tukissa ei sallita

!
!
!
!
!
!
!
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pehmeää lahoa tai lahopohjaista koroa
syviä tyvipoimuja
sydän- tai pintahalkeamia
värivikaa
liikaa epämuotoisuutta, soikeutta tai pahkoja
vieraita esineitä
korjuuvaurioita (halkeamat, kolhiintumat,
syvät kaatokolot)
Puutavaralajien mitta- ja laatuvaatimukset.
Tarkista mitta- ja laatuvaatimukset aina ennen kauppaa.

Visa

Visakoivu, pölkky
Luokat

A

B

C

Pölkyn mitat
ja laatu

Runko/Sorvivisa

Runkovisa

Runkovisa

Latvaläpimitta ...........................min. 15 cm ................... min. 15 cm .................... min. 15 cm
Pituus ........................................ min. 30 cm ................... min. 70 cm .................... min 70 cm
Oksien määrä ............................ max 7 kpl ...................... max 2 kpl ...................... max 4 kpl
Tuore oksa ................................ 1 kpl/ 1 cm ................... 2 kpl / 3 cm ................... 2 kpl / 5 cm
Kuiva oksa ................................ Ei sallita ....................... Ei sallita ........................ 2 kpl / 3 cm
Laho oksa.................................. Ei sallita ....................... Ei sallita ........................ 1 kpl / 3 cm
Värivika .................................... Ei sallita ....................... Lievästi sallitaan ........... Ei rajoitusta
Halkeamat .................................Ei sallita ....................... Ei sallita ........................ Ei rajoiteta
Kovalaho keskeistä ...................2 cm / runko ................. 3 cm .............................. ½ läpimitasta
5 cm / sorvi
Pehmeälaho keskeistä
Ei sallita
Ei sallita
½ läpimitasta
Huom! Puuaine luokitellaan ruskeiden visasolujen esiintymistiheyden mukaan:
1. voimakaskuvioiset visalaadut: paukura- ja kaulavisa
2. heikkokuvioiset visalaadut: juomu- ja rengasvisa

Rengasvisa

Oksavisa
Luokat

A

B

Pölkyn mitat
ja laatu

Oksavisa

Pienoksavisa

Latvaläpimitta ...........................min. 10 cm ................... min. 5 cm
Pituus ........................................ min. 5 cm ..................... min. 5 cm
Tuore oksa ................................ Ei rajoiteta .................... Ei rajoiteta
Kuiva oksa ................................ Ei rajoiteta .................... Ei rajoiteta
Laho oksa.................................. Ei sallita ....................... Ei rajoiteta
Kovalaho keskeistä ...................Ei sallita ....................... 2 cm
Pehmeälaho...............................Ei sallita ....................... Ei sallita
Huom! Ruskeita visakuvioita tulee olla “riittävästi”.
Puun ulkonäkö: Arvokkainta sorvauskelpoista runkovisaa sisältävä visakoivu
on rinnankorkeusläpimitaltaan vähintään 15 cm. Runko on oksaton ja suorahko
vähintään kahden metrin korkeuteen saakka. Lahoa ja halkeamia ei ole
havaittavissa.
Visatyyppinä voi olla paukura-, kaula-, juomu- tai rengasvisa.
Näistä paukuravisa on yleisin.
Puutavaralajien mitta- ja laatuvaatimukset.
Tarkista mitta- ja laatuvaatimukset aina ennen kauppaa.
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Haapa, tukki
Luokat

A

B

C

Tukin mitat
ja laatu

Oksaton
tyvitukki

Tyvi-, välitai latvatukki

Oksainen
tukki

Latvaläpimitta ...........................min. 23 cm ................... min. 15 cm .................... min. 15 cm
Pituus ........................................ 31—55 dm ................... 31—55 dm .................... 31—55 dm
1 dm:n jaolla
1 dm:n jaolla
1 dm:n jaolla
Katkaisutarkkuus ...................... + 3 cm .......................... + 3 cm ........................... + 3 cm
Kasvu ........................................ Tasainen ....................... Ei vaatimuksia .............. Ei vaatimuksia
Lenkous .................................... 2 cm / jm. ..................... 2 cm / jm. ...................... 3 cm / jm.
Oksien määrä ............................ Ei sallita ....................... max 4 kpl ...................... max 6 kpl
Tuore oksa ................................ Ei sallita ....................... 2 kpl / 4 cm ................... 3 kpl / 8 cm
Kuiva oksa ................................ Ei sallita ....................... 2 kpl / 2 cm ................... 3 kpl / 4 cm
Laho oksa.................................. Ei sallita ....................... Ei sallita ........................ 2 kpl / 3 cm
Halkeamat .................................Ei sallita ....................... Ei sallita ........................ Ei rajoiteta
Värivika .................................... Ei sallita ....................... Lievästi sallitaan ........... ½ läpimitasta
Kovalaho/keskeistä ...................1 cm .............................. 5 cm .............................. ½ läpimitasta
Puun ulkonäkö:
Hyvälaatuinen haapa on rinnankorkeusläpimitaltaan 25 cm tai sitä suurempi puu, joka on karsiutunut vähintään kolmeen metriin saakka. Rungon on oltava suora ja kyhmytön, eikä siinä salita koroja, halkeamia eikä tyvilahoa. Vanhan puun kuori on kaarnainen, sammaloitunut ja osin jäkälöitynyt. Nuoren puun
pinta on sileä ja tuoreen näköinen. A-luokan haapa on nopeakasvuista ja vuosilustoltaan tasaista. Siinä ei
sallita oksia, värivikoja eikä lahoa.

Terva- ja harmaaleppä, tukki
Luokat

A

B

C

Tukin mitat
ja laatu

Oksaton
tyvitukki

Terveoksainen
tukki

Oksainen
tukki

Latvaläpimitta ...........................min. 19 cm ................... min. 15 cm .................... min. 13 cm
Pituus ........................................ 21 dm —> .................... 21 dm—> ...................... 21 dm—>
1 dm:n jaolla
1 dm:n jaolla
1 dm:n jaolla
Katkaisutarkkuus ...................... + 3 cm .......................... + 3 cm ........................... + 3 cm
Kasvu ........................................ Tasainen ....................... Ei erityisvaatim. ............ Ei merkitystä
Lenkous .................................... 2 cm / jm. ..................... 2 cm / jm. ...................... 3 cm / jm.
Oksien määrä ............................ Ei sallita ....................... max 4 kpl ...................... max 6 kpl
Tuore oksa ................................ Ei sallita ....................... 2 kpl / 3 cm ................... 3 kpl / 7 cm
Kuiva oksa ................................ Ei sallita ....................... 2 kpl / 3 cm ................... 3 kpl / 4 cm
Laho oksa.................................. Ei sallita ....................... Ei sallita ........................ 2 kpl / 3 cm
Kierous .....................................Ei sallita ....................... Lievästi sallitaan ........... Ei merkitystä
Halkeamat .................................Ei sallita ....................... Ei sallita ........................ Ei rajoiteta
Värivika .................................... Ei sallita ....................... Lievästi sallitaan ........... ½ läpimitasta
Kovalaho/keskeistä ...................1 cm .............................. 5 cm .............................. ½ läpimitasta
Terva- ja harmaaleppä tukkipuu on tyviosaltaan vähintään 3—5 metrin korkeuteen karsiutunut suorahko
puu, jonka rinnankorkeusläpimitta on harmaalepällä yli 20 cm ja tervalepällä yli 25 cm.
Puitten kuori on tyvestä lähtien terve, tuoreen näköinen sekä pinnaltaan tasainen (tervalepässä kaarnakuorta). Rungoissa ei esiinny halkeamia, kyhmyjä, vesaoksia eikä tyvilahoa.
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Puutavaralajien mitta- ja laatuvaatimukset.
Tarkista mitta- ja laatuvaatimukset aina ennen kauppaa.

Pihlaja, raita, lehmus ja tuomi (pölkky/tukki)
Luokat

A

B

C

Pölkyn/tukin
mitat ja laatu

Oksaton
tyvipölkky

Tyvi- tai
välipölkky

Oksainen
pölkky

Latvaläpimitta ...........................min. 18 cm ................... min. 15 cm .................... min. 13 cm
Pituus ........................................ 21—31dm .................... 15—31 dm .................... 15—31 dm
Katkaisutarkkuus ...................... + 3 cm .......................... + 3 cm ........................... + 3 cm
Kasvu ........................................ Ei erityisvaatim. ........... Ei erityis- ...................... Ei erityisPihlaja - tasainen
vaatimuksia
vaatimuksia
Lenkous .................................... 2 cm / jm. ..................... 2 cm / jm. ...................... 3 cm / jm.
Oksien määrä ............................ Ei sallita ....................... max 4 kpl ...................... max 6 kpl
Tuore oksa ................................ Ei sallita ....................... 2 kpl / 4 cm ................... 3 kpl / 7 cm
Kuiva oksa ................................ Ei sallita ....................... 2 kpl / 3 cm ................... 3 kpl / 3 cm
Laho oksa.................................. Ei sallita ....................... Ei sallita ........................ 2 kpl / 3 cm
Halkeamat .................................Ei sallita ....................... Ei sallita ........................ Ei rajoiteta
Kovalaho/keskeistä ...................1—2 cm ........................ 2—3 cm ........................ 5—8 cm
(Lehmus)...................................Ø min 29 cm................. Ø min 21 cm ................. Ø min 15 cm
Puun ulkonäkö:
A-luokan puut ovat tyviosaltaan vähintään kolmen metrin korkeuteen karsiutuneita suorahkoja puita,
joiden rinnankorkeusläpimitta on yli 20 cm. Rungoissa ei ole havaittavissa halkeamia, lahoa eikä kyhmyjä. Mikäli puut ovat poikkeuksellisen järeitä voivat ne soveltua jalostukseen, vaikka niissä esiintyisi
oksia, mutkia ja kovapintaisia koroja edellä olevia “taulukkoarvoja” enemmän. Tällöin “pölkyt” voivat
olla hyvinkin lyhyitä. A-luokan metsälehmus on järeydeltään rinnankorkeudelta yli 30 cm.

Metsätammi, tukki
Luokat
Tukin mitat
ja laatu

A

B

C

Tyvitukki

Tyvi- tai
välitukki

Oksainen
tukki

Latvaläpimitta ...........................min. 31 cm ................... min. 18 cm .................... min. 13 cm
Pituus ........................................ 18 dm —> .................... 18 dm—> ...................... 18 dm
1 dm:n jaolla
1 dm:n jaolla
1 dm:n jaolla
Katkaisutarkkuus ...................... + 3 cm .......................... + 3 cm ........................... + 3 cm
Kasvu ........................................ Tasainen ....................... Ei vaatimuksia .............. Ei merkitystä
Lenkous .................................... 2 cm / jm. ..................... 2 cm / jm. ...................... 3 cm / jm.
Oksien määrä ............................ Ei sallita ....................... max 4 kpl ...................... max 7 kpl
Tuore oksa ................................ Ei sallita ....................... 2 kpl .............................. 3 kpl
Kuiva oksa ................................ Ei sallita ....................... 2 kpl .............................. 3 kpl
Laho oksa.................................. Ei sallita ....................... Ei sallita ........................ 1 kpl
Sydänpuu .................................. min 80% läpi-............... min 70% läpi- ............... Ei määritelty
mitasta
mitasta
Halkeamat .................................Ei sallita ....................... Ei sallita ........................ Ei määritelty
Värivika .................................... Ei sallita ....................... Ei sallita ........................ Lievästi sallitaan
Kovalaho/keskeistä ...................Ei sallita ....................... 3 cm .............................. ½ läpimitasta
Pehmeä laho/keskeistä.............. Ei sallita ....................... Ei sallita ........................ ½ läpimitasta
Puun ulkonäkö:
Hyvälaatuisen tammen runko on järeä, suorahko, hyvin karsiutunut ja/tai nuorena karsittu, jonka rinnankorkeusläpimitta on yli 35 cm. Sen runko on terveen näköinen, eikä siinä ole kyhmyjä, vesaoksia eikä
halkeamia.
Puutavaralajien mitta- ja laatuvaatimukset.
Tarkista mitta- ja laatuvaatimukset aina ennen kauppaa.
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Kuitupuun perusmääritelmät

Kuitupuu

1. Kaikkia puutavaralajeja koskevat
vaatimukset
"
"
"
"
"
"

Pölkyn maksimiläpimitta sovitaan kauppakohtaisesti.
Pölkyn ohjepituus on 3,0—5,5 metriä. Apumittana sallitaan vähintään 2,5 metrin pölkky.
Tukkirunkojen apteerauksen yhteydessä sallitaan 2,0 metrin pölkky.
Pinta- tai varastolahoa ei sallita. Tällaiseksi luetaan laho, jossa kuiturakenne on
selvästi heikentynyt.
Haarapölkkyjä ei sallita.
Kuoriutumista ja prosessikäsittelyä huomattavasti haittaavia mutkia ja
epämuodostumia ei sallita.
Muovia, nokea, hiiltä, metallia, torjuntakemikaaleja ja muita haitallisia
vieraita aineita tai esineitä ei sallita.

2. Puutavaralajikohtaiset vaatimukset
2.1. Kuusikuitupuu
" Minimiläpimitta 8 senttimetriä kuoren päältä.
" Tuoretta, lahotonta ja tervettä kuusta.
" Kuoriutumista tai hiotumista estäviä mutkia, poikaoksia tai juurenniskasta
aiheutuvia tyvilaajentumia ei sallita.
" Lenkous enintään 5 senttimetriä metrin matkalla.
2.2. Mäntykuitupuu/havukuitupuu
" Minimiläpimitta 7 senttimetriä kuoren päältä.
" Mäntyä ja/tai kuusta.
" Kovaa lahoa tai värivikaa sallitaan.
" Pehmeää sydänlahoa ei sallita.
Laho havukuitupuu
" Pehmeää sydänlahoa sisältävät pölkyt käsitellään ja hinnoitellaan
erillisenä puutavaralajina. Pehmeää osaa saa olla enintään puolet läpimitasta.
2.3. Koivukuitupuu
" Minimiläpimitta 6 senttimetriä kuoren päältä.
" Tuoretta koivua.
" Sydänlahoa sallitaan enintään ½ läpimitasta, lahotonta puuta on oltava
vähintään minimiläpimitan määrä.
2.4. Haapakuitupuu
" Minimiläpimitta 8 senttimetriä kuoren päältä.
" Tuoretta haapaa.
" Sydänlahoa sallitaan enintään 1/3 läpimitasta, lahotonta puuta on
oltava vähintään minimiläpimitan määrä.
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Puutavaralajien mitta- ja laatuvaatimukset.
Tarkista mitta- ja laatuvaatimukset aina ennen kauppaa.

Lähde: Keinänen, E. & Tahvanainen, V. 1995. Pohjolan jalot puut: Erikoispuiden
mitta-, laatu- ja käsittelyopas. Kuopio. Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemia.

M
L

utkat ja monivääryys
ovat yleisiä
lehtipuilla.

enkous on tasaista käyryyttä
tukin tai pölkyn pituudelta.

R

epeämiä voidaan estää
huolellisella ja oikealla
hakkuutekniikalla.

P

intahalkeamien haitat voidaan minimoida sahauksen yhteydessä.

P

uuseppien käyttöön menevässä puutavarassa ei sallita voimakasta kierteisyyttä.

K

oro voi olla kovapohjainen
tai lahopohjainen.

T

yvipoimu /
piparkakkutyvi.

Keski-Suomen
metsänhoitoyhdistykset
Keski-Suomen Metsänhoitoyhdistysten Liitto
(nimimuutos kesällä -99: Keski-Suomen Metsänomistajien Liitto ry),
Keskustie 20 C, 40100 Jyväskylä.
Puh. (014) 4437 370, f. 014 4437 355

Hankasalmi-Laukaan mhy PL 36, Keskustie 32
41521 HANKASALMI p. (014) 841 041
Jyväskylän mhy Yliopistonkatu 21 A 13
40100 JYVÄSKYLÄp. (014) 819 0441
Jämsän mhy Säterintie 4, 42100 JÄMSÄ
p. (014) 718 072
Karstulan mhy Muhosentie 43500 KARSTULA
p. (014) 461 143
Keuruun mhy PL 131, Seiponniement. 6
42701 KEURUU p. (014) 770 617, 770 616
Kivijärven Seudun Mhy Kukkotie 3 A 1
43800 KIVIJÄRVI p. (014) 481 046
Kuhmoisten mhy Pukkalantie 1
17800 KUHMOINEN p. (03) 555 6263
Kyyjärven mhy Hyvänperäntie 1
43700 KYYJÄRVI p. (014) 471 375
Leivonmäen mhy Leivonmäentie 33
41770 LEIVONMÄKI p. (014) 870 350
Multian mhy Käpyläntie 4 A 3
42600 MULTIA p. (014) 752 022, 753 210
Petäjäveden mhy Suutarintie 3, 41900 PETÄJÄVESI
p. (014) 854 021
Pihtiputaan mhy PL 39, Asematie 7
44801 PIHTIPUDAS p. (014) 561 461
Päijänteen mhy Martinpolku 23
41800 KORPILAHTI p. (014) 820 0000, 820 0061
Saarijärven mhy Paavonaukio
43100 SAARIJÄRVI p. (014) 423 601

Keski-Suomen metsäkeskus
Jyväskylässä päätoimisto:
Kauppakatu 19, raput B ja C
PL 39, 40101 Jyväskylä
(014) 443 7250 /neuvonta, faksi 014 443 7255.
Email: ksmk@metsakeskus.fi.

Palvelupisteet maakunnassa:
Hankasalmi:

Korpilahti:

Keskust. 32, PL 24
41521 Hankasalmi
p. (014) 841 719,
f. 014 841 679.

Korpiojantie 1,
41800 Korpilahti
(014) 822 580, f. 014 822 581.

Joutsa:
Myllytie 6, 19650 Joutsa
p. (014) 881 295.

Jämsä:
Säterintie 4, 42100 Jämsä
p. (014) 716 027,
f. 014 715 451.

Kannonkoski:

Metsäliitto
Keski-Suomen hankinta-alue,
44100 ÄÄNEKOSKI.
Puhelin 0104 626 000, faksi 0104 626 090.
www.metsaliitto.com

UPM-Kymmene Metsä
Keski-Suomen hankinta-alue, Metsätalo,
PL 37, 42301 JÄMSÄNKOSKI.
Puhelin 0204 166 701, faksi 0204 166 709.

Pukkalantie 1,
17800 Kuhmoinen
p. (03) 555 6269
f. 03 555 6262.

Laukaa:
Laukaantie 13, PL 17,
41341 Laukaa
p. (014) 833 281,
f. 014 833 279.

Käpylä, 43300 Kannonkoski
p. (014) 451 059.

Petäjävesi:

Karstula:

Asematie 3, 41900 Petäjävesi
p. (014) 853 076,
f. 014 853 325.

Korpijärventie 3,
43500 KARSTULA
p. (014) 462 353,
f. 014 462 360.

Pihtipudas:

Keuruu:
Kippavuorentie 7, PL 105,
42701 KEURUU
p. (014) 770 819,
f. 014 721 160.

Saarijärvi:

Kinnula:
Sumiaisten mhy 44280 SUMIAINEN
p. (014) 586 051
Suonteen seudun mhy Myllytie 6, 19650 JOUTSA
p. (014) 882650
Uuraisten mhy Keksijänpolku 2 C
41230 UURAINEN p. (014) 811 318, 811 529
Viitasaaren mhy Haapaniementie 17 B 12
44500 VIITASAARI p. (014) 577 700
Ääneseudun mhy Kauppatie 29
44300 KONNEVESI p. (014) 551 871, 522 205

Kuhmoinen:

Tolpantie 2, 43900 Kinnula
p. (014) 485 619.

Kivijärvi:
Kukkotie 3, 43800 Kivijärvi
p. (014) 481 036,
f. 014 481 645.

Konnevesi:
Kauppatie 29,
44300 Konnevesi
p. (014) 551 330.

Asematie 7, PL 11
44801 Pihtipudas
p. (014) 561 060

Sivulantie 11, PL 53
43101 Saarijärvi
p. (014) 421 126,
f. 014 424 438.

Toivakka:
Leppävedentie 14
41660 Toivakka
p. (014) 871 105,
f. 014 871 751

Viitasaari:
Keskitie 8, 44500 Viitasaari
p. (014) 573 100,
f. 014 570 147

Stora Enso Metsä
Savon hankinta-alue, Vuorikatu 5, PL 20,
70101 KUOPIO.
Puhelin 02046 1450, faksi 02046 47614.
www.storaenso.com

Julkaisija:
Menestystä Metsästä -projekti /
Keski-Suomen metsäkeskus
PL 39, 40101 JYVÄSKYLÄ
puh. (014) 4437 250 /info
faksi 014 4437 255
sähköposti: ksmk@metsakeskus.fi

Lopputuotteisiin perustuva
tukkien katkonta parantaa
sahauksen arvosaantoa.

Menestystä Metsästä -projekti on EU-rahoitteinen yhteisprojekti, jossa on mukana keskisuomalaisia metsänomistajia ja metsä- ja puualan toimijoita. Projekti on mahdollistanut tämän ohjeiston tuottamisen metsäammattilaisten
avuksi.

