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Mått och kvalitetskrav för fanerbjörk i Järvelä 
 

Färskhetskrav 
 

Björkstockar fällda 1.4–30.9 måste levereras till fabriken inom tre veckor. 
Björkstockar fällda 1.10–31.12 måste levereras till fabriken senast 31.3. 
Björkstockar fällda 1.1–31.3 måste levereras till fabriken senast 31.5. 

Stocklängd 
  

Önskade längder: 54, 57, 61 och 67 dm. Bra längder 41, 46 och 49 dm (34 dm oönskade). 
Stockarna mäts till överenskomna längder. Målnoggrannheten för kapning är (0+3cm). Vid kapning  
på mitten avrundas längden nedåt. Stockar på 34 och 41 dm måste vara felfria(kapning på mitten 
tillåts inte). 
 

Minsta toppdiameter 18,0 cm (vid mottagning) mäts vid stockens smalaste punkt. 

Maxdiameter i rotändan är 65 cm på bark. 

  

Maxantal fel inom 15 dm 
 

Kvistar:  
Frisk kvist: max 70 mm  
Torr- och rötkvist: max. 40 mm  

 
 

frisk kvist 70 
 

torrkvist 40 
 

rötkvist 40 
 

Min. toppdiameter 18,0 cm 
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 En kvistgrupp anses vara minst tre stora kvistknölar och/eller 3 cm kvistar inom ett 

högst 20 cm långt stamparti. 
 
 
 Sprötkvistar godkänns inte. 

 
Hårda missfärgningar är tillåtna i mitten av stocken: 
- diameter 18–28 cm – 1/3 av diametern 
- vid diameter över 28 cm – 1/2 av diametern 

            

 
Krök i moduldelen 
  
- Diameter 18–24 cm 20 mm 
- Diameter > 24 cm 40 mm 

 
 
 
Lyra 
Lyra utan röta får finnas på ena sidan av stocken, max 10 % av stockens diameter 

 
 

 
Kapning på mitten 
Ett undermåligt avsnitt på max 1,5 m tillåts mitt på stocken, förutsatt att det finns 
avsnitt på 1,5 m på båda sidor som uppfyller kvalitetskraven. (Stockar på mindre än 
46 dm kapas inte på mitten). 

  

 

Kvistgrupp

ingen mjuk röta 
   

 



Mitta- ja laatuvaatimukset    9.11.2020

Koskitukki OY    Kotipaikka Kärkölä  Puhelin  02055340  

-Koskisen puunhankinta  Y-tunnus 0148241-9  Internet  www.koskisen.fi 

Mäntsäläntie 64          Sähköpostit  etunimi.sukunimi@koskisen.com 

16600 Järvelä 

 

 
 
I stocken tillåts inte 
Lyror med röta, mjuk röta, ytsprickor, branta krökar, slängkrök, djupa dubbskador, 
fällkam, kap- och fällsprickor, deformationer, spröt och klykor.  

 
 
Djupa dubbskador   Fel i toppändan eller  
godkänns inte                      rotändan godkänns inte 

                    
 
                     

 
Fällkam godkänns inte Kap- och fällsprickor är godkänns inte 

 
 

 
Deformationer                    Spröt och klykor                                        
godkänns inte   godkänns inte 

   


