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VANERIKOIVUTUKKI 
 

Toimituspaikka: Järvelän vaneritehdas 

    

 
Vaneritukissa ei sallita lainkaan: Lahopohjaisia koroja, pehmeää lahoa, pintahalkeamia, monivääryyttä, jyrkkiä 
mutkia, juurenniskoja, korjuuvaurioita (*4        

 
Kaksi maksimivikaa sisältävä rungon osa on vaneripuuksi kelpaamaton.      

 
Tukin pituus mitataan alla mainituille määräpituuksille (+ - 3 cm).       

 
Välivähennys; Tukissa saa olla laatuvaatimukset alittavaa kohtaa max 15 dm, jos molemmilla puolilla on vähintään 
15 dm laadun täyttävää puuta. Välivähennystä ei käytetä 33 ja 41 dm:n tukeilla ja 46 dm tukilla max välivähennys 
on 12 dm. Välivähennetty osuus vähennetään erän kuutiomäärästä.     

 
Tuoreus:  1.4- 30.9 katkotut tukit on tuotava tehtaalle 3 viikon kuluessa 
                           1.10- 31.12 katkotut tukit on tuotava tehtaalle 31.3 mennessä. 
                           1.1-31.3 katkotut tukit on tuotava tehtaalle 31.5 mennessä 

 
TUKKIEN MITAT 

        Minimiläpimitta  18,0 cm kuoren päältä ohuimmalta puolelta 
        Maksimiläpimitta              65 cm   kuoren päältä.  
        Pituudet:                          halutuin              54, 57, 61, 67 dm 
                                                   hyvät pituudet     41, 46 ja 49 dm 
                                                   apumitta 33 dm (ei haluttu)  
                                                   33 dm ja 41 dm pituisten tukkien pitää olla virheettömiä    

(*1 Oksien paksuus mitataan niiden tummasta osasta puun poikkisuuntaisesti.      
(*2 Oksaryhmäksi katsotaan vähintään 3 isoa oksakyhmyä tai/ja 3 cm:n oksaa, jotka ovat enintään 20 cm:n 
pituisella rungon osalla.   
(*3 Alle 5 mm:n oksia ei lueta oksamäärään. 
(*4 Korjuuvaurioita eli halkeamia, syviä piikkirullan jälkiä   

 

Vika Vian enimmäismäärä 15 dm:n matkalla  

 
Oksat  
• terveet oksat  
• oksaryhmä (*2 ja poikaoksat 
• kuivat ja lahot oksat 
• suuret oksakyhmyt(*3  

  
 
max lpm 70 mm (*1 
ei sallita    
max lpm 40 mm ja enintään 5 kpl/tukki (*4 
max lpm 40 mm ja enintään 5 kpl/tukki (*4 

 
Lenkous 15 dm pitkässä tukin 
osassa sen latvaläpimitalla 

 
18-24 cm    max  20 mm        Tukin on mahduttava 
24+    cm    max  40 mm        65 cm lieriön läpi 

 
Lahoton koro, umpihaava      

 
Sallitaan yhdellä sivulla 10% syvä tukin läpimitasta 

 
Kovaa värillistä puuta sallitaan  
sydämessä keskellä  

 
latva lpm 18-24 cm 1/3 läpimitasta 
lpm yli 24 cm  1/2 läpimitasta 


