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Paperipuiden kui vurnisesta 
varastoallieilla 

keväisin 

k Tuoreen puun ves ipitoisuus on n iin uuri . e!t ii e nu
S Ull~a hyvin huomattavasti kuljetuskus tannuksiin. 
~ll~t ve ipitoisuu tekee en innii kin puun painavaksi, 
~ka lisää hevo -, a uto- ja r auta tiekuljetu ku ta nnuk-
81.a. Toiseksi tällaisen puun uimisk yky on huono, joten 
Utttohä ... 
1 Vto muodostuu uureksi. Puun ve ipitoi uudel-
a 0 11 uuri merkitys m yös sen kesUhyyteen s inistiijii
~a lahosien iä vastaan. ~äiden haittojen ehkäisemi eksi 

1 uut on sii mahdolli imma n aikaisessa vaiheessa saa-
ava kui p · · h k. k ·· · · v vumaan. apenputla a n · tttae a on enu!>m 
;ras~opaiko ill a tapah tuvalla kui vumi ellahuomattava 
v erkttys mm. s illo in , kun edelli enii svksvnii ta i tal
pe1_1a kaadetut ja samanaikaise li tai k~vää-ll ii vara ·to
I atkoilla kuoritut paperipuut joudutaan pa nem aan uit-
0011 sam · k 1· · h t • alk .. ana keväänä ta t · u Jett amaan ma tt e e 1 

llke astä. 
s Keväällä huhti- toukokuussa tapah tll\·aan kuivumi
s~en . Vaikuttavien tekijöiden selvi tt iimi ek i .\Iet ä teho 
ltl Oft~ti kevää llä 1948 kuusipa peripuita ko kevia tutki
Yh~~~ta _Ruovedellä Aktiebolaget J . W. Enqvist Osake
täi 10~ Ja mä ntypaperipuita ko kevia tutkimuk ia Sä
ke\~ntemel_l ä Oulu Osakeyhtiön työmaalla. Kuusta ko -
k a _tutktmusa inei ·to k~i itti 2-m etrisiii pölkkyjä 400 
sii~- ~-a tä~ä mäii rii jakaantui 8 e rilli een tutkimu yk-
0 l 0011 a nO pölkkyii . .\län typaperipuuainei to oli piiä 
lu: laan 6-jalkaista , ja pölkkyjä oli 660 kpl. jakaan
tist 11 yks ikök i (n 60 pölkk yä) . Pölkyt ,·a littiin uu-
ik ·~ rantapinois ta pitäen ilmii llä it ii. ett ä kunkin yk

t1/.11 Pölky t oJi,·a t suunnilleen samankokoisia ja -laa 
saiSta,_ ijoitettin erill een omiin vara tomuodostelmiin

. 111•lattiin ja punni ttiin kappaleitt ain 4 eri kertaa. 

l!uhtikuun alussa suorite tun punniluksen osoittama 
paino ote ttiin IIS. a lkupa inoksi ja laskettiin, kuinka 
monella p.-osentilla paino oli seuraaviin punnituksiin 
mennessii muuttunut (so. pienentynyt tai suurentunut). 
Tällaiseen tulosten ilmaisemistapaan oli pakko m ennä , 
koska kiiyte tty vesipitoisuuden määräiimismenetelmä 
osoittautui liia n epävarmaksi. 

1\uivumisaika on jäljempänä tuloksia•selostettaessa 
merkitty seuraavin lyhennyksin: 

huhtikuun alun ja puoJi,·ä lin välinen aika 
II toukokuun a lun välinen aika 

111 = , puolivälin välinen aika. 

Tut/.:inwsajan saa oli huhtikuun alkupuolella hyvin 
epiiedullinen, s ill ii esim. Ruo,·edellä oli 1- 15. 4. väli-
enä aikana 8 sadepäidii. Aurinko pai toi tä llöin 

ka ikkiaan 7 päivä nä , mutta ainoastaan 3 päivänä koko 
päivän. Huhtikuun loppupuoli oli kuivumisen kannalta 
jo huomattavasti edullisempi , s illä a inoastaan 5 päi
vä nä satoi , kun taas a urinko paistoi enemmäin tai vä
hemmän 12 päiv~i nii. Kolmas kuivumi väli , toukokuun 
a lkupuoli ko, oli uunnill een yhtii edullinen kuin huh
tikuun loppupuoli . Sadetta oli a inoa taan 1 päivänä, 
multa myös t ii~·si n au rinkoisi:1 piiiYiii oli Y~hiin . 

Pölkyn koko ja sydänpuun määrä. 

T ulok ia ta rka tellaes a otetaan en immäi enä kä i
te lliiväks i pölkyn koon ja sydänpuun miiärän vaiku
tu kuivumisen voimakkuuteen . 

Pölkyn koko va ikuttaa ensinuiikin siten, että mitä 

Puutavaran paras kuivumisaika on parhaillaan käsillä. en hyväksikäyttö olisi saalava 
mahdollisimman tehokkaaksi. - Va/ok. kir j. Säräisniemi, Oterma. 1948. 



pienempi pölkky on läpimita ltaan, sitä pikemmin se 
kuivuu (piirros 1) . Läpimitan vaikutuksen voimak
kuus riippuu kuitenkin huomattavas ti kuivumisastee~ ta . 
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Piirros 1. 6-jalkainen, joulukuussa puolipuhtaaksi kuorittu 
mänty. Ristikko. 

Mitä pitemmälle kuivuminen on ehtinyt, sitä suurempi 
on läpimitan merkitys. J os 0.02 k-m3 suuruisen pölkyn 
toukokuun puolivä liin mennessä tapahtunut kuivumi
nen ja ulkopinta-ala (pää t ja sivupinta) piirroksessa 1 
merkitään adaksi. ova t eri kokoisten pölkkyjen vas
taava t suhdeluvut seuraava t : 

Pölkyn 
0.01 0.02 

Kuivurnisen suhdeluku 122 100 
Ulkopinta-alan 132 100 

koko, 
0.04 

69 
67 

k-m3 

0.06 
59 
56 

0.08 
50 
51 

Tä tä havaitaan, että kuivuminen riippuu voimak
kaasti ulkopinnan suuruudesta ja että' se on pinta
alayksikköä kohden eri kokoisilla pölkyillä jokseen
kin yhtä suuri. Käytännössä pölkyn koon vaikutus nä
kyy vieläkin korostetummin, sillä suuret pölkyt lado
taan yleen ä pinon tai ri tikon alaosaan, jossa niiden 
kuivumisedellytykset ovat keskimääräistä huonommat. 
Kuivaamisen tehostaminen hevos- , auto- tai rautatie
kuljetusta varten vaatisi siis erityisesti suurten pölk
kyjen kuivuruisolosuhteiden parantamista. Milloin taas 
uitto on kysymykse sä, pölkyn koon vaikutus muutluu 
oikeastaan päinva tai eksi. Silloin pitäisi kiinnittää 
päähuomio pienten pölkkyjen kuivattamiseen, koska 
ne suuren ulkopintansa ansiosta imevät vettä enemmän 
kuin suuret pölkyt ja uppoava! nopeammin. Jos pölkyt 
ovat kuorellisia, läpimitan vaikutus menettää suureksi 
osak i merkityksensä, koska eri läpimittaisten pölk
kyjen haihduttamispinta-ala vaihtelee var in pien issä 
rajoissa. Läpimitan vaikutus tulee myös siinä tapauk-
e sa itä vähäisemmäksi , mitä tiiviimmin pölkyt ovat 

varastoidut, so. jos ne ovat esim. hyvin ladotussa pi
nossa. 

Pölkyn koko vaikuttaa myös sillä tavoin, että mitä 
lyhyempi pölkky on, itä paremmin se kuivuu, ko ka 
tiettyä kuutioyksikköä kohden tuleva haihdutlamis
pinta -ala suurenee (piirros 2). 

2 

kUivv.~nintZ.n, 
% 

...fO ~--------------------~ 

I ll1 
Piirros 2. Huhtikuun alussa aisattu mänty. 

Sydcinpuun määrän ,·oisi olettaa va ikuttavan huo· 
ma ttavasti kuivumi en uuruuteen , illä pintapuus 3 

oleva run a ve imäärä on ensisija ise ti haihturnisell 
kohteena, kun taas ydänpuun ve ipitoi uus on nilll 
pieni, ettei se juuri haihdu ulkoilmaan ilman keinol
lista kui va ttamista. uoritetut kokeet eiYä t kuitenkaaJl 
tuoneet tälle olettamuk elle vahvi tu ta , kuten piir· 
rokses ta 3 näkyy. Tämä johtunee pääa iallises ti sii'-'~ • 
ettei kuivuminen nä issä kokei a pää syt niin pitkäJ}e. 
että vähän sydänpuuta sisä ltäYien pölkkyjen pintapuuJl 
vesire ervi olisi tullut täydelleen tyhjennetyksi. Voil3" 

neen siis sanoa, ettei sydänpuun mää rä llä ole sano~
tavaa vaikutusta kuivumi en uuruuteen kevään nJ· 
ka_na. Vasta sitten, kun kuivuminen on ehtinyt pite~· 
mälle, sydänpuun määrän ,-aikutus käynee selvernJJI~ 
ilmi. Vähän sydänpuuta i ä ltävien puiden uittoa sil· 
mällä pitäen tällä eikalla on varteen otettava merkitY5· 
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Piirros 3. Kuivuminen huhtikuun alun ja toukokuun P_ll:J, 
välin välisenä aikana. 6-jalkainen, joulukuussa puo/IP 

taabi kuorittu mänty. Ristikko. 



Kuorinta-aste. 

Kuivumisen ollessa riippm·ainen pölkyn pinta-alan 
suuruudesta on luonnolli Ia. ettii mvös kuorinta-aste 
vaikuttaa samalla tavalla. :\Iilä tarke~min kuori pois
tetaan , s itä suurempi on haihlumispinta ja sitä pie
nempi on haihtumista ehkiii e\"il n kuorikerrok -en vah
vuus. 

1 .. ~uorellisen paperipuun kuh·uminen on eri ttäin vä
l~t~tä, kuten piirroksesta 4 ilmenee. Toukokuun puoli
;~in mennessä paino on viihentynyt ke kirniiiirin vain 

o, kun taas kuorillu tavara on keventynyt :n.5 ofo. 
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ltrros 4. 6-jalkainen mänty. Kuorinta ja aisaus huhtikuun 
alussa. Ristikko. 

Kuorellt" 6 . lk . .. . k . . 
011 en -p ·a t en manlypapertpuun ut,·ummen 

ollut va taa\·a ta , huhtikuun alussa varasiolla puoli-
Puhtaak . 1 . k . . st 'uonlun pape ripuun ·utvumt e ta euraa-
'"an . uurulllen: 

Ristikko . . . ....... . 
Pino .... .. ....... . 

1' uintmi aika 

·r -<> 
36 

Il III 

Pro ·en ttia 
19 
14 

16 
19 

!{· 
.. Ut\'Urniskauden alussa kuorellinen paperipuu on 
II kt. 

k . uvunut uhteellise 1 i jonkin verran nopeammin 
n Utn loppupuolella, jolloin kuorilun tavaran kuintmi
l en on edistynyt huomattavan ripeä Ii . Vara toimis
apa i ole vaikuttanut anoilava Ii kui,·umi uhtee
een ( .. 

. Pllrrok et 8 ja 9) . 

S .il~satun paperipuun kuintminen riippuu luonnolli-
esh 11 · · lis Yvtn vounakkaa Ii palja lelun pinnan suhteel-
et~sta u~ruud~ t~: -~okei ~a._ai ~-~s uoritettiin ~Ien. 
k ~Unktn tyonlontlun valun J:Cll n . 1 cm Je,·ymen 
- ~Ortkai_ tale (• railakuorinla •) . Huhtikuun alu a ai
lll ~~~~-Jalkaisen männyn kuivuminen (piirro -t ) ujui 
kue k_e•n yhtii hp·in kuin va taavan puolipuhtaak 

OrJtunkin. kuten alla olevista luvui Ia käy ilmi: 

Ai attu mänlv . 
Puolipuhda .mä nty 

Kuivumi. aika 
II III 

Kuintminen. 0/o alkupaino ta 
9.0 23.0 36.5 
7 .. 5 24.5 ~7 .5 

Kuusipaperipuuta koskevat havainnot taas muodos
tuivat huomattavasti toisenlaisiksi , kuten piirrokse ta 5 
näkyy. Aisatun kuusen kuivuminen oli puolipuhtaan 
ta,·aran vastaavasta kui,·umisesta eri kui,·umisaikoina 
. euraanm suuruinen: 

l~uh·umi aika 
II III 

Prosenttia 
Ristikko 3 29 69 
Pino . . . . . . . . . . . . . . . . 0 58 

1 !:\\·ai taan si is, että a isa lun tavaran kuh·urninen on 
alussa hidasta, mutta v[ihitellen se pääsee voimistu
maan . .-\ isa tun miinnyn ja kuusen erilainen kuivuminen 
joh tunee ainakin osittain siitii, että männyn kaarna 
putosi pois kuorikaistale ista suhteelli en helpo ti jo 
knorinnan a ikana ja myöhemmin pölkkyjä punnit
taessa. :\'iihdiiiin siis. että aisattu paperipuu kuivuu 
,·erra len hyvin , joten ei ole aina välttämätöntä kuoria 
paperipuita puolipuhlaiksi ainakaan kuivurnisen huo
nouden pelosta. 
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Piirros 5. Iluhlikuun alussa kuorillu 2-metrinen kuusi. 
Ristikko. 

Kuorinla-aika. 

Paperipuiden hakkuista uoril etaan meillä hyvin 
huomalla,·a o a yk yllii ja tah·e lla , joina aikoina tehty 
paperipuu ei kui,·u sanottava ti ennen euraavaa ke
vättii. Ko. ka myö kään varastopaikoilla keväi in kuo
riitavat paperipuumiiiirät eivät ole aivan vähäi iä. kiin
nitettiin tutkimuk e a e ri aikoina kuoriitujen puiden 
kuintmi een paljon huomiota. 

.\lcintyä ko kevien kokeiden tulok i ta kävi ilmi (piir
ro. 6), että edellisen vuoden elokuus a ja joulukuu a 
kuoriitujen paperipuiden kuivuminen oli huhtikuu a 
varasiolla kuoriitujen puiden kuivumi e ta pino a 
euraavan suuruinen : 

){norinta-aika 

Elokuu 
Joulukuu 

Kuivumi aika 
II TJI 

Pro en ttia 
92 75 
70 56 

76 
62 

Joufukuu a kuoriltujen mäntypaperipuiden kuivu
rninen ri tikolla oli va taava ti eri kuivum: aikoina 53, 
55 ja 69 °/o huhtikuu a kuoriltujen puiden kuivumi
. e. ta . ~äiden kokeiden peru teella näyttää . ii iltä, 

3 
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Piirros 6. 6-jalkainen, puolipuhtaaksi kuorittu mänty . Pino . 

että edellisenä syksynä (ja mahdollise ti myös edellisenä 
talvena) kuorittujen mäntypaperipuiden kuivuminen 
jää selvästi jälkeen keväisin varasiolla kuoriltujen pui
den kuivumisesta. Yksityiskohtainen tarkastelu osoit
taa, että erot eri tutkimusyksiköiden alkupainoissa oli
vat (elokuussa kuorittuja pölkkyjä lukuun ottamatta) 
erittäin pienet, kuten seuraavista luvuista käy ilmi: 

Tutkimusyksikkö Alkupaino, kg/k-m3 

Kuoriliu elok. 19-!7, pino . . . . . . . . . . . . . . . 776 
jouluk. 1947, pino . . . . . . . . . . . . . . . 815 
huhtik. 1948, pino . . . . . . . . . . . . . . . 820 
jouluk. 1947, ristikko . . . . . . . . . . . . 791 
huhtik. 1948, ri stikko . . . . . . . . . . . . 803 

Koska myös pölkkyjen suuruus ja varastoirnisolo
suhteet olivat eri aikoina kuoriltujen yksiköiden kes
ken samanlaiset, pait i että elokuussa kuoriitujen pölk
kyjen keskikuutio oli muita pienempi, täytyy päätellä, 
että syksylläkuoritut puut kuivuvai h eikommin kuin 
keväällä kuoritut ja että ero aiheutunee puun pinta
osien tiivistymisestä huonosti vettä läpäiseviksi. 

Myös kuusipaperipuilla suoritettiin vastaavanlaisia 
tutkimuksia ja päädyttiin suunnilleen samoihin tulok
siin kuin männyn suhteen (piirros 7). Edellisen vuoden 

I 

Piirros 7. 2-metrinen, puolipuhtaaksi kuorittu kuusi. 
Ristikko. 

marraskuussa kuorittujen 2-metristen kuusipaperipui
i:len kuivuminen oli näet huhtikuun alussa varastolla 
kuorittujen puiden kuivumi esta seuraavan suur1.1.inen: 

4 

Pino ............ . .. . 
Ristikko ........... . 

Kuivumisaika 
1 II 111 

Prosenttia 
0 66 47 

13 61 45 

Syksyllä tai talvella kuorittujen paperipuiden huo· 
nolla kuiYumisella voi olla erityisesti uiton olle sa ky· 
symyksessä huomattava taloudellinen merkitys. Tun· 
tuu näet todennäköiseltä, että tällaisten puiden uppoa~ 
minen tul ee nou emaan suuremmaksi kuin kevääilll 
kuorittujen puiden. 

Varastoimistapa. 

Varastoimi taYan vaikutus kuivumiseen johtuu en· 
nen kaikkea siitä, että erilai issa varastomuodostel· 
missa ja varaston eri kohdissa vesihöyryllä ky!läste· 
tyn ilman kulkeutumincn paikasta toiseen kohtaa vaih· 
televan uuruisia esteitä. Mitä vapaammin ilma pääsee 
vaihtumaan, sitä nopeammin uuden veden haihtuminen 
puusta Yoi tapahtua. 

Kuorellisen paperipuun kuivumiseen on varastoimis· 
tavalla kuitenkin uhteellisen vähäinen vaikutus, kuten 
piirroksista 8 ja 9 ilmenee. Kuorellinen paperipuu voi: 
daan siis varastoida hyvinkin tiiviisti , ilman ettii siit!l 
koituu sanottavaa haittaa kuivumisell e. 
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Piirros 8. 6-ja/kainen, kuore/linen mänty. 

.lt'Vivvn7inczn, 
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Piirros 9. 4-metrinen, kuorellinen mänty. 

Sen ijaan puolipuhtaan paperipuun varastoimi e~ 
kannattaa kiinnittää paljon huomiota, ko ka hyvällll 
vara toimi elia voidaan kuivumi ta huomattava li jou· 
duttaa. Tutkimuk ia uoritettae a käytettiin lyhyeil~ 
paperipuulle ellai ta ri likkoa, jo . a S-8 alu pölkkY~ 
(2 kerro ta ) muodo ti n . ilmari tikon , itten seu~as; 
täysi kerro 2 alu puuta täy i kerro jne. Pinot ohv~. 
n. 1 m korkui ia ja eri tutkimu yk iköiden rajat 01 

merkitty välipuma. Ko ka pinot muodo tuivat näin ol· 
Ien tamlli ta pienemmik i, on tämä eikka otettavP 
huomioon tulok ia arvo teltae a. 
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Piirros 10. Joulukuuss! puolipuhf!aksi kuorlftu 6-jalkainen 
mänty . 

. Mäntypaperipuiden kuivuminen oli pinois a aluksi 
atnoa taan 50- 60 °/o ristikolla kuivumisesta. mutta 
Vähitellen ero alkoi ta oi tt ua, niin että toukokuun 
P~oliväJissä edellisen nwden joulukuu a kuoriitujen 
~ntyjen (piirros 10) vastaava prosenttiluku oli 73 
~a huhtikuun alussa vara tolla kuoriitujen (piirros 11 ) 
~konai ta 81. Tuntuu kuitenkin todennäköi eltä, että 

narnä luvut ova t hieman liian uuria edellä mainitusta 
/Ystä. Niinpä. kun samalla yarastoalueella punnittiin 
· 4. 1948 juuri kuo rittuja pieniä pölkkyjä 300 kpl. 
Uuren pinon keskeltä , o li niiden paino 14. 5. men
~es ä vähentynyt ainoastaan 23.7 °/o, kun taas vastaa-

3~n :arsin~~sen t~_tkimt~syksik_ön p_ai~on vä_hen~ys ~Ii 
1 . ·4 lo. atden polkkyJen kutvumt a tka olt kmtcnkm 
~ teman lyh yempi kuin ,·ar inais ten tutkimusyksiköi
k e~, mikä myös on o tettaYa huomioon, illä pinon 
k Utvuminen pääsee hi ta:llnmin vauhtiin kuin ri tikon, 

Uten edellä mainituis ta prosenttiluvui ta näkyy. 
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11''0 s 11. Huhtikuun alussa varasiolla puolipuhtaaksi 

kuoril/u 6-jalkainen mänty. 

8 Kuusipaperipuiden kuiYumi tulok et näyttiYät m yö 
k.ai_naniai ta uuntaa (piirrok et 12 ja 13) . Pinojen 

1 Utvuminen oli tä llöinkin a lu a hyvin hida La, mutta 
~~~~okuun puoliviili ä jo 7 75 °/o va taaYa La ri -
lJ1 Otden kuivumi esta , mutta pinot olivat n ytkin nor-

aalia pienempiä. 

Pa.inon n7uu;l-o.s, 
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Piirros 12. Marraskuussa puolipuhtaaksi kuorittu 2-metri
nen kuusi. Painon pieneneminen -, suureneminen +. 
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Piirros 13. Huhtikuun alussa varasiolla puolipuhtaaksi 
kuorittu 2-metrinen kuusi. 

fyös varastomuodostelman s ijainti va ikuttaa asiaan 
varsin huomattavasti. Jos pino ta i ristikko on keskellä 
varastaa, on sen kuivuminen huom a ttavasti huonom
paa kuin varaston la ida lla (piirrokset 14 ja 15) . Ero 
on niin suuri (lähes varaston keskellä kuivumisen suu
ruinen), että asiaan kannattaa käytännössäkin kiinnit
tää täysi huomio. 

R'u,vvn-7/na.n, 
% 
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Piirros 14. Marraskuussa puolipuhtaaksi kuorittu 2-m elri
nen kuusi. Ristikko. 

5 



Painon P7VVks, 
% 

-.20 .---------------, 

-/0 

0 

Piirros 15. Marraskuussa puolipuhtaaksi kuori IIu 2-metri
nen kuusi. Pino . Painon pieneneminen -, suureneminen +. 

Arno Tuovinen: 

Voidaan siis todeta, että pino on hyYin epäedullinen 
,·arastomuodostelma erityise ti illoin , kun kuivu
misaika on lyhyt. Mitä pitempi aika kuivattamiseen on 
käytettävissä, sitä pienemmäksi pinoon varastoimisesta 
aiheutuva haitta muodostuu . Koska pinojen , ristikoi
den ja kasojen sijainnilla ja varaston avonaisuudella 
on suuri merkity kui\·umi en kannalta. täytyisi p)'l'
kiii mnhdollisimman avonai iin vamstoalueisiin ja ri -
tikoiden ja telakasojen käyttöön erityisesti kuoriitua 
tavaraa varastoitaessa ja sellai illa paikoilla , joissa kui
vumisolosuhteet ovat huonot. 

Suppeude taan ja monista puutteellisuuksi taan huo
limatt a suori tettu tutkimu on o oittanut. että nopeaan 
ja tehokkaaseen kuivumiseen pyrittäe si:i on kiinnitel
tiivii pa ljon huomiota kuorinta-a teeseen. kuorinta
a ikaan. vara topaikan valintaan ja käytettyyn var::~s

toimi tapaan. Hnrkiten menettelemällä voidaan tä ten 
pienentäii kulj etusku tannuksia ja parnntaa :.unalla 
hankitun puutavaran laatua. 

Spring Drying of Pnlp Wood in the Storage A•·ea. 

SUMMARY 

> >:\Ietsäteho > lhe Forest \York Studies Secti on of lhe 
Central Association of Finnish \Voodwo rkin g lndu -
tries, in the Spring of 1!).!8 ca rried out co mpa rative Iucl ie 
of the drying process of pine a nd spruce pulpwood 
taking ptace in Aprit and May in s torage on river and lake 
bank. 

It was es tablished that lhe weather has very grea t influ
ence on the drying. In some eases even an increase of the 
weight wa recorded during rainy Apri1 days, but as soon 
as the weather improved , the drying process ga ined speed. 
The thinner and shorter logs atso dry faster. For the dif
ferent izes of logs the speed of the drying process o n 
s toragc areas of equat sizc did not s how grea t Ynriations. 
:\"o lnfluence on the drying of lh c volum c of co rd -wood 
coutd be established. 

The drying ralio of unbark ed timber was low (not ruore 
Ihan () 0 o of the originat wcight ). no malt er how racou~
ahle lhc storage mcthod wa~ from th e \' icwpoinl of .:1'~ 
circutation. The drying of trip-barkcd logs wa fa1rl) 
good, particularty toward lh e end of the period under 
~tudy, i.e. the middle of :\!ay, but ne\·e rthcles inferior 10 

1 hal ol ha:f-clea n hnrkl·d tog ·. . d 
It was at o found thal logs which had been felled H0 

barked the preceding autumn dried considerably Ie tb•10 
Iho e which had been barked in the storage in April. , 

The drying of thc piles was fai rly slow during the ea rl~ 
pari of the period , but improved later on considera~l)· 
By the middle of :\lay the dearee of drying of log in p11eo 
was u. ually o\·er iO 0/o of that of ero -s tacked log . AIS 
the situation of thc torage formation had con iderablc 
influence. 

Eripainos Jl elsäluloudellises la Aikakuu lehde lä n :o 6, 1950. 






