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Paperipuiden uittohukka Kemiioella 
( Pulpwood Floa~ing Loss in the River Kemi) 

Arno Tuovin en 

Käsityk et uitos a katoavan puutavaran maa
ristä samoin kuin laadustakin vaihtelevat melkoi
sesti eikä ihmekään , sillä puutavaran uittohukka 
koostuu paitsi uppoamise ta myös rannoille ajautu
misista, räjäytyksissä silpoutumisista, varastami
sista jne. Osa kirjanpidossa esiintyvästä uitto
hukasta voi myös olla nimellistä laatua, erilaisista 
mittaustuloksista johtuvaa. ittohukan selvittä
minen ei ole helppoa eikä ainakaan halpaa, sillä 
veteen pantujen ja määräpaikkaan saapuneiden 
pöllmyjen kappa lemäärän ja kuution eron selville 
saaminen on pakostakin suoritettava normaalin 
uiton puitteissa. Kailllii nämä vaikeudet huomioon 
ottaen ei olekaan ihmeteltävää, että uittohukan 
määrittämisessä niin meillä kuin muuallakin on 
oltu hyvin alkuasteella. 

Viime vuosien aikana meillä on kuitenkin voitu 
kiinnittää huomio uittohukkakysymyksiin, aluksi 
tosin vain pienten kokeiden muodossa, mutta parin 
viime vuoden aikana jo suures a mittakaavassa. 
Aivan erikoise ti uittohukka on kiinnostanut 
maamme pohjoi osan puutavaran hankkijoita ja 
uittajia. Tämä on aiheutunut pait i ir~uittomat
kojen ja uittoajan pituudesta sekä yli-ikäisten 
valtion metsien vähentymisestä kuitenkin ennen 
kaikkea v. 1953 käytäntöön otetusta sulfiitti- ja 
sulfaattipuiden yh teiserottelu ta. J otta kukin 
osakas aisi oikeudenmukai en määrän uittoon 
panemaansa tavaraa erottelulla uittajat sopivat 
keskenään uittohukan määrän euraavak i (v. 1954 
uittoa varten) : 

Kuusi Mänty 
1. Ylivuotinen, ennen 1.9. kuorittu ja 

juurikuiva puu 1 Y2 % 2Y2% 
2. Metsässä 1.9.- 31.10. kuorittu 

paperipuu 4 5 Y2 • 
3. Metsässä tai varastolla 31.1 0. jälkeen 

kuorittu paperipuu 6 

Alustavia uittohukka elvittelyjä uoritettiin jo 
v. 1953 imojoella ittoteho ry:n sekä Kemijoella 
Kemijoen ittoyhdistyksen ja Metsätehon toi-

Kuva 1. K oepuita merkitään. Marrask. -53 kuorittu kuusi, 
veteenpano 7.5.54, uittohukka 13,5 %- - Valok. J. Salmi 

Fig. 1. Marki1lf} oj teat logs. Spruce, barked in Jliovemher 1953, 
launehed i nto water on May 7, 1954, jlocuing loss 13.5 %- -

Ph()to by J. almi 

mesta. Edellises ä selvittely sä joka käsitti vain 
2 m kuusipaperipuun (kaikkiaan 10 750 kpl) , 
saatiin keskimääräiseksi uittohukaksi 1, % 
kappaleluvusta. Talvella ja keväällä. kuoritulla 
paperipuulle uittohukka oli kuitenkin eivä ti 
keskimääräistä suurempi, nimittäin 3,20 ja 2,16 %
Viimemainitus a Kemijoen tutkimuksessa saatiin 
edellisen vuoden syys-lokakuussa ja vara tolla 
kuorituille mäntykaivospuuerille uittohukaksi yli 
7 % ja ylivuotiselle, ennen 1.9. kuoritulle kaivo -
puulle n. 2 %-

Kun näillä alkukokeilla oli aatu uittohukan 
suuruudesta ja tutkimusmenetelmistä jonkinlainen 
käsitys , ryhtyi Metsäteho Pohjois- uomen jäsen-
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yhtiöidensä pyynnöstä suorittamaan entistä laa
jempaa ja perusteellisempaa tutkimusta yhteis
toiminnassa K emijoen Uittoyhdistyksen kanssa. 
2 m kuorittuja kuusipaperipuita merkittiin mo
lemmista päistään maaliruiskua käyttäen yhteensä 
1 52 p-m3 eli 42 760 kpl, mikä määrä jakaantui 
6 ryhmään. Samanla ista mäntypaperipuuta mer
kittiin 2 543 p-m3 eli 58 894 kpl (8 ryhmää). Koe
aineistoa oli kaikkiaan 0,7 % v . 1954 uitetusta 
paperipuumäärästä. Kuusille käytettiin oranssin 
väristä ja keltai ta maalia , jotka eivät estä veden 
tunkeutumista pölkkyihin. Männyt maalattiin 
vihreällä värillä. Kunkin ryhmän pölkyt oli 
lisäksi merkitty molempiin päihin lyödyillä nume
roilla. 

Kuusen uiHohukka 

K appalemääräinen uittohukka oli eri kuusi
ryhmissä ja keskimäärin seuraavan suuruinen. 

Kuusipaperipuiden 1 Veteen-
Uittohukka, 

Väylä % kuorinta-aika 
1 

panoaika kpl -luvusta 

Huhti- toukok. - 53 Ounasjoki J.ti. 5,23 
Touko- kesäk. - 53 Kitinen 16.5. :!,19 
Elo-lokak. - 53 Ounasjoki 24.5. 3.71 
:\Iarrask. - 53 • 7.5. 13.54 
15.3.-15.4.- 54 Ki ti.nen 16.5. 3.45 
Huhtik. alku - 54 Ounasjoki 24.5. -1,07 

K eskimäärin 1 1 1 5,88 

Keskimääräinen uittohukka kappaleluvusta las
kettuna oli siis 5, %, mutta jos poikkeuksellinen, 
marra kuus a 1953 kuorittu ryhmä jätetään keski
arvo ta pois, 3,75 %- Eri kuorinta-aikojen välillä 
ei uittohukassa voida havaita mitään selviä ero ja. 
J otta voi imme lähemmin arvostella ui ttohukan 
uuruutta ja laatua, esitetään seuraavassa taulu

ko a näitä seikkoja valaisevia lukuja. 
Voidaan todeta, että marraskuussa 1953 kuori

tun erän suuri kappalemääräinen uittohukka, 
13,5-! %, on pääosaltaan uppoamisesta aiheutu
nutta, sillä ryhmän veteenpanoaika on varhainen 
(7.5.), kuorinta-aika kuivuiDisen kannalta huono , 
sydänpuuta on vähemmän kuin tavallisesti, huo
nosti uivien mää rä on suuri ja kadonneet pölkyt 

1 
Uittoaika 

Kuusipaperipuiden keskim., 
1 y li 10 ku01·in ta-aika päivää v iikkoa 
% kpl -luv~sta 

Huhti- toukok. -53 26,9 8,5 
Touko-kesäk. - 53 78,2 75,0 
Elo- lokak. - 53 44,3 20,5 
:\larrask. - 53 51,2 LI , 
15.3.- 15.4.- 54 77,8 72,8 
Huhtik. alku - 54 43,7 18,9 

K eskimäärin 1 1 
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Kuva 2. Maalis- huhtik. - 54 varastolla kuorittua mäntyä 
Luiron sivujoen varrella. U ittohukka 2, 7 %-- Va1ok. J. Salmi 

Fig. 2. P ine logs, barked at the storage aite in March-April 
1954, on the ban k of a stream. Floating loss 2.7 %- - P hoto 

by J. Salmi 

ovat olleet kooltaan pieniä, sillä kuutio- ja kappale
määräisen uittohukan suhdeluku on pieni (1 ,60). 
Tämän ryhmän erottaminen muu ta aineisto ta 
näyttää siis oikeutetulta. 

Ylivuotinen, huhti- ke äkuu a kuorittu paperi
puu on saapunut erottelulle hyvä ä uimi kunnossa 
riippumatta uittoajan pituudesta, mutta siitä 
huolimatta kadonneet pölkyt ovat olleet touko
kesäkuussa 1953 k-uoritun ryhmän osalta erittäin 
järeitä . Ainoa seikka, mikä voi aiheuttaa huhti
toukokuussa 1953 h.-uoritussa erässä tavallista 
suuremman uppoami en, on tämän erän huonon
puoleinen varastoimineo kuorika ojen pä-älle. Jos 
uppoaminen on oikea elitys, on en täytynyt 
tapahtua aivan uiton alkuvaihee a , koska perille 
saapuneet pölkyt olivat hyväs ä uimi kunnossa. 

Elo- lokakuussa 1953 kuorittujen pölkkyjen 
uittohukkaa, joka erikoi e t i kuutiomäärissä il
maistuna on uuri , ei uppoaminen kykene selittä
mään. 

Huonosti 1 ydänpuu- Kuutio-

uivia, prosentti Jm p-m3 
ja kappale-

% 1äpimitasta uittohukan 
suhde 

1 

0.02 7 ,9 56,3 1,95 
- 4. 1 45, 1 3,90 
1,7 (- ) 42,4 4, 17 
7,60 71,5 53,2 1,60 
1,4 79, 

1 

3 ,6 1,50 
0,90 82,7 38,8 1 1,85 

1 1 79,1 1 46,2 1 2,06 



Kuva 3. Melkein kaikki Kitiseltä tulevat paperipuuerät oli 
varastoitu erittäin hyvin Orajärven rantajäälle. Uittohukka oli 
kuuselle 2,2 ja 3,5 % , männy lle 1,6···3,6%.- Valok. Metsäteho 

Fig. 3. Almost all the pulpwood groups, arrived from the upper 
parta of the jloa~way, were well stored in stacks on a frozen lake. 
Floating loss 2.2 and 3.5 % for spruce, 1.6···3.6 % for pine. -

Plwto by M etsäteho 

Varastolla kuorittujen paperipuuerien uitto
hukka näyttää aiheutuvan pääo altaan uppoami
sesta, sillä kadonneet pölkyt ovat olleet pieniä ja 
huonosti uivia on ollut mukana jonkin verran. 

Lopputuloksena päädytään siihen , että uppoa
misen merkitys uittohuka sa vaihtelee varsin 
paljon lähinnä kuivumi asteesta riippuen. Mitä 
paremmat kuivtimi mahdolli uudet kuusipaperi
puulla on , sitä vähemmän e uppoaa. Koska uitto
hukka erikoisesti kuutiomääri sä ilmaistuna on 
hyvin yhtäläinen erilaiselle tavaralle, viittaa tämä 
siihen, että uittohukka ei muodostu likikään aina 
uppoamisesta vaan joistakin mui ta syistä. Ran
noille etenkin kapeilla väylillä ajautuminen voi 
olla yhtenä syynä. Vuoriston uittohankaluustutki
muksissa todettiin hyvin kelluvan ja uurikokoisen 
puutavaran ajautuvan helpo ti rannoille, koska 
tuuli va taa ylhäällä kelluviin pölkkyihin ja ko ka 
tällaiset puut pienen uppouman omaa ina liikku
vat kevyesti ja tunkeutuvat helpo ti matalien 
paikkojen yli. H yvin uiva kuusipuu kelpaa erin
omai. esti myös niille, jotka vara tavat sitä poltto
puuksi tai muihin tarkoituksiin. On luonnollista, 
ettei pöll{yn suuri koko ole iinä tapauksessa 
suinkaan vika, päinva toin. Erilwisesti on kuiten
kin koro tettava, ettei t ämän tutkimuksen perus
teella voida todi taa, minne kadonneet mutta 
todennäköisesti uimi kykyi et puut uiton ailmna 
ovat joutuneet. 

Edellä esitetyt tiedot uittohukan uuruudesta 
eivät kuitenkaan ole lopulli ia, illä euraavina 
vuosina saapuu erottelulle aiemmin kadonneita 
puita. Lukemalla v. 1953 maalilla merkityt ja 
uittoon pannut kaivospuut tämänvuotisen selvitte
lyn yhteyde sä voitiin todeta, että toisena uitto-

vuonna saapui erottelulle 0,5 % veetenpannusta 
kaivospuumäärästä. Saatuja uittohukkalukuja on 
siis pienennettävä vastaavasti, joten kappalemää
räinen uittohukka tulisi olemaan tämän tutkimuk
sen mukaan kuuselle n. 3,25 %. 

Vastaako sitten yllä esitetty keskimääräinen 
uittohukkaluku todellisuutta vai ei? Erottelu
tulosten mukaan kuutiois a lausuttu uittohukkaoli 
Kemijoella sulfiittipuulle v. 1953 3,39 % ja v . 1954 
4,69 % eli keskimäärin n. 4 %, jo ta myöhemmin 
saapuvat huomioon ottaen saadaan n. 3,5 %. J os 
edelleen otetaan huomioon tässä tutkimuksessa 
kadonneiden kuusipaperipuiden koko , joka kaiken 
todennäköisyyden mukaan on yhtä suuri tai hie
man suurempi kuin kuusipaperipuiden keski
määräinen suuruus koko ainei tossa, päästään 
suunnilleen samoihin tuloksiin. Jos siis tutkimus
aineisto vastaa edustavatie näytteelle pantavia 
vaatimuksia, voidaan päätellä, ettei yhteiserottelulla 
saatu kuutiomääräinen uittohukka voi johtua mit
tausvirheistä. Aineiston edu tavuu kysymykseen 
vastauksen antaminen on erittäin vaikeata. Jos 
uittohukan suuruus olisi selvästi riippuvainen 
esim. kuorimis- tai veteenpanoajasta, uittoajan 
pituudesta jne. , täytyi. i näytteen vastata näi sä 

Kuva 4. Kuorikasojan päälle huono ti varastoituja paperi· 
puita Ounasjoen varrelta. Kuusen uittohukka oli 5,2 ja 

männyn 4, 1 %. - Valok. J. almi 

Fig. 4. P ulpwood stored badly on the heaps of husk. Floating 
loaa 5.2% jor apruce, 4.1 % jor pine. - Photo by J. Salmi 
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suhteissa koko aineistoa, mutta kun näin ei näytä 
olevan , voitaneen näytettä sattumanvaraisuudes
taan huolimatta pitää vertailukelpoisena. Toi
saalta taas uittoon pantujen ja erottelulle saapu
neiden puumäärien mittauksessa esiintyvät syste
maattiset ja satunnaiset virheet ovat siksi moni
naisia ja eri suuntiin vaihtelevalla voimalla vai
kuttavia, että on sangen vaikeata ratkaista mit
tausvirheiden lopullinen vaikutus. 

Männyn uittohukka 

Kuorittujen mäntypaperipuiden uittohukka oli 
eri kuorimisajat huomioon ottaen seuraavan suu 
ruinen. 

Mäntypaperipuiden Veteen- /Uittohukka, 
Väylä % kuorinta-aika pu.noaika 

1 kpl-luvusta 

Juurikuiva Ounasjoki 1.- 3.6. 3,98 
Kevät -52 Kitinen 27.- 2 .5. 3,11 
Huhti-toukok. -53 Ounasjoki 1.6. 4,10 
Touko--kesäk. -53 Kitinen 16.5. 1,59 
Elok. -53 • 16.5. 2.82 
yys-lokak. -53 * 16.5. 3,62 -- Ounasjoki 29.5.--4.6. 2,63 

26.3.- 15.4.- 54 Luiro 14.5. 2,70 

Keskimäärin 1 1 1 3,15 

K appalemääräisen uittohukan keskiarvoksi saa
tiin sii 3,15 %, kun kuusten vastaava luku oli 
hieman suurempi, nimittäin 3,75 %- Puuttumatta 
vielä lähemmin eri kuorinta-aiko jen eroihin esite
tään seuraavassa taulukossa päätelmien pohjaksi 
erilaisia asiaan vaih""Uttavia tietoja. 

Juurikuivalie sulfaattipuulle, joka valtaosalta 
oli kelohonkaa ja tehty paperipuuksi syyskesällä 
1952 ja huhti-toukokuu sa 1953, saatiin suuri 
kappalemääräinen uittohukka, nimittäin 3,98 %
Kadonneet puut olivat kuitenkin tavallista pie
nempiä. Huonosti uivien vähäinen määrä ei kui
tenkaan viittaa erikoi iin uppoamismahdollisuuk
~iin . 

Muun kuivan tavaran (kevät -52 ja huhti
ke äk. -53) uittohukka vaihtelee suuresti, 

Uittoaika 

Mäntypaperipuiden keskim., 

1 

y li 10 
kuorinto.-a.ika päivää viikkoa,% 

kpl-luvusta 

Juurikuiva 26,4 7, 
Kevät -52 69,5 45,2 
Huhti-toukok. -53 27,0 8,7 
Touko--kesäk. -53J 77,6 72.5 
Elok. -53 77,7 72,8 

yys-loka.k. -53 77,9 71,8 -- 30,2 9,1 
26.3.-15.4.-54 8 1,4 79,6 

Keskimäärin 1 1 
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1,59···4,10 % kappaleluvusta, vaikka uppoamis
tekijät eivät siihen oikeuta. Kadonneet puut ovat 
olleet tavallista järeämpiä. Myö kään elokuussa 
1953 tehtyjen mäntyjen kohdalla uppoaminen ei 
näytä olevan varsinaisena uittohukan aiheuttajana. 

Syys-lokakuussa 1953 kuorittujen mäntyjen 
uittohukka on ollut 2,63· ··3,62 % kappaleluvusta, 
eli samaa suuruusluokkaa kuin mui sakin ryh
missä, mutta huonosti uivien lukumäärän lisäänty
minen ja kadonneiden pölkkyjen koon pienentymi
nen osoittavat uppoamisen vaikuttavan jo tuntu
vammin kuin edellä. 

Varastolla kuorittu erä on uinut huonoimmin , 
sillä huonosti uivia oli 5 %- ittohukka oli tosin 
vain 2, 70 % kappaleluvu ta. Ei liene mahdotonta, 
että tässä erässä on uponnut myös uurikokoisim
pia ja siten hitaa ti kuivuvia pölkkyjä. Joka 
tapauksessa kadonneet pölkyt ovat olleet suhteelli
sen järeitä. 

Yleisvaikutelmana voidaan sanoa, että uitto
hukka on hyvin aman$Uuruinen eri ryhmissä. 
Kuivaa puuta isältäneiden ryhmien kadonneet 
pölkyt ovat olleet yleen ä tavalli ta suurempia . 
Uppoaminen ei ole ilmeisesti männylläkään ja eri
tyisesti kuivan tavaran kohdalla pääasiallinen 
uittohukan aiheuttaja. 

V. 1953 sulfaattipuun uittohukka oli Kemijoella 
3,24 % uittoon pannusta p -m3-määrä tä eli siis 
hieman pienempi kuin kuu ella, mutta v. 1954 se 
oli 4,96 % eli hieman suurempi kuin kuusella. 
Sulfiitti- ja sulfaattipuun uittohukat olivat siis 
suunnilleen samansuurui et Kemijoen Uittoyhdis
tyksen antamien tietojen mul{aan , vaikka kuu en 
uittohukan pitäisi olla tuntuva ti pienempi kuin 
männyn, jos uppoaminen oli i katoamisten pää
asiallinen syy, sillä Pohjoi - uomen kuu i i ältää 
erittäin runsaasti sydänpuuta ollen lisäk i kevyem
pää puu-aineeltaan. 

l 

Tutkimusainei to a päädytään miltei saman
laisiin tulok iin. To in ulfaat ipuun kappalemää
räinen uittohukka oli pienempi kuin ulfiittipuun, 
mutta edellisten kadonnee pölkytolivat sen verran 
suurempia, että kuutiois a lau uttu uittohäviö on 

Huono ti . ydänpuu-
Kuutio-

uivia, prosentti Jm 'p -m• 
ja. kappale-

Oi (läpimitasta) 
uittohukan 

/ 0 uhde 

0,06 (-) 47,0 1,42 
- 54,6 53,7 5,06 

0,05 73,5 55,9 2, 75 
0,06 6 ,4 39,6 2,63 
0,15 69,1 4 , 1 3,4 7 
0,89 69,9 44,3 2,25 
0,9 62,2 4 ,0 1,14 
5,80 64,8 31 ;8 2,66 

1 65,5 1 47,3 2,70 



koeaineiston mukaan melkein yhtä suuri molem
mille tavarala jeille. Tulosten yhtäläisyys viittaa 
siih en, että sulfaattipuunkin kohdalla yhteiserotte
Jussa saatu u ittohukka on laadu ltaan todellista 
eikä mittauseroista a iheutuvaa. 

Suori tettu elvittely on siis antanu t erä issä suh 
te i sa varsin yllättäviä tu loksia. Muusta kuin 
uppoamisesta a iheutuva puutavaran katoaminen 
näyttää K emijoella ni in merkittävä ltä, että eri 
a ikoina kuoritun paperipuun uittohukkaprosen
teilta putoaa pohja alta pois. Näin kuitenkin 
a inoastaan sillä varauksella, että ui ttoon pantava 
paperipuu ja erikoisesti mäntypaperipuu täy ttää 
seuraavat va:ttimukset: 

1. Kuorinta suori tetaan viimeistään edellisen 
vuoden lokakuun loppuun mennes ä . 

2. Varasto lla Jmorinta suoritetaan vähintään 
1 kuulm u i ennen uittoa. 

3. Paperipuut pannaan veteen aikaisintaan 
toukokuun puolivälissä, jos kysymyksessä on 
edellisen vuoden syys- lokakuussa tai sen 
jälkeen kuorittu tavara ja etenkin jos tä lla i
nen paperipuu sisältää vähän sydänpuuta ja 
on varastoitu huonosti. 

ppoamisen väistyminen etenkin kuivan tava
ran kohdalla taka-alalle panee a jattelemaan, ettei 
olisi ehkä niinkään kannattamatonta päästä 

Kuva. 5. Erottelulla koepuut, jotka. näky ivä t erittäin hy vin, 
laskettiin v irran mukana. läpi erottelukuja.n etua.la.lla. näkyviin 

kahteen pussiin. - Va.lok. Metsäteho 

F ig. 5. At the sorting plant the test logs, which could be d is 
tinguished very clearly, were released with the current through 
the sorting lane into the two compartments een in the foregrou nd. 

- Photo by M etsäteho 

muista syistä kuin uppoami esta a iheutuneen 
uittohukan jäljille. Merkitseehän esim. niinkin 
vaatimaton osuus kuin neljännes K emijoen paperi 
puiden v :n 1954 uittohukasta pyöreästi 7 000 p-m3 

eli n . 15 milj. mk. Maan muidenkin uittoväylien 
käyttä jät voisivat todennäköisesti aada apua 
sellaisesta selvityksestä. 

SUJYIJYIA RY 

I n 1954 M etsäteho (Forest Work tudy Section 
of the CentralAssociation of F inni h W oodworking 
l ndustries ) co-operated with the K emijoki Floating 
As ociation in a study of the float ing loss of 2 
metre partially barked spruce and pine pulpwood 
in the K emijoki in Northern F inland. 

The test material consisted of 42 760 spruce 
pulpwood log (6 group ) and 5 94 pine pulp
wood logs ( 8 groups) , i.e. about 0 . 7 % of the 
total of 7Julpwood floated . The log w re spray
painted at both ends and ma1·ked with group 
numbers. 

They were launched b tween j}f ay 7 and J une 4, 
and orting was over at the turn of August. The 
floating time w ighted by the nUinb er of logs in 
lhe eri arriving from the lower part.s of the 
floatway varied from 26 to 51 day and lhat of the 
s ries arriving from the upp r parl.s from 7 to 

1 days. IV eather condition.s were 1·elatively 
favourable in the spring of 1954. The ti1nber was 
stored in tacks , mo tly on the banks of rivers or 
brool.:s, a part on a frozen lake. 

The floating loss in terms of the nu1nber oflogs 
averaged 3.75 % for spruce and 3. 15 % for pine. 
No essential diff rences could be registered between 
di fferent barking times aUhough they varied from 
the spring of 195'2 to April 1954. T he spruces lost 
were so much smaller that the float ing loss of each 
tree species was very similar, a.s is slwwn by the 
following overaU results obtained in 1953-54 
from co-operative sorting. 

Spru~e 

P ine 

FloaJ inJ lo s per cu.m .. % 
1953 1954 

3,39 4,69 
3,24 4,96 

An examination of the factors affecting the 
magnitude of sinking indicated that sinking wa.s 
an important factor only for pulpwood barked in 
S epte1nber- October of the preceding year or later. 
For pulpwood barked previously the float ing loss 
is probably attributable to dr ifting a lwr , dynamit
ing and theft. A1wther indication supporting this 
view is the above-1wnnal siz of th dry pulp
wood lost . 
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The floating loss arrived at on the basis of the 
test material corresponds to the floating loss 
registered in co-operative sorting. H ence measu1·ing 
errors had no great effect. 

That it is not solely sinking that causes the dis
appearance of pulpwood is also clear from the 
fact that 0.5 % of the numbe1· of logs launched 

arrived at the sorting place in the second floating 
year. 

However, e:~:ceptionally unfavourable seasoning 
factm·s may increase the floating loss considerably. 
To mention an exarnple: a spruce pulpwood lot 
barked in "tiovember 1953 and latmched into water 
on May 7 showed a loss of 13.5 % of the number 
of logs, principally through sinking. 

'·' 
E1'ipainos Paper; ja P u t' n :osta 11, 1954 

Helsinki 1954, FrenckeUin Kirjapaino 0 akeyhtiö. 


