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SISÄLTÖ 21. VUOSIKERTA 

Vuorineuvos K. E. Ekholmin joulu- ja uudenvuoden tervehdys 

Lääninrovasti Erkki Pulkkinen: Joulun odotus 

Ylšmetsönhoitaja Harry Willman: Yhtiömme metsätaloussuunnitelma 
Dipl. ins. Lennart Gräsbeck: Huomattavia uudistuksia Kymin paperi- 
tehtaalla 

Voikkaan Mesta rikerho 25-vuotias 

Neuvottelupäivät työturval lisuuden merkeissä 

Dipl. ins. Olavi Saarinen: Työturvallisuus on asennekysymys 

Sosiaalipäällikkö Äke Launikari: Uudet työntekijät ja työturvallisuus 

Dipl. ins. Allan Aalto: Työturvallisuus korjaus- ja asennustyössä 

Laboratorionjohtaja Yrjö Ingman: Mitä on SG-rauta? 

Juankosken kirkko ja koulu lOO-vuotiaat 

Högforsin koetalo 

Pitkäaikaisesti palvelleita 

Merkkipäiviä 

Kuusankosken Naisvoimistelijat 40-vuotias 

Tehtaan lääkäri: Selkävioista 

Kirjoitusten ja kuvien Iainaaminen'ilman lupaa kielletty 

TOIMITUS: VASTAAVA TOIMITTAJA: VEIKKO TALVI - TOIMITUSSIHTJ HELI KYLLÖNEN - KIRJAPAINO: KOUVOLAN KIRJA- JA KIVIP. 

marraskuussa Tukkilaisen vene 
öisen lumisateen jälkeen 

Lehdessämme on useita talvisia met- 
säkuvia, jotka scpivasti koristavat tätä 
joulunumeroamme. Ne eivät ole kuiten- 

kaan julkaistu yksistään silmän iloksi, 
vaan l i i t tyvät erittäin tärkeään asiaan, 
yhtiömme metsätaloussuunnitelmaan, jo- 
ta ylimetsänhoitaja Harry Willman se- 
lostaa. 

Dipl. ins, Lennart Gräsbeckillä on pal- 
jon kerrottavaa Kymin paperitehtaasta. 
PK 6 on läpikäynyt niin perusteellisen 
uudistuksen, että siitä on tullut aivan 
uusi kone. Myös PK I: l lä on tehty 
merkittäviä parannuksia. Ylälajittelu- 
salia on laajennettu, uusi pakkausrata 
asennettu ja käytöntarkkailu keskitetty 
entiseen koelaboratorioon. 

Työturvallisuuden merkeissä on Kuu- 
sankosken tehtailla pidetty insinööreille 
ja mestareille neuvottelupäivät. Osan esi- 
telmistä julkaisemme tässä numerossa. 

Lehdessämme on jo aikaisemmin ker- 
rottu Högforsin Tehtaan uudesta säh- 
kösulatosta. Tällä kertaa laboratorion- 
johtaja Yrjö Ingman selostaa tätä teh- 

taan kannalta huomattavaa edistysas- 
kel ta kertomalla SG-raudasta eli pal lo-  
grafiittivaluraudasta. 

Juankoskella on vietetty arvokasta 
kulttuurijuhlaa. Kirkko ja kansakoulu 
ovat täyttäneet 100 vuotta, mikä jo 
sinänsä osoittaa, että ruukin ansiosta 
hengellisellä elämällä ja kansansivistys- 
työllä on tällä syrjäisellä paikkakun- 
nalla ollut kauan aikaa vankka jalan- 
sija. Juhlan kunniaksi kirkko korjattiin 
perusteellisesti. Vanhasta papin asun- 
nosta muodostettu seurakuntasali vi- 
hittiin juhlapäivänä samoin kuin myös 
uusi kansokoulurakennus. 

Omakotirakentajille meillä on mie- 
lenkiintoista kerrottavaa Högforsin koe- 
talosta, sen keskuslämmityskattilasta 
öljypolttimineen sekä kylpyhuoneesta, 
johon on asennettu vihreäksi emaloitu 
etulevyllä varustettu kylpyamme. 

Merkkivuosia ovat viettäneet Voik- 
kaan Mestarikerho ja Kuusankosken 
Naisvoimistelijat, edellinen 25- ja jöl- 
kimmäinen 40-vuotisjuhlaansa. 



Hyvä! yhtiöläisel 

Joulu saapuu ja tehtaiden äänet hiljenevät hetkeksi 
viettäessämme kodin ja rauhan juhlaa. Tällaisena vaka- 
vana aikana joulu koskettaakin varmaan tavallista her- 
kemmin ihmismieltä. Vastaahan ajatus rauhasta ja hyvästä 
tahdosta ihmisten ja kansojen kesken useimpien hartaita 
toiveita sitäkin suuremmalla syyllä, koska edistyminen 
yhteisymmärryksen ja keskinäisen luottamuksen poloutta- 
miseksi näyttää olevan nykyisenä ajankohtana kovin vai- 
keata. 

Hyvät yhtiöläiset. Omasta näkökulmastamme asioita 
ajatellen on meillä aihetta myös tyytyväisyyteen, sillä teh- 
taamme ovat voineet käydä tänä vuonna täydellä teholla 
ja uudisrakennustoiminta on jatkunut suuhnitelmien mukai- 
sesti. Työstä ei siten ole ollut puutetta ja sanotaanhan sen 
jo sinänsä tuovan siunausta tullessaan. Kiitän teitä ' ka i k -  

kia kuluneesta vuodesta ja toivotan menestystä uudelle 
vuodelle. Toivotan myös eläkeläisillemme joulurauhaa ja 
hyvää uutta vuotta. 



Taas odotamme joulua. Sitä odottavat kaikki, 
niin lapset kuin aikuiset. Millä jännityksellä lapset 
kyselevätkään tai laskevatkaan, miten monta yötä 
on vielä, ennenkuin joulu tulee. ja tuskinpa me 
aikuisetkaan jäämme joulun jännittävässä odotta- 
misessa heistä paljon jälkeen. 

Työn  väsyttämä ja vuoden pimeimmän ajan jol- 
lakin tavalla masentama ihminen odottaa joululta 
irtautumista arkisista askareista, edes lyhytaikaista 
lepoa ja juhlamieltä. ]a siksipä kaikissa kodeissa, 
niin saloseuduilla kuin rintaniailla, niin köyhän 
matalissa majoissa kuin rikkaan suurissa karta— 
noissa, valmistaudutaan joulua vastaanottamaan 
iloisessa toivossa ja odotuksessa. 

Mutta ikävä vain, että meidän aikanamme on, 
ehkä entistä enemmän, sellaisia koteja, joissa joulun 
odotus on enemmän tai aivan kokonaan vain ulko- 
naista ja tavanomaista ilman syvällisempää joulun 
sanoman tarvetta ja odotusta. Mutta on toki niitä— 
kin, jotka odottavat joulua oikealla tavalla, rukoil- 
len siltä siunausta itselleen ja kodilleen. 

Mistä joulun sanoma kertoo? Se kertoo ]uma— 
lan jo heti syntiinlankeemuksen jälkeen antaman 
ja vuosituhansien aikana profeettojen välityksellä 

usein uudistaman lupauksen täyttymisestä. Se ker— 
too Jumalan ainosyntyisen Pojan, ]eesuksen, syn- 
tymisestä. Mitä varten jeesus syntyi tänne? Siihen 
viittaa ja Hänen nimensäkin ']eesus', mikä mer- 
kitsee suomennettuna 'Vapahtajaa'. jeesus tuli 
tänne syntisen ihmiskunnan keskelle tuomaan va- 
pahdusta ja pelastusta synnistä. Sitä tarvitsi Hänen 
oman aikansa ihmiskunta, niinkuin sitä tarvitsee 
nykyinenkin. Sitä tarvitsemme mekin, niin sinä, 
tämän lukija, kuin minäkin. 

Kenelle kuuluu joulun suuri ilosanoma Vapah- 
tajan syntymisestä ja Hänessä tarjona olevasta ja 
saatavasta pelastuksesta? Evankeliumin kertomuk— 
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Joulun odotus 

sen mukaan se kuuluu kaikille kansoille, meidän- 
kin Vapahtajan syntymäpaikalta Betlehemistä niin 
kaukana olevalle kansallemme. Se kuuluu jokai- 
selle, joka tuntee tarvitsevansa synnistä vapahta- 
jaa, ikävöi ja odottaa Häntä. Varmaan tämänkin 

lukijain joukossa on moniakin sellaisia joulun odot— 
tajia. 

Me valmistaudumme vastaanottamaan ja viettä— 
mään jöulua levottomana ja uhkaavana aikana. 
Tuntuu vaikealta ajatella, että joulu olisi nyt  ilon, 
rauhan ja hyväntahdon juhla. jännittynyt levot— 
tomuus ja ahdistus painavat aikamme ihmisiä. 
Missä on rauha maassa ihmisten kesken, joita koh- 
taan Hänellä on hyvä tahto? Maailman rauha on 
ikäänkuin rauhaa tulivuoren partaalla. Minne on 
kadonnut todellinen ja oikea ilo.? On niin paljon 
väärää iloa. Löytääkö joulun Herra, ilon tuoja 
ja Rauhanruhtinas, tien luoksemme tällaisena levot— 

tomana ja uhkaavana aikana? Kyllä löytää niiden 
luokse, jotka ikävöivät ja odottavat Häntä ja 
avautuvat Hänet vastaanottamaan. Keskellä kuo— 
lemankin kauhuja ja hätää ]eesus antaa omilleen 
ilon ja rauhan, joka täyttää heidän sydämensä ian- 
kaikkisen elämän toivolla. Siksipä me ]eesusta 
odottavina saamme ajan ankeudestakin huolimatta 
odottaa joulua hyvässä toivossa, ilon, rauhan ja 
hyväntahdon juhlana. 

Toivotan ]eesuksen antamaa jouluiloa ja -rauhaa 
kaikille tämän lehden lukijoille, teidän kodeillenne 
ja koko rakkaalle kansallemme, sekä siunausta elä— 

määnne ja kansamme elämään vuodelle 1962. 

” j o  riennä, katso, sieluni, 
Ken seimessä nyt makaapi. 
Hän on sun Herras', Kristukses”, 

: ) ,  jumalan PoikasZ ]eesukses. 

E r k k i  P u l k k i n e n  



Ylimetsänhoitaja Harry Willman: 

Yhtiömme 
metsätalous- 
suunnitelma 

Nuorto istutuskuusikkoo, 
taustalla kylvömönnikköö 

. Suunnitelmallisuus on nykyajan 
toiminnan tunnus. Metsätaloudessa 
on suunnitelman mukainen työs- 
kentely yhtä tärkeä kuin muilla 
talouden aloilla. On sanottu, että 
hyvä suunnitelma on puolet työstä. 
Metsätalouden suunnittelu tähtää 
enimmäkseen kauas tulevaisuuteen, 
vähintään vuosikymmenen mutta 
jopa sata vuotta eteenpäin. Metsi- 
kön harvennus suoritetaan yleensä 
10 vuoden tähtäimellä, mutta esi- 
merkiksi kylvön ja istutuksen vai- 
kutus ulottuu 80—100 vuoden pää- 
hän. Tämä metsän luonteelle omi- 
nainen pitkäjännitteisyys pakottaa 
usein suunnitelman laatijan turvau- 
tumaan myöskin tavalliselle työn- 
suunnittelulle vieraisiin käsittei- 
siin, kuten luottamukseen nykyisen 
omistusoikeuden pysyväisyyteen, 
uskoon puutavaran menekkiin tu- 
levaisuudessa jne. Ken uskaltaa 
ennustaa, mitä puuta tarvitaan sil- 
loin, kun tänään kylvetyissä met- 
sissä kaadetaan järeitä tukkipuita? 
Kuka tietää, ovatko sadan vuoden 

päästä voimassa tämän päivän ta- 
loudelliset lait ja käsitykset kanto- 
hintoineen, veroineen, kuljetuskus- 
tannuksineen jne? Nämä kaikki on 
korvattava samalla uskolla tulevai— 
suuteen, johon koko meidän yhteis— 
kuntarakennelmamme nojautuu. 

Työsuunnitelma edellyttää yleen- 
sä sekä perusaineiston tuntemista 
että tavoitteen määrittelemistä. 
Metsätaloudessa yhdistetään suun- 
nittelutyössä biologiset, työ- ja kul— 
jetusteknilliset, yksityistaloudelliset 
sekä kansantaloudelliset näkökoh- 
dat niin sanotun metsätaloussuun- 
nitelman kansiin. 

Jos aluksi puhutaan lähtömate— 
riaalin tuntemuksesta, liikutaan 
metsänarvioimisongelmien parissa. 
Metsän muodostavat maaperä ja 
sen pintaka'svillisuus sekä elävä 
puusto. Puusto muodostaa yhtenäi- 
siä alueita, niin sanottuja metsiköi- 
tä, jotka ovat perusaineistomme 
mittaus- ja vertauskelpoiset yksi- 
köt. Metsikkö on siis metsän sel- 
lainen yhtenäinen osa,—,joka maa- 

:perältään, puulajeiltaan, iältään ja 
yleensä ”ulkonäöltään” on yhtenäi- 
nen ja  tasavertainen. Tästä johtuu, 
että metsikkö, tämä yhtenäinen 
metsän osa, käsitellään 
hakkuu— ynnä muilla toimenpiteil- 
lä samanaikaisesti ja  samalla ta- 
valla, siis yhtenä kokonaisuutena. 

arvioitaessa 

yleensä 

Metsäaineistoamme 
on siis metsikkö sopiva yksikkö, ja 

lähdettiinkin yhtiössämme 
vuotta 

niinpä 
kaksi 
kaikki yhtiömme metsät juuri tut- 

sitten arvioimaan 

kimalla jokaisen metsikön ominai- 
suudet. Näistä 
mainittakoon 

A.  Yleiset tunnukset kuten kun- 
ta, karttaosa jne.; 

B. Yhtiön tunnukset kuten hoito- 
alue, hoitopiiri, piiri ja tila; 

C. Maa kuten erityyppiset suot ja 
erityyppiset kangasmaat; 

D. Puusto kuten puulaji, ikä, pi- 

ominaisuuksista 

tuus, kuutiomäärä, kehitys- 
luokka jne. 

Samanaikaisesti oli määrättävä 
ensimmäisen 10-vuotiskauden toi- 



menpiteet, joista mainittakoon mm. 
E .  Metsänhoidollisen tilan edel— 

lyttämät toimenpiteet kuten 
raivaus, kulotus, laikutus, kyl- 
vö, istutus, oj i tus jne.; 

F. Tulevan 10-vuotiskauden hak- 
kuut  määriteltynä hakkuu- 

kuten tapansa perusteella 
paljaaksihakkaus, harvennus 

H o r v e n n e t t u u  n u o r t a  ky lvömönn ikköö  
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(kasvatus)hakkaus, siemen- 
puuhakkaus sekä lepo (ei 
hakkausta) ; 

. Tulevan 10-vuotiskauden hak- 
kuilla saatavat puutavaramää- 
rät  kuten tukkeja kpl, hiomo- 
puuta m3, mäntyrankaa m3, 
koivuhalkoja m3 jne.; sekä 

. Pinta-ala. 
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lO-vuo t io s to  ky lvömönnikköö  

Metsikön kaikki  edellä mainitut 
tärkeimmät ominaisuudet kerättiin 
yhdelle kortille, joka oli suunnitel- 
tu  niin, että se soveltuisi sellaise- 
naan reikäkort t i—jär jes te lmän met- 

säkort iks i .  Näi tä  k o r t t e j a  kerääntyi  

sittemmin yhtä monta kuin luonnos- 
sa ( j a  kartalla) on metsiköitä eli 
lähimain 90 000 kpl. Tällaisesta 
korttimäärästä saadaan tulokset 
lasketuksi melkoisella vauhdilla, 
sillä laskentakoneiden lajitteluno- 
peus on noin tuhat korttia minuu- 
tissa. 

Voidaksemme luottaa siihen, et tä 
tiedot metsikön nykyisistä ominai- 
suuksista, kuten iästä, kuutiomää- 
ristä ym. olisivat luotettavia, oli 
tietenkin tarkoin määriteltävä mit- 
taustavat ja -kohteet. Jotta tulevan 
10-vuotiskauden aikana metsien 
käsittely olisi mahdollisimman yh- 
denmukainen, oli annettava määrä- 
ty t  tavoiteluvut, mihin arviomies- 
ten oli turvauduttava, esimerkiksi 

— 60-vuotias männikkö puoluk- 
kakankaalla on määrättävä 10 vuo- 

Horvennuskuus ikkoa  



den lepoon, mikäli sen kuutiomää- 
r ä  on  alle 125 k-m3/ha; 
-— 80-vuotiaasta kuusikosta l i-  

havalla mustikkakankaalla voidaan 
10 vuoden kuluessa hakata 60 m3 
paperipuuta, sikäli kuin sen kuutio- 
määrä nykyään on  280 k-m3/ha; 

— metsiköt uudistetaan yleensä 
100 vuoden ikäisinä; 

— keskimäärin 1—11/2 % kasvul- 
lisesta metsäpinta-alasta on  vuosit- 
tain uudistettava. 

Rakentamalla arvioimisjärjestel- 
mämme sellaiseksi, että arviomies 
saa tarvittavan tuen mittausten, 
käyrien j a  kaavojen numerosar- 
joista, pienenevät silmämääräisen 
arvioimisen herkimmät heikkoudet: 
subjektiivinen arvostelu. 

Edellä on lyhyesti kaavailtu met— 
sikkökuviottaisen metsänarvioimi— 
sen periaatteet sellaisina kuin  n e  

yhtiössämme on toteutettu. Perus- 
tunnettu alan 

Olavi 
Linnamies. Arvioimismiehinä toimi 

suunnitelman laati 
erikoistuntija, metsäneuvos 

40 erikoiskoulutuksen saanutta 
omaa metsäteknikkoamme metsä- 
osaston teknillisen toimiston johta- 
mina. Aivan äskettäin uusittu kar t -  
ta-aineisto antoi hyvän pohjan täl- 
le työlle. Arvioimisaineiston perus— 
teella o n  nyt mahdollista suori t taa 

työnsuunnittelu koko yht iön metsä- 

talouden puitteissa tulevan 10—vuo- 

t iskauden a jaks i ,  ku ten  

— kannattavat oji tukset;  
—- metsänuudistustyöt kuten kyl- 

vö, istutus j a  täydennysviljelys, 

hakkuualo jen  raivaukset ,  kulo tuk-  

Möntysiemen- 
p u u s t o a  

Hokkuukypsöö  
kuus ime t s ikköö  

% —  

se t  j a  l a ikutukse t ;  

— eri laiset  hakkuu t  j a  ku l j e tuk -  

se t ;  

— kesä— j a  talvi teiden rakenta— 

minen; 
— mahdolliset majoituskämpät ja 

tallit;  sekä 

— tarvittava työvoima j a  veto- 
voima ym.  

Yhtiöiden metsät ovat kaikkialla 
hyvässä kasvukunnossa, eivätkä 
meidän yhtiömme metsät siinä 
mielessä jää jälkeen muista, pikem- 
minkin päinvastoin. Voidaksemme 
nostaa yhtiömme metsien tuoton 
korkeimmalle mahdolliselle tasolle 
on  edellä mainittu laajakantoinen 
inventointi— ja  suunnittelutyö ollut 
suorastaan välttämätön. Samanai- 
kaisesti metsätaloussuunnitelma an— 
t aa  yhtiön johdolle mahdollisuuk- 

sia valvoa j a  ohjata  metsätalouden 
kehitystä tärkeänä osana teollisuus- 
yhtymän palveluksessa. 

Valokuvannut kirjoittaja 



Diplins. Lennart Gräsbeck: 

Huomattavia uudistuksia 
Kymin paperitehtaalla 
Lehdessämme on aikaisemmin 

kerrottu Kymin paperitehtaalla vii- 
me vuosina suoritetuista paperiko- 
neiden uudistuksista ja peruskor- 
jauksista, joiden kohteena ovat 01-- 
leet PK 3, PK 4 ja PK 5. Kuluneen 
vuoden aikana tätä paperikoneiden 

Uus i tun  paper ikone  n :o  6 : n  viiraoso 
ja perälaatikko (yiökuvo) 

sekö puristinosa 

modernisoimista on jatkettu. PK 6 
on läpikäynyt perusteellisen ja PK 
1 pienemmän uudistuksen. Ensi ke- 
sänä on PK 2:n vuoro, joten silloin 
tehtaan kaikki paperikoneet on pa- 
rannettu nykyajan vaatimalle tek- 
nilliselle tasolle. Kymin paperiteh- 
taan tuotantokyky on kasvanut ja 
laadullisesti päästään entistä pa- 
rempiin tuloksiin. Laatuvalikoima 

on myös lisääntynyt, kun valmis- 
tusohjelmaan on liitetty korkeakiil- 
toisen, koneessa päällystetyn paino- 
paperin valmistaminen. 

Tämänkertaisen esittelymme koh- 
teena ovat PK 6 ja PK 1 sekä eräät 
muut Kymin paperitehtaalla viime 
aikoina suoritetut parannukset. 

Vanhasta PK 6:sfa kuudessa viikossa 
uusi  kone 

PK 6 on amerikkalaisen toimini- 
men Pusey Jones'in v. 1926 toimit- 
tama hienopaperikone. V. 1938 uu- 
sittiin koneen perälaatikko, viira- 
ja puristinosat sekä käyttö. Kun 
kone oli jälleen korjauksen tarpees- 
sa, katsottiin samalla parhaaksi 
suorittaa perusteellinen uudistus, 
joka koituisi paitsi tuotantokyvyn 
myös laadun hyväksi. 

Koneen uusimisen sai tehtäväk- 
seen Valmet Oyzn Rautpohjan teh- 
das. Ensimmäiset neuvottelut, jois- 
sa päätettiin uusimisohjelman laa- 
juudesta ja ajankohdasta, pidettiin 
helmikuussa 1960. Tuloksena oli 
niin perusteellinen koneen moder- 
nisointi, että olisi helpompaa lue- 
tella ne vanhat koneenosat, jotka 
päätettiin edelleen käyttää. On sel- 
vää, että tällaisen ohjelman toteut- 
taminen on vaatinut erittäin kiin- 
teätä yhteistyötä Valmetin ja tilaa- 
jan välillä. Vanhan koneen uusimi- 
nen on yleensäkin vaikea tehtävä 
ja  vaatii suunnittelijalta enemmän 
työtä kuin uuden koneen rakenta- 
minen. Uusien koneenosien sijoitta- 
minen vanhaan rakennukseen sekä 
niiden yhdistäminen vanhoihin ko- 
neenosiin edellyttää onnistuakseen 
tarkkaa suunnittelutyötä. 

Asennusaikaa oli varattu kuusi 
viikkoa. Työt aloitettiin elokuun 28 
päivänä ja lokakuun 10:ntenä kone 
lähti käyntiin, 
saatiin läpi suunnitellussa ajassa. 

joten vaativa työ 

Peröluatikko ja viin-cosa 

Viiraosan pumput ja putket oli 
uusittava melkein kokonaan. Mai- 



Kuivausosan sivulla näkyvien putkien 
kautta puhalletaan Madeleine- 
huovanjohtoteloihin kuumaa ilmaa 
huovan kuivaamisen nopeuttamiseksi 

nittakoon, että sekoituspumpun 
kierroslukua voidaan säätää. Ennen 
perälaatikkoon joutumistaan massa 
puhdistetaan Bird Sentriscreen 
malli 14 sihdillä, jonka on lisens- 
sillä valmistanut Karhulan Kone- 
paja. Tämä on pienen tilan vievä 
paineenalainen sihti. Valmetin sul- 
jettu perälaatikko, jolla voidaan 
ajaa sekä yli- että alipaineella, on 
periaatteessa samanlainen kuin Val- 
metin tehtaillemme aikaisemmin 
toimittamat perälaatikot. Se on pit- 
källe instrumentoitu, joten sen hoi- 
taminen, joka tapahtuu ohjaus- 
panelista käsin, on helppoa ja no- 
peata. 

Täristettävä ja ulosvedettävä vii- 
raosa on asennettu puolen metrin 
korkuisille peruskiskoille. Viiran 
pituus on 26,2 m eli 6 m pitempi 
kuin vanha viira. Rekisteritelat 
ovat PK 4:n entisestä viiraosasta, 
viiranjohtotelat ja imuvalssi PK 6:n 
vanhat. 

Puristinosa 

Puristinosan muodostavat I imu- 
puristin sekä II tasopuristin, mikä 
on varustettu huopaimupuristi- 

mella. Kahdella puristimella saavu— 
tetaan nyt suurempi kuiva-aine— 
pitoisuus kuin vanhan koneen kol- 

Puristin- ja 
huovanjohtotelat ovat entiset. Pu- 
ristinosan jykevä runkorakenne 
ulottuu melkein konesalin kattoon 
saakka. 

mella puristimella. 

Kuivausosa 

Poistamalla kuivausosasta seitse- 
män kuivaussilinteriä saatiin tilaa 
välikalanterille sekä liimapuristi- 
melle, joka on ns. horisontaalipu- 
ristin, laatuaan ensimmäinen Ky- 
min paperitehtaalla. Sen on toimit- 

Valmet toimitti 
PK 6:lle 

differentiaali- 
käytön 

PK 6 varustettiin Iiimapuristimella, 
jota telojen vaakasuoran asennon 

vuoksi nimitetään horisontaali- 
puristimeksi 

tanut hollantilainen toiminimi 
Transgraphic. . Neljä mainituista 
seitsemästä silinteristä voitiin asen- 
taa poistetun kolmannen märkäpu— 
ristimen kohdalle. Koska kuivaus- 
'silinterien lukumäärä pieneni kol- 
mella, päätettiin .kuivausosaan 

hankkia ranskalaiselta toiminimel— 
tä Etablissements Albert Made— 

Niihin 
johdetaan n. 1100 Czeen kuumen- 
nettua 

leinelta huovanjohtoteloja. 

ilmaa, joka teloissa ole- 



vien aukkojen  kautta puhalletaan 

edelleen huovan läpi. Tämän kuu- 
man ilmavirran avulla huopa saa-  
daan kuivaksi j a  siten kuivausteho 
lisääntyy. Kuivausosan muista uu-  
dishankinnoista mainittakoon vielä 
kaavarit ,  köysiohjauslaitteet, kui-  
vaussilinterien laakerien keskusvoi- 
telujärjestelmä sekä uusi höyry- j a  
lauhdevesijärjestelmä. Rullauskone 
romutettiin j a  tilalle asennettiin 
PK 4:n vanha pope-rullaaja. 

Different iaal iköyt tö  

Jo  tähänastisen kokemuksen pe- 
rusteella voidaan pitää onnistunee- 
na ratkaisuna, että luovuttiin van- 
hasta 
j a  sen tilalle valittiin Valmetin 

Pitkä 

monisähkömoottorikäytöstä 

differentiaalikäyttö. valta— 

A r t i k k e l i m m e  ki r -  
j o i t t a j a ,  käyt töpääl -  
l ikkö L e n n a r t  Grös-  
beck ja käyttöinsi- 
nöör i  A r t h u r  Lund in  
tarkastamassa vii- 
meksi  m a i n i t u n  'n i -  
mikkokoneen' PK 
6 : n  va lmis t amaa  
papena  

Koneenho i t a i a  Toi- 
vo P u h j o  P K  6 : n  
pe rö laa t ikon  hoito-  
t a u l u n  ö'ciressö 

akseli päämoottoreineen, differen- 
tiaalivaihteineen, kytkimineen ja 
välivaihteineen takaa koneelle var- 
man ja  tasaisen käynnin. Muutta- 
jakoneisto o n  vanha. Uuden käytön 

takia se ei  olisi mahtunut konesa- 
liin, vaan siirrettiin jo edellisenä 
kesänä rakennettuun uuteen muut- 
tajahuoneeseen. 

M u u t  P K  6:een l i i t tyvät  uudis tukset  

Juhannus-seisokkina asennettiin 
PK 6:lle toinen 2><6 tonnin silta- 
nosturi, jonka Valmet toimitti. Ko— 
neen uusimisen läpivieminen ei 
olisi ollutkaan mahdollista yhden 
nosturin avulla. 

Kiillotuskalanteri on  saanut ko- 
konaan uuden käytön. PK 5:n ja 
PK 6:n kiillotuskalanterien muut- 

tajakoneistoja varten rakennettiin 
keväällä 3-kerroksinen ulkonema 
tehtaan paloaseman puoleiselle si- 

vulle. Tähän rakennukseen sijoitet- 
tiin PK 6:n kiillotuskalanterin uu- 
det sähkölaitteet sekä myös vanhat, 
joita tullaan käyttämään PK 5:n 

Pohja— 
kerros rakennettiin väestönsuojaksi, 
kiillotuskanteria varten. 

joka samalla toimii telavarastona. 
Liimapuristinta varten on raken- 

nettu liimakeittiö liimanvalmistus- 

säiliöineen, seuloineen ja pumppui- 
n e e n .  

200 miestä koneen  uudistustöitä 

suorit tamassa 

Asennustöiden ollessa kiihkeim- 
millään oli työmaalla samanaikai- 
sesti kaksisataa miestä. Ennen sei- 
sokkia ei  valmistelutöitä voitu sa- 
nottavastikaan suorittaa. Ohjelman 
laajuudesta johtuen tämä rakenta- 
mistyö oli pakko suorittaa 2 -  ja 3- 
Vuorotyönä. Valuissa käytettiin 
pääasiallisesti pikasementtiä. Ajan  
voittamiseksi tehtiin huomattava 
osa asennustöistäkin kahdessa vuo- 
rossa. Ulkopuolisista asennustöihin 
osallistuneista toiminimistä mainit- 
takoon Valmetin lisäksi Strömberg 
Oy, Vesijohtoliike Huber Oy, Suo- 
men Puhallintehdas Oy, Osuuskun- 
ta  Helsingin Asentajat, Lämpösul- 
ku  Oy, Kotkan Koneasentajat, Ky- 
mäläisen Louhintaliike, Asennus- 
miehet Oy Rauma, Rateko, Asenta— 
jakeskus Turku sekä Kuusankosken 
Vesi- ja Lämpö. 

PK 6:n kuiva pöö 



Kymin paperitehtaan PK 6 on nyt 
täysin nykyaikainen keskikokoinen 

painopaperikone, joka pystyy a j a -  
maan puupitoisia ja puuvapaita 
painopapereita painosta ja laadus- 
t a  riippuen 70:stä 100 tonniin vuo- 
rokaudessa. 

P K  "l:n uusimis-  ja korjaustyöt 

Yankee-paperikone n:o 1 seisoi 
kesäkuussa kahden viikon a j a n  pe-  

ruskorjausten ja uudistustöiden ta-  
kia. Vanha avonainen rumpusihti 
korvattiin Tampellan valmistamal- 
la suljetulla selectifier-sihdillä. 
Koneeseen asennettiin Karhulan 
Konepajan avonainen perälaatikko. 
Karhulan Konepaja toimitti niin- 
ikään paperiradan irrotustelan, 
jonka avulla voidaan ajaa  (suljettu 
a j o )  myös ohuempia paperilaatuja. 
Mielenkiintoisin uudistus oli eng- 

lantilainen Spooner-korkeatehokaa- 

pu, 
vaussilinterin päälle. 

joka asennettiin suuren kui- 
Sen avulla 

15—20 
prosentilla. Kaavun asennuksen yh- 
koneen tuotanto lisääntyi 

teydessä hiottiin yankee-silinteri. 

P K  4:I le  u u s i  pope-rul laaiq 

Muista koneuudistuksista mainit- 
takoon, et tä PK 4:11e asennettiin 

syyskuussa uusi Valmetin pope- 
rullaaja,  kiillotuskalanterille sekä 
pituusleikkurille uudet laakeripu- 
kit, pituusleikkurille lisäksi uusi 
jar ru  sekä rullien laskupöytä. Näi- 

PK l : n  yonkee-  
si l interin p ä ä l l e  

o n  a senne t tu  
Spooner-koopu 

Köyttöins inöör i  
T a u n o  T a i n i o  jo 
mestari T. Solio 
t u tk imassa  u u d e n  
an i l i in ipa inokoneen  
pa ino tus tu los ta  

den uudistusten ansiosta voidaan 
paperikoneella a jaa  entistä suu- 
rempia rullia ja siten välttää liitos- 
kohtia rullissa. PK 4:n tambuurin 
läpimitta on  nyt 2 m ja  tambuuri 
painaa n .  6 tonnia. 

Uus i  an i l i i n ipa inokone  

Yankee-koneosaston jalostuspuo- 
lelle asennettiin kesäkuussa saksa- 

laisen Windmöller & Hölscherin 
valmistama 4-värianiliinipainokone. 
Painettavan radan leveys on  127 
cm ja  koneen suurin nopeus 300 
m/min. Kone on varustettu suoraan 
koneeseen liittyvällä arkkileikku- 
rilla. Voidaan siis painaa rullasta 
rullalle ta i  rullasta suoraan arkille. 

Uusi an i l i in ipa inokone  



Giljotiinissa leikattu arkkipaperi 
on  välittömästi riisinkääriiäin ulottuvilla. 
Kääriminen ja paalin muodostaminen 
tapahtuu pakkausvaunun päällä. 

Yläsaliu laajennettu 

Päälaboratorion siirryttyä uuteen 
rakennukseen sai paperitehdas 
käyttöönsä näin vapautuneet tilat. 
Siten yläsalia voitiin laajentaa. Tä- 
mä olikin tarpeellista, sillä on odo- 
tettavissa, että uusittu PK 6 tulee 
ajamaan arkkitilauksia enemmän 
kuin tähän saakka. PK 5:n tuotan- 
to on myös päällystetyn Griffin- 
paperin takia muuttunut erittain 
arkkivoittoiseksi ja siten paperin 
jälkikäsittely vaatii enemmän tilaa. 

ylälajittelusaliin 
on asennettu Jylhävaara Oy:n ra- 

Laaj  ennettuun 

lO 

kentama 27,6 m pitkä paalien pak- 
kausrata. Sen muodostavat kääri- 
misvaunut, rullarata, vannehtimis— 
pöytä, vaaka, paalihissi ja vastaan- 
ottokuljetin. Vanha Seybold-giljo- 
tiini on asennettu pakkausradan 
yhteyteen, joten puhtaaksi leikatut 
riisit kulkevat nyt suoraan pak- 
kaukseen. Salin laajennuksen ja  
uuden pakkauslinjan ansiosta voi— 
daan kaikki PK 5:n ja PK 6:n ark- 
kipaperit käsitellä samassa salissa. 
Tämä vähentää suuresti kuljetuk- 
sia ja lisää paperitehtaan arkkipa- 
perin tuotantokykyä. 

Salin muista uutuuksista mai- 
nittakoon puoliautomaattinen Sey- 
bold-giljotiini, jolla leikataan kont- 
toripapereita kokoon A 4 .  Ilman 
suhteellista kosteutta nostamaan on 

Putkipostikeskus uu-  
dessa käytöntark- 
ka i lu labora to r iossa .  
Käytöntarkkailija 
Maria-Liisa Vahte- 
risto lähettämässä 
tarkkailutulosta pa- 
perikoneelle. 

Jalmari Nikula ja 
Eero Parkkinen ki- 
ristävät vanteet paa- 
lin ympärille van- 
nehtimispöydällä 

asennettu 12 kpl  Defensor-ilman- 
kostutuslaitteita. 

U usi  käy tön ta rkka i lu labora to r io  

Paperitehdas on ottanut käyttöön 
vanhan koelaboratorion tilat. Nämä 
vapautuivat koelaboratorion muu- 
tettua uuteen huoneistoonsa. Näi- 
hin tiloihin on nyt sijoitettu Four- 

drinier- sekä Yankee-osastojen yh— 
teinen käytöntarkkailulaboratorio. 
Aikaisemmin oli näillä osastoilla 

omat laboratorionsa. Tämä toimen- 
pide edellytti kuitenkin näytteiden 
sekä koearvojen lähettämistä var- 
ten ns. putkipostin käytäntöön ot— 
tamista,  jonka toimitti englantilai- 

nen toiminimi Lamson Engineering 
Co. Lisätilojen ansiosta voidaan 
myös kehittää sekä lisätä raaka— 
aineen tarkkailutyötä. Uusi labora- 
torio merkitsee käytöntarkkailun ja 

kannalta töiden rationalisoinnin 
suurta edistystä. 



Mestarikerhon johtokunta: 
istumassa vasemmalta Martti Kalso, 

Esko Eloranta (puheenjohtaja) ja 
Simo Kero, 

seisomassa Erkki Viljakainen, 
Urpo Markkanen (sihteeri), Heikki 

Joensuu ja Veikko Mönkkönen 

Voikkaan 
Mestarikerllo 
25-vuotias 

Voikkaan Mestarikerho on tänä 
vuonna täyttänyt 25 vuotta ja  näis— 
sä merkeissä kokoonnuttiin marras- 
kuun 25 päivänä Yrjönojalle viettä- 
mään juhlaa. Kerhon jäsenet rou- 
vineen olivat runsaslukuisesti läsnä. 
Kutsuvieraiden joukossa nähtiin 
vuorineuvos K. E. Ekholm sekä 
useita muita yhtiön ja Voikkaan teh- 
taiden johtohenkilöitä rouvineen. 

Kerhon puheenjohtaja ylimestari 
Esko Eloranta toivotti kutsuvieraat 
ja oman väen tervetulleeksi. Kerhon 
25-vuotisista vaiheista kertoi ker- 
hon sihteeri mestari Urpo Markka- 
nen. Vapaan sanan aikana esitti 
juhlivalle kerholle yhtiön ja henki- 
lökohtaisen tervehdyksensä vuori- 
neuvos Ekholm. Voikkaan Mieslau- 
lu lauloi opettaja Paavo Laurikaisen 
johdolla, Pekka Nissilä esitti oboe- 
sooloja ja teatterinjohtaja Armas 
Outinen huumoria. Loppuilta kului 
tanssin ja rattoisan seurustelun 
merkeissä. 

Mestari Markkasen esittämästä 
historiikista kävi ilmi, että kerhon 
syntymäpäivä oli jo viime maalis- 
kuun 11 päivänä. Tasan 25 vuotta 
aikaisemmin lausuttiin mestariker- 
hon syntysanat Yrjönojalla, josta 
kerho sai käyttöönsä kaksi huonet- 
ta j a  joka- koko ajan onkin ollut 
kerhon tyyssijana. Kymintehtaan 
puolelle oli edellisenä vuonna perus- 
tettu vastaavanlainen kerho ja  
eräät vanhemmat mestarit alkoivat 
puuhata myös Voikkaalle omaa ker- 
hoa. Kokousten j a  luentojen avulla 
sekä kirjallisuuteen perehtymällä 
haluttiin yhdessä kehittää ammatti- 
taitoa sekä muuta yleistä tietoutta. 

Toisaalta illanviettojen j a  keskinäi- 
sen seurustelun avulla toivottiin 
syntyvän läheisempää kosketusta 
tämän ammattikunnan jäsenten kes- 
ken. Jäseniksi päätettiin hyväksyä 
myös konttori- ja  varastotehtävis- 
sä työskenteleviä toimihenkilöitä. 

Pian kerho pääsi hyvään alkuun. 
Jäsenistö koostui nopeasti, sillä yh- 
teishenki oli hyvä ja yhteistoimin- 
taa todella kaivattiin. Alkutaipa- 
leella kiinnitettiin melkoista huo- 
miota opintotoimintaan. Kerhon jä- 
senet ja osastojen insinöörit pitivät 
luentoja omilta erikoisaloiltaan. 
Myös ulkopuolisia asiantuntijoita 
kävi kerhoa valistamassa mm. vero- 
tus-, eläke- ja seurakunta—asioissa. 
Perustettiin kirjasto j a  alettiin ti- 
lata sanoma- sekä aikakauslehtiä. 
Ruotsinkielen opintopiiri on toimi- 
nut pariinkin otteeseen. Sekä opin- 
tojen että virkistyksen kannalta ovat 
tärkeätä osaa näytelleet lukuisat 
opintomatkat, joiden kohteena ovat 
olleet pääasiallisesti Kymenlaakson 
ja Vuoksenlaakson tehtaat. Mainit- 
takoon myös säännöllisesti toistuvat 
yhteiset messuretket pääkaupunkiin. 

Koska yhtiö on puolestaan Viime 
aikoina tehostanut kurssi— ja  muuta 
koulutustoimintaa, on kerhon ohjel- 
man pääpaino viime aikoina kohdis- 
tunut enemmän virkistys— ja  viih- 
dytyspuoleen. Ohjelmallisia illan- 
viettoja on järjestetty melko sään- 
nöllisesti. Virkailme on jätetty ko- 
tiin tai tehtaan pukukaappiin ja  ko- 
koonnuttu yhteisiin juhliin ja illan- 
viettoihin. Kerhon jäsenten lapsille 
on tullut tavaksi järjestää joulujuh- 
la j a  silloin on joulupukilla ollut 

satakunta pientä ystävää ympäril- 
lään. 

Aikaisempina vuosina harrastet— 
tiin paljon urheilua ja varsinkin 
hiihto oli suosittua. Tänä talvena on 
tarkoitus herättää hiihtoharrastus 
kerhon puitteissa jälleen henkiin. 
Kaksi vuotta sitten kerho aloitti vii— 
kottaiset voimisteluharjoitukset pa- 
lokunnantalolla. Tätä 'ukkojump— 
paa” on varsin tehokkaasti ohjannut 
mestari Klaus Luukkanen. 

Varat on saatu jäsenmaksuilla, 
minkä lisäksi yhtiö on auliisti tuke- 
nut kerhoa. Kerhon jäsenmäärä on 
nykyisin 123, joista vapaajäseniä on 
17. Kasvua tapahtuu jatkuvasti ja  
kun kerhon huoneisto-olot tulevat 
lähiaikoina paranemaan, vaikuttaa 
se epäilemättä edistävästi kerhon 
toimintaan. Mestari Markkanen 
päätti katsauksensa sanoihin: ”Olem— 
me kaikki vakuuttuneita siitä, että 
Voikkaan Mestarikerho on elinkel- 
poinen ja  kehittyvä ja  että sen toi— 
minnasta on itsekukin jäsen saanut 
monta hyödyllistä j a  maukastakin. 
annosta jokapäiväisen työn vasta-- 
painottajana.” 

Kerhon puheenjohtajina ovat toi- 
mineet ylityönjohtaja Yrjö Valjak- 
ka, varastoekspeditööri Alku Vid- 
gren, teknikko Armas Tallgren ja  
nykyisin ylimestari Esko Eloranta;- 
sihteereinä työnjohtaja Ruben Savi— 
nen, kirjuri Aarne Aarnio, asema— 
päällikkö Vilho Vilén, merkonomi 
Simo Kero ja  nykyisin mestari Urpo- 
Markkanen; kerhomestareina ins. 
Sulo Kovanen, ylimestari Vilho- 
Qvick ja nykyisin mestari Martti. 
Kalso. 

';i' 



Marraskuun 14—17 päivinä pidet- 

tiin Kuusankosken tehtailla neuvot- 
telupäivät työturvallisuuden mer- 

keissä. Osanottajina oli tällä kertaa 

insinööri- ja  mestarikuntaa yhteensä 

yli 200. 
Neuvottelupäivien avauksen sekä 

Koskelassa että Voikkaan seurata— 
lossa suoritti isännöitsijä Curt Ce- 
dercreutz. Hän mainitsi, että tällä 
kertaa on pyydetty insinöörejä ja 
mestareita neuvottelemaan tapatur— 

mantorjunnasta ja etenkin siitä, mi-  
ten osastojen välisellä yhteistoimin- 

nalla saataisiin tapaturmien luku- 
määrä ja vaikeusaste sekä samalla 
menetettyjen työpäivien määrä las- 
kemaan. Jos tehtaissa liikkuessam- 
me havaitsemme jonkin pienen sei- 

kan, joka mahdollisesti voi aiheut- 

taa tapaturman, saatamme — inhi— 
millistä kylläkin — ajatella näin: 
En minä nyt Jussille viitsi sanoa 

tästä mitään. Sehän olisi hänen 
asioihinsa sekaantumista ja eihän se 
minulle sitäpaitsi kuulukaan. Pa— 

hinta on, että Jussi ajattelee mi— 

nusta samoin. Näemme ehkä kum- 
pikin epäkohtia toistemme työmail- 

la, mutta emme omia virheitämme. 
Puhuja valaisi asiaa eräällä esimer- 
killä ja jatkoi: Ainoa oikea ja hyvää 
toverihenkeä osoittava tapa näissä 
asioissa on puhuminen asianomaisen 

kanssa. Ei meidän tarvitse moittia 
eikä laskea leikkiä, sillä asia voi 

olla varsin vakavakin, jos emme 

epäkohtaa korjaa ajoissa. Jos sitten 

tapaturma sattuu, niin perästä päin 

Päivien osanottajia Koskelassa 
(yläkuva) 

ja Voikkaan seuratalossa 
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Neuvottelupöivien avauksen suoritti 
isönnöitsiiö Curt Cedercreutz 

Neuvollelupäiväl työturvallisuuden 

Turvallisuustarkastaja Harry Varhomaa 
esittömössö tapaturmatilastoja 

kyllä kadumme, ettemme aikanaan 
huomauttaneet näkemästämme vir- 

Luulen, että useat ihmiset 

tulevat työmaasokeiksi. Tämä tar— 

heestä. 

koittaa sitä, että he eivät huomaa 
omalla työmaallaan olevia epäkoh- 

tia, koska ovat tottuneet niihin. Sel- 

lainen, joka ei  ole aina tällä työpai- 

kalla, huomaa helpommin tällaiset 
virheet ja tällöin ei ainoastaan hä- 
nen oikeutensa vaan myös velvolli- 

suutensa on ilmoittaa niistä. 
Korjaustöissä tehtaalla on usein 

Kun heidän 
esimiehensä käyvät työmailla, huo- 
miehiä eri osastoilta. 

maavat he varmaan seikkoja, jotka 



pienin kustannuksin ja lyhyessä 
ajassa korjattuna voisivat edistää 

työpaikan turvallisuutta. Näillä päi- 

villä tulemme juuri keskustelemaan 
näistä asioista. Tilasto osoittaa, että 
tänä vuonna tapaturmia on sattunut 
enemmän kuin edellisinä vuosina. 
Jo tämä seikka sinänsä antaa ai- 
hetta turvallisuuskysymysten pohti- 
miseen. Tällä kertaa nämä neuvot- 
telupäivät pidetään puuhiomoiden, 
paperitehtaiden ja selluloosatehtai— 
den sekä niiden kunnossapito-osas- 
toiden piirissä ja vastaisuudessa on 
muiden osastojen vuoro. 

Pohjaksi neuvotteluille turvalli- 
suustarkastaja Harry Varhomaa se- 

losti tilastojen valossa kuluvan vuo- 
den tapaturmatilannetta käyttäen 
vertailukohteina kahta edellistä 

Dipl. ins. Olavi Saarinen: 

Tunnettu tosiasia on, että tehok- 
kaiden suojalaitteiden ansiosta ko— 
neiden aiheuttamat tapaturmat 
ovat jatkuvasti vähentyneet, kun 
sitä vastoin inhimillisistä tekijöistä 
johtuneet ovat suuresti lisäänty- 
neet. Näin on tapahtunut kaikkial- 
la teollistuneessa maailmassa ja 
niin myös meillä Suomessa. Tämän 
johdosta työtapaturmien inhimillis— 
ten tekijäin tutkimukseen onkin 
viime aikoina kiinnitetty huomiota, 
onpa siitä kehittynyt melkein oma 
tieteen alansa. 

Tapaturmiin vaikuttavat inhimil- 
liset tekijät voidaan jakaa kahteen 
pääryhmään: yleisinhimillisiin ja 
yksilöllisistä eroista aiheutuviin te- 
kijöihin. Yleisinhimillisten tekijöi- 
den tarkastelussa pyritään selvittä- 
mään miten ihmiset yleensä toimi- 
vat ja reagoivat, kuinka paljon kes- 
kitason ihmistä voidaan 'kuormit- 
taa' erilaisilla asioilla, miten hän 
rasittumatta liikaa voi päästä par- 
haaseen mahdolliseen tulokseen ja 
mitkä ovat hänen toimintamahdol- 
lisuutensa rajat .  Ajatelkaamme esi- 

vuotta. Kokonaismäärässä oli ha- 

vaittavissa nousua. Puhuja esitti 
l uku j a  myös sellaisista tapaturma- 

ryhmistä kuin venähdykset ja nyr- 
jähdykset, silmätapaturmat ja jal- 
kavammat. Kokonaista 10 pros. tänä 
vuonna sattuneista tapaturmista on 

ollut jalkatapaturmia, jotka olisi 
voitu välttää suojakenkiä käyttä- 
mällä. 

Dipl. ins. Olavi Saarinen Teolli- 
suus-Tapaturmasta selosti työtur- 
vallisuuslakia ja sosiaaliministeriön 
vahvistamia teknillisiä turvallisuus- 
ohjeita, lähinnä yleisiä koneohjeita 
ja esitelmöi aiheista ”Työturvallisuus 

on asennekysymys' ja ”Eräitä suoje- 
lutekniikan tämän hetken pulmaky- 
symyksiä'. Työturvallisuusnäkökoh- 
dista asennus— ja korjaustöissä ja 

niiden edellyttämästä osastojen vä- 

lisestä yhteistoiminnasta esitelmöi- 
vät  osastopäällikkö A.  Aalto j a  dipl. 

ins. M. Sampolahti sekä rakennus— 
ja asennustelineistä rakennusosasto- 
jen päälliköt U. Viherlaiho ja M. 
Jankeri j a  uusista työntekijöistä so- 

siaalipäällikkö Ake Launikari. Vii- 
meksi mainittu toimi päivien pu-  

heenjohtajana ja sihteerinä oli tur- 
vallisuustarkastaja Varhomaa. 

Elokuvin ja rainoin havainnollis- 
tettiin esityksiä ja vilkas mielipi- 
teiden vaihto toi oman tärkeän li- 
sänsä päivien ohjelmaan, joka epäi- 
lemättä avasi uusia näkökohtia tur- 
vallisuustoimintaan ja antoi uusia 
herätteitä. Osa neuvottelupäivien 
esitelmistä on julkaistu tässä nume- 
rossa. 

Työturvallisuus ou aseuuelwsyluys 

merkiksi lentokoneen ohjaamoa lu- 
kemattomine mittareineen ja vipui- 
neen. Kaikkien näiden hallitsemi- 
nen kaikissa tilanteissa ei  ole enää 
pelkästään koulutuskysymys, vaan 
samalla on kysymys siitä, mitkä 
ovat inhimillisten toimintamahdol— 
lisuuksien rajat .  

Teollisuudessa tulevat samat ky— 
symykset usein esiin. Koneen toi- 
minta on tavallisesti suunniteltu 
teknilliseltä kannalta parasta tulos- 
ta  silmällä pitäen kiinnittämättä 
huomiota siihen, onko ratkaisu 
käyttäjän kannalta paras ja turval- 
lisin. Esimerkiksi koneen eri toi- 
mintoja säätelevät vivut ovat usein 
samanlaisia j a  vierekkäin, jolloin 
erehtymisen mahdollisuus on suuri. 
Työntekijän työskentelyasento saat- 
taa olla epämukava tai jatkuvasti 
samoina toistuvat työliikkeet rasit- 
tavia. 

Tämänkaltaisten asioiden tutki- 
mus ja tulosten soveltaminen käy- 
täntöön on viime vuosina jatkuvas— 
ti  laajentunut. Sitä kutsutaan ni- 
mellä bioteknologia ja sen pyrki- 

myksenä on selvittää inhimilliset 
:toimintamahdollisuudet ja niiden 

rajat. Tutkimus edellyttää fysiolo- 
gisia j a  psykologisia tietoja, mutta 
tulosten soveltaminen on teknillistä 
toimintaa. 

Yksilöllisistä eroavuuksista ai- 
heutuvat tekijät voidaan jakaa kol- 
meen alaryhmään: pysyviin ja suh-  
teellisen muuttumattomiin tekijöi- 
hin, a jan mukana muuttuviin ja 
kolmanneksi nopeasti ja epäsään- 
nöllisesti vaihteleviin tekijöihin. 

Pysyvät ja suhteellisen muuttu- 
mattomat tekijät voivat olla joko 
synnynnäisiä tai jo lapsuudessa 
hankittuja tai ainakin sellaisia omi- 
naisuuksia, jotka työiän puitteissa 
pysyvät jokseenkin muuttumatto- 
mina. Tällaisia yksilöllisiä ominai- 
suuksia ovat mm. ruumiinrakenne, 
aistien herkkyys ja erilaiset henki- 
set kyvyt (älykkyys, reaktionopeus, 
liikkeiden joustavuus, muisti) ja 
luonteenpiirteet (esim. hätäisyys, 
välinpitämättömyys, itsenäisyys, ar- 
kuus). Nämä voivat aiheuttaa sen, 
että toiset henkilöt ainakin periaat- 
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teessa ovat alttiimpia tapaturmille 

kuin toiset'. 
Ajan mukana muuttuvista teki- 

jöistä ovat tavallisimpia ikä, koulu- 

tus, työkokemus ja yleinen tervey- 

dentila. Näiden tekijäin vaikutuk- 

sesta tapaturmien syntymiseen meil- 

lä on suhteellisen selviä ja yksi— 
käsitteisiä tietoja.  Tiedämme esi— 
merkiksi, että tapaturmat useim— 
missa töissä vähenevät nopeasti ko- 
kemuksen kasvaessa j a  että ikä vai- 
kuttaa työkokemuksesta riippumat- 
takin tapaturmia vähentävästi aina 
n. 50 vuoden ikään saakka. 

Nopeasti ja 
vaihtelevista tekijöistä mainittakoon 

lyhytaikainen sairaus ja väsymys 
sekä tilapäiset masennus- ja kiihty- 

jotka aiheuttavat, että 
hetkinä toimintatapamme 

eroavat siitä, 
mimme tai miten toiset vastaavas- 
sa tilanteessa toimisivat. 

Tämä lyhyt katsaus inhimillisiä 
tapaturmansyitä tutkivien psykolo- 

epäsäännöllisesti 

mystilat, 
eräinä 

miten yleensä toi- 

gien työkenttään riittänee osoitta- 
maan, että asia on  varsin monita- 
hoinen. Käytännön turvallisuustyön 
kannalta on tietenkin tärkeintä se, 
miten tä tä  tietoutta 
tekijäin voidaan 
käyttää hyväksi tapaturmien ehkäi— 
syssä. Tehtaan rajojen sisäpuolella 
meidän mahdollisuutemme rajoit— 
tuvat nähdäkseni seuraavaan kol— 
meen toiminta—alueeseen: 

inhimillisten 
olemassaolosta 

1. Bioteknologisten tietojen sovel— 
taminen. 

2. Henkilökunnan huolellinen va- 
linta käyttämällä apuna eri- 
koisammateissa soveltuvuus- 
tutkimusta. 

3. Työn opetus uusille työnteki- 
jöille. 

Mutta tämäkään ei vielä takaa 
tuloksia, jos tärkein puuttuu. Vaik- 

jokaisen työn 
mahdollisimman turvallisesti tapah- 
tuvaksi, vaikka henkilökunta olisi 

ka jär j  estäisimme 
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Dipl. ins. Olavi Saarinen 
Teollisuus-Tapaturmasta oli 
neuvottelupäivien pööesitelmöitsiiö 

mitä suurimmalla huolella valittu 
ja perusteellisesti työhön koulutet- 

tu, pysyy tehtaamme tapaturmati- 
lanne jatkuvasti huonona, ellei hen- 
kilökunnan asenne työturvallisuutta 
kohtaan ole positiivinen. Tiedämme- 
hän hyvin, että suojeluteknillisesti 
mitä parhaimmissakin työolosuh- 
teissa tapaturmia sattuu paljon, jos 
yleinen ajattelutapa on tuota 'häl- 
lä väliä-tyyliä. Jos sen sijaan ko- 
ko henkilökunnan piirissä yleinen 
ajattelutapa on se, että oma ja tois- 
ten turvallisuus on kaikessa toi- 
minnassa otettava huomioon, niin 
tämä ilmenee myös selvästi tapa- 
turmatilastoista. 
omaisen esimerkin tarjoavat tässä 

Mielestäni erin- 

suhteessa räjähdysainetehtaat, jois- 
sa todella vakavan onnettomuuden 
uhka on aina niin ilmeinen, että 
turvallisuuden vaatimukset itses— 
tään selvänä asiana alituisesti py- 
syvät mielessä. Ilmeisestikin seu- 
rauksena tästä yleisestä asenteesta 
näiden tehtaiden tapaturmaluvut 
ovat minimaaliset myös sellaisten 
osastojen osalta, joilla ei ole mitään 
tekemistä räjähdysaineiden kanssa. 

Sama toteamus voidaan tehdä myös 
työmatkan suhteen. 

Kun harjoitamme yleistä valis- 
tustyötä turvallisuuden hyväksi — 
ripustamme näkyville varotusku- 
via, jaamme tilipusseissa lentolehti- 
siä, esitämme elokuvia, järjestäm- 
me työpaikkatilaisuuksia tai tur- 
vallisuusnäytteilyitä —- ei  tämän 
toiminnan tarkoituksena ainakaan 
pääasiassa ole opettaminen ja tie- 
to jen  jakaminen, vaan yleisen a ja t -  
telutavan muokkaaminen, myötä- 

synnyttäminen 
tapaturmantorjuntaa kohtaan. Sii- 
nä  suhteessa turvallisuustyön tulee 
todella olla kollektiivista; siihen on 
saatava mukaan kaikki 

mielisen asenteen 

tehtaassa 
työskentelevät. 

Meidän on kuitenkin syytä varoa 
yliarvioimasta yleisen turvallisuus- 
propagandan tehoa. Silloinkin kun 
se onnistutaan saamaan 'vetäväk- 
si', kuulija- tai katselijakunnalle 
läheiseksi, jää sen vaikutus pakos- 
takin lyhytaikaiseksi. Kun mitä mo- 
ninaisimmissa muodoissa tapahtuva 
ja  mitä erilaisimpia asioita koske- 
va mainonta on nykyajan ihmistä 
vastassa aina, mihin tahansa hän 
katseensa kääntää, ei  meidänkään 
vetoomuksemme vaikutus voi olla 
pitkäaikainen. Uudet vaikutteet 
työntävät entiset nopeasti pois tiel- 
tään. 

turvallisuusvalistuksen 
merkitys saattaa siis jäädä lyhytai- 
kaiseksi. Toisin on kuitenkin työn- 
johtajakunnan asenteen laita. Työn- 
johtaja Voi vaikuttaa, ei hetkelli- 
sesti, vaan jatkuvasti päivästä toi- 
seen sekä neuvoin ja ohjein että 
ennen kaikkea omalla esimerkil- 
lään. Työnjohtaja tuntee tarkoin 
oman osastonsa ja työalueensa, tun- 
tee myös parhaiten siellä suoritet- 
tavat työt ja niihin liittyvät vaarat 
ja mikä tärkeintä, hän tuntee osas- 
tollaan työskentelevät henkilöt ja 
omaa heidän luottamuksensa. Näin 
ollen työnjohtajan suhtautumistapa 
työturvallisuuteen yleensä vaikut- 

Yleisen 



taa aivan ratkaisevasti hänen alais— 
tensa asenteeseen. Välinpitämättö- 
myys kasvattaa hyvin herkästi sa- 
manlaista suhtautumistapaa ympä- 
ristössä, kun taas esimiehen jatku- 

va kiinnostus työturvallisuuteen 

saa alaisetkin sitä harrastamaan. 
Työnjohtaja, samalla kun hän jakaa 
työt, ohjaa ja valvoo niiden suori- 
tusta ja suorittaa muita tehtäviään, 
myös suurelta osalta luo sen hen- 
gen, mikä työpaikalla vallitsee. Ja 
hänestä riippuen tämä henki työ- 
turvallisuudenkin kannalta on joko 
hyvä tai huono. 

Asennekysymyksenä työturvalli- 
suus on monitahoinen asia. Ihmis- 
ten asennoitumista työturvallisuu- 
teen ei  nimittäin voitane pitää eril- 
liskysymyksenä, vaan se liittyy 
oleellisesti siihen, miten he asennoi- 
tuvat työpaikkaan yleensä. 
usein mainittu työpaikan henki ei 
ole vain pyskologien keksintöä. 
Rinnastakaamme kaksi samanlaista 
tehdaslaitosta, joissa kummassakin 
on tehty ja jatkuvasti tehdään yhtä 
paljon työtä turvallisuuden hyväk- 
si. Vaikka ulkonaisesti ei mitään 
eroja  voida havaita, on toisen teh- 

Tuo 

Sosiaalipäällikkö Ake  Launikart: 

Neuvottelupäivien puheenjohtaja 
sosiaalipäällikkö Äke Luunikori 
pitämässä olustusto 

taan tapaturmatilasto jatkuvasti 
huomattavasti parempi kuin toisen. 
Selityksen täytyy löytyä siitä, että 
mieliala ensiksi mainitulla tehtaalla 
on parempi. Jos ihminen kulkee 
töihinsä kepein askelin tietoisena 
siitä, että häntä työpaikalla tarvi- 
taan ja että hänellä on edessään 
tehtäviä, jotka hän mielellään suo- 
rittaa ja ympärillään ihmisiä, joi- 
den seurassa hän haluaa olla, on 
hänellä epäilemättä suuremmat 
mahdollisuudet päättää työpäivänsä 
onnellisesti kuin toisella, joka jo ko- 
toa lähtiessään kauhulla ajattelee 
sitä rikkinäistä ja riitaista ympä- 
ristöä, johon hänen on joka päivä 
pakko mennä. Näin tulemme siihen, 
että voimme tehokkaalla tavalla pa- 
rantaa työturvallisuutta tehtaalla 
puuttumatta ollenkaan tapaturmiin 
ja niiden torjuntaan. Kysymykseen 
voivat tulla tietenkin ulkomaisetkin 
asiat, järjestys ja siisteys ja niiden 
mukana viihtyisyys itse työpaikal- 
la, ruokailuhuoneiden ja muiden 
sosiaalisten tilojen viihtyisyys jne., ' 
mutta pääasiana ovat ihmissuhteet 
sekä työntekijöiden kesken että 
työnjohdon ja työntekijäin välillä. 

Uudet työntekijä! ia 

Uusia työntekijöitä 
työturvallisuuttaan koskeva kysy- 
mys on useasti ollut esillä tehtait- 
temme työturvallisuustoiminnassa. 
Tällä kertaa tämän aiheen tarkas- 
telu tapahtuu lähinnä kahdesta 
syystä. 

Ensinnäkin tapaturmatilasto alle 
vuoden palveluksessa olleiden työn- 
tekijöiden osalta vuosina 1958—— 

1960 osoittaa, että tapaturmien lu- 
on huolestuttavasti li- 

sääntynyt. Mutta ei yksistään tä- 

ja heidän 

kumäärä 

mä lukumääräinen kasvu, vaan 
myös tapaturmien vaikeusasteessa 
tapahtunut kohoaminen on huo- 
nontanut tilannetta. Kun v. 1958 

Painostettaessa oikeiden ihmis- 
suhteiden tärkeyttä ei suinkaan tar- 
koiteta sitä, ettemme saisi ylläpitää 
työpaikoilla tarpeellista kuria. Sota- 
väki on meille useimmille ollut 
erinomainen ihmissuhteiden opetta- 
ja. Ilman oikeata toverikuria ei 
myöskään synny oikeata toverihen- 
keä miesjoukossa, eikä johtaja, joka 
ei pysty ylläpitämään kuria alaises- 
saan joukossa, milloinkaan voi saa- 
da tuon joukon luottamusta. Sama 
pitää varmasti paikkansa myös si- 
viilielämässä. Jos me työnjohtajina 
yritämme katsella asioita sormiem- 
me läpi, emme tällä suinkaan pa- 
ranna ihmissuhteita työpaikalla, 
emme edes henkilökohtaista suhdet- 
tamme siihen henkilöön, jota koe- 
tamme 'ymmärtää'. 

siten mitä 
suurimmassa määrin asennekysy- 
mys. 
asenteen aikaan saaminen tapatur- 

Työturvallisuus on  

Positiivisen, myötämielisen 

mantorjuntaa kohtaan on työnjoh- 
tajakunnan tärkein turvallisuusteh- 
tävä. Jotta tässä onnistuttaisiin, 
vaaditaan työnjohdolta paljon kär- 
sivällisyyttä ja paljon ymmärtä- 
mystä alaisiaan kohtaan. 

työturvallisuus 

jokainen alle vuoden palvelukses- 
sa olleille sattunut tapaturma ai- 
heutti keskimäärin 8,4 sairauspäi- 
vää, oli vastaava luku v. 1960 11,1. 

Meitä kehoittaa tämän asian tar- 
kasteluun myös 
suuslaki, joka nimenomaan velvoit- 

uusi työturvalli- 

taa työnantajaa ryhtymään tarpeel- 
lisiin toimenpiteisiin uusien ja tot- 
tumattomien työntekijöiden opas- 

turvalliseen työskente- 
lyyn. Tässä yhteydessä onkin syytä 
tamiseksi 

huomauttaa, ettei uusi työntekijä 

tarkoita läheskään aina 
nuorta työntekijää, vaan myös van- 

iältään 

hempana voidaan joutua suoritta- 
maan sellaista työtä, jossa asian- 
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omaisella ei  aikaisemmin ole koke- 
musta.  

Millaisia tapaturmia näille uusil-  

le työntekijöille sa t tuu? Tapatur-  

maselostuksista saa sen käsityksen, 
että nuoret työntekijät joutuvat 
ylipäänsä samanlaisten tapaturmien 
uhreiksi kuin vanhatkin työnteki- 
jät .  Merkille pantavaa on, että eni— 
ten tapaturmia näille alle vuoden 
työssä olleille sattuu jälkimmäise- 
nä vuosipuoliskona, kuten prosent- 
tiluvut osoittavat: 75  % v. 1958, 

76,5 % v. 1959 j a  77,8 % v. 1960. 
Tämä havainto puhuisi sen seikan 
puolesta, et tä aluksi ollaan varo-  
vaisempia, mutta kun on jonkin 
verran saatu tottumusta, tullaan 
liian varmoiksi ja kenties yliar- 
vioidaan oma taito. 

Tapaturmatiheys tehtaillamme 
pysyttelee keskimäärin 17—20 ta -  
paturman vaiheilla 100 työntekijää 
kohti. Uusien työntekijöiden koh- 
dalla tämä luku on, kuten edellä 
sanotusta seuraa, vieläkin suurem— 
pi. Tilanteessa olisi siten paranta- 
misen varaa j a  nimenomaan mei- 
dän tulisi yhteisvoimin löytää ne 

menettelytavat ja toimenpiteet, 
joilla uusille työntekijöille opetet- 
taisiin tie turvalliseen työskente- 
lyyn. Tällöin tulisi kiinnittää huo- 

miota ainakin seuraaviin kohtiin. 
Uusien työntekijöiden perehdyt- 

täminen ja  opastaminen tehtaan j a  
työpaikan olosuhteisiin työturvalli- 
suutta ajatellen tulisi tapahtua se-  
kä yleisen opastuksen että henkilö- 
kohtaisen opastuksen avulla. Yleis- 
opastus alkaa silloin, kun työnjoh— 
ta j a  vastaanottaa työmaalleen uu— 
den työntekijän. Kun työnjohtaja  
selostaa uudelle tulokkaalle työ- 
tehtäviä, tulisi hänen erityisesti ko-  
rostaa työhön liittyviä tapaturman 
vaaroja. Tässä tilaisuudessa hänen 
on puhuttava myös suojavälineiden 
tarpeellisuudesta — mikäli työ on 
sen laatuinen — j a  annettava uu-  
delle työntekijälle kirjanen , T y ö -  

turvallisuus Sinunkin tavaksesi'. 
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Jonkin a j a n  päästä, esimerkiksi 
kuukauden sisällä työhön tulosta, 
uusi tulokas on ohjattava turvalli- 
suustarkastajan järjestämään opas— 
tustilaisuuteen, missä hänelle anne- 
taan yleisiä neuvoja tapaturmien 
torjuntakysymyksissä. Tässä tilai- 

suudessa hänelle olisi jälleen annet- 
tava käytettävissä olevaa työturval- 
lisuutta käsittelevää kirjallisuutta. 
Olisi pyrittävä siihen, että jokai- 

nen uusi työntekijä ensimmäisen 
työvuotensa ensimmäisellä puolis- 
kolla osallistuisi tällaiseen yleiseen 
opastustilaisuuteen ainakin kerran, 
mutta mieluummin kahdesti. 

Tärkeintä on  kuitenkin henkilö- 
kohtaisen eli työkohtaisen opetuk- 
sen järjestäminen. Sekään ei  saisi 
olla sattumanvaraista, vaan tarkoin 
suunniteltua j a  sen tulisi niveltyä 

sopivin muodoin jokapäiväisiin työ- 
tehtäviin. 

Tätä 
työturvallisuutta hoitavat Virkaili- 

kysymystä tehtaittemme 

jat ovat valmistelleet yhdessä Teol- 
lisuus-Tapaturman suojeluteknilli- 
sen osaston, lähinnä dipl. ins, Olavi 
Saarisen kanssa. Näiden neuvotte- 
lujen tuloksista mainittakoon seu- 
raavaa:  

Uusien työntekijöiden työkohtai- 
sen opastuksen tulee kuten tähän- 
kin asti tapahtua osaston mestarin 
toimesta tai hänen valvonnassaan. 
Jos useita henkilöitä joudutaan sa- 
manaikaisesti kouluttamaan saman— 
laisiin tehtäviin, on edullisinta jär- 
jestää heille työnopastuskurssi, jon- 

joku tähän 
tehtävään määrätty j a  varsinaises- 
ka  opettajana toimii 

ta  työstään vapautettu työnjohta ja .  

Tällaista menettelytapaa on Kuu- 
sankosken tehtailla eräissä tapauk- 
sissa noudatettukin. 

Normaalitapauksissa, ts. tavalli- 
sesti yksitellen tulevien uusien 
työntekijäin osalta olisi opastus- 
työn tehostamiseksi mestarien työ- 
määrää lisäämättä käytettävä apu- 
na tottuneita ja tehtävään soveltu- 
via ammattityöntekijöitä. Yksin— 

kertaisimmin tämä tapahtuu sijoit- 
tamalla vasta—alkaja ammattimie- 
hen apulaiseksi kuten korjauspa-  

joilla j a  sähköosastoilla yleensä t a -  

pahtuukin. 
Suurilla tuotanto-osastoilla tätä 

periaatetta voidaan kehittää siten, 
että valitaan muutama sisääntulo- 
ammatti, joiden kautta kaikki  teh- 
taalle tulevat uudet työntekijät ote-  

Kunkin 
ammattityöntekijöistä valitaan tar -  
taan. sisääntuloammatin 

peen mukaan yksi tai kaksi henki- 
löä, jotka koulutetaan sivutoimisik- 
si työnopastajiksi. Menetelmän 
käyntiin saattaminen, opastuskort- 
tien laatiminen ja opastajien kou- 
luttaminen, vaatii melkoisesti työ- 
tä .  Mieluummin kokenut mestari 
irroitetaan määräajaksi tähän teh- 
tävään. Toisaalta se valmiiksi ke- 
hitettynä ilmeisestikin vähentää 
mestarin työtaakkaa. 

Kun kysymys uusien työntekijöi- 
turvallisuudesta on den sangen 

ajankohtainen, olisi toivottavaa, 
että kullakin työosastolla ryhdyt- 
täisiin vakavasti ja harkitusti luo- 
maan osaston tarpeita ja olosuhtei- 
ta vastaavaa järjestelmää uusien 
työntekijöiden opastamiseksi työ- 
turvallisuusasioissa. 

Tehtaittemme johto on jatkuvasti 
korostanut työturvallisuuden tär— 
keyttä. Se on myös täysin tietoinen 
siitä, että nykyisen insinööri- ja 
mestarikunnan osuus samoin kuin 
turvallisuustoimikuntien on ollut 
kiitosta ansaitsevaa j a  on eri t täin 

merkittävällä tavalla vaikuttanut 
siihen, että tehtaittemme tilastot 
verrattuna yleisiin tilastoihin eivät 
suinkaan ole huonoimpia, pikem- 
minkin päinvastoin. Mutta yhä pa- 
rempaan työturvallisuuteen on py- 
rittävä ja tässä mielessä yhtiön 
johto vetoaa jälleen työnjohtajis— 
toonsa, joka on tapaturmien torjun- 
tatyössä avainasemassa, j a  toivoo sen 

myönteistä suhtautumista nimen- 

omaan uusien työntekijöiden opas- 

tamisessa turvallisiin työtapoihin. 



r—. 

Dipl. ins. Allan Aalto: 

Työturvallisuus kurlaus- ja 
asennuslyössä 
Koneiden käynnistämisen estä— 

minen korjaustöiden aikana edel— 
lyttää aina yhteistyötä. Tällaisista 
töistä mainittakoon esimerkkeinä 
kuljettimien, kuorimarumpujen ja 
paperikoneiden kuivausryhmissä se- 
kä käyttöhammaspyörien välissä 
suoritettavat korjaukset. Jotta tä-  
män tapainen työ voitaisiin suorit- 
taa turvallisesti, on tuotanto-osas- 
tolla konetta valvovan mestarin j a  
koneen käyttäjän oltava tietoisia 
suunnitellusta korjauksesta. Insi- 
nööri tai  mestari, joka tällaisen 
korjaustyön tilaa, ilmoittaa aikeis- 
taan koneen käyttäjille ottaen myös 
vuorojen vaihdot huomioon. Tämä 
ei kuitenkaan riitä, vaan vahingos- 
sa  käynnistämisen j a  käynnistymi- 

sen estämiseksi on  otettava sulak- 
keet pois ja varustettava käynnis- 
tin *Miehiä työssä'-kilvillä. Kor- 
jausmestarin velvollisuus on huo- 
lehtia siitä, että sulakkeet poiste- 
taan. Niiden poistamisen saa suo- 
rittaa vain sähkömies. Korjausmes- 
tarin on myös huolehdittava siitä, 

että 'Miehiä työssä'-kilvet asetetaan 
paikoilleen. Ne on  asetettava sillä 
tavalla, että ne varmasti osoittavat, 
mistä laitteesta on kysymys. Ne on  
kiinnitettävä niin huolellisesti, et- 

Jokaista 
korjausmiestä tai  -ryhmää varten 
teivät pääse putoamaan. 

on käytettävä sulakekaapissa omaa 
kilpeä, johon on merkitty asian- 
omaisen työntekijän ta i  ryhmän 
etumiehen nimi. Nykyistä käytän- 
töä olisikin muutettava siten, että 
vain nimellisiä ”Miehiä työssä'-kil- 
piä saa käyttää. 

Putkistojen korjaukset muodosta— 
vat toisen vaarallisten töiden ryh- 
män. Vaara vaanii erityisesti hap- 
poja,  lipeitä tms. vaarallisia aineita 
sisältävien putkien korjauksia suo- 
ritettaessa. Varsinainen vaaran het- 
ki  on se, jolloin putki aukaistaan 
irrottamalla yhdistYSlaippa ta i  
poistamalla venttiili. Jos putki ei 
olekaan tyhjä,  voi vaarallista ainet- 
t a  syöksähtää putkimiehen päälle. 

Tällaisissa korjauksissa on tuo- 
tanto-osaston ja korjauspajan yh- 

Kunnossupito-osostoien ins inööre jä  
t ehdask i e r rokse l l c  työ tu rva l l i suus -  
kysymyksiö pohtimassa. 
Oikealta dipl. insinöörit Allan Aalto, 
Laur i  Ko i r a  ja Ni ls  Myrbe rg .  

teistyö välttämätön. Tuotanto—osas- 
ton o n  erotettava korjat tavaksi  

määrätty putkiston osa muusta put— 
kiverkosta, tyhjennettävä se ja ta r -  
vittaessa puhdistettava. Korjaus- 
mestarin on varmistauduttava siitä, 
että nämä toimenpiteet suoritetaan 
ja erotuskohdat varustetaan ”Miehiä 
työssä'-kilvillä. Varsinaista avausta 
suoritettaessa olisi sekä tuotanto- 
osaston valvojan et tä  korjausmesta-  

rin oltava läsnä, joka tapauksessa 
ainakin toisen heistä. Sattuneiden 
tapaturmien johdosta on  syytä ko- 
rostaa erityisesti sitä, että putkis- 
ton tyhjennys on suoritettava alim- 

mista kohdista, sillä muuten saat- 
taa putkeen jäädä vaarallista ainet- 
ta niin paljon, että se voi aiheuttaa 
tapaturman. 

;=Vaaramahdollisuus on aina sil- 
loin olemassa, kun putket joissa on  
tavallisesti vaaratonta ainetta, si- 
sältävätkin tilapäisesti vaarallista 
ainetta. Esimerkiksi paperitehtaalla 
täytetään massaputkisto pesua var-  
ten paperikoneen perälaatikkoa 
myöten lipeällä. Ilman yhteistyötä, 
ilman paperitehtaan ilmoitusta li- 
peäpesusta, ovat korjausmiehet 
vaarassa. 

Säiliössä työskenteleviä miehiä on 
valitettavan usein kohdannut vaka- 
va tapaturma, onpa monia ihmis- 

henkiäkin menetetty. Vaaran muo- 
dostaa tavallisimmin säiliön odotta- 
maton täyttyminen nesteellä tai 
kaasulla tai hapen loppuminen. Säi- 
liö onkin ehdottomasti erotettava 
putkiverkostoista j a  hengitysilman 

Lisäksi on  kai- 
kissa säiliötöissä oltava säiliön ul- 
saanti turvattava. 

kopuolella vähintään yksi vartio- 
mies, joka valvoo sisällä olevien 
turvallisuutta, auttaa vaaran uha- 
tessa tai hälyttää apua. Säiliökor- 
jauksia suoritettaessa on tuotanto- 
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osaston ja korjausosaston aina yh- 
dessä todettava, että säiliö on asian- 
mukaisesti erotettu ja että kaikki 
säiliön käyttäjät ovat korjaustyöstä 
tietoisia. 

Kirkkaiden sähköjohtimien lähei- 
syydessä työskenteleminen on mah— 

Kaksi paperikonesalin pöökatkaisijaa. 
Ennen korjaustöiden alkamista köönne- 
töön katkaisija 0-asentoon ja varuste- 
taan 'Miehiö työssö'-kilvellö (vas. puo- 
leinen pöökatkaisija). 

Puuhiomon tikkukuljetin on mennyt 
epökuntoon ja ennen korjausta suorite- 
taan seuraavat varotoimenpiteet: Moot- 
torinhoitaja Jouko Anttila irrottaa moot- 
torin kuljett imen sulakkeet ja vii laaja 
Reino Nenonen asettaa moottorin köyn-  
nistimeen omalla nimellään varustetun 
kilven 'Miehiö työss'ci'. Havainnollisuu- 
den vuoksi sulakekaapin kansi — irro- 
tetut sulakkeet nökyvissö — viel'ci sul- 
kematta. Kuljettimen käyntiinlähtö- 
mahdollisuuden tultua niiin töysin 
poistetuksi Nenonen korjaa katkenneen 
ketjun. 

dollista vain silloin, kun johtimet 
on tehty jännitteettömiksi. Tällai- 

sissa tapauksissa korjauspajan ja 
rakennusosaston on oltava yhteis- 
työssä sähkömiesten kanssa. Esi- 
merkkinä yhteistyön tarpeellisuu- 
desta sähkö- ja rakennusosastojen 
kesken mainittakoon kaivuutöiden 
yhteydessä sattuneet maakaapeli- 
vahingot. Tapaturmavaara on täl- 
laisissa tapauksissa aina olemassa, 
minkä lisäksi aiheutuu aina vaka- 
via käyttöhäiriöitä. 

Suurehkoilla korjaus- ja asennus- 
työmailia on omat työturvallisuus- 
pulmansa, joita selvittämään työ- 



maalle perustetaan oma turvalli- 

suustoimikunta. Se on omiaan hel- 

pottamaan osastojen välistä yhteis- 

työtä, yhdensuuntaistamaan annet- 
tuja ohjeita jne. Jos työmaalla pi- 

detään työnjohdon työmaakokouk- 
sia, käsitellään niissä yleensä työ- 
turvallisuuskysymyksiä. Tämä tun- 
tuukin erittäin tehokkaalta ja suo- 
siteltavalta. 

Kokemus on osoittanut, että 'suu- 
kor- 

jaus- ja asennustyömailla hoidetaan 
yleensä tarkoituksenmukaisesti, 
mutta yleisessä järjestyksessä ja 

ret turvallisuuskysymykset' 

siisteydessä on paljon toivomisen 

varaa.  Työmailta on saatava pois 
tarpeeton roju, naulaiset laudan 
pätkät, kulkuteille. kasatut hitsaus- 
kaapelien ja muiden letkujen vyyh— 
det, tyhjät laatikot ja muut esteet. 
Suurella työmaalla on oltava yksi 
tai kaksi vakituista siivoojaa. 

Lopuksi mainittakoon eräitä ylei- 
siä näkökohtia, jotka läheisesti liit- 
tyvät käsiteltävään aiheeseen. 

1. On tärkeätä, että ylläpito-osas- 
tojen työntekijöille ja työnjohdolle 
esitellään ne osastot, joilla he jou- 
tuvat työskentelemään, ja annetaan 

Korjaustöiden takia 
selluloosatehtaan 

kiertohappoventtiili 
on suljettu ja varus- 
tettu kilvellä 'Mie- 
hiä työssä' 

Hitsaaja Unto Ku- 
jala tarpeellisina 
suojavälineineen las- 
keutumassa köysi- 
portaita myöten sel- 
luloosakeittimeen le- 
vyseppä Aarno Lii- 
mataisen varmis- 
taessa Kujalan Ias- 
keutumisen suoja- 
vyöhön kiinnitetyllä 
köydellä 

Selluloosatehtaan 
keittämön kaasu- 
putket suljetaan eli 
sokeoidaan korjaus- 
töiden ajaksi aset- 
tamalla pyöreät le- 
vyt (kuvassa ylä- 
asennossa) laippa- 
liitokseen 

selostuksia sekä ohjeita siellä käsi— 
teltävistä vaarallisista aineista. 

2. Tolkuton kiire ja  ylipitkät työ- 
päivät ovat seikkoja, jotka heiken- 
tävät työntekijöiden ja työnjohdon 
valppautta. Korjausaikaa on saata- 
lv'a riittävästi. 

3. Osastojen välisen työturvalli- 
suustyön tulee alkaa jo  suunnitte- 

Koneistojen hankin- 
nassa ja sijoittelussa olisi otettava 
huomioon, että korjauksilla ja kun- 
nossapidolle varataan kohtuullinen 
käsittelytila, nostomahdollisuudet ja 
kulkutiet. 

luvaiheessa. 



Syyskuun numerossamme ker- 

roimme uuden sähkösulaton käy- 

täntöön ottamisesta Högforsin Teh- 

taalla Karkkilassa. Samalla mai- 
nitsimme myös siitä, että näiden 

uunien avulla on  mahdollista mo- 
nipuolistaa valimon tuotantoa ryh- 
tymällä valmistamaan sellaisia 
seoksia, joiden valmistus kupooli- 
uuneilla ei ole mahdollista tai tar- 
koituksenmukaista. Tärkein tällai- 
nen seos tai oikeammin kokonainen 
seosryhmä vaihtelevin ominaisuuk- 
sin on SG-rauta eli pallografiitti- 
valurauta (painovirhepaholainen 

suuksia verrattaessa teräkseen, jon- 
ka  rakenteessa ei grafiittia esiinny 
laisinkaan. Kuva 1. 

Pallomaisten grafiittikiteiden vai- 
kutus aineen kestävyyteen on ver- 
raten vähäinen. Tästä johtuen SG- 
rautaa voidaan valmistaa laatuina, 
jo tka  lujuudeltaan likimain vas- 

taavat samankaltaisen metallisen 
aineksen omaavia teräslaatuja. Sa- 
malla ovat kuitenkin säilyneet va- 
luraudan hyvät ominaisuudet, ku— 
ten hyvä valettavuus jopa muuta- 
man millimetrinkin paksuuteen 
saakka sekä tavalliseen teräkseen 
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Kuva  1 .  
(SG); 

oli tehnyt siitä edellisessä kirjoi- 
tuksessa SE-raudan). 

Kuten nimi ilmaisee, esiintyy sii- 
nä grafiitti pieninä pallomaisina ki- 
teinä metalliseen rautaan sulkeutu- 
neina. Tavallisessa eli suomugra— 
fiittivaluraudassa grafiitti esiintyy 
litteinä suomuina, jotka pahoin rik— 
kovat metallisen raudan yhtenäi- 

St  

Grafiitin osu tavallisessa valuraudassa (GR) ja pallografiittiraudassa' 
teräksessä (St) e i  g r a f i i t t i a  e s i inny .  

verrattuna hyvä syöpymiskestä- 
vyys ilmastollisissa 
maaperässä jne. Tällä tavoin SG- 

olosuhteissa, 

rauta täyttää 'puuttuvan renkaan' 
teräksen ja valuraudan välillä. Nu- 
meroarvoja kaipaavia varten on  
taulukkoon 1 koottu kolmen tär-  

SG-rautalaadun 
vertailua varten vastaavasti muu-  
keimmän ynnä 

syyttä alentaen siten lujuusominai- taman standardisoidun teräs- ja 

T a u l u k k o  1 

N | N :cu w 
| m & :o & & 5 : cu 

Aine 3 : g ?5 g 5 » &” š & 
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Tav. valurauta, TES-luokka GR 15 15 — — 140—210 
,, ,, ,, ,, GR 25 25 — — 210—280 

SG-rauta, ferriittinen 38 25 17 130—170 
,, ,, , ferriittis-perliittinen 50 35 7 170—230 
,, ,, , perliittinen 70 50 2 230—280 

Valuteräs, DIN-luokka GS-38 38 18 20 110—120 

» ,, ,, GS-GO 60 36 8 170—190 
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valurautalaadun ominaisuuksia. 
Muista SG-laaduista mainittakoon 
vielä SG-Niresist, johon on  seos- 
tettu n. 22 % nikkeliä. Se on epä— 
magneettinen seos, joka syöpymis- 
kestävyydeltään lähentelee ruostu- 
matonta 18-kromi-8-nikkeli-terästä, 
ei kuitenkaan aivan vastaa sitä, 
mutta omaa etuna helpon valetta- 
vuuden mutkikkaiksikin kappa- 
leiksi. 

Entä valmistus? V. 1946 keksi 
englantilainen Morrogh menetel- 
män SG-raudan valmistamiseksi li- 
säämällä peruskokoonpanoltaan so- 

Laboratorionjohtaja Yrjö Ingman: 

Mitä on SG-raula'? 

pivaan sulaan valurautaan harvi- 
naista cerium-nimistä maametallia. 
(Sitä sisältyy savukkeensytyttimien 
kipinämetallitäytteisiin). Tämä on 
kuitenkin varsin kallis metalli. 
Vuotta 
amerikkalaisen International Nickel 

myöhemmin julkaisivat 

Companyn tutkijat keksintönsä SG- 
raudan valmistamiseksi magne- 
sium-metallin avulla, jota on vai- 
keuksitta saatavissa. 

Perusraudan, josta SG-rauta val- 
mistetaan mainitun lisäyksen avul- 
la, tulee olla erittäin rikkiköyhää 
eikä siinä saa esiintyä tiettyjä epä- 
puhtauksia kuten titaania ta i  sel- 
laisia romun mukana helposti kul- 
keutuvia metalleja kuin lyijyä, an- 
timonia, tinaa ym. Tällaisen raudan 
valmistukseen on sähköuuni ihan— 

Käytettä- 
raaka-aineista 

teellinen sulatusväline. 
vissämme olevista 
ovat tarkoitukseen erittäin sopivik- 
si osoittautuneet Högfors-ryhmän 
Heinolan tehtaiden radiaattorilevy- 
jätteistä puristetut  paketit. Kuvassa 

2 näemme niiden panostusta sähkö— 

uuniin. Ne ovat luonnollisesti teräs— 
tä, mutta sulatuksen yhteydessä 



aine muutetaan valuraudaksi korot- 

tamalla hiilipitoisuutta grafii t t i-  

lisäyksen ja piipitoisuutta vastaa- 

vasti ferrosilisiumlisäyksen avulla. 
Seuraavat vaiheet ovat magne- 

siumkäsittely ja sitä seuraava 
ymppäys ferrosilisium-murskeella. 
Olemme aluksi käyttäneet ns. Val- 

met-Schulze'r-tekniikkaa. Sähkö- 
uunista otetaan käsittelyastiaan en- 

sin n. 1/3 tarvittavasta rautamää- 
rästä ja annetaan sen jäähtyä n. 

1400—1450” C lämpötilaan. Sitten 

lisätään tarvittava määrä eli n. 1 % 

85-nikkeli-15-magnesiumseosta isoi- 
na paloina. Nikkeli ja noin puolet 
läsnäolevasta magnesiumista liuke- 

nevat silloin rautaan. Toinen puoli 
magnesiumista höyrystyy ja palaa 
käsittelyastian aukolla häikäisevä- 
nä roihuna, joka pimeän aikaan va- 
laisee ikkunoiden kautta yöllisen 
taivaankin, niin että voisi luulla re- 
vontulien loimuavan. Kuvassa 3 on 
magnesiumlisäys juuri suoritettu. 
Valoilmiö kestää noin minuutin 
ajan. Sen jälkeen täytetään käsit- 
telyastia sähköuunista n. 1550” C 

saakka ylikuumennetulla raudalla 
ja suoritetaan samalla ymppäys 
ferrosilisium-murskeella. Tämä vai- 
he näkyy kuvassa 4. Näin saatu 
rauta on riittävän kuumaa ja juok- 
sevaa ohuidenkin kappaleiden va- 
luun. 

Valun jälkeen ovat työvaiheet, 
muottien tyhjennys ja kappaleiden 
puhdistus aluksi samat kuin muil- 
lakin valukappaleilla, mutta poik- 
keavaa on, että useimmissa tapauk- 
sissa valukappaleet joutuvat vielä 
lämpökäsittelyyn, jossa ne saavat 
halutut lujuusominaisuutensa. Täs- 
sä vaiheessa siis määräytyy laatu- 
luokka. 

" ' — — ,  - 

Kuva 3. Magnesiumlisäys on suoritettu 
Aja valoilmiö on loppuvaiheessaan, niin 
että kamerakin kärsii jo katsoa. Miesten 

käyttämät suojalasit ovat samaa 
tummuutta kuin valokaarihitsauksessa 

käytettävät.  

Perliittiseksi haluttu valu taval- 
lisesti 'normalisoidaan' pitämällä 
kappaleita pari tuntia 9000 C läm- 
pötilassa ja jäähdyttämällä sitten 
melko nopeasti ilmavirrassa. Per- 
liittis-ferriittinen laatu valmistetaan 
kaksivaiheisella 
pitämällä ensin 900" C lämpötilas- 
sa, jäähdyttämällä sitten noin 7000 
lämpötilaan ja pitämällä tässä läm- 
pötilassa määräajan ennen jäähdy- 
tystä ilmavirrassa. 

Ferriittisen laadun valmistukseen 
sisältyy niin ikään pito ensin 9000 
C, sitten 700" lämpötilassa, mutta 
loppujäähdytys tapahtuu hyvin hi- 
taasti. 

normalisoinnilla 

Kuva 2. Ohutlevypakettien panostusta 
sähköuuniin. Kukin paketti painaa 
n. 25 kg. 
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Edellä esitetty vaikuttaa hieman 
mutkikkaalta, ja niinhän se taval- 
lisen valmistukseen 
verrattuna itse asiassa onkin. Tämä 
tuntuu tietysti kustannuksissa, jot- 

valuraudan 

ka kuitenkin jäävät sentään taval- 
lisen valuraudan ja teräksen puoli- 
väliin. 

Mihin tarkoituksiin SG-rauta sit- 
ten soveltuu? SG-rauta on melko 
uusi 'tunkeilija' rautametallien 
perheessä. Jossain määrin voi syn- 
tyä uusia SG-raudan erikoisominai- 
suuksiin perustuvia 'uutisrakentei- 
ta', mutta varsinaisesti se hakee 
elintilaansa korvaamalla terästä, 
tavallista valurautaa tai adusoitua 
rautaa sellaisissa rakenteissa, jois- 
sa SG-rauta on edullisempaa tai 
taloudellisempaa. 

Ne SG-raudan ominaisuudet, jot- 
ka lähinnä voivat johtaa tavallisen 
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Kuva 4,  Samalla kun kuljetusastia 
m a g n e s i u m k ö s i t t e l y n  j ä l k e e n  t äy te tään ,  

suoritetaan 'ymppöys' Iisöömöllö 
r a u t a v i r t a a n  ferrosil isium—mursketta.  

valuraudan korvaamiseen SG-rau- 
dalla, ovat lujuus, sitkeys, iskun- 
kestävyys, kuumankestävyys, väsy- 
tyslujuus ja korrosiokestävyys. Suu— 
remman kestävyyden ansiosta voi- 
daan osien painoa keventää, millä 
seikalla varsinkin liikkuvissa osis- 
sa ja kulkuneuvoissa on merkitys— 
tä. Koska SG—rauta on  kalliimpaa, 
on laadunparannuksen korvattava 
hintaero. Ensi si jassa tulevat kor- 
vattaviksi rajatapaukset, siis ne 
joissa tavallisen raudan ominaisuu- 
det eivät täysin tyydytä käyttöteh- 
tävän asettamia vaatimuksia tai 
ole suhteessa vahingonvaaran suu- 
ruuteen. Konerakenteiden joukosta 
löytyy lukuisasti tällaisia esimerk- 

Kuva 6. Kuvassa 
n ö h d ö ö n  kokonai-  
sena 4 pudotusta 
kestänyt SG-raudas- 
ta  valet tu  1 0 0  m m  
luistinventtiilin pesä 
sekä yhden pudo— 
tuksen iölkeen jöö- 
nee t  s i rpa lee t  t a v a l -  
lisesta luokan GR 20 
valuraudasta teh- 
dystä pesöstö. 

Kuva 5. Kuvassa 
nöhdöön nosturin 
nokassa pudotus- 
kokeessa köytetty 
1 8 1 0  kg painoinen 
va lu rau ta inen  
'Iimppu' ja alhaalla 
samanlainen kokeil- 
tavan ventt i i l in a lus-  
t ana .  Kokeessa k'ciy- 
tettiin 3 m pudotus- 
korkeutta. Kuvassa 
artikkelin kirjoittaja 
laboratorionjohtaja 
Yrjö Ingman. 

kejä; mainittakoon suurien diesel- 
moottorien kannet, teräs- j a  metal- 
litehtaiden valssit jne. Omista nor- 
maaliartikkeleista tulevat tässä yh- 
teydessä mieleen valurautaventtii- 

lien rungot ja mahdollisesti myös 
keskuslämmityskattilat. 

Hyvän esimerkin kehityksestä 
venttiili- ja putkistoalalla tarjoa- 
vat öljynkuljetusalukset ns. tank- 
kilaivat. Eurooppalaisissa aluksissa 
olivat aikaisemmin venttiilit ja put- 
kistot yleisesti tavallisesta valurau- 
dasta, amerikkalaisissa taas teräk- 
sestä. Valurautaiset armatuurit kes- 
tivät tyydyttävästi sekä meriveden 
että öljyn syövyttävää vaikutusta, 
mutta tavallisen valuraudan hau- 
raus ja sitkeyden puute aiheuttivat 
paljon harmia rikkoutumien muo- 
dossa. Säiliöalus on rakennettu hy- 
vin pitkäksi ja kapeaksi. Kovassa 



merenkäynnissä se 'elää' varsin tun- 
tuvasti 
asettavat silloin pitkän aluksen 
putkiston koville. 

ja esiintyvät taivutukset 

Toisen vaaran 
aiheuttavat erilaiset 
rasitukset, esimerkiksi varsin etäi- 

Sodan aikana 

sysäysmäiset 

setkin räjähdykset. 
ilmeni usein tapauksia, jolloin syr- 
jäinen vedenalainen räjähdys, joka 
ei  millään tavoin vaurioittanut la i-  
Van runkoa,  rikkoi tärähdyksellään 
aluksen putkistot ja venttiilit ai- 

toimintakyvyttömyyden 
tai vakavan vaaran. Teräksiset put- 
ket ja venttiilit taas kestävät hyvin 
tämäntapaisia rasituksia, mutta nii- 

heuttaen 

den syöpymiskestävyys on riittämä- 
tön. Erityisen pahaksi on osoittau- 
tunut Persianlahden alueelta kulje- 
tettu raakaöljy, mm. Kuwait'ista 
tuotu. Teräsarmatuurit oli monessa 
tapauksessa uusittava vuoden käy- 
tön jälkeen. 

aina silloin paikkaansa, kun taval- 
lisen valuraudan huonommat lu- 
juusominaisuudet asettavat sen kes- 
tävyyden epäilyksen alaiseksi tai 
kun  mahdollisesta rikkoutumisesta 
voi seurata suuria vahinkoja. Mei- 
dän olojamme ajatellen on mainit- 
tava vielä jäätymisen ja maaperän 
routaantumisen asettamat vaarat, 
joita SG-rauta varmemmin vastus- 
taa.  

Kuvassa 5 nähdään iskukokeen 
suoritus tavallisesta valuraudasta 
ja SG—valuraudasta valetulle vent- 
tiilinrungolle, ja kuvassa 6 tulos. 
Tavallinen venttiili on  yhdellä kol- 
men metrin korkeudesta suorite- 
tulla 1 810 kg painon pudotuksella 
särkynyt pieniksi SG- 
venttiili taas on kestänyt kokonai- 
sena neljä samanlaista pudotusta. 
Iskujen vaikutuksesta se  on muut-  

palasiksi, 

tanut muotoaan, mm. lyhentynyt 

SG-raudassa yhtyvät molemmat 
tarvittavat ominaisuudet, sitkeys ja 
syöpymiskestävyys. Näistä viimeksi 
mainittu on vielä huomattavasti pa- 
rempi kuin tavallisella valuraudal- 
la. Eipä ihme, että SG-raudasta on 
nyttemmin tullut vakiomateriaali 
öljylaivaston venttiili- ja putkisto- 
aineksena. Näyttää ilmeiseltä, että 
niin pian kuin tietoisuus SG-raudan 
eduista tulee yleisesti tunnetuksi, 
syrjäyttää SG-rauta kokonaan ta- 
valilisen seostamattoman teräksen 

Lventtiilimateriaalina. Koska se on 
kalliimpaa kuin tavallinen valurau- 
ta, tulee viimeksi mainittu edelleen 
säilymään halpana venttiilimate- 
riaalina, mutta SG-rauta puoltaa 

Kuva 7. SG-rau- 
dasta valet tu  
Aqua  V : n  liite. 
Neljö'cin kohtaan 
o n  jyrsimällä 
muodostettu kie- 
leke,  joka a ineen  
s i tkeyden osoit- 
tamiseksi  on k ie r -  
r e t ty  k ier tee l ie .  

runsaasti laipan paksuuden verran, 
mutta silmin näkyviä repeämiä oli 
todettavissa vasta neljännen pudo- 
tuksen jälkeen. 

Kuvassa 7 nähdään SG-raudasta 
valettu Aqua V kattilan väliliite. 
Kuvassa 8 nähdään lähikuvana sii- 
tä jyrsimällä eroitettu kieleke, jo- 
ka aineen sitkeyden osoittamiseksi 
on kierretty— spiraaliksi. 

Venttiilinrunkojen j a  keskusläm- 
mityskattilaliitteiden lisäksi on 
Högforsin Tehtaalla valettu SG- 
raudasta mm. tyhjennystäristimen 
osia, jotka muutoin olisi ollut tilat- 
tava teräsvaluna, 1600 k g  painoi- 
nen kaavauskoneen 
(Kuva 9.) 

sylinteri ym. 

Kuten mainittiin, käytetään nyt 
magnesiumkäsittelyssä Valmet- 
Schulzer-tekniikkaa ja lisäys suo— 
ritetaan nikkelimagnesiumseoksena. 
Parhaillaan on  rakenteilla käsitte— 
lyastia upottimineen, joiden avul— 
la nikkelivapaa magnesiumseos tai 
metallinen magnesium lisäaineilla 
laimennettuna voidaan painaa rau— 
dan pinnan alle. Silloin voidaan 

Kuva 8. Lähikuva Aqua V keskus- 
lämmityskat t i la l i i t tees tö ,  joka on vale t tu  

SG-raudasta. Aineen sitkeyden 
osoittamiseksi on siihen jyrsimällä 

muodostettu kielekkei tö ,  jotka on 
kierretty kierteelie. 

että 
samalla tulee nikkeliä, 

valmistaa SG-rautaa ilman, 
seokseen 
joka ei  aina ole tarpeellinen ja nos- 
taa  suotta kustannuksia. 

SG—raudalla on takanaan jo 15 
vuoden kehitys, jonka aikana sen 
tuotanto on kaikkialla noussut jyr- 
kästi. International Nickel (Mond) 

Kuva 9. SG-raudasta valettu 1 600  kg 
p a i n o i n e n  kaavauskoneen  syl inter i  

Company'n tilastojen mukaan val- 
mistettiin heidän lisensseillään v. 
1960 aikana 400 000 tonnia SG- 
tuotteita; 
ryhmän maiden tuotanto, josta ei  
ole lukuja tiedossamme. 

tähän tulee lisäksi itä— 
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Juankosken 
kirkko ja koulu 
loo-vuotiaat 
Juankoskella vietettiin marras- 

kuun 4 päivänä kirkon ja kansa- 
koulun 100-vuotisjuhlia. Molemmat 
juhlinnan kohteet — kirkko ja 
koulu — kulkivat pitkän aikaa sa- 
nanmukaisesti käsi kädessä, joten 
ne ovat aivan kuin kaksoissisaruk— 
set. Niinpä 100-vuotisjuhlienkin 
keskittäminen samaksi päiväksi oli 
paikallaan. 

Juhlallisuudet alkoivat kunnia- 
käynnillä haudoilla. Ensin lasket— 
tiin seppele sankariristin juurelle 
ja sitten kirkkoherra Yrjö Helasen 
ja neljän opettajan haudoille. Ti- 
laisuudessa esiintyivät kirkkokuo- 

Hillityin värisävyin maalattu 
kirkkosali on hartaan kodikas 

ro ja Juantehtaan soittokunta, edel- 
linen dir.cant. Vihtori Pasurin ja 
jälkimmäinen kapellimestari 0.  
Salinin johdolla. 

Haudoilta siirryttiin kirkkoon, 
jossa ennen jumalanpalveluksen 
alkua seurakunta sai vastaanottaa 
lahjoja. Juantehtaan lahjana dipl. 
insinöörit Erik Palmgren ja L. 
Timgren luovuttivat hopeisen eh- 
toollisleipärasian. Lisäksi muisti- 

Juantehtaan lahja luovutetaan 
seurakunnalle. Vas. lukien 

dipl. insinöörit Erik Palmgren 
ja L. Timgren, 

lääninrovasti Erkki Pulkkinen ja 
sahanhoitaja Mauri Nykänen 
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vat loo-vuotiasta kirkkoa lahjoin 
dipl. ins. T. Timgren, Juankosken 
Säästöpankki, Kaavin—Juankosken 
Osuuskassa sekä Pohjoismaiden 
Yhdyspankin ja Kansallis—Osake- 
Pankin Juankosken konttorit. 

Juhlajumalanpalveluksessa saar- 
nasi ja toimi liturgina seurakunnan 
oma kirkkoherra, lääninrovasti 
Erkki Pulkkinen ja kirkkokuoro 
lauloi. Välittömästi jumalanpalve- 
luksen päätyttyä seurasi uuden 
seurakuntasalin vihkiminen. Sen 
toimitti piispa Eino Sormunen mai- 
niten mm.: ”Tällä paikalla on ollut 
tämän seurakunnan papin koti, 
jossa on koettu, kuten muissakin 

Seurakunta koriautti kirkkonsa 
ennen lOO-vuotisjuhlaa 

kodeissa, yhteiset ilot ja surut. Nyt 
tämä koti erotetaan koko seura- 
kunnan yhteiseksi kodiksi kaikille 
niille, jotka haluavat kokoontua 
Jumalan sanan merkeissä. Täällä 
voivat kokoontua seurakunnan eri 
järjestöt ja seurakuntalaiset omis- 
sa juhlissaan. 

Seurakuntasalin vihkiäisjuhlasta 
siirryttiin uudelle kansakoululle, 
jossa tarjottiin kirkkokahvit ja sen 
jälkeen alkoi kansakoulun 100- 
vuotisjuhla ja uuden koulutalon 
vihkiäisjuhla. Juantehtaan soitto- 
kunnan esiinnyttyä kansakoulun 
johtokunnan puheenjohtaja rva 
Annele Timgren piti tervehdyspu- 



heen. Uuden koulutalon vihki piis- 
pa Eino Sormunen ottaen johdan- 
nokseen Paavalin sanat: ”Mutta 
pysy siinä minkä olet oppinut ja 
mistä olet varma.” Piispa totesi 
Juantehtaan koulun kuuluvan 
maamme kansakoululaitoksen his- 
toriaan yhtenä vanhimmista kou- 
luista. Siksi tällä koululla on van- 
hoja perinteitä, jotka tulee siirtää 
tuleville sukupolville. Nykyinen 
koulu kuuluu taasen tämän ajan 
ihmiselle, jota puhuja luonnehti 
seuraavasti: 

-— Sanotaan, että aikamme ja sen 
ihminen on tasapainoton j a  pinnal- 
linen. Hän hapuilee pimeydessä ja 
epävarmuudessa vailla päämäärää. 
Nuorissa tämä ajan tauti saa itsek- 
käitä muotoja, joihin koetetaan 
kätkeä oma epävarmuus. Kaiken 
tämän takana on kuitenkin tyydyt- 

Piispa Eino Sormunen vihki 
uuden seurokuntosalin ja koulutalon 

Koulutalon vihkiäisjuhlan puhujia: 
kouluneuvos Alfred Salmela, 

rva Annele Timgren, johtajaopettaja 
Eino Oksala ja kunnanhallituksen 

puheenjohtaja 0. V. Korhonen 

tämättä jäänyt turvallisuuden tar- 
ve, läheisen persoonallisen ihmis- 
yhteyden tarve, joka seuraa meitä 
kehdosta hautaan saakka. 

Juhlapuheen piti kouluneuvos 
Alfred Salmela mainiten, että sata 
vuotta sitten ei maakunnissa enää 
tyydytty lukkarinkouluun eipä edes 
pitäjän koulumestareihin, vaan 
alettiin vaatia 'ylhäisempää kansa- 
koulua”. Nyt ei tyydytä enää kan- 
sakouluun eikä oppikouluun, vaan 
vaaditaan omaa maakunnallista 
korkeakoulua. Niin on kehitys kul- 
kenut eteenpäin sadassa vuodessa. 

Johtajaopettaja Eino Oksala esit- 
ti otteita koulun historiikista, opet- 
taja Eino Evijärvi yksinlaulua ja 

koululaisryhmä kuorolausuntaa. 
Kuoro ja oppilaat yhdessä lauloi- 
vat juhlakantaatin 'Elämän koulu- 
tie', jonka on Veikko Larjotien 
sanoihin säveltänyt T. H. Piha. 

Vapaan sanan aikana koulu sai 
vastaanottaa lukuisia onnentoivo- 
tuksia ja lahjoja.  Juantehtaan on- 
nittelut juhlivalle koululle toi dipl. 
ins. L. Timgren ilmoittaen samalla 
yhtiön lahjoittaneen koululle 
100 000 markkaa taideteoston hank- 
kimista varten. Juhla päättyi 
Maamme-lauluun ja  sen jälkeen 
seurasi koululla päivällinen. 

Illalla pidettiin kirkossa iltajuh- 
la. Piispa Sormunen saarnasi, min- 
kä lisäksi tilaisuudessa oli run- 
saasti musiikkiohjelmaa. 

Ruukinsaarnaajla ja kirkon vaiheita 

Aikoinaan Juantehdas ympäris- 
töineen kuului Kuopion kirkkopi- 
täjään, mutta joutui sitten tätä laa- 
jaa pitäjää jaettaessa Nilsiään, joka 
v. 1738 muodostettiin eri rukous- 
huonekunnaksi, v. 1769 kappeliksi 
ja v. 1816 itsenäiseksi seurakun- 
naksi. 

Jo niin varhain kuin v. 1754 Por- 
voon konsistoriumi ehdotti, että 
Nilsiän rukoushuoneseurakunta ja 
Juanruukki rakentaisivat yhteisen 
kirkon Juanruukin luo. Kirkon ra -  ., 
kentaminen raukesi kuitenkin sillä 
kertaa, mutta ensimmäisen 'ruukin 
saarnaajan” Gustaf Jakob Hoffre- 
nin paikkakunta sai jo v. 1758. Vv. 
1762—1789 Juankoski oli kuitenkin 
jälleen ilman saarnaajaa, vaikka 
papin palkkaus ei liene ollut niin- 
kään vaatimaton. Tehdas näet mak- 
soi 600 vaskitaalaria vuodessa ja 
seudun 10 talollista kukin 2 kap- 
paa ja 13 torpparia kapan viljaa 
ynnä leipää, lihaa ja muuta, mitä 
Jumala heille soi. Kuopion papit 
kävivät ruukilla saarnaamassa, mil- 
loin ruotsiksi milloin suomeksi, pa- 
nivat toimeen lukukinkereitä ja 
toimittivat muita papeille kuuluvia 
tehtäviä. 

V. 1789 ruukki halusi jälleen it- 
selleen pappia j a  tällöin suunnitel- 
tiin myös oman kirkon rakenta- 
mista. Lyhyitä aikoja toimivatkin 
sitten tehtaan saarnaajina Lagus, 
Anders Johan Brosell ja Eerik Ve- 
nell. Vuodesta 1805 alkoi kuitenkin 
jälleen papiton kausi, jolloin Kaa- 
vin pitäjän kappalainen ja Nilsiän 
pappi pitivät huolta sielunhoidosta 
J uantehtaalla. 

V. 1861, jolloin ruukki oli venä- 
läisen Dmitrij Ponomareffin omis- 
tuksessa ja ruukkia hoiti Jakob 
Jernberg, asia kulki pitkän harp- 
pauksen eteenpäin. Ruukin johto 
anoi konsistoriolta uudestaan oi- 
keutta ottaa oma pappi, joka sa- 
malla opettaisi ruukin koulussa. 
Anomukseen suostuttiin ja ruukki- 
seurakunta alkoi rakentaa kirkkoa, 
joka tuli toimimaan myös kouluna. 
Lopullisesti kirkko valmistui v. 
1864. Se rakennettiin kokonaan teh- 
taanomistaja Ponomareffin kustan- 
nuksella ja tuli maksamaan 12 278 
markkaa. Rakennustöiden johtajana 
toimi pietarsaarelainen rakennus- 
mestari Henrik Heselius. Kirkko 
rakennettiin puusta ja käsitti 14,5 
metriä pitkän ja 10,5 metriä leveän 
suorakaiteen muotoisen kirkkosalin 
sekä saman katon alle rakennetun 
papin asunnon. 

Tehtaansaarnaajaksi valittiin 27. 
11. 1861 Rautavaaran kappalainen 
Karl Fritiof Calonius ja lukkariksi 
seuraavana vuonna Petter Huttu- 
nen Korpilahdelta. Caloniuksen 
jälkeen tuli saarnaajaksi Leppävir- 
ran kirkkoherra N. Lackström, jo- 
ka hoiti virkaa 19 vuoden ajan.  Hä- 
nen jälkeensä toimivat ruukin- 
saarnaajina Josef Holmström 1886 
—1903, E. J. Turtiainen 1903—1915, 
Hille Sipilä 1915—1919 ja 0. V. 
Heiskanen 1919—1920, mihin päät- 
tyikin tehtaansaarnaajien aika. 

Kun Nilsiästä v. 1908 erotettiin 
Muuruvesi, tuli Juantehdas kuulu- 
maan siihen. Itsenäiseksi seura- 
kunnaksi Juankoski erotettiin 1. 
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12. 1924. Kuitenkin omilla kirkon- 
kirjoilla varustettuna rukoushuone- 
kunta toimi v:sta 1862 lähtien. En- 
simmäisenä Juankosken kirkkoher- 
rana toimi Aimo Kallio 1921—1930, 
hänen jälkeensä Yrjö Helanen 1930 
—1949 ja nykyinen kirkkoherra 
Erkki Pulkkinen v:sta 1951. Kant- 
toreina ovat olleet Matti E. Virta- 
nen, Onni Vikkula ja v:sta 1931 
alkaen nykyinen dir.cant. Vihtori 
Pasuri. 

Viime kesän aikana kirkko kor— 
jattiin perusteellisesti. Siihen asen- 
nettiin keskuslämmitys ja entises— 
tä  papin asunnosta, joka kirkko- 
herran uuden pappilan v. 1958 val- 
mistuttua on joutunut tyhjilleen, 
tehtiin seurakuntasali. Sekä ulko- 
että sisämaalauksissa käytettiin vä- 
rien valinnassa konservaattori Th. 
Lindqvistin asiantuntevaa apua. 
Mainittakoon, että kirkon alttari- 
taulun on v. 1897 maalannut M. 
Kiljander. 7-äänikertaiset urut ti— 
lattiin v. 1896 J. A. Zachariasse- 
niita. 

Kansakoulun vaiheita 

Koulutoimi alkoi samoihin aikoi- 
hin, kun Juanruukki sai ensimmäi— 

set saarnaajansa. Ruukin omistajat 
perustivat ns. pedagogiumin teh- 
taansaamaajien toimiessa opettaji— 
na. Tästä kansakoulun edeltäjästä 
on säilynyt varsin vähän tietoja. 

Varsinainen tehtaankoulu aloitti 
toimintansa v. 1861 eli samana 
vuonna, jolloin kirkkoa alettiin ra- 
kentaa. Juantehdas sai siten kansa— 
koulun ennen varsinaisen kansa- 
koululaitoksen alkamista. Senaatin 
myöntämässä lupakirjassa sanottiin, 

että tässä ruukin työväen lapsia var— 
ten perustettavassa koulussa tuli 
opettaa uskontoa, kirjoitusta, las- 
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kentoa, historiaa j a  maantietoa. 
Ruukki sai oikeuden kutsua koulun 
opettajaksi oman valintansa mukaan 
pappismiehen. 

Ruukinomistaja valitsi koulun en- 
simmäiseksi opettajaksi  edellä mai- 
nitun kappalaisen Karl Fritiof Ca- 
loniuksen lukkari Petter Huttusen 
tullessa apuopettajaksi. Koulu aloit- 
ti toimintansa lokakuun 1 päivänä 
1862, Aluksi koulu toimi ns. suuressa 
pakarissa, mutta kirkon valmistut- 
tua siirtyi koulu kirkkosaliin. Sen 
kummallakin sivuseinällä oli pitkä 
pulpetti, joita käytettiin vain kirjoi- 
tus— ja laskentotunneilla. Muilla tun- 
neilla oppilaat istuivat samoilla pen- 
keillä, joita seurakunta käytti sun- 
nuntaisin. Ensimmäisenä lukuvuote- 
na antoi koulu opetusta 101 oppi- 
laalle, jotka oli jaettu kolmeen luok- 
kaan: aapis-, historia- ja yläluok— 
kaan.  

V. 1873 Juantehtaan koulu muu- 
tettiin valtion kannattamaksi ylei- 
seksi kansakouluksi ja sitä valvo- 
maan valittiin johtokunta tehtaan 
patruunan johdolla. Kouluasioissa 
näyttivät tehtaan omistajat olleen 
aikaansa edellä. Niinpä tehtaan joh- 
don taholta määrättiin v. 1893 , t eh -  

taan työläisten lapsille koulupakko. 
Sen mukaan kaikki tehtaan työläis- 
ten lapset velvoitettiin suoritta- 
maan kansakoulukurssi. Ne van- 
hemmat, joiden lapset eivät 9-vuo- 
tiaina omanneet sujuvaa sisäluku- 
taitoa, velvoitettiin palkkaamaan 
lapsilleen omalla kustannuksellaan 
erityinen sisäluvun opettaja. Van— 
hemmat hankkivat tavallisesti yh- 
teisen opettajan, jonka palkka vä- 
hennettiin lasten vanhempien pal- 
kasta tehtaan konttorissa. Palkkio- 
na oli tavallisesti markka viikossa 
kultakin oppilaalta. Vähävaraisten 
puoles ta '  suoritti palkkion tehdas. 

Tässä 'pakkokoulussa, oli joka vuosi 
useita oppilaita. 

Valtionavustuksen lisäksi osallis- 
tuivat koulun ylläpitoon tehdas, 
virkamiehet j a  työläiset. Tehtaan ja  
henkilökunnan välillä oli voimassa 
sopimus, jonka mukaan tehtaan 
palveluksessa olevat maksoivat 
määrätyn prosentin palkastaan kir- 
kon ja koulun ylläpitämiseksi. Päi- 
vätyöläiset maksoivat 2 penniä päi- 
vältä, urakkatyöläiset pennin mar- 
kalta ja virkamiehet tavallisesti 15 
—20 markkaa vuodessa. Näin saatu 
summa siirrettiin kirkko- ja koulu- 
kassaan, joka perustettiin v. 1862. 
Pohjarahaston lahjoitti everstinrou- 
va Anastasia Ponomareva. Kassa 
oli tehtaanomistajien hallussa v:een 
1902, jolloin sen hoito siirrettiin kirk- 
koneuvoston j a  koulun johtokunnan 
jäsenistä muodostetulle toimikun— 
nalle. 

V. 1891 rakennettiin koulutalo, 
koska kirkko oli käynyt ahtaaksi. 
Opettajiakin oli tuolloin jo  kolme. 
V. 1904 perustettiin pikkulasten 
koulu. Toinen koulutalo valmistui 
1910 ja  vihdoin v. 1921 kirkko lak- 
kasi toimimasta kouluna. Sitä en- 
nen koulu oli jo siirtynyt kunnan 
haltuun. V. 1916 koulu yhdistettiin 
Muuruveden kunnallisen hallinnon 
alaiseksi j a  v. 1925 Juankosken kun- 
nan itsenäistyttyä koulu siirtyi 
Juankosken kunnalle. Kouluraken- 
nukset olivat kuitenkin tehtaan 
omaisuutta aina v:een 1935, jolloin 
ne  lahjoitettiin tontteineen kunnal- 
le. Nykyisin Juankoskella on kolme 
koulupiiriä. 2—vuotinen päiväjatko- 
koulu perustettiin jo 1945, joten 
kansalaiskoulun perustaminen oli 
helppo toteuttaa: Kansalaiskoulu 
toimii nyt entisessä Juantehtaan 
kansakoulussa tämän saatua v. 1960 
uuden ajanmukaisen koulutalon. 

Juankosken Näytelmökerho 
esitti tehtaan harrastuskilpailujen 
päättäjäisissä Artturi Leinosen kir- 
joittaman näytelmän ”Markkina- 
tori”. Ohjauksesta huolehti opettaja 
Pentti Kekoni. Kuvassa kohtaus 
3:nnesta näytöksestä Laukkanen & 
Tapiolan johtokunnan kokoukses- 
ta. Henkilöt vas. patruuna Karhula 
—- Tauno Juvonen, rouva Miikkula 
— Rauni Laitinen, johtokunnan 
puh.joht. Katjainen — Kustaa Ka- 
tajamäki ja johtaja Markkula — 
Lauri Hakkarainen. 



Lehtemme viime numerossa ker- 
roimme, että koetalossamme on 
lämpö päällä. Lupasimme kertoa 
lisää talomme öljylämmityksestä j a  
varsinkin sen öljypolttimesta. 

öljylämmitystä suunniteltaessa 
on  muistettava, et tä öljypoltin ja 
kattila joutuvat toimimaan yhdes- 
sä vuodesta toiseen. Ei siis ole yh- 
dentekevää, millä tavoin nämä tär- 
keät laitteet valitaan. Paras ratkai- 
su on luonnollisesti se, että öljy- 
poltin ja kattila on  alunperin suun- 
niteltu toimimaan yhdessä. Näin 
onkin tilanne koetalossamme. Mi- 
nor II-kattila ja Termis 24-öljy- 
poltin ovat molemmat Högforsin 
tuotteita. Ne ovat tehtaan lämpö- 
teknillisessä laboratoriossa käyneet 
läpi tarkan testauksen. 

Termis 24 on  täysautomaattinen 
matalapaineperiaatteella toimiva 
öljypoltin. Tämän tyyppisissä polt- 
timissa tapahtuu öljyn sumuttami- 
nen ilmanpaineen avulla. Tästä on 
se etu, että poltin toimii paljon pie- 
nemmillä öljymäärillä kuin kor- 
keapainepolttimet. Palaminen pie- 
nissäkin kattiloissa on tämän an- 
siosta taloudellista. Niinpä Termis 
24, jonka tehoalue on 0,8—4 kg öl- 
jyä tunnissa, soveltuu kaikkiin kat- 
tiloihin, joiden tulipinta on  3 m2 
tai vähemmän. 

Termis 24:n automatiikkaan kuu- 
luvat optinen liekintarkkailulaite, 

Kaksoisluukun 
ansiosta voidaan 
kattilaa lömmittöö 
myös pui l la  esim. 
söhköhöir iön 
katkaistua 
ö l jynpo l t t imen  
to iminnan  

Koetaloon 
asennet t i in  

etulevyllö 
varustettu 

kylpyamme 

jonka muodostavat polttimen ilma- 
putkeen kiinnitetty relekaappi se- 
kä veden lämpötilan säätäjä. Ha- 
luttaessa voidaan laitokseen kyt- 
keä myös huonelämpötilan säätäjä, 
jolloin veden lämpötilan säätäjä 
toimii kiehumissuojana. Automatii- 
kan aivokeskuksena on relekaappi, 
joka saa impulssit lämpötilan sää- 
täjistä ja valovastuksesta käynnis- 
täen polttimen näiden antamien 
'määräysten' mukaan. 

Polttimen automaattisuudesta 
johtuu, että öljylämmitys on täysin 
riippumaton siitä, onko joku koto- 
salla huolehtimassa lämmityksestä. 
Öljylämmitys. hoitaa itse itsensä. 
Koetalomme asukas voi hyvin läh- 
teä vaikkapa viikon talvilomalle 
tarvitsematta pelätä, että vesi kes- 
kuslämmitysjärjestelmässä pääsee 
jäätymään ja rikkomaan laitteet. 

Koetalomme kylpyhuoneeseen va- 
littiin Högforsin vihreä valurautai- 
nen suunnikasamme. Sen pituus on 
167 cm j a  leveys 69 cm. Amme on 
verhottu kauniilla ammeen värisellä 
etulevyllä, joka on valmistettu te- 
räslevystä ja polttolakattu. Etulevyn 

kalalta ja kalliilta 'sisämuurauksel- 
ta' ja kuitenkin ulkonäkö on yhtä 
edustava. 

Koetalossamme on kylpyhuonetta 
varten varattu tilaa runsaasti ja 
lisäksi WC on erotettu kokonaan 

Högforsin 
koalitio 

er i  huoneeksi, niin ettei ollut mi- 
tään syytä tinkiä perheen muka— 
vuudesta ammeen kustannuksella. 
Mikäli tilat olisivat olleet pienem- 
mät, olisimme sijoittaneet kylpy- 
huoneeseemme pienemmän am- 
meen, esim. istuma-ammeen, joka 
vie tilaa vain 105><70 cm. 

Kylpyhuoneen lattia on tehty 
sintratuista lattialaatoista ja sei- 
nien alaosat valkeista kaakelilaa- 
toista. Kaikki on tiivistä ja veden- 
pitävää, joten lapsetkin saavat 
nauttia kylpyhuoneen iloista täy- 
sin siemauksin ja polskutella am- 
meessa mielin määrin. Koetalom- 
me kylpyhuoneessa on Högforsin 
etulevyradiaattori, joka on sijoitet- 
tu ammeen etulevyn taakse. Näin 
on radiaattori saatu oikeaan paik- 
kaansa — siis mahdollisimman alas 
j a  seinä vapautuu muihin tarkoi- 
tuksiin. 

Kylpyamme on' tavallaan puh- 
tauden symbooli. Tavallisesti se 
tehdäänkin valkeaksi. Omakotita- 
loomme asennettiin kuitenkin ko— 
keeksi vihreä amme. Olisimme voi— 
neet vaihtoehtoisseti valita vielä 
vaikka sinisen tai keltaisen am- 
meen. Ammeelta vaaditaan, että 
sen on säilytettävä loistonsa vuo- 
desta toiseen. Vain valurauta-am- 
meisiin voidaan saada niin hohta- 
van kiiltävä emalipinta. Oikealla 
hoidolla tämä pinta myös säilyttää 
kauneutensa. Koetalomme ammetta 
ei pestä koskaan karkeilla pulve- 
reilla eikä hangata kovalla esineel— 
lä. Näin amme jatkuvasti säilyttää 
kiiltävän pintansa. 

Koetalossa on eräitä viimeistely- 
töitä vielä suorittamatta. Voimme 
kuitenkin pian kertoa tyytyväisen 
perheen muutosta uuteen kotiinsa. 



KU USAN KOSKEN TEHTAAT 

LAURI MANKKI 
viilaaja Kymin koriauspojalta tulee 7. 
2. 1962 olleeksi 45 vuotta yhtiön pal- 
veluksessa. 

ARVI OKKA 
| lämmittäjä Kymin höyryosastolta tulee 
6. 1. 1962 olleeksi 40 vuotta yhtiön 
palveluksessa. Hän on syntynyt Valkea- 
lassa 16. 1. 1902, joten hän viettää 
60-vuotispäiväänsä ensi vuoden tammi- 
kuussa. V. 1917 hän tuli yhtiön palve- 
lukseen ulkotyöosastolle. Sen jälkeen 
hän on työskennellyt eri osastoilla ja 
jonkin aikaa muidenkin työnantajien 

palveluksessa. Kymin selluloosatehtaan 
kattilahuoneelle hän tuli lämmittäjäksi 
v. 1924 ja työskenteli siellä n. 14 vuot- 
ta. V. 1941 hän tuli lämmittäjäksi Ky- 
min höyryosastolle. 

JALMARI TAVILAMPI 
rotatiokoneen käyttäjä Kymin paperiteh- 

Vöinö Hamari 
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Jalmari Tavilampi 

Oliver Kalander 

Einar Virtanen 

taalta tulee 19. 1. 1962 olleeksi 40 
vuotta yhtiön palveluksessa. Hän on 
syntynyt Jämsässä 25. 9. 1897. Yhtiön 
palvelukseen Kymin paperitehtaalle hän 
tuli v. 1921. Nykyisessä ammatissaan 
hän on toiminut v:sta 1940 lähtien. 

MUISTO GARDEMEISTER 
rullapakkaajien etumies Voikkaan pape- 
ritehtaalta tulee 23. 1. 1962 olleeksi 
40 vuotta yhtiön palveluksessa. Hän on 
syntynyt Valkealassa 25. 6. 1904. Yh- 
tiön palvelukseen hän tuli v. 1920. Hän 
on työskennellyt koko ajan Voikkaan 
paperitehtaalla. : . 

EINAR VIRTANEN 
työkaluviilaaja Voikkaan korjauspajalta 
tulee 23. 1. 1962 olleeksi 40 vuotta 
yhtiön palveluksessa. Hän on syntynyt 
Valkealassa 22. 6. 1905. Ensimmäisen 
kerran hän tuli yhtiön palvelukseen 
Voikkaan korjauspajalle työkalujen ja- 
kajaksi v. 1920. Jyrsijänä hän toimi vv. 
1926—1936 ja sen jälkeen hän on 01- 
lut työkaluviilaajana jo 20 vuoden ajan. 
V:sta 1948 lähtien hän on ollut työ- 
kaluviilaajien vanhimpana ja saavutta- 
nut ammatissaan hyvän ja tunnustetun 
pätevyyden. 

Fabian Lahdelma 

Eino Peltola 

EINO PELTOLA 
talonmies Voikkaan talousosastolta tu- 
lee 24. 1. 1962 olleeksi 40 vuotta yh- 
tiön palveluksessa. Hän on syntynyt 
Iitissä 5. 12. 1905. Yhtiön palveluk- 
seen Voikkaan paperitehtaalle hän tuli 
v. 1921 ja siirtyi parin vuoden kulut- 
tua rakennusosastolle autonkuljettajak- 
si. V. 1944 hän tuli nykyiseen toimeen- 
sa virkamiestalojen talonmieheksi. 

UNO DAHLBO 
prokuristi osto-osastolta tulee 31. 1. 
1962 olleeksi 40 vuotta yhtiön palve- 
luksessa. Hän on syntynyt Helsingissä 
23. 12. 1896. Hän tuli ylioppilaaksi 
Helsingin ruotsalaisesta normaalilyseos- 
ta v. 1917, jonka jälkeen hän jatkoi 
opintojaan Högre svenska handelsläro- 
verketin korkeakouluosastolla. Sieltä 
hän sai päästötodistuksen v. 1920. Yh- 
tiömme palvelukseen hän tuli v. 1922 
osto-osastolle. Prokuristiksi hänet nimi- 
tettiin v. 1933. 

IRJA TELKKINEN ' 
kirjuri Kymin paperitehtaalta tulee 2. 2. 
1962 olleeksi 40 vuotta yhtiön palve- 
luksessa. Hän on syntynyt Valkealassa 
1. 10. 1904. Yhtiön palvelukseen hän 
tuli v. 1922 ja on työskennellyt samas- 
sa ammatissa koko ajan. 

Kaarlo Juutila 



l i l  u l -  

KU USAN KOSKEN TEHTAAT 
VÄINÖ HAMARI 
kivityömies Voikkaan rakennusosastolta 
täyttää 60 vuotta 24. 12. Hän on syn- 
tynyt Valkealassa. Yhtiön palvelukseen 
hän tuli v. 1918 Voikkaan ulkotyö- 
osastolle hevosmieheksi. V. 1926 hän 
siirtyi Voikkaan rakennusosastolle, mis- 
sä hän edelleen toimii etupäässä pa- 
nostajana. 

OLIVER KAJANDER 
koneenhoitaja Kymin paperitehtaalta 
täyttää 60 vuotta 25. 12. Hän on syn- 
tynyt Iitissä. Yhtiön palvelukseen Kuu- 
saan paperitehtaalle hän tuli v. 1919 .  
Hän on toiminut paperikoneille erilai- 
sissa ammateissa. Koneenhoitajaksi hä- 
net nimitettiin v. 1947. 

EMIL AHLQVIST 
valaja Voikkaan korjauspajalta täyttää 
60 vuotta 11. 1. 1962. Viittaamme 
edellisessä numerossa julkaistuihin pit- 
käaikaisesti palvelleisiin. 

FABIAN LAHDELMA 
ylivoitelija Voikkaan selluloosatehtaalta 
täyttää 60 vuotta 14. 1. 1962. Hän on 
syntynyt Mäntyharjussa. Yhtiön palve- 
lukseen Voikkaan talliosastolle hän tuli 
v. 1921. Selluloosatehtaalle hän siirtyi 
v. 1932 ja työskenteli siellä eri amma- 
teissa mm. happo-osastolla toistakym- 
mentä vuotta. Nykyisessä työssä hän on 
toiminut v:sta 1946 lähtien. Nuorem- 
pana hän harrasti urheilua. Hän on 
useina vuosina osallistunut yhtiön kä- 
vely- ja hiihtoharrastuskilpailuihin ja 
toiminut myös osastonsa urheiluyhdys- 
miehenä. 

x"— " 
Jam Vallin 

. L e n  

Toivo Kainlauri 

KAARLO JUUTILA 
muurari Kymin rakennusosastolta täyt- 
tää 60 vuotta 28. 1. 1962. Hän on 
syntynyt Valkealassa. Yhtiön palveluk- 
seen hän tuli jo koulupoikana puita pi- 
noamaan kesäisin ulkotyöosastolle. län 
karttuessa hänen työskentelynsä yhtiös— 
sä muuttui ympäri vuoden kestäväksi. 
Hän on työskennellyt selluloosatehtaal- 
Ia, sahalla ja rakennustyömailla. Kymin 
rakennusosastolle hän tuli v. 1942. 

TOIVO KANKAHAINEN 
moottorinhoitaja Voikkaan sähköosas- 
tolta täyttää 60 vuotta 7. 2. 1962. Hän 
on syntynyt Hollolassa. Yhtiön palveluk- 
seen sähköosastolle hän tuli v. 1943. 
Nykyiseen toimeensa selluloosatehtaan 
moottorinhoitajaksi hän siirtyi v. 1945. 

VERNERI LEHTI 
suunnittelija teknilliseltä osastolta täyt- 
tää 60 vuotta 10. 2. 1962. 

RAFAEL NIEMI 
massankäsittelyosaston etumies Kymin 
paperitehtaalta täyttää 50 vuotta 22. 
12. Hän on syntynyt litissä. Yhtiön pal- 
velukseen Kymin rakennusosastolle hän 
tuli v. 1928. Sen jälkeen hän on työs- 
kennellyt eri osastoilla. Kymin paperi- 
tehtaan hollanteriosastolle hän tuli v. 
1945. Nykyisessä ammatissaan hän on 
ollut v:sta 1950 lähtien. 

JENNY VALLEN 
Ky. 5:n pakkaaja klooritehtaalta täyt- 
tää 50 vuotta 23. 12. Hän on syntynyt 
Sortavalassa. Yhtiön palvelukseen hän 
tuli v. 1940 Kuusaan paperitehtaalle. 
Sen jälkeen hän työskenteli eri osas- 
toilla vuoteen 1955, jolloin siirtyi kloo- 
ritehtaalle. 

TOIVO KAINLAURI 
kirvesmies Kymin rakennusosastolta 
täyttää 50 vuotta 25. 12. Hän on syn- 
tynyt Savitaipaleella. Yhtiön palveluk- 
seen hän tuli ensimmäisen kerran v. 

Tauno Harju 

1929 Kymin ulkotyöosastolle. Työsken- 
neltyään välillä yksityisillä urakoitsi- 
joilla hän tuli takaisin yhtiön palveluk- 
seen v. 1938 Kymin asunto-osastolle. 
Sieltä hän siirtyi v. 1948 Kymin raken- 
nusosastolle. Hän on ollut kolmen vuo- 
den ajan rakennustyöväenliiton paikal- 
lisen osaston rahastonhoitajana ja toi- 
mikunnassa 8 vuotta. Vapaa-ajat kulu- 
vat kesäisin Virmajärven rannalla ole- 
valla huvilalla. 

TAUNO HARJU 
piirtäjä teknilliseltä osastolta täyttää 50 
vuotta 31.  12. Hän tuli ensimmäisen 
kerran yhtiön palvelukseen syyskuussa 
v. 1927 silloisena ammattikoululaisena 
vapaapäivinään haapoja vuolemaan. Ke- 
väällä v. 1928 alkoi jo vakinainen työ 
raanapoikana hiomOpuiden nostolaitok- 
sessa, joka oli nykyisen konttorin pysä- 
köintipaikan kohdalla. Syksyllä v. 1928 
siirtyi nuorukainen Harju piirustuskont— 
toriin k0piopojaksi, joutuipa silloin täl- 
löin suorittamaan yksinkertaisia piirtä- 
mistehtäviäkin. Aikamiehen ikään tul- 
tuaan hän toimi korjauspajalla nuorem- 
pana viilaajana sekä rakennusosastolla. 
Kun suunnittelutehtävät jatkuvasti li- 
sääntyivät, ja muistettiin kynän sopi- 
neen Harjun käteen tavallista parem- 
min, haluttiin hänet takaisin piirustus- 
konttoriin, jossa hän onkin toiminut 
piirtäjänä syyskuusta 1937  alkaen yh- 
täjaksoisesti. Tehtävät ovat vuosien 
mittaan laajentuneet ja vaikeutuneet. 
Mm. hän on ollut pääsuunnittelijana 
Pk 5:n uudestirakentamisessa ja puu- 
hiomon valkaisulaitostyössä. Kesämökin 
hän rakensi Jaalaan, ja mieleisin va- 
paa-ajan harrastus onkin ny t  'Riemu- 
rannassa' isännöiminen. 

TU OMO KARTTU N EN 
kalkkitornimies Kymin selluloosatehtaal- 
ta täyttää 50 vuotta 4. 1. 1962. Hän 
on syntynyt Karttulassa. Yhtiön palve- 
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Tuomo Karttunen 

lukseen hän tuli v. 1929 Kymin ulko— 
työosastolle. Työskenneltyään eri osas- 
toilla hän tuli Kymin selluloosatehtaalle 
lastaajaksi v. 1945 ja siirtyi nykyiseen 
ammattiinsa v.  1960.  Selluloosatehtaan 
innokkaimpiin kalamiehiin kuuluvana 
hän askartelee vapaa—aikanaan tämän 
harrastuksen parissa. 

VILJO VALTONEN 
l hioja Voikkaan puuhiomolta täyttää 
50 vuotta 12. 1. 1962. Hän on synty- 
nyt Jämsässä. Hän tuli ensimmäisen 
kerran yhtiön palvelukseen Voikkaan 
talliosastolle v. 1928. Sieltä hän siirtyi 
seuraavana vuonna Voikkaan puuhio- 
molle. Hänet tunnetaan erittäin pysty- 
vänä ja tunnollisena ammattimiehenä. 
Hän on toiminut tilapäisesti myös puu- 
hiomon vuoromestarin tehtävissä. Am- 
mattitaitoaan hän on kartuttanut suo- 
rittamalla vv. 1957—1958 yhtiön työ- 
teknillisen kurssin paperilinjan. 

KAARLO HASU 
vahtimestari Voikkaan talousosastolta 
täyttää 50  vuotta 22. 1 .  1962. Hän tuli 
yhtiön palvelukseen v. 1937. Talous- 
osastolle auton apumieheksi hän siirtyi 
v. 1939. Oltuaan jonkin aikaa puolus- 
tusvoimien palveluksessa hän tuli v. 
1941 rakennusosastolle, josta siirtyi ta- 

Siiri Saarinen 
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Vilio Valtonen 

Veikko Inkeroinen 

Kaarlo Hasu 

lousosastolle autonkuljettajaksi ja v. 
1951 saunan vahtimestariksi. Hän on 
saanut v. 1949 AK:n hopeisen ansio- 
merkin. 

AATI PULLIAINEN 
l lämmittäjä Kymin höyryosastolta täyt- 
tää 50 vuotta 4. 2. 1962. Hän on syn- 
tynyt HaukivuOrella. Yhtiön palveluk- 
seen hän tuli v. 1937 työskennellen eri 
osastoilla vuoteen 1939, jolloin hän 
siirtyi höyryosastolle kivihiilen kuljetta- 
jaksi ja 1. 5. 1939 lämmittäjäksi. 

SIIRI SAARINEN 
puutarhuri Kymintehtaan keskuspuu- 
tarhasta täyttää 50 vuotta 14. 21962. 
Hän on syntynyt Joutsassa. Yhtiön pal- 
velukseen keskuspuutarhaan hän tuli v. 
1942 puutarhatyöntekijäksi. Vapaa- 
ajan harrastus on ruukkukasvien hoito. 

VEIKKO INKEROINEN 
valkaisuveden valmistaja klooritehtaalta 
täyttää 50 vuotta 16. 2. 1962. Hän on 
syntynyt Iitissä. Yhtiön palvelukseen 
Kymin paperitehtaalle hän tuli v. 1929. 
Palveltuaan eri osastoilla hän v. 1946 
siirtyi klooritehtaalle valkaisuveden val- 
mistajaksi. Hän on palvellut yhtiötä yli 
30  vuotta. Hänet tunnetaan innokkaa- 
na puutarhurina. 

Aleksanteri Kaskenperä 

Aatl Pulliainen 

TAUNO KOTIRANTA 
kirvesmies Kymin rakennusosastolta 
täyttää 50 vuotta 18. 2. 1962. 

ALEKSANTERI KASKENPERÄ 
viilaaja Voikkaan korjauspajalta täyt- 
tää 50 vuotta 18. 2. 1962. Hän on 
syntynyt Harlussa. Hän tuli Läskelän 
tehtaitten palvelukseen v. 1928 viilaa- 
jan oppilaaksi. Työskenneltyään Läske- 
lässä viilaajana ja höylääjänä hän siir- 
tyi v. 1940 Kymin korjauspajalle ja 
sieltä v. 1946 Voikkaan korjauspajalle 
samoihin työtehtäviin. Hän kuului aika- 
naan Läskelän tehtaan soittokuntaan. 
Hän on Kuusankosken Ampujat ry:n 
jäsen. 

VÄINÖ LAURIKAINEN 
maalari Kymin talousosastolta täyttää 
50 vuotta 20. 2. 1962. Hän on synty- 
nyt Iitissä. Yhtiömme eri työosastojen 
palveluksessa hän on työskennellyt yli 
20 vuotta. V:sta 1943 lähtien hän on 
ollut maalarina asuinrakennusosastolla. 

AATOS HAILA 
kirjaltaja Kouvolan Kirja- ja Kivipai- 
nosta täytti 50  vuotta 1.  12. Hän on 
syntynyt Miehikkälässä. V. 1929 hän 
tuli painajaoppilaaksi Kouvolan Kirja- ja 
Kivipainoon ja opin käytyään jäi saman 

Aatos Haila 



Eric Appelroth 

talon palvelukseen, joten hänellä on 
kirjapainossa jo 33zs palvelusvuosi me- 
nossa. Aatos Haila tunnetaan erittäin 
taitavana, huolellisena ja vastuuntun- 
toisena ammattimiehenä ja hän onkin 
'Heidelbergillään' saanut vastata kirja- 
painon vaativimmista yksi- ja moniväri- 
töistä. Hän on ottanut osaa kirjaltajain 
yhteisiin rientoihin, oli perustamassa 
Kouvolan Kirjatyöntekijäin Yhdistystä 
ja on toiminut useita vuosia sen toimi-' 
kunnan jäsenenä sekä rahastonhoita- 
jana. 

METSÄOSASTO 
UUNo KAKKONEN 
metsätyönjohtaja täyttää 60 vuotta 5. 
1. 1962 Tohmajärven Kutsussa. Palvel- 
tuaan noin vuoden ajan Läskelä Oy:ssä 
hän siirtyi mainitun yhtiön tultua Kymin 
Osakeyhtiön omistukseen työnjohtajaksi 
Tohmajärven Kutsuun ja myöhemmin 
Riihivaaraan, josta hän palasi takaisin 
Kutsun työmaille v. 1952. Toimekkaan 
työaherruksen ohessa hän on aikanaan 
osallistunut myös yhteiskunnallisiin luot- 
tamustehtöviin, joista mainittakoon mm. 
jäsenyys kunnanvaltuustossa, verotus- 
lautakunnassa ja Osuusliike Sisä—Karja- 
lan hallintoneuvostossa. Hän on ollut 
yhtiön palveluksessa 35 vuotta. 

ERIC APPELROTH 
aluemetsänhoitaja, metsäkoulun johtaja 
täyttää 60 vuotta tammikuun 26 päi- 
vänä 1962. Suoritettuaan ylioppilas- 
tutkinnon Pietarsaaressa Eric Appelroth 
lähti metsämiehen tielle valmistuen 
metsänhoitajaksi v. 1923. Tämän jäl- 
keen hön on palvellut eri puutavara- 
yhtiöissä, ensin Fiskars-yhtymässä, sit- 
temmin Wilh. Schaumanilla Pietarsaa- 
ressa. Vuodesta 1929 hän toimi Yhty- 
neet Paperitehtaat Oy:n metsänhoitaja- 
na tehtävänään erityisesti yhtiön omien 
metsien kaikinpuolinen hoitaminen. Ky- 
min Osakeyhtiön palvelukseen hän siir- 

Martti Kylmäkorpi Juuso Koppanen 

tyi v. 1954 Sippolan metsäkoulun joh- 
tajan vastuunalaisiin tehtäviin. 

Metsänhoito ja metsätalous onkin ol— 
lut metsänhoitaja Appelrothin erikois- 
ala koko hänen pitkällä metsänhoitaja- 
sarallaan. Yhteydenpito Skandinavian 
maitten metsätalouspiireihin on ollut 
hänelle luonteenomaista ja harva suo- 
malainen metsämies tuntee paremmin 
kuin hän läntisen naapurimaamme met- 
säolot. Luottamustehtävät ovat aina 
avanneet hänelle uusia näköaloja ja 
metsätalouden eri aloilla hän on ollut 
valmis antamaan tukensa ja työpanok- 
sensa siellä, missä metsätietoa ja ra- 
kentavaa työtä metsätalouden hyväksi 
on tarvittu. Yhtiön metsäkoulun johta- 
jana hänellä on ollut tilaisuus jakaa 
runsaita tietojaan oppilailleen ja ohjata 
heitä siihen oikeaan metsämieshenkeen, 
jota ilman metsätaloudella ei tässä 
maassa ole menestymisen mahdollisuuk- 
SICI. 

VÄINÖ PAANANEN 
metsätyönjohtaja täyttää 50 vuotta 8. 
1. 1962 Pihtiputaan Alvajärvellä. Nuo- 
ruusvuosistaan saakka hän on työsken- 
nellyt yhtiön palveluksessa. Työnjohto- 
tehtävissä hän on ollut v:sta 1934 läh- 
tien. V. 1950 hänet nimitettiin vanhem- 
maksi työnjohtajaksi Keski-Suomen hoi- 
toalueen Alvajärven piiriin. Hänen pää- 
asiallisina tehtävinään ovat olleet ka- 
rulla lKarangan' metsäalueella sijaitse- 
vien yhtiön laajojen metsämaiden pii- 
riin kuuluvat erilaiset työnjohtotehtävät. 
Hänen esimiehensä tuntevat hänet ah- 
kerana ja rehtinä sekä tehtävistään tin- 
kimättömästi huolehtivana työnjohtaja- 
na, joka oikeudenmukaisuudellaan on 
saanut osakseen myös alaistensa va- 
rauksettoman luottamuksen. Hän on 
osallistunut paikkakuntansa yhteiskun- 
nallisiin rientoihin ja kuulunut mm. 
kansakoulun johtokuntaan. Hän on 
käynyt Sippolan Metsäkoulun työnjoh- 
tajakurssin. 

Aili Poutanen 

HÖGFORSI N TEHTAAT 
MARTTI KYLMÄKORPI 
huolto-osaston päällikkö konttorista 
täyttää 60 vuotta 26. 1. 1962. Hän on 
syntynyt Ul.  Pyhäjärvellä. Keskikoulun 
suoritettuaan hän tuli v. 1923 Högfor- 
sin Tehtaan palvelukseen. V:sta 1928 
hän toimi vesi- ja lämpöjohtotarvikkei- 
den suunnittelu- ja myyntiosastolla ja 
v:sta 1945 lähtien kyseisen osaston 
vastaavana hoitajana. Huolto-osaston 
päälliköksi hänet nimitettiin 1.  9. 1960. 
Ammattitietouttaan on hän täydentänyt 
alansa erikoiskursseilla. Hän on otta- 
nut innokkaasti osaa maanpuolustus- 
toimintaan ja toiminut mm. paikallis- 
ja aluepäällikkönä. Sotilasarvoltaan hän 
on luutnantti. Erikoisharrastuksista mai- 
nittakoon ampuminen ja musiikki. 
SIIRI LEINO 
hissinkuljettaja kattilaosastolta täyttää 
60 vuotta 27. 1. 1962. Hän on synty- 
nyt Ul. Pyhäjärvellä. Tehtaan palveluk- 
seen hän tuli v. 1928. Oltuaan kuiten- 
kin välillö kymmenkunta vuotta poissa 
tehtaalta hän palasi v. 1942 työhön 
kattilaosastolle. 
MATILDA SARIO 
siivooja konepajalta täyttää 60 vuotta 
5. 2. 1962. Hän on syntynyt Ul. Pyhä- 
järvellä. Tehtaan palvelukseen hän tuli 
valimoon v. 1945. Oltuaan valimossa 
töissä vuoden hän siirtyi muualle, mutta 
palasi v. 1954 tehtaalle takaisin. 
OTTO VUORINEN 
portinvartija täyttää 60 vuotta 11. 2. 
1962. Hän on syntynyt Nurmijärvellä. 
Tehtaan palvelukseen hän tuli v. 1934. 
Hän toimi kolmattakymmentä vuotta 
tehtaan emalilaitoksella. Porttivahdiksi 
hän siirtyi 31. 5. 1961. 
LAURI LAAKSO 
kirvesmies rakennusosastolta täyttää 60 
vuotta 18. 2. 1962. Hän on syntynyt 
Ul. Pyhäjärvellä. Tehtaan palvelukseen 
hän tuli v. 1950. 
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EINO VIRTANEN 
venttiilien koeponnistaja Salon tehtaal- 
ta täytti 50 vuotta 17. 12. Hän on 
syntynyt Perttelissä. Salon tehtaan pal- 
velukseen radiaattorien kasaajaksi hän 
tuli v. 1938. Sen jälkeen hän siirtyi va- 
Iurautaventtiiliosastolle nykyiseen am- 
mattiinsa. 

EEVA RITARI 
hiekanjakaja valimosta täyttää 50 vuot- 
ta 26. 12. Hän on syntynyt Inkerissä. 
Tehtaan valimoon hän tuli työhön v. 
1945. 

JUUSO KOPPAN EN 
kaavaaja valimosta täyttää 50 vuotta 
27. 12. Hän on syntynyt Ul. Pyhäjär- 
vellä. Tehtaan työhön hän tuli v. 1940 
kaavaajaksi valimoon. 

AILI LINDFORS 
siivooja keernaosastolta täyttää 50 
vuotta 21. 1. 1962. Hän on syntynyt 
Ul. Pyhäjärvellä. Tehtaan palvelukseen 
hän tuli v. 1945 keernaosastolle. 

VILJO SUOMINEN 
trukinkuljettaja kattilaosastolta täyttää 
50 vuotta 27. 1. 1962. Hän on synty- 
nyt Pusulassa. Tehtaan palvelukseen 
hän tuli v. 1937. Hän on toiminut 
mm. valimossa ja radiaattoriosastolla. 

MINNE KOIVULA 
rakennustyöntekijä rakennusosastolta 
täyttää 50  vuotta 2. 2. 1962. Hän on 
syntynyt UI. Pyhäjärvellä. Tehtaan pal- 
velukseen hän tuli v. 1951 rakennus- 
osastolle. 

AILI POUTANEN 
puristaja Lahden tehtaalta täyttää 50 
vuotta 4. 2. 1962. Hän on syntynyt 
Pielisjärvellä. Yhtiön palvelukseen hän 
tuli v. 1956. 

HALLAN TEHTAAT 
ALLI HALME 
kimpien lajittelija sahalta täyttää 60 
vuotta 28. 12. Hän on syntynyt Ky- 
missä. Yhtiön palvelukseen hän tuli v. 
1920 selluloosatehtaalle varastoapulai- 
seksi. Oltuaan välillä poissa yhtiöstä 
hän palasi sahalle v. 1942. 

TOIVO KLEIMOLA 
katontekijä lautatarhalta täyttää 60 
vuotta 17. 1. 1962. Hän on syntynyt 
Kymissä. Yhtiön palvelukseen selluloo- 
satehtaalle hän tuli ensimmäisen ker- 
ran v. 1921 ja siirtyi lautatarhalle v.  
1922. Siellä hän työskenteli vuoteen 
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1928, jolloin hän erosi yhtiöstä. V. 
1943 hän tuli uudelleen lautatarhalle 
lajittelijaksi. Nykyisin hän työskentelee 
katontekijänä. 

JUANKOSKEN TEHDAS 

TOINI MYÖHÄNEN 
pääkirjanpitäjä täyttää 50 vuotta 9. 1. 
1962. Hän on syntynyt Juankoskella. 
Keskikoulusta päästyään hän tuli tehtaan 
palvelukseen v. 1928 varastokonttoriin 
siirtyen sieltä laboratorioon sekä edel- 
leen v. 1929 tehtaan pääkonttoriin 
konttoristiksi. V. 1936  hän siirtyi kir- 
janpito-osastolle kirjanpitäjäksi ja v. 
1947 tehtaan pääkirjanpitäjäksi. Hänet 
tunnetaan kyvykkäänä, ammattinsa hal- 
litsevana ja erittäin täsmällisenä henki- 
lönä. Hän on toiminut Juankosken Yh- 
teiskoulun kirjanpidon opettajana vv. 

Kuusankosken 
Naisvoimisleliial 
40-vuotias 

Kuusankosken Naisvoimistelijain 
40—vuotisjuhlaa vietettiin Kuusan- 
kosken seuratalossa sunnuntaina 
19. 11. Tervehdyspuheen piti seuran 
puheenjohtaja Eila Helen kohdis- 
taen kiitoksensa työn alkajille, joh— 
tajille, voimistelijoille ja  kaikille 
ulkopuolisille, jotka ovat antaneet 
seuralle tukensa. Juhlapuheessaan 
SVUL:n Kymenlaakson piirin pu- 
heenjohtaja Urho Saariaho lausui 
mm.: Naisvoimistelu on mitä tär- 
keintä työtä jokaisen suomalaisen 
naisen, neitosen ja lapsen hyväksi, 
sillä sen avulla heistä kasvatetaan 

voimakkaita yksilöitä terveitä j a  

1950—1958, kuuluu Juankosken Sääs- 
töpankin isännistöön ja on Juankosken 
seurakunnan, Morttayhdistyksen, Maa- 
talouskerhoyhdistyksen ja Mannerheim- 
liiton Juankosken osaston tilintarkastaja 
sekä toiminut aikaisemmin mm. Juan- 
kosken Kuohun, Juankosken Sotainvali- 
dit r.y:n ja Juankosken Yhteiskoulun ti- 
lintarkastajana. Hän on Juankosken 
Virkamieskerhon rahastonhoitaja ja 
SPR:n Juankosken osaston hallituksen 
jäsen ja rahastonhoitaja. Hän on kuu- 
lunut Juantehtaan tuotantokomiteaan 
työnantajan sekä toimihenkilöiden edus- 
tajana. Vapaa-ajan harrastuksista on 
mainittava musiikki, erityisesti kuoro- 
toiminta; aikaisemmilta vuosilta lisäksi 
seurakunnan piirissä pyhäkoulu- ja tyt- 
tökerhotyö sekä toiminta Lotta-Svärd- 
järjestön jäsenenä ja lottatyttöjen joh- 
tajana. 

kansamme jäseniksi. Hän totesi, että 
SNLL on laaja ja  voimakas järjes- 
tö ja että Kuusankosken Naisvoi— 
mistelijat on kuusankoskelaisten 
naisten omana seurana täyttänyt 
paikkansa. 

Ohjelmassa oli runsaasti erilaista 
liikunta- ja musiikkiohjelmaa. Seu- 
ra sai vastaanottaa lukuisia onnit- 
teluja. Kymin Osakeyhtiön puolesta 
onnitteli seuraa sosiaalipäällikkö 
Ake Launikari. 

Monipuolista Iiikuntaohielmaa 
neljän vuosikymmenen aikana 

Palavalla innostuksella kokoontui 
14 asiaa harrastavaa naista marras- 
kuun 24. päivänä 1921 kokoukseen, 
missä yksimielisesti lausuttiin Kuu— 

Kuusankosken Noisvoimistelijain 
johtokunta ja ohjaajat kuvattuna 

seuran 40-vuotisjuhlapäivänä 



Tehtaanlääkäri:  

Selkävioisla 

Arvellaan, e t tä  meillä noin puolet 
ihmisistä  ennen 50 ikävuottaan jou-  
tuu kärs imään selän takia,  vaik-  
k a  monet kivulloiset selkävaivat 
olisikin järkevällä selän käytöllä j a  

hoidolla voitu estää.  Näyttää siltä' 
että jokaisen pitää omakohtaisesti 
kokea, mitä selkäkipu on, ennen 
kuin uskoo mikä on terveellinen 
elämäntapa j a  mikä  ei .  

On muistettava, e t t ä  selkäkipu on 
a ina  o i re  jostakin sairaudesta, j a  
sen syyt on ensin selvitettävä, jot ta  
hoito olisi mielekästä. Kivuthan voi- 
va t  johtua esim. munuaisista,  gyne-  
kologisista sairauksista, jopa selän 
pahalaatuisista kasvaimistakin. Voi 
olla kohtalokasta, jos tällaisia sai- 
rauksia hoidetaan omin päin kotona 
j a  summittaisesti naapurin mum- 
mon ehkä täysin sopimattomillakin 
lääkkeillä. Järkevintä on vähänkin 
pitkittyvän selkävaivan takia kii-  
rehtiä lääkärin tutkimukseen, sillä 
vanha selkäsärky on aina vaikea j a  
pitkällinen hoitaa, oli sen takana  
oleva syy  sitten mitä  laatua tahansa.  

Usein selkävaivaisilla todetaan 
muutoksia selän sidekudoksissa. 
Etenkin nikamien välilevyjen rustot 
vanhenemisen j a  rasituksen seu-  
rauksena rappeutuvat, mataloituvat 
j a  menettävät kimmoisuuttaan. Kun  
välilevyt si ir tyvät pois paikoil taan 
j a  painavat  lähikudoksia,  a lkaa sel- 
käkipuja  het i  esiintyä. Rustomuu- 

toksien seurauksena voivat selkä— 
nikamatkin s i i r tyä  j a  muut taa  asen— 
toaan.  

Iskiasvaiva on eräs ikävimpiä sel- 
käsairauksiamme. Siinä rappeutu- 
neen välilevyn pehmeä ydinosa voi 
äkillisessä selän rasituksessa pul- 
pahtaa  esiin j a  työntyy painamaan 
selkäydinkanavaa ta i  hermojuuria,  
jolloin välittömästi tuntuu vihlovaa 
kipua pitkin a la raa jaa  — jopa va r -  
paisiin saakka.  Monen o n  tällöin 
vaikea uskoa, että vika on selässä, 
sillä selkähän on usein täysin oiree- 
ton. 

Äkillinen noidannuoli o n  toinen 
tavallinen selkävaiva.  Se  iskee yl- 
lättävästi j a  usein ilman näennäis- 
tä  syytä.  Kipu on erittäin ko- 
vaa ,  polttavaa paheten pienimmäs— 
täk in  l i ikkeestä.  Se johtuu selän l i-  
haksiston paikallisesta, kouristuk- 
senomaisesta supistumisesta. Har-  
t iat ,  lapaluiden väli  j a  lantiorangan 
seutu ovat sen mielipaikkoja. Kipu 
pakottaa joskus pahimmankin sisu— 
pussin makuulle muutamaksi  päi-  
väksi .  Sairaus on vaaraton j a  pian 
ohimenevä. Lepo, paikallinen lämpö 
sekä tavalliset särkylääkkeet  hel— 
pottavat oireita nopeasti.  Harvem- 
min tarvitaan kipupisteeseen puu-  
dut tavia  ruiskeita.  

Näin kipeä selkä muistuttaa meil— 
le  olemassaolostaan joko äkillisinä 
kipukohtauksina ta i  hillitymmin 
ja tkuvana  särkynä j a  jäykkyytenä. 
Olivatpa selkäkipujen syyt sit ten 
rappeutumisen, tapaturman, sairau— 
den tai jatkuvan rasituksen aiheut- 
tamia, turvaudutaan niiden hoidos- 
sa aluksi muutaman viikon lepoon, 
sitten selän tukemiseen j a  mahdol- 
lisen työasennon korjaamiseen sekä 

sankosken Naisvoimistelijain synty- 
sanat. Kuusankoskelaisten tuntema, 
koululaisten kasvat ta jana  a ikanaan 
paikkakunnalla ollut maisteri Siiri 
Siikanen oli koko ajatuksen ”äiti”. 
Hän toimi seurassa puheenjohtajana 
tai varapuheenjohta jana  yli 26 vuot- 
ta .  Hän toimi myös seuran ensim- 
mäisenä voimistelunohjaajana. 

Varsinaisen voimistelun ohella on 
seuran piirissä harrastettu monia 
er i  l i ikuntamuotoja.  Vuonna 1929 
perustettiin rinnakkaisosastoksi 
Kuusankosken Naisvoimistelijain 
Urheilijat, joka toimi vuoteen 1932. 
Alkuvuosina harrastettiin runsaasti 
hiihtoa, tehtiin yhteisiä hiihtoretkiä 

j a  pidettiin kurssejakin hiihtotaidon 
kohottamiseksi. Pesäpalloilu oli par-  
haimmillaan 1930—luvulla. Koripallo 
oli ohjelmassa sodanjälkeisinä vuo- 
s ina  j a  sen jälkeen lentopallo, jossa 
lajissa seuralla on kaksi piirin mes- 
taruutta.  Kansantanhuja on harras- 
tettu koko toiminnan ajan. 

Seuran voimistelijat ovat osallis- 
tuneet sekä piiri- e t tä  maakunta— 
juhliin, suurkisoihin j a  liiton jär jes-  
tämiin voimistelujuhliin, viimeksi 
Porin Riemukisoihin. Paitsi koti- 
maassa tapahtuneita voimistelujuh- 
lia, on mahdollisuuksien mukaan 
koetettu päästä myös ra jo jen  ulko- 
puolelle oppimaan toisista. 

lopuksi  selkälihasten vahvistami- 
seen.  Vahvat  selkälihakset ovatkin 
ihmisen paras s u o j a  selkävaivoja 
vastaan j a  käytössä n e  ovat  pal jon 
miellyttävämmät kuin  mikään tuki— 
korsetti. Ainoastaan pahimmat ni- 
kamien väli levyjen esiinluiskahduk- 
set  j a  muut  vakavammat  selkäran- 
kasairaudet  tarvitsevat kirurgista 
hoitoa. Leikkauksella poistetaan ki-  
p u j e n  aiheuttaja,  jolloin tervehty— 
minen tapahtuu nopeasti.  

Niin terve kuin viallinenkin selkä 
tarvitsevat  j a tkuvaa  hoitoa. Teho— 
kas j a  ha lpa  keino o n  r i ippua joka  
päivä minuutti  tai  pari .  Jokaisessa 
kodissa j a  työpaikassa pitäisi  olla 
tanko ta i  renkaat,  joissa voisi työ- 
päivän lomassa t a i  sen päätyt tyä 
oikaista j a  venyttää selkäruotonsa 
paikoilleen. Kivuliaatkin selät saa-  
va t  si i tä huomattavaa helpotusta 
vaivoihinsa. Hyvän ryhdin säilyttä— 
minen kävellessä j a  istuessa sekä 
kumaran ta i  muutoin hankalan työ- 
asennon keskeyttäminen tavan takaa 
selän oikaisulla, sen pitäisi tulla ta-  
vaksi  kaikille i lman muuta.  Kou— 
luissa pitäisi ryhdin merkitystä -— 
selän tulevaisuutta ajatel len — eri- 

— tyisesti  painostaa,  samoin tietenkin 
kotona. 

Vanhat  hetekan pohjat ,  kuoppai-  
set  seslongit j a  muu t  enemmän t a i  
vähemmän riippumattoa muistut- 
t ava t  sängyt eivät ole varsinkaan 
heikon selän ystäviä. Valitettavasti 
niitä näkee  vielä sairaskäynneillä 
usein. Onneksi muoti sänkyasioissa 
o n  ollut j o  jonkin aikaa terveellä 
pohjal la .  

Kehittyneet selkälihakset ovat  
tärkeitä myöskin selän kauneutta 
ajatellessa. Monissa missikilpailuis— 
s a  näkee  törröttäviä lapaluita j a  
mannekiiniesityksissä luonnotonta 
notkoselkäisyyttä. Molemmat ilmiöt 
ovat nykyajan surkuhupaisia ihan- 
noitumia. Verratkaapa tällaisia mis- 
se j ä  sor j i in  j a  ryhdikkäisiin voimis- 
tel i ja-  ta i  urheilijaneitosiimme! 

Lopettaessamme aktiivisen liikun- 
nan  alkavat  selkälihaksemmekin Vä- 
hitellen veltostua. Luonnollinen 
ryhti- j a  tukipilaristomme heiken- 
tyy harjoituksen puutteessa eikä 
enää jaksa  kestää suurempia rasi- 
tuksia. Rappeutumisen tuloksena al- 
kavat sitten ensimmäiset selkäkivut. 
Täytyykö Sinunkin tämä omakohtai- 
sesti kokea? Eikö olisi parempi uh- 
rata pari  minuuttia päivässä selän 
hyväksi? Ehkä se t a n k o . . . ?  




