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Kartoittaja Tauno Tuomisen osal- 
ta Kuusanniemen tehdassuunni- 
telman vieminen maastoon alkaa 
olla voiton puolella 

Viime vuoden syyskuussa kerroimme 
ensimmäisen kerran Kuusanniemen suu- 
resta tehdashankkeesta. Suunnitelmat 
on nyt viety niin pitkälle, että koneet 
ja laitteet on tilattu ja rakennustyöt 
aloitettu. Tehtaan rakentaminen ja ko- 
neiden asentaminen tulee viemään ai- 
kaa lähes kolme vuotta ja tänä aikana 
tulemme lehdessämme antamaan luki- 
joillemme tiedotuksia tämän suuren 
työn edistymisestä. 

Lukuvuotena 1961—1962 yhtiön 
ammattikoulussa toteutettiin ammatti- 
miesten jatkokoulutusohjelmaa laajem- 
missa puitteissa kuin koskaan aikai- 
semmin. Työteknillisiä kursseja oli toi- 
minnassa neljä ryhmää ja kaikkiaan 76  
miestä suoritti hyväksytysti 250 oppi- 
tuntia käsittävän kurssiohjelman. Li- 
säksi työnjohtajakurssille pyrkiville oli 
järjestetty valmennuskurssi. 

Högforsin amme-emalilaitos on osoit- 
tautunut ammeiden kasvavan kysynnän 
johdosta pieneksi ja emalilaitosta laa- 
jennetaan kolmannella emaloimisuunil- 

la. Valimon mallipuuvarastOn tilat pa— 
ranevat ja myös valimon laboratorio saa 
kipeästi kaipaamaansa lisätilaa. 

Högforsin koetalo on lopullisesti val- 
mistunut ja Henrikssonin perhe on saa- 
nut kauniin ja nykyaikaisen kodin itsel- 
leen. Sarjan viimeinen kirjoitus sisäl- 
tää omakotirakentajille hyödyllisiä tie- 
toja. 

Eläkeläiset Aatami Nisonen ja Einar 
Kytö kertovat, miten 'oloneuvoksena' 
oleminen on mukavaa, kunhan osaa 
vapauttaan ja vapaa-aikaansa käyttää 
hyväkseen. Eläkeläiset ovat jälleen ko- 
koontuneet yhteisiin kevätjuhliinsa kuun- 
telemaan ja katselemaan hyvää ohjel- 
maa. Tällä kertaa vierailivat juhlissa 
mm. karjalainen sanankäyttäjä lausun- 
tataiteilijatar Kastehelmi Karjalainen ja 
mieskvartett i  Kylän Pojat. 

Yhtiön 50-vuotisansiomitalin saami- 
nen on alkanut käydä perin harvinai- 
seksi, mutta tällä kertaa on näiden kul- 
tamitalimiesten joukko kasvanut koko- 
naista neljällä työnveteraanilla. 



Yhtiömme päästyä viime vuonna 
osalliseksi Maailmanpankin maam- 
me puunjalostusteollisuudelle myön- 

tämästä uudesta lainasta yhtiön 
johto teki päätöksen sulfaattisellu- 
loosatehtaan rakentamisesta Kuu- 
sanniemeen. Tämän alueen tarjoa- 
mia mahdollisuuksia tehtaan pai- 
kaksi on harkittu aikaisemminkin, 
jo 1930-luvulla ja toistamiseen vii- 
me sotien jälkeen Kuusankosken 
tehtaitten uudisrakennustoiminnan 
päästessä jälleen käyntiin. Silloin 
Kuusanniemen 
suunnitelmaksi, mutta kolmas ker- 
ta toden sanoo ja nyt tämä suuria 
pääomia vaativa sulfaattiselluloosa- 

tehdas jäi  vielä 

Kuusanniemen 
s u u n n i t t e l u -  ja 

r a k e n n u s r y h m ö n  
johtoja, dipl.ins. 
P-G. Michelsson 

Kuusanniemen saunalliselluleesa- 
tehtaaseen kaksi kuituliniaa 
tehtaan rakentaminen Kuusannie- 
meen on aloitettu. 

Kuusanniemen sulfaattiselluloosa- 
tehtaan esisuunnittelun on laatinut 
Insinööritoimisto Murto & Pöyry, 
joka sai  työnsä valmiiksi maalis- 
kuussa 1960. Tältä pohjalta yhtiön 
teknillinen osasto on jatkanut lo- 
pullisen tekemistä. 
Tällöin on jouduttu suorittamaan 
eräitä oleellisia muutoksia, mutta 
joka tapauksessa tutkimusluontoi- 
nen esisuunnittelu yksityiskohtaisi- 
ne laskelmineen on tarjonnut luo- 
tettavan perustan jatkosuunnittelul- 

suunnittelun 

le, kertoi teknillisen osaston pääl- 
likkö, dipl. ins. P-G. M i c h e l s -  
s o n ,  joka toimii Kuusanniemen 
suunnittelu- ja rakennusryhmän 
johtajana. Haastateltavamme antoi 
lehdellemme tehdashankkeesta seu- 
raavia tietoja: 

Jos jätämme huomioon ottamatta 
ne kalliit kustannukset, jotka ai- 
heutuvat Kuusanniemen kulkuyh- 
teyksien voidaan 
uuden tehtaan sijoituspaikkaa pitää 
suorastaan ihanteellisena. Vanho- 
jen tehtaiden uusiminen ja laajen- 
taminen on tuonut tullessaan ni- 
menomaan tilanpuutteen takia vai- 

rakentamisesta, 

keasti ratkaistavia ongelmia, mutta 
Kuusanniemessä on väljyyttä pait- 
si nyt rakennettavaa tehdasta myös 
vastaisia laajennuksia silmällä pi- 
täen. Tehdas sijoitetaankin maas- 
toon siten, että sillä tulee olemaan 
tilan ja kuljetuksien kannalta mitä 
parhaat kasvuedellytykset. 

Tehdasalueella joudutaan suorit- 
tamaan melkoisia louhinta- ja ta- 

kokonaisuutta 
ajatellen maastoa voidaan siitä huo- 
limatta pitää kohtalaisen tasaisena, 
minkä lisäksi peruskallio on välit- 

soitustöitä, mutta 

tömästi rakentajan ulottuvilla. Teh- 
taan pohjataso tulee olemaan 15— 
17 metriä Kymijoen vedenpintaa 
korkeammalla. Tämän suuren kor- 
keuseron takia tarvitaan voimakas 
pumppuasema tehdasveden nosta- 
miseksi Kymijoesta. Pumppuasema 
rakennetaan Hölsänniemen lähei- 
syyteen. Toisaalta 
kealla sijainnilla on omat etunsa. 
Viemäröinti on helppo suorittaa ja 
viettävä maasto tarjoaa hyvät edel- 
lytykset jätevesien tehokkaalle kä- 

tehtaan kor- 

sittelylle. 
Kuusanniemen tehdas liittyy 

luontevasti muihin Kuusankosken 
tehtaisiin, vaikka sijaitseekin eril- 

lään. Välimatkat ovat siksi lyhyet, 
että sekä Kymintehtaan että Voik- 
kaan yhdistäminen massaputkilla 
Kuusanniemen tehtaaseen käy hy- 
vin päinsä. Varsin läheinen tulee 
olemaan Kymintehtaan ja uuden 
tehtaan välinen yhteys, sillä Kuu- 
sanniemi tulee saamaan putkien vä- 
lityksellä Kymintehtaan höyrykes- 
kuksesta höyryä j a  klooritehtaalta 
valkaisukemikaaleja. 

vuoden 
syyskuun numerossa ensimmäisen 

Kun lehtemme viime 

kerran kerrottiin Kuusanniemen 
tehdashankkeesta, että 
tehdas tulee käyttämään raaka-ai- 
neena yksinomaan koivua. Sittem- 
min tehdasta on päätetty laajentaa 

mainittiin, 

ja koivulinjan lisäksi rakennetaan 
tehtaaseen myös mäntylinja. Kuu- 
sanniemen tehdas tulee siten val- 
mistamaan sekä koivu- et tä mänty- 
sulfaattiselluloosaa. Edellisen vuo- 
rokausituotannoksi on arvioitu 250 
tonnia ja jälkimmäisen 150 tonnia 
ja tehtaan vuosituotannoksi 125000 
tonnia selluloosaa valkaisematto- 
maksi muunnettuna. Koivuselluloo- 

sa valkaistaan korkeaan vaaleusas- 

teeseen, kun sen sijaan mäntysellu- 

loosa jätetään puolivalkoiseksi. 

Mitä koivun saantiin tulee, sijait- 
see Kuusanniemen tehdas erittäin 

edullisella paikalla maamme koivu- 
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Kuusanniemen tehtaan pienoismalli 
lopullisessa asussaan kuvattuna 'pihan 
puolelta' (katso viereisellä sivulla 
olevaa pohjapiirrosta) 
Kuusanniemen tehtaan suunnittelu- ja 
rakennusryhmä: vas. dipl.insinöörit Sten 
von Troil, Ilmari Lindberg, P-G. Michels- 
son, Erkki Laasonen ja Esko Unkuri sekö 
ekonomi Torsten Nylund 

valtaisimman alueen eteläreunassa. 
Koivun runsaus on muodostunut 
suorastaan ongelmaksi ja täten uu- 
si tehdas tulee edistämään koivun 
käyttöä ja jalostamista. Paperinte- 
kijät ovat viime aikoina alkaneet 
yhä enemmän arvostaa koivusellu- 
loosaa. Sillä on eräitä hyviä omi- 
naisuuksia ja niinpä Kymin pape- 
ritehdas käyttää nykyisin myös 
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koivuselluloosaa. Sitä on jonkin 
verran kokeilumielessä valmistettu 
Kymin sulfiittiselluloosatehtaassa, 
mutta sulfiittimenetelmää käyttä- 
mällä koivuselluloosan valmistami- 
sessa on eräitä haittoja. Sen sijaan 

raaka—aineeksi 
Ky- 

sulfaattiselluloosan 
koivu soveltuu erinomaisesti. 

ostaa tarvitse- 
mansa koivuselluloosan muualta, 
joten vastaisuudessa yhtiömme tulee 
omavaraiseksi tässä suhteessa, min- 
kä lisäksi huomattava osa koivusel- 
luloosan tuotannosta liikenee myy- 

min paperitehdas 

täväksi. 
Voikkaan paperitehdas on käyt- 

tänyt mäntysulfaattiselluloosaa, jo- 
ka niin ikään on ostettu muualta. 

Näin ollen Kuusanniemen tehtaan 
tuotanto-ohjelman tullessa käsittä- 
mään myös mäntyselluloosaa saa- 
daan tämäkin puolivalmiste omalta 
tehtaalta. 

Paljon päänvaivaa tuotti se, kum- 
piko menetelmä, perinteellinen vai- 
hekeitto vaiko jatkuva keitto, otet- 
taisiin käytäntöön. Lopulta vaaka 
kallistui jatkuvan keiton puolelle. 
Tämä menetelmä on viime vuosina 
alkanut päästä alkuvaikeuksistaan 
ja  koska sillä on jo  saatu erittäin 
hyviä tuloksia, päädyttiin loppurat- 
kaisussa tähän selluloosan jatku- 
vaan keittomenetelmään. Tämä mer- 
kitsee sitä, että kummallakin kui- 
tulinjalla tulee olemaan ainoastaan 
yksi keitin. Jos olisi menty vaiheit- 

tapahtuvaan keittomenetel— 
mään, olisi tarvittu kuusi 160 m3zn 
vetoista keitintä. 

tain 

Kuusanniemen tehtaan suunnit- 
telutyöt ovat edistyneet niin pitkäl- 
le, että kaikki tärkeimmät koneis- 
tot on jo  tilattu. Valtaosa niistä 
valmistetaan kotimaassa. Päähank- 
kijoina ovat Rauma-Repola Oy ja 
A. Ahlström Oy:n Karhulan sekä 
Varkauden konepajat. 

Kuorimon koneet ja laitteet val- 
mistaa Rauma—Repola. Kuorimoon 



tulee kaksi kuorimarumpua ja kak- 

si hakkua. Lisäksi Rauma-Repola 

toimittaa pesu-, lajittelu- ja valkai— 
suosastojen koneistot, selluloosan 
kuivauskoneen ja haihduttamon 

Rosenblads-Patenter- 
toiminimeltä saamallaan lisenssillä. 
Ahlström-yhtymän Karhulan kone- 
pajan huomattavimmat toimitukset 

ruotsalaisen 

ovat molemmat Kamyr—tyyppiset 
keittimet. Lisäksi Karhulan kone— 

paja valmistaa kuivauskoneen pi— 

tuusleikkurin ja arkkien latojan. 

Meesauuni, jonka tuotanto on 100 
tonnia kalkkia vuorokaudessa, teh— 
dään Varkauden konepajalla. Kaus- 
tisoimislaitoksen toimittaa Oy Ro- 
senlew & Co Ab:n Porin konepaja. 
Soodakattilan valmistaa ruotsalai- 
nen Götaverken. Kattilan teho tu- 

Suunnittelija 
Vöinö Almin 

pi i rus tus lauda l lo  
on tehdas 

h o h m o t t u n u t  
lopull iseen 
muotoonsa 

J ätelipeää polttoaineenaan käyttä- 
vän soodakattilan ansiosta Kuusan- 
niemen tehdas on melkein omava- 

Sen yhteyteen vastapainekoneisto. 
teho tulee olemaan 18 MVA. Ko- 
neiston toimittaa ruotsalainen de 

lee olemaan 90 tonnia höyryä tun- rainen höyryyn nähden. Kuten Laval-Ljungström. 
nissa 84 kg/cm2:n paineella. Sähkö- edellä mainittiin, pitää lisähöyryn- Tehtaan rakentaminen ja koneis- 
suodatin, joka ottaa talteen meesa- tarpeesta huolen Kymintehtaan tojen asentaminen vaatii aikaa lä- 
uunin savukaasuista suolat, on tilat- höyrykeskus. Myös käyttövoima hes kolme vuotta. Laskelmien mu- 

olla valmiina 
vuoden 1964 loppupuolella. 

saadaan suurelta osalta omasta ta-  kaan tehtaan tulisi 
kaa sijoittamalla höyrykeskuksen 

tu sveitsiläiseltä Oski-Elex-toimi- 
nimeltä. 
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Sullaauiselluloosan 
valmisluksesia 

Kuusankosken tehtailla on val- 

mistettu sulfiittimenetelmän mu- 

kaan selluloosaa jo vuodesta 1886 
alkaen. Sillä alalla yhtiöllämme on 
siten pitkällinen kokemus takanaan. 
Kymin selluloosatehtaan uudestira- 
kentamisen yhteydessä lehdessäm- 

seikkaperäisesti kerrottu 
valmistuksesta 

me on  
sulfiittiselluloosan 
ja tehtaan uudenaikaisista koneis- 
toista ja laitteista, joten lukijakun- 
tamme tietää yhtä ja toista tästä 
yhtiömme tärkeästä tuotannonalas- 
ta. Tarkkaavainen lukija kiinnitti- 
kin edellä julkaistua artikkelia lu- 
kiessaan huomiota sellaisiin Kuu- 

tehtaan hankintoihin 
kuin meesauuniin, kaustisoimislai— 
sanniemen 

tokseen ja soodakattilaan, jollaisia 
sulfiittiselluloosatehtaassa ei ole. 
Jotta voisimme saada Kuusannie- 
men tehtaan toiminnasta jonkinlai- 
sen ennakkokäsityksen, olemme 
pyytäneet dipl. ins. Erkki  L a a - 
s'o s t a kertomaan sulfaattisellu- 
loosan valmistuksesta. 

Koivu tuodaan tehtaan kuorimol- 
1e kuoripäällisenä. Kuoriminen ta- 

Niiden 
hitaasti pyöriessä koivut hankautu- 
vat toisiaan vasten ja tuohet irtoa- 
vat. Kuoritut koivut joutuvat hak- 
kuun, minkä jälkeen lastut seulo- 
taan ja varastoidaan lastusiiloihin 
odottamaan keittovuoroaan. Mänty 
kuljetetaan kuorimolle puolikuorit- 
tuna ja se joutuu sellaisenaan hak- 

pahtuu isoissa rummuissa. 

kuun ja varastosiiloihin. 
Kumpikin kuitulinja on itsenäi- 

nen järjestelmänsä, joten koivu ja 
mänty enempää alkuvaiheen aika- 
na  kuin prosessin edistyessäkään 
eivät joudu toistensa kanssa teke- 
misiin. 

Edellä on jo mainittu keittotavan 
erikoisuus: jatkuva keitto. Se mer- 
kitsee sitä, että keitintä täytetään 
jatkuvasti ja samoin keittimestä 
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Dipl .ins. 
Erkki Laasonen 

saadaan selluloosaa keskeytyksettä. 
Ei  tarvita aikaa vieviä keittimien 
tyhjennyksiä ja täyttämisiä. Muo- 
doltaan molemmat keittimet eroa- 
vat tavallisista keittimistä muistut- 
taen pikemminkin Atlas-rakettia. 
Lastut johdetaan keittimeen ylhääl- 
tä yhdessä keittolipeän kanssa. Ku-  
ten tiedämme, sulfiittiselluloosan 
valmistuksessa keittäminen suorite- 
taan keittohapolla, mutta sulfaatti- 
menetelmää käytettäessä kuitujen 
irrottaminen tapahtuu rikkipitoisen 
lipeän avulla. Lastut ja keittolipeä 
alkavat painua alas ja lastujen lo- 
pullinen kypsyminen tapahtuu keit- 
timen keskiosassa 1700 C:n lämpö- 
tilassa ja 12 ilmakehän paineessa. 
Tähän asti lastut ovat painuneet 
”myötävirtaan”, mutta tästä eteen- 
päin joutuu keittimen 
alaosassa 'vastavirtaan'. Keittimen 
alapään kautta siihen johdetaan pe- 

selluloosa 

suosastolta laimennettua mustali- 
peää ja selluloosa painuu ennen 
keittimestä poistumistaan tämän 
vastavirran läpi. Sekä keittämisessä 
käytetty lipeä että pesuosastolta 
pumpattu mustalipeä poistuvat keit- 
timestä sen keskikohdalta. 

Keittämiseen kuluu aikaa kolmi- 
sen tuntia eli noin neljännes siitä 
ajasta, mikä tarvitaan sulfiittisel- 
luloosan keittämiseen. Massan jat- 
kokäsittely on kummassakin mene- 

telmässä samanlainen. Ensin on pe- 
sun vuoro. Kuusanniemen tehtaan 
pesuosastolla ei tarvita kuitenkaan 
kuin kaksi pesuvaihetta, sillä en- 
simmäinen pesu tapahtui jo keitti- 
men alaosassa, jossa selluloosakeit- 
toa käsiteltiin laimennetulla musta- 
lipeällä. Laji t telu j a  valkaisu tapah- 
tuvat  periaatteessa samoin kuin Ky- 
min sulfiittiselluloosatehtaassa. Ei 
myöskään selluloosan kuivaamises- 
sa, arkittamisessa ja paalittamises- 
sa ole mitään oleellista eroa. 

Lukuun ottamatta jatkuvaa keit— 
tomenetelmää ja keittolipeän käyt— 
töä Kuusanniemen tehtaan kumpi— 
kin kuitulinja muistuttaa siten sul- 
fiittiselluloosan valmistusta. Sitä- 
vastoin mustalipeän käsittelyssä ja 
kemikaalien talteenottamisjärjestel- 

mässä on sulfaattiselluloosatehtaas- 

sa omat erikoiset menetelmänsä. 

Tosin alkuvaihe on kummassakin 

samantapainen. Kymin selluloosa- 

tehtaassa sulfiittiselluloosan jätelie- 

mi  pumpataan haihduttamoon, jos- 
sa siitä vettä haihduttamalla saa- 
daan kuiva-ainepitoisuudeltaan n. 
55-prosenttista polttoainetta. Jäte- 
lientä vastaa sulfaattiselluloosateh- 
taassa mustalipeä, joka sisältää se— 
kä orgaanisia että epäorgaanisia ai- 
neita eli 
tonta puuainesta ja kemikaaleja. 
Myös tämä mustalipeä käsitellään 

selluloosaksi kelpaama- 



haihduttamossa. Sen kuiva-ainepi- 
toisuutta nostetaan haihduttamisen 
avulla 62 prosenttiin, minkä jälkeen 
mustalipeä poltetaan soodakattilas- 
sa. Tällöin orgaaniset ainekset pa- 
lavat, mutta epäorgaaniset eli suolat 
valuvat sulana kattilan pohjalle ja 
ne saadaan talteen. Ennen kuin näin 
vapautunutta natriumkarbonaatin 
ja natriumsulfidin seosta voidaan 
käyttää uudelleen prosessissa, on se 
käsiteltävä kaustisoimislaitoksessa. 
Siinä natriumkarbonaatti muute- 
taan kalkin ja veden avulla nat- 
riumhydroksidiksi. Kaustisoimises- 
sa syntynyt kalsiumkarbonaatti 
puolestaan kuumennetaan meesa- 
uunissa, jolloin hiilidioksidi menee 
ilmaan ja kalkki jää jäljelle. Näin 
menetellen sulfaattiselluloosateh- 
taassa kemikaalit jatkavat kierto- 
kulkuaan ja suorittavat prosessissa 
tärkeätä tehtäväänsä. Tietenkin syn- 
tyy pieniä häviöitä, jotka korvataan 
kemikaalitäydennyksellä. 

Kuusanniemen tehdasta suunni- 
teltaessa on  kiinnitetty erityistä 
huomiota jätevesien ja jätekaasu- 
jen poistamiseen. Jätevedet voidaan 
jakaa kolmeen ryhmään. Ensim- 
mäisen muodostavat jäähdytysvedet 
ja niihin verrattavat. Pyrkimyksenä 
on, että ne ovat jokeen takaisin jou- 
tuessaan yhtä puhtaita kuin joesta 
tehtaaseen. pumpattaessa. Kuitupi- 
toiset ja niihin verrattavat vedet 
pyritään pitämään järjestelmässä 
mahdollisimman kauan. Ne kulkevat 
ennen jokeen joutumistaan saostus- 
altaan kautta. Altaassa kuidut ja 
mekaaninen lika laskeutuvat poh- 
jalle ja kirkastunut vesi lasketaan 
jokeen. Saostusaltaan pohja puhdis- 
tetaan määräajoin raapalla. Näin 
talteen saadut jätteet poltetaan kuo- 
rimosta saatujen koivun kuorien 
mukana. Ns. sanitääriset vedet joh- 
detaan biologiseen puhdistamoon 
ennen jokeen joutumistaan. Jäte- 
kaasut pyritään puhdistamaan pe- 
semällä tai tuhoamaan kemiallisin 
menetelmin. 

Viime vuoden aikana Kuusan- 
niemeen alkoi ilmestyä ensimmäisiä 
ennakoivia merkkejä tulevasta teh- 
taasta. Suuret kuorma-autot kuljet- 
tivat Pekkolanvirran perkaukselta 
ja Voikkaan koskityömaalta kivi- ja 

maamassoja Eerolan kartanon pel- 

loille j a  metsään viitoitettujen rau- 

tatie- ja maantielinjojen penkereik- 

si. Kuusanniemen tulevat kulkurei- 
t i t  alkoivat siirtyä kartalta maas- 

toon j a  eräältä peltoaukealta löytyi 

kartoittajien pystyttämien keppien 
avulla tulevan tehtaan sijaintikin. 

Tänä keväänä on aloitettu varsi- 
naiset rakennustyötkin. Ilmaporien 
äänet ja silloin tällöin kumahtavat 
räjähdykset kiirivät Kuusanniemes- 

tä ja ilmoittavat sulfaattiselluloosa- 
tehtaan rakennusvaiheen alkaneen. 

Mustaltavuorelta ja Ekholmin sil- 
lalta avautuvaan rauhalliseen joki- 
maisemaan on ilmestynyt liikettä ja 
työntouhua. Rakennusmiehet kai- 
vinkoneineen ovat vallaneet Kaar- 
teenlahden pohjukan sekä Hölsän- 

niemen kainalon ja Niementiellä 
jyristävät kuorma-autot. Kauempaa 

puiden välistä pilkottaa varsinainen 
tehdasalue suuren osan jäädessä 

kuitenkin näkymättömiin metsän 
suojaan. Voidaksemme antaa luki- 
joillemme tilannekatsauksen raken- 
nustöiden alkuvaiheista teimme 
eräänä kesäkuun alkupäivänä Kuu- 
sanniemessä kiertokäynnin yhtiön 
rakennuspäällikön Sven-Ake L e m -  
s t r ö m i n  opastamana. 

Yhtiön rakennuspööllikkö, 
dipl.ins. Sven-Äke Lemström 
Kuusanniemen tehdasalueen 

louhintatöitö seuraamassa 

Kaarteenlahden rannalla oli taval- 
laan kaksi työtä samanaikaisesti 
menossa. Eerolan pelloilta tulevaan 
uomaan, joka laskee jokeen Kaar- 

teensillan alitse, valettiin kahta 30 

metrin pituista rumpua. Niitä pitkin 

tullaan tehtaan jätevedet puhdistuk- 

sen jälkeen laskemaan Kymijokeen. 

Jotta ne eivät jäisi pyörtämään 
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Kaarteenlahdessa, jatkuu viemäri 

parinsadan metrin pituisena puu- 
putkena keskelle virtaa. 

Toinen Kaarteenlahden työ on 
kauppalasta tehdasalueelle johtavan 
tien rakentaminen. Tie yhtyy alku- 
matkalla Niementiehen, jota levite- 
tään, mutta kääntyy vasemmalle 

ennen Kaarteenlahden metsämie- 
mekkeen kärkeä. Paikalla oli par- 
haillaan louhintatyöt käynnissä. 
Louhimisen suorittaa urakalla toi- 
minimi Andersson & Aavikko, sama 

liike, joka urakoi Voikkaankosken 
louhintatyöt. Tieleikkaus käsittää 
yhteensä n.  4500 m3 kalliota j a  
maata. Massojen siirrot suoritetaan 
yhtiön rakennusosaston toimesta. 
Tie kulkee edellä mainittujen rum- 
pujen yli kahdeksan metriä kor- 
keana loivaluiskaisena penkereenä. 
Kaarteenlahden pohjukan kautta 
kulkeva Niementie jää entiselleen 
paikallistieksi j a  täten uudesta ties- 
tä huolimatta tämä maisemallisesti 
kaunis ja idyllinen lahti säilyttää 
suurelta osaltaan entisen luonteen- 
sa. Tätä auttaa myös se, että uuden 
tien kallioleikkauksen ja Niemen- 
tien väliin jää näkösuojaksi met- 
sää. 

Pumppuaseman rakentaminen 

aloitettiin varhain keväällä. Koska 
rakennuksen pohjalaatta valettiin 

Caterpillar tiepengertö rakentamassa 

Hölsönniemen läheisyyteen 
rakennettavan pumppuaseman 
pohjalaatta on valettu ja rakennus 
alkaa nousta montusta 

3,5 metriä Kymijoen vedenpinnan 
alapuolelle, tarvittiin erikoistoimen— 
piteitä pohjan kuivana pitämiseksi. 

Tulevan rakennuksen ympärille kai- 

vettiin 24 yhdeksän metrin syvyistä 

uppokaivoa, joihin pantiin reiälliset 

putket j a  ympärys täytettiin kar- 

kealla soralla. Pohjavesi kerääntyy 

putkiin ja pumput pitävät huolen 

jatkuvasta imusta j a  tyhjennykses- 

Kaarteenlahden pohjukan kiertövö 
Niementie ja vanha silta jöövöt 

ennalleen, mutta hieman taaemmaksi 
rakennetaan uusi tehdasalueelle johtava 

maant ie  

tä. Vettä tuntuu riittävän, sillä nosto 
on n.  200 l i t raa minuutissa. Raken- 

nusosaston apuna tässä työssä. on 

Pohjavahvistus Oy. Pumppuaseman 

pohjaan on juntattu 156 paalua, joi- 

hin pohjalaatta on ankkuroitu kiin- 
ni. Rakennuksen tilavuus tulee ole- 
man 3500  m3, josta melkoinen osa 
maanpinnan alapuolella. Pumppu- 
aseman pohjamitat ovat 22><11 m, 
minkä lisäksi siihen liittyy sähkö- 
muuntamo. Pumppuaseman ja teh- 
taan välille rakennetaan Bonna— 

putki. 

Varsinaisella tehtaan rakennus- 

paikalla katsojaa kohtaa mahtava 

näky, vaikka tehtaasta ei olekaan 

vielä mitään näkyvissä. Pelto on laa- 

jentunut n. 20 hehtaarin suuruiseksi 

aukeaksi valtaamalla tilaa metsältä. 

Tässä tapauksessa raivaus on tieten- 

kin ollut perusteellinen, joten pai- 
kalla on nyt alastoman autiuden 
tuntua. Mutta porakoneiden yhtä- 
mittainen pärinä, kompressorien jys- 
kytys ia  kuormaajien sekä autojen 



äänet puhuvat vakuuttavaa kiel- 

tään: tämä paikka on nopeasti 
muuttuva aivan toisenlaiseksi. 

Tärkein työ tässä vaiheessa on 

paikan tasoittaminen. Kalliota lou- 
hitaan n. 80 000 m3 ja maata siirre- 
tään lähes 5 0 0 0 0  m3. Pääosa siitä 
käytetään tehdasalueen tasoitukseen 
ja loput viedään Pekkolanvirran 
kohdalle Ukonlahteen, jonka täyttä- 
minen poistaa uittoa haittaavan 
akanvirran. Maansiirtotyöt suorit- 
tavat urakalla yhteistoimin raken- 
nusliike A. W. Liljeberg Oy j a  Lou- 

hintatekniikka Oy. 
suoritetaan klo 16 jälkeen ja yhdellä 

Räjäyttämiset 

kertaa käytetään dynamiittia 500— 
1 000 kg, joskus jopa 2000  kg. Päi- 
vittäin porataan kallioon reikiä 
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1 000 mzstä 1 500 m:iin miehen päi- 

vätuloksen ollessa 80—100 m. Työt 

aloitettiin toukokuun 8 pnä ja  koko 

maansiirtourakan tulee olla valmiit 

na marraskuun loppuun mennessä. 

Myös rakennusmiehet valmistivat 

parhaillaan lähtöasemiaan. Kuusan- 

kosken tehtailla paljon urakoineen 

Insinööritoimisto Alfred A. Palm- 

berg Oy:n urakkaryhmä pystytti 

parhaillaan työmaaruokalaansa j a  

iso Liebherr-nosturikin oli jo pai— 

kalla odottamassa pystyyn asenta— 

mistaan. Ensimmäinen rakennusvai- 

he  käsittää korjauspajan, konttorin 

j a  tehdasruokalan, jotka sijoitetaan 

samaan tilavuudeltaan 27 700 m3zn 
suuruiseen rakennukseen. Seinära- 

kenteena käytetään Siporexia ja 

punaista tiiltä. Korjauspaja tulee 
saamaan päivänvalon pääasiallisesti 
kattoikkunoiden kautta. Rakennus 
valmistuu vuoden loppuun mennes- 
sä. Syksyllä rakennusohjelma laaje— 
nee. 

Kuusanniemen rakennustyömailla 
oli kesäkuun alkupuolella 180 mies- 

tä, joista yhtiön rakennusosastolai- 
sia n. 80. Rakennustyöväki on Kuu- 

Alueen tasoitustöitö johtavat 
rakennusmestarit Tapio JolI (oik.) ja 
Unto Lindborg 

Rakennusurakoitsijan vastaava 
rakennusmestari Viljo Lintonen ja 

dipl.ins. Unto Viherlaiho l L i e b h e r r i n '  

öörellö piirustuksia tutkimassa 

Niementieltö tehdasalueelle poikkeava 
maan t i e  e r k a n e e  e n n e n  Kaar teen lah tea  

vaatien kallionleikkauksen 

sankoskelta. Kesän kuluessa tulee 

työntekijöiden luku kasvamaan. Li— 
säksi rautatien rakennuksella, jota 

tulemme selostamaan myöhemmin, 

ovat työt käynnissä. Rautatien ra— 
kentamisesta huolehtii Valtionrau- 
tatiet. 

Vain osa tehdasalueesta mahtui tähän 
kuvaan 
Oikealla nökyvön työmaarakennuksen 
läheisyyteen rakennetaan korjauspaja- 
i a  konttorirakennus 



Työnhaun-el kurssi! 
Työteknillisten kurssien viiden- 

nen työvuoden päättäjäiset pidet- 
tiin ammattikoulussa huhtikuun 30 
päivänä. Kuluneen talven kurssi- 
ohjelma oli tähänastisista laaj in j a  
kaikkiaan 76 ammattityöntekijää 
sai todistuksen tunnustuksena seit- 
semän kuukautta kestäneestä aher- 
ruksestaan j a  hyväksytyistä oppi- 
suorituksistaan. Paperilinjalta sai 
todistuksen 39, selluloosa- ja ke- 
mian linjalta 21 ja käytöntarkkai- 
lijoiden kurssilta 16 oppilasta. Pa- 
perialan oppilaat oli suuren luku- 
määrän takia jaettu kahteen ryh- 
mään ja kun kuluneena lukuvuote- 
na oli käynnissä myös valmennus- 
kurssi työnjohtajiksi koulutettavil- 

le, opiskeli ammattikoulussa saman- 

:aikaisesti viisi työteknillisten kurs- 
sien ryhmää. Kurssien opetussuun- 
nitelma käsitti jälleen 250 oppitun- 
tia, joista koulumaista opiskelua oli 
kaksi viikkoa syksyllä ja yksi ke-  
väällä. Muuna aikana käytiin kou- 

lua työn lomassa viikkotuntimäärän 

vaihdellessa neljästä kuuteen. Val- 
mennuskurssi käsitti 180 opetustun- 

tia ja se tapahtui ilman koulumais- 
ta jaksoa. Osanottajia oli 19. 

Ammattikoulun johtokunnan pu- 
heenjohtaja varatuomari Robert 
B r o t h e r u s  käsitteli päättäjäis- 
puheessaan elintason käsitettä ja 
mahdollisuuksia elintason kohotta- 
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miseen. Puhuja mainitsi, että elin- 
taso pyritään usein määrittelemään 
varsin suppeiden tekijöiden perus- 
teella. Sillä ymmärretään kuitenkin 
kaikkien tarpeiden 
tyydyttämisen astetta: perustarpei- 
den ruoan, vaatteiden ja asunnon 

inhimillisten 

lisäksi vapaa-ajan eli lepoon ja vir— 
kistykseen varatun a j an  määrää 
sekä kaikkia niitä keinoja ja väli— 
neitä, joista voitaisiin käyttää nimi- 
tystä kulttuuritarpeet. Elintasover- 
tailuja pyritään usein yksinkertais- 
tamaan ottamalla mittapuuksi ku- 
lutustaso, laskemalla 
autojen, jääkaappien ja televisioi- 
den lukumäärät asukasta kohti. Tu- 
lee kuitenkin ottaa huomioon, että 

esimerkiksi 

tällaisia hankintoja joudutaan usein 
suorittamaan tinkimällä joistakin 
muista tarpeista. Toisaalta esimer- 
kiksi auto on välttämätön kulku- 
neuvo siellä, missä työmatkaa ker- 
tyy kymmeniä kilometrejä, kuten 
on asian laita suurkaupungeissa. 
Kuinka pieni osa talousmenoista 
käytetään perustarpeiden tyydyttä- 
miseen, on eräs vertailuperuste. 
Mutta silläkään tavalla ei saada 
varmaa vastausta, koska yksistään 
maantieteelliset ja ilmastolliset te- 
kijät samoin kuin tavat ja tottu- 
mukset vaikuttavat niin suuresti 
näiden menojen määräytymiseen. 

Mutta itse asiassa tärkeämpää 

kuin elintason vertailujen suoritta- 
minen eri kansojen Välillä on elin- 
tasoon liittyvien kysymysten asetta- 
minen toisin: Onko elintasomme 
kuluneina vuosina noussut, onko 
syytä pyrkiä sitä edelleen nosta- 
maan ja onko siihen mahdollisuuk- 

Jos otamme vertailukohdan 
riittävän etäältä menneisyydestä, 
emme tarvitse edes tilastojen apua 
todetaksemme elintasomme nousun. 

sia? 

Sodan jälkeisistä pulavuosista on 
elintasomme selvästi noussut ja kul— 
taisena pidetyn s'odan edellisen par- 
haan vuoden 1938 elintaso, jonka 
saavuttamisesta presidentti Paasi- 
kivi aikanaan antoi lupauksen, on 
aikoja sitten sivuutettu. Vakaa pyr- 
kimys entistä parempiin oloihin on 
terve asenne, mutta suomalaiselle 

r' 
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76 ommattimiestö suoritti pööttyneenö 
lukuvuotena työteknillisen kurssin 

luonteelle olisi vierasta, jos tuohon 
pyrkimykseen liittyisi amerikka- 
laismainen taipumus arvioida itsen- 
sä  j a  kanssaihmisensä rahassa. Mi- 
kään ei viittaa siihen, että mahdol- 
lisuutemme kohottaa elintasoamme 
olisi käytetty loppuun. Pikemmin- 
kin näyttää siltä kuin teknillinen 
kehitys lumivyöryn tavoin avaisi 
aina uusia ja uusia teitä, joita myö- 
ten voimme lisäämällä työpanok- 
semme arvoa kohottaa elintasoam- 
me. Tuotantovälineitä — koneita ja 
työkaluja — pystytään kehittämään 



yhä paremmiksi ja niitä opitaan 
käyttämään yhä tehokkaammin. Tä- 
hän liittyy kuitenkin eräs ehto. Se- 
kä  tuotantovälineiden suunnittelu 
että niiden käyttö edellyttää jatku- 
vaa koulutusta. Tietopiirin lisäämi- 
nen ja omien sekä toisten kokemus- 
ten hyväksikäyttö ovat ne tekijät,  
jotka ensi kädessä tekevät sen mah- 
dolliseksi. Lopuksi varatuomari 
Brotherus lausui kurssilaisille seu- 

V a r a t u o m a r i  Robe r t  B ro the rus  
p i tämässä  työ tekni l l i s ten  kurss ien 
pää t t ä j ä i spuhe t t a  

raavaa: ”Teidän viimetalvinen 
aherruksenne täällä ammattikoulun 
suojissa on ollut yhtenä renkaana 
siinä ketjussa, jota rakennetaan 
päämääränä elämänehtojemme jat- 
kuva parantaminen. Työskentelyn- 
ne täällä koituu varmasti hyödyksi 
jokapäiväiselle työllenne tehtaissa 
ja laboratorioissa, sillä tieto antaa 
työlle varmuutta, kokonaisuuden 
tunteminen antaa sille mielenkiin- 
toisuutta, j a  se  yhteisymmärrys, 

joka opettajan j a  oppilaan välillä 
syntyy luokkahuoneen ilmapiirissä, 
helpottaa molemmin puolin toisten- 
sa ymmärtämistä myös työpaikoilla. 

Yhtiön puolesta on minulla ilo 
saada kiittää opettajia ja onnitella 
oppilaita menestyksellisesti suorite- 
tusta työstä.” 

Todistusten jaon suoritti ammatti- 
koulun rehtori Viljo T & n n e r.  Hän 
mainitsi, et tä kuluneiden vuosien 
aikana työteknillisiltä kursseilta on  
saanut todistuksen 270 ammatti- 
miestä, heidän joukossaan 11 työn- 
johtajaksi koulutettua. Tulokset sa-  

moin kuin työntekijöiden osoitta- 
ma harrastus koulutuskysymyksiä 
kohtaan ovat vastanneet odotuksia. 

Tilaisuudessa ammattikoulun poi- 
kasoittokunta esiintyi kahdesti dir. 
mus. Alvar Korven johdolla, Pekka 
Nissilä soitti huilusoolon ja kant-  
tori Tapani Rautasuo pianosoolon. 
Tilaisuus päättyi kahvitarjoiluun. 

Todistusten jaon jälkeen puhui 
isännöitsijä Curt  C e d e r c r e u t z  
mainiten, että jo  sotavuosien jäl-  
keen heräsi ajatus ammattityönte- 
kijöiden jatkokoulutuksen tarpeel- 
lisuudesta. Asiasta puhuttiin paljon 
j a  varsinkin yhtiömme teknillinen 

johtaja,  dipl.ins. Björn Sucksdorff 
oli se henkilö, joka innokkaimmin 
a jo i  koulutuksen järjestämistä. Suu- 
rimmaksi osaksi hänen ja  rehtori  

Viljo Tannerin ansiota on, että 
työteknilliset kurssit saatiin käyn- 
tiin syksyllä 1957. Johtaja  Sucks- 
dorff oli aina mukana kurssien al— 
kajaistilaisuuksissa ja päättäjäisissä. 
Hän seurasi kurssitoimintaa hyvin 
kiinteästi, oli täynnä intoa ja uu-  
sia ajatuksia ja oli aina valmis aut-  
tamaan opetusohjelman läpiviemi- 
sessä j a  kursseista saatujen koke- 

musten hyväksikäyttämisessä. Tä- 
nään ins. Sucksdorff ei  ole enää 
joukossamme, vaikka hän olikin vie- 
lä suunnittelemassa näitä Viiden- 

Kurssien primukset: 
vas. Pau l i  V i r t a ,  

J u k k a  J u n n o l a ,  
M i k k o  Rissanen  j a  

H a n n u  Sokura 

Pape r i l i n j an  o p p i l a s  M i k k o  J ä r v i n e n  
saa todis tuksensa,  

o i k .  r eh tor i  Vi l jo  T a n n e r  

nen lukuvuoden työteknillisiä kurs- 
seja.  Kunnioittaakseen hänen muis- 
toaan ovat hänen työtoverinsa päät— 
täneet, et tä opettajiston lausunnon 
mukaan opintonsa menestykselli- 
simmin suorittaneille oppilaille, yh- 
delle kultakin nyt päättyvältä kurs— 
silta, annetaan kirjalahja ins. Sucks- 
dorff in muiston kunnioittamiseksi. 
Tämän jälkeen isännöitsijä Ceder- 
creutz jakoi arvokkaat kirjalahjat  
seuraaville: Jukka  Junnola (pape- 
rialan kurssin a-ryhmä) ,  Mikko 
Rissanen (paperialan kurssin b-  
ryhmä) ,  Pauli Virta (selluloosa- j a  

kemiallisen alan kurssi) ja Hannu 
Sokura (käytönvalvojain kurssi) .  



Muulos- la laajennuslöilä 
Högforsin Tehtaalla 

Valimon puumallivaraston muutostyöt Amme-emalilaitosta laajennetaan ja 
ja laboratorion laajentaminen tapahtuu laitoksen tuotantokyky kasvaa 
n'ciin ahtaassa tilassa tehdasrakennusten kolmanneksella uuden emaloimisuunin 
keskellä ansiosta 

lO  

Högforsin päätehtaan tuotanto- 
koneistoa ja tehdastiloja laajenne- 
taan parhaillaan. Äskettäin aloi- 
tettiin kaksi sähkösulatusuunia kä- 
sittävän teräs- ja metallisulaton 
koekäyttö. Tulemme myöhemmin 
selostamaan tätä uutta sulattoa ja 
rajoitumme tällä kertaa uudisra- 
kennustoimintaan. 

Valimon vanhaa puumallivaras- 
toa muutetaan parhaillaan uutta 
käyttötarkoitusta varten. Pohjaker- 
rokset tulevat kuten aikaisemmin 
sisältämään valimon puu- ja amme- 
mallit. Nämä varastot sijaitsevat 
samassa tasossa kuin valimot, mikä 
on suuri etu kuljetusyhteyksiin 
nähden. Ylimmän kerroksen saa 
kokonaan käyttöönsä laboratorio. 
Tämä tila liittyykin välittömästi va- 
limon nykyiseen laboratorioon. Su- 
latuskapasiteetin kasvaessa jo  mo- 
nipuolistuessa laboratorion tilat 
ovatkin käyneet riittämättömiksi, 
joten lisätila myös laboratorion 
kannalta on mitä tervetullein. Tä- 
män muutoksen suorittaa tehtaan 
oma rakennusosasto. Rakennustyöt 
valmistuvat ensi vuoden vaihteen 
tienoilla. 

Toinen rakennustyömaa liittyy 
välittömästi tehtaan tuotannon laa- 
jentamiseen. Högforsin ammeilla on 
viime aikoina ollut niin suuri ky- 
syntä, että sen täyttäminen on tuot- 
tanut vaikeuksia. Valimo kyllä pys- 
tyy lisäämään ammeiden valmis- 
tusta, mutta pullonkaulana on am- 
me-emalilaitos, joka on viime ai- 
koina työskennellyt kohnessa vuo- 
rossa. Jotta ammeiden tuotantoa 
voitaisiin lisätä, tarvitaan uusi am- 
meiden emaloimisuuni kahden van— 
han lisäksi. Huhtikuussa aloitet- 
tiinkin ammevalimon laajentami- 
nen. Uudisrakennus tulee olemaan 
tilavuudeltaan n. 3000  m3 ja liit- 
tyy välittömästi vanhaan osaan. 
Uuteen rakennukseen tulee ema- 
loimisuunin lisäksi varastotilaa, 
mikä on välttämätöntä paitsi var— 
sinaisen varastoimisen myös laadun- 
tarkkailun kannalta. Kuten tunnet- 
tua joutuvat ammeet emaloimisen 
jälkeen erittäin ankaraan laatutar- 
kastukseen ja luokitukseen. 

Emalilaitoksen uudisrakennus on 
annettu työurakkana urakoitsija 
Oskari Virtaselle. Rakennus val- 
mistuu syksyn kuluessa, minkä 
jälkeen päästään uunin muuraus- 
ja asennustöihin. 



Högforsin 
koelalo 

Högforsin koetalo valmistui suun— 
nitelmien mukaan asumiskuntoon 
viime vuoden marraskuussa. Leh- 
dessämme seurattiin talon raken- 
nusvaiheita j a  lupasimme vielä ker-  
ran palata asiaan kertomalla ra-  
kennus— ja lämmityskustannuksista 
sekä talven aikana saaduista muis- 
ta kokemuksista. 

Kuten lukijamme muistavat koe- 
talomme on kivirakenteinen. Ulko- 
seinissä on kaksi puolen kiven muu- 
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Rakennuksen pohjapiirros: keskellä 
halli, jonka molemmilla puolilla 
huonetilat; oikealla olevassa p'ci'cidyssö 
autotalli ja lämpökeskus 

rausta ja välissä vuorivillaeriste. 
Rapatut seinäosat muurattiin käy- 
tetyistä tiilistä ja osa ulkoseinistä 
on puhtaaksimuurattu. Välipohja 
on  puurakenteinen, vesikatto aalto— 
alumiinilevystä. Talon kokonaispi- 
tuus on 17,1 m, leveys toisesta pääs- 
tä 7,9 m ja autotallin puoleisesta 
päästä 9,3 m. Kaikki talon käyttö- 
tilat ovat samassa kerroksessa. 

Talon alkuperäinen kustannus- 
arvio oli 2,7 milj. mk. Kun Henriks- 
sonin perhe sopi Högforsin Tehtaan 
kanssa siitä, että tehdas saa käyt- 
tää taloa koetalonaan, sovittiin sa- 
malla siitä, että kustannusarviota ei  
muuteta alkuperäisestä. Se säästö, 
joka koitui Högforsin toimituksista, 
käytettiin rakennusstandartin ko- 
hottamiseen. Alkuperäinen kustan— 
nusarvio edellytti esimerkiksi koksi- 
lämmitystä, mutta taloon rakennet- 
tiin kuitenkin öljylämmityslaitteet. 
Eräät muutkin yksityiskohdat oli 
alunperin suunniteltu ratkaistavak- 
si yksinkertaisemmin kuin mitä ta— 
pahtui. Toisin sanoen: perhe Hen- 
riksson sai  nyt alkuperäisen rahoi- 

Henr ikssonin  pe rheen  omakoti talo,  jonka 
rakennusvaiheita on lehdessömme 
tarkoin seurattu,  näyttöä valmiina 
nö in  komealta 

Talon kaunis, kodikas ja valoisa 
olohuone 

tusohjelman mukaisesti arvoltaan 
noin puoli miljoonaa markkaa pa- 
remman talon. 

Kokonaiskustannukset jakautui- 
vat seuraavasti: perustus-, eristys- 
ja betonointityöt 331583 mk, väli- 
ja yläpohja 136 488 mk, muuraus- 
ja rappaustyöt 637 675 mk, pelti- ja 
rautatyöt 222 555 mk, ovet, ikkunat 
ja sisustukset 551355 mk, viemä- 
röinti- j a  putkityöt 406 621 mk, 
sähkötyöt 189 331 mk,  maalaus, ta-  
petointi ja lattianpäällysteet 169 428 
mk, muut kulut kuten kuljetukset, 
vakuutukset ym. 75 488 mk. Nämä 
summat, joissa on mukana sekä työ- 
että ainekustannukset, tekevät yh- 
teensä 2 7 2 0  524 mk. Talon koko- 
naishinnaksi tuli siis Högforsin Teh- 
taan toimittamia tarvikkeita ja ra- 
kentajan omaa työtä lukuunotta- 
matta vain 20524 markkaa enem- 
män kuin rahoitussuunnitelmassa 
oli alunperin edellytetty. 

Viime talvena tutkittiin talon 
lämmityskustannuksia. Talon läm- 
mitysöljysäiliö, johon mahtuu 3 ton- 
nia öljyä, otettiin heti syksyllä täy- 
teen. Tammikuussa jolloin Vaara- 
lassa ei vielä ollut lumiesteitä, tuo- 
tiin vielä tonni öljyä. Tämä neljän 
tonnin määrä riittikin sitten hyvin 
koko talveksi. Toukokuun alussa oli 
säiliössä jäljellä 600 litraa. Kun läm- 
mitysöljyn ominaispaino on  n .  850 

kg/m3, painaa jäljellä oleva 600 lit- 
raa  noin 510 kg. Koko kulutus on 
ollut 3 4 9 0  kg. Polttoöljy Z:n hinta 
paikalle ajettuna on 11:20/kg, joten 
talon lämmityskulut ensimmäisenä 
lämmityskautena olivat 39 100 mk. 

Yhden talven kokemusten perus- 
teella on hiukan uskallettua lähteä 
arvioimaan, kuinka suuret talon 
lämmityskulut olisivat koko vuoden 
aikana. Jos kuitenkin arvioisimme, 
että varsinaisen lämmityskauden 
ulkopuolella käytettäisiin öljyä 1,5 
tonnia, olisi kokonaiskulutus noin 
5 tonnia. Tällöin olisivat kustan- 
nukset vuotta kohti 5 6 0 0 0  mk j a  
kuukautta kohti 4 7 0 0  mk.  Raken- 
nusalan ammattimiehet ovat yleen- 
sä sitä mieltä, että kivitaloa on en- 
simmäisenä talvena lämmitettävä 
hieman enemmän kuin mitä asu- 
mismukavuus Välttämättä vaatii. 
Niinpä koetalossakin on  huoneläm- 
pötila yleensä pidetty noin 220 C:n 
tienoilla. Yhden asteen lisäys sisä- 
lämpötilassa merkitsee polttoaine- 

jatkuu sivulla 24 
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Eläkeläiset Einar Kytö (vas.) ja 
Aatami Nisonen Vuolenkosken 
lomokodin pihamaalla 
motkomuistojoon kertoilemossa 

Itämeren risteilyllä 
ia muikunpyynnissä 
Savomaassa 

Eläkeläiset ovat jälleen olleet o t -  
tamassa kesää vastaan Vuolenkos- 
ken lomakodissa. Mukavasti j a  rat— 
toisasti heiltä lomapäivät kuluivat. 
Sen saatoimme todeta käväistes- 
sämme heitä tervehtimässä. Kuu- 
saan ja  Voikkaan vanhoista asiois- 
ta kiinnostuneelle tuollainen vierai- 
lu eläkeläisten luona Vuolenkoskel- 
la on aina antoisa. Tunnelma on 
ehyt, mielet virkeitä j a  kun on 
tultu yhteen, innostutaan herkästi 
muistelemaan menneitä aikoja  j a  
tapahtumia. Kullakin on oma elä- 
mänkulkunsa, mutta vuosikymme- 
niä kestänyt uurastaminen yhtiöm- 
me palveluksessa on antanut muis- 
tojen koppaan paljon yhteisiä koke- 
muksia. Siksipä keskustelu liikkuu— 
kin ikään kuin samalla aaltopituu- 
della. 

' Tä l l ä  kertaa emme aio kuiten- 
kaan kosketella tavanomaista aihe— 
piiriä, vaan kerromme kahdesta elä- 
keläisestä, jotka ovat innokkaita ul- 
koilijoita ja  matkailijoita ikävuosis- 
taan huolimatta. 

Tapasimme kaksi hyväkuntoiselta 
vaikuttavaa ukkoa istumassa puis- 
ton penkillä. Toinen oli meille en- 
nestään hyvä tuttu Einar Kytö. Hän 
esitteli meille lomatoverinsa, ko- 
meaviiksisen Aatami Nisosen ja ke- 
haisi, että Aatami oli kolunnut Eu- 
roopan Jäämerta, Venäjänmaata ja 
Englannin saarivaltakuntaa myö- 
ten. Tiesimme Kydön ehtymättö- 
mäksi leikinlaskijaksi j a  oletimme 
hänen haluavan höystää keskuste- 
luamme. Mutta pian meille selvisi, 
että Nisonen oli todella paljon mat- 
kustellut mies. 

Kysyimme, mistä tämä Aatami 
Nisosen matkustamisinto johtui? 
Hän vastasi haluavansa vaihtelua 
elämäänsä. Hänestä olisi ollut an- 
teeksiantamatonta, jos hän olisi ke— 
sälomansa kyyhöttänyt vanhanpo- 
jan mökissään Kolarinmäellä. Piti 
saada arkisen vastapainoksi vaihte- 
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lua ja virkistystä ja sitä antavat 
Nisosen mielestä parhaiten uusien 
maisemien sekä vieraiden kaupun- 
kien näkeminen ja  tutustuminen 
toisenlaisiin oloihin sekä ihmisiin. 
J okapäiväiseen elämäänkin Nisonen 
saa tervetullutta vaihtelua lenkkei- 
lemällä päivittäin muutamasta kilo- 
metristä aina peninkulmaan saakka. 

Aatami Nisonen oli oppinut vael- 
tamisen j o  lapsena. Hänen kotipi- 
täjässään Lemillä olivat elämisen 
mahdollisuudet hänen lapsuudes- 
saan perin vaatimattomat. Poikasen 
oli miltei mahdoton saada ansiotyö- 
tä j a  niinpä hän 11 vuoden ikäise- 
nä lähti kymmenkunnan muun po- 
jan kanssa Inkerinmaalle paimenen 
paikkaa hakemaan. Sellainen työn- 
hakumatka ei ollut mitään uutta. 
Mielellään inkeriläiset ottivat suo- 
malaispoikia lehmiänsä paimenta- 
maan ja  suomalaisia miehiä hevos- 
paimeniksi. Hän pääsikin ensim- 
mäisellä Inkerin-matkallaan erään 
5-taloisen kylän paimeneksi. Seu- 
raavana kesänä oli hänen hoidos- 
saan kahdeksan talon karja j a  kak- 
si seuraavaa kesää hän oli paime- 
nena kylässä, jossa oli kymmenen 
taloa. 

Paimen lähti karjan mukana met- 
sään ja suon reunamille auringon- 

nousun aikaan. Keskipäivällä karja 
tuotiin kolmen tunnin ajaksi kotiin, 
minkä jälkeen laiduntaminen jatkui 
aina auringonlaskuun saakka. Au- 
ringon kehrä määräsi siten paime— 
nen työpäivän pituuden. Evääksi 
hänelle annettiin pullollinen mai- 
toa ja siirapilla voideltu leipä. 15 
kertaa kesässä oli särpimenä voita. 
Paimen muutti lehmien lukumää- 
rän mukaan talosta taloon ja vaih- 
toi joka kerta ylleen kunkin talon 
paimenen vaatteet. Jalkineet oli 01- 
tava itseltään. Kerran kesässä oli 
paimenella vapaapäivä. Palkkaa hä- 
nelle maksettiin kesästä 20 kulta- 
ruplaa. 

Rippikoulu katkaisi Nisosen In- 
kerinmaan paimenmatkat ja rippi- 
koulun käytyään hän pääsi hinaa- 
jaan lämmittäjän apulaiseksi. Jäl- 
leen hän sai olla liikekannalla jou- 
tuen matkustamaan etupäässä Sai- 
maan kanavaa edestakaisin. Viimei- 
senä purjehduskesänään hän oli 
matkustajalaiva Imatrassa, joka 
purjehti Saimaalla. 

Niin paimenelle kuin laivamie- 
hellekin riitti työtä vain keväästä 
syksyyn ja  sen tähden oli koetetta- 
va saada kokovuotinen työpaikka. 
Sellainen löytyi Kymintehtaalta. 
Nisosesta tuli hollanterimies ja sen 



jälkeen hän työskenteli lähes kolme 
vuosikymmentä liimakeittiössä. 

Mutta Nisosen matkustamisesta- 
han me lupasimme kirjoittaa, joten 
jätetään savet, alunat ja liimat sik- 

seen. Nisosesta tuli Valtionrautatei- 
den rengasmatkojen uskollinen ys- 
tävä. Hän kiersi loma-aikoinaan 
kaikki mahdolliset rengasmatkat ja 
täydensi niitä vielä itse suunnitte- 
lemillaan syrjähypyillä. Joskus hän 
suunnitteli reitin omin päin ja käyt- 
ti hyväkseen alennukseen oikeutta- 
vaa matkailulippua. Näin hän on op- 
pinut tuntemaan Suomen jotakuin- 
kin kaikilta kolkiltaan. Erityistä 
mielihyvää tuntien hän muistelee 
Lapinmatkaansa, joka ulottui Saa- 
nan laelle ja ra jan  yli Tromsaan 
saakka. 

Kun Nisonen viitisen vuotta sit- 
ten joutui eläkkeelle, tuntui elä- 
mänmuutos hänestä vaikealta, mut- 
ta matkustamisesta ja ulkoilemises- 
ta hän löysi sopivan tasapainoitta- 
jan. Nythän hänellä olisi aikaa 
säästövarojen turvin käydä tutustu- 
massa maailmaan laveammaltakin. 
Niin on myös tapahtunut. Ensin hän 
matkusti seuramatkan mukana Le- 
ningradiin. Samanlaiselta kuulem- 
ma näytti Nevan kaupunki kuin hä- 
nen aikanaan Inkerin—matkoilla t ä -  
tä suurkaupunkia ihmetellessä. Ai- 
noastaan hevoset olivat hävinneet 
raitiovaunujen edestä. Mutta koko- 
naan uusi maailma kohtasi Nisosta 
Itämeren risteilyllä, jonka pääkoh- 
teina olivat Visby ja Köpenhamina. 
Kun eläkeläiset Vuolenkosken lo- 
makodissa eräänä iltana katselivat 
televisiossa Köpenhaminan tivolia, 
tuumi Nisonen, että onhan sitä tuol- 
la tultu huviteltua. Näin kaukomat- 
kustamisen makuun päästyään Ni- 
sonen on sitten ollut seuramatkan 
mukana Lontoossa, Skotlannissa ja 
Irlannissa saakka. 

Keskustelun lomassa Nisonen ve- 
ti  taskustaan komean hollantilaisen 
sikarilaatikon ja olisimme saaneet 
vetää juhlalliset sauhut, jos emme 
olisi sattuneet kuulumaan tupakoi- 
mattomiin. Mutta vähät siitä, sillä 
sikarilaatikkoon liittyvä tarina kor- 
vasi hyvin sen nautinnon, minkä tu- 
pakkamies olisi tuosta hienoetiketti- 
sestä sikarista varmaan saanut. Kun 
näet oltiin paluumatkalla Englan- 

Erös Vuolenkoskello tänä keväänä 
lomailleisto elökelöisryhmistö 

nista, järjestettiin laivalla Mister 
Itämeri-kilpailu. Miespuoliset osan- 
ot ta ja t  olivat siinä juhlahumussa 
kanssamatkustajien arvosteltavina 
ja yksimielisesti Aatami Nisonen 
valittiin Mr. Itämereksi. Hänet ku- 
kitettiin, hänen olkapäälleen pantiin 
voittajan tunnus, leveä ”marsalkan- 
nauha' ja kapteeni ojensi hänelle 
hienon sikarilaatikon. Se oli kaik- 
ki  hauskaa ja harmitonta hupia, 
mutta samalla myös sellainen huo- 
mionosoitus, jollaista Aatami Niso- 
nen ei  edes unissaan ollut kokenut. 

Tiedustelimme mihin päin haasta- 
teltavamme aikoo suunnata tämän 
kesän matkansa? Nisonen vaikutti 
salaperäiseltä, mutta ties vaikka 
hänet nähtäisiin tänä kesänä komei- 
ne viiksineen j a  reippaine olemuk- 
sineen Rooman j a  Napolin katuja 
mittelemässä. 

Sellaista matkakertomusta ei ole- 
kaan joka pojalla esitettävänä. ”Ei- 
hän tässä kehtaa enää Savon-mat- 
koista puhuakaan', tuumi Einar 
Kytö, mutta ei malttanut olla jat- 
kamattakaan. Savonmaan etukarta- 
nossa Voikoskella Sarkajärven ja 
Vuohijärven läheisyydessä hänellä 
on kesämökki ja siellä hän käy ah- 
keraan kalassa. Mutta Savoon päin 
on  näinä eläkevuosina vetänyt pi- 
temmällekin, Kuopion markkinoille 
ja aina Vehmersalmelle saakka. 
Siellä hyvien tuttavien luona hän 
on ollut muikkua pyytämässä ja sel- 
laisia ovat saaliit olleet, ettei ete- 
län ihminen todeksi uskoisi, jos 
niistä alkaisi kertoa. Kytö on naut- 
tinut muistakin savolaisten her- 
kuista, kalakukosta, savusaunasta 
ja savon murteesta, mikä hänen 
huumorintajulleen on sellaista man- 

naa kuin vastakirnuttu voi ja läm- 
pimäisrieska makuhermoille. Sen 
sijaan Rauman—murteelle Kytö nyr- 
pisti nenäänsä. Hän on nimittäin 
matkustellut Varsinais-Suomessakin 
ja todennut, että vaikea on kaikista 
sanoista saada tolkkua Tasala Vil- 
kin ja Hakri Iiron kaupungissa. 

Einar Kytö seurallisena miehenä 
liittää näihin matkoihinsa aina vie- 
railun jonkun hyvän tuttavan luo- 
na. ”Ei kehtaa kieltää, kun kutsu- 
vat kyläilemään.” Ja  varsin hyvin 
uskommekin, että hänelle satelee 
tuollaisia kutsuja. Hän on verraton 
seuramies, hauskan pitäjä. Jo kou- 
lupoikana hänestä käytettiin nimi- 
tystä Hauska Kytö. Tuo nimi oli 
muuten totta isoa H-kirjainta myö- 
ten. Äidin sukunimi oli näet Hauska 
ja kun poika suuren lapsiperheen 
jäsenenä usein majaili äidinäitinsä 
luona, sopi häntä nimittää sekä 
Hauskaksi että Kydöksi. Mutta hu- 
moristin lahjat Einar Kytö sittenkin 
on perinnyt ennen kaikkea isältään 
Robert Kydöltä, joka vanhan pol- 
ven muistissa elää vielä maan mai- 
niona 'huumormiehenä'. 

Einar Kydön leikkisään elämän- 
asenteeseen kätkeytyy filosofiaakin. 
Hän on sitä mieltä, ettei kannata 
olla puolta tuntia kauempaa vihai- 
nen, jos sitäkään. Onhan hänkin 
joskus joutunut sanaharkkaan, mut- 
ta vielä saman päivän kuluessa hän 
on tullut sovinnon kättä tarjoamaan. 
"Kuka nyt ehdoin tahdoin rasittaisi 
itseään ja myrkyttäisi elämäänsä 
riitelemällä ihmisten kanssa ja kan- 
tamalla pahaa mieltä ja vihan sie- 
mentä sisimmässään”, on Einar Ky- 
dön, virkeän eläkeläisen viisas to- 
teamus. 
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Kuusankosken tehtailla vietettiin 
huhtikuun 15 pnä eläkeläisten ke— 
vätjuhlia, jotka muodostuivat hyvin 
iloisiksi ja virkistäviksi tilaisuuk- 
siksi. Ohjelma oli korkeatasoista j a  
vaihtelevaa. Eläkeläiset olivat jäl- 
leen saapuneet runsaslukuisasti juh- 
liinsa. Kymintehtaalla oli juhlapaik- 
kana Koskela ja Voikkaalla seura- 
talo. 

Kuusankosken Orkesteri aloitti 
juhlan Koskelassa soittamalla mais- 
teri Veikko Talven johdolla P. J. 
Hannikaisen ja Armas Järnefeltin 
sävellyksiä. Kymintehtaan korjaus— 

pajan päällikkö, dipl. ins. Allan 
A a 1 t o lausui tervehdyspuheessaan 
eläkeläisille ilonsa siitä, et tä he 
osallistuvat aina runsaslukuisasti 
yhtiön eläkeläisille järjestämiin 
juhlatilaisuuksiin. Se on  merkkinä 
siitä, että eläkeläiset tuntevat kuu- 
luvansa yhteen ja viihtyvänsä tois- 
tensa parissa. Sitä paitsi se ilmaisee 
vahvojen siteiden yhdistävän heidät 
vielä omaan tehtaaseen. Myös yh- 
tiön kannalta nämä juhlat ovat tär- 
keitä. Onhan yhtiöllä tällä tavalla 
edes jossakin määrin tilaisuus osoit- 
taa kiitollisuuttaan eläkeläisilleen 

Eläkeläisten 
kevätjuhla! 

siitä työstä, jonka he ovat yhtiön 
hyväksi tehneet. Kauppalanjohtaja 
Jaakko M i k k o n e n  toi eläkeläi- 
sille Kuusankosken kauppalan ter— 
vehdyksen. Hän valotti puheessaan 
niitä toimenpiteitä j a  suunnitelmia, 
joita kauppalassamme on tehty van- 
huksien elämän ja elinehtojen pa- 
rantamiseksi j a  turvaamiseksi. J uh- 
lan muusta ohjelmasta vastasivat 
taiteilija Kastehelmi Karjalainen, 
ilonpitäjä ja rikastarinainen karja— 
lainen kertoja, joka pakisi suoraan 
kuuntelijain sydämeen, sekä Suo- 

'Kyliin Pojat' vierailivat kevötjuhlissa 
ja l a u l u n  lomassa vilvoittelivat 
Koskelan pihalla 

li 

Nöin suloinen pari tanssi 
Koskelassa menuettia 

Vieraita ja esiintyjiä Koskelassa: 
oik. taiteilija Kastehelmi Karjalainen, 
kauppalanjohtaja Jaakko Mikkonen 
rouvineen ja juhlayleisöö 

men Kansallisoopperasta saapuneet 
Kylän Pojat. Tämä ilomielinen kan- 
sallispukuinen kvartetti esitti kan- 
sanlauluja, veikeitä ja haikeita. 
Heidän esityksensä saivat eläkeläis- 
ten silmät hyvästä mielestä kimmel- 
tämään ja hymyn herahtamaan huu- 
lille. Kaksi pikkutyttöä Kuusankos— 
ken Naisvoimistelijoista esitti vie- 



hättävän menuetin, jonka oli oh— 
jannut rva Irma Pethman. Kuusan- 
kosken Teatteri esitti Maila Talvion 
kirjoit taman näytelmän ”Huhtikuun 
Manta,. Tilaisuuden loppusanat lau- 
sui” yhtiön sosiaalipäällikkö Äke 
L a u 11 i k a r i .  

Voikkaalaisten juhlassa lausui 
tervehdyssanat Voikkaan rakennus- 
osaston päällikkö, dipl. ins. Matti 
J a n k e r i .  Voikkaan Sekakuoro 
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AK:n ku l ta inen  ans iomerkki  
Laur i  P ihka la l l e  

Oheisessa kuvassa on  tyytyväisiä 
i lmeitä j a  juhlallisen hetken tun -  
tua.  Syytä siihen onkin, sillä apu-  
laisisännöitsijä Olov Hixén on  juuri  
kiinnittänyt AK:n kultaisen ansio- 
merkin Kuusaan autotallin esimie- 
hen Lauri  Pihkalan rintapieleen 

lauloi ope t ta ja  Paavo Laurikaisen 
johdolla j a  Voikkaan Naisvoimiste- 
lijoiden tyttöryhmä esitti Molla- 
Maija-tanssin.  Ohjelmassa oli myös 
Kuusankosken Orkesterin musiikki- 
esityksiä. Taiteili ja Kastehelmi Kar -  
jalainen j a  Kylän Poja t  esiintyivät 
Voikkaallakin saaden innokkaat 
suosionosoitukset. Lämminhenkisissä 
j a  mieleenpainuvissa loppusanois— 
saan sos.pääll. Launikari toi esiin 

Kas tehe lmi  
K a r j a l a i n e n  

helskyt te lemössö 
sano is ta  a r k k u a a n  

V o i k k a a l a i s t a  
juhlayleisö'ci 

Suvivi r t tö  
veisaamassa 

rva Veera Pihkalan seistessä mie- 
hensä rinnalla. 

Kultaisen ansiomerkin saaminen 
edellyttää erityisen tunnollista ja 
esimerkillistä päivätyötä automie- 
hen vaativalla työsaralla. Kun Pih- 
kala alkaa muistella menneitä, tun- 
tuu siltä kuin hänen elämänsä liit- 
tyisi auton, tuon ajallemme niin 
tunnusomaisen kulkuneuvon, histo- 
riaan. Hän on  ajanut  Viiksi—Heik- 

sen tärkeän tehtävän, mikä van- 
hemmalla väellä on  tällä hetkellä 
työtään suorittavan sukupolven ym- 
märtäjänä j a  auttajana. Tilaisuus 
päättyi Suvivirteen. Kummassakin 
tilaisuudessa eläkeläisille jaettiin 
, k e v ä t p u s s i t ' .  

kiä elikkä erään aikakauden Fordia 
j a  sellaisia kuuluisuuksia kuin  Mer-  
cedes-Benz, Fiat, Packard, Oldsmo- 
bile, Rower j a  monia muita laatu- 
vaunu ja .  Mutta  paljossa ne poikke— 
sivat nykyisistä jälkeläisistään. 
Esim. Mercedes-Benz painoi yli 
2 0 0 0  kiloa j a  hevosvoimia oli vain 
22. Alkuaikoina Pihkalan ajoki t  oli- 
vat avoautoja, eikä lämmityslait- 
teista ollut tietoakaan. Vaihdetan— 
got olivat auton sivulla ja sen täh- 
den sadesäällä autoil i jan oli  pan- 
tava käsivarteensa irrallinen öljy- 
kankainen hihasuojus. Koska moot- 
torit olivat heikkoja, oli vaihde- 
t ankoa  käytet tävä yhtä mit taa.  Ei-  
kä  se pahus mennyt päällekään 
niin pehmeästi ja sulavasti kuin 
nykyajan autoissa. 

Tällaisilla autoilla Pihkala kyy- 
ditsi metsäherroja pitkin Suomea 
sydänmaiden tukkisavotoita myö- 
ten. Joskus kävi niin, että Kuopion 
puolessa kuljettaessa talvi lumipy- 
ryineen yllätti j a  silloin ei  auttanut 
muu kuin panna auto junaan ja 
tulla rautatien kyydillä takaisin. 
Kottikärryjä ne olivat 1920-luvun 
autot nykyisiin 'hymyihin' verrat- 
tuna, tuumi Lauri Pihkala. l '  

1 5  



Varatuomari C. J. Ehrnroothille 
yhtiön 25-vuotismitali 

Kymin Osakeyhtiön viime yhtiöko- 
kouksessa huhtikuun 17 pnä kokouksen 
puheenjohtaja lakitiet. lis. C. A. Öhman 
ojensi yhtiön hallituksen puheenjohta- 
jalle, varatuomari C. J. Ehrnroothille 
yhtiön 25-vuotisansiomitalin ja kiitti 
häntä neljännesvuosisadan kestäneestä 
suuriarvoisesta työstä Kymin Osakeyh- 
tiön hyväksi. Varatuomari Ehrnrooth tuli 
yhtiömme hallituksen jäseneksi v. 1936 
ja v:sta 1945 hän on toiminut hallituk- 
sen puheenjohtajana. Kuvassa lakitiet. 
lis. Öhman (vas.) luovuttaa mitalin vara- 
tuomari Ehrnroothille. Takana vasem- 
malta lukien johtaja B. Björkman, vuo- 
rineuvos Gustaf Arppe ja fil.tohtori C- 
E. Olin. 

Kolme uutta kultamitalimiestä 
Karkkilassa 

Huhtikuun 15 päivänä oli Högforsin 
Tehtaan virkamieskerholla Karkkilassa 
juhlatilaisuus, jossa jaettiin kolmelle 
50 vuotta yhtiötämme palvelleelle kul- 
taiset ansiomitalit. 

Aluksi isännöitsijä C. J. Cedercreutz 
puhui kultaisen ansiomerkin saajille. 
Hän selosti teollisen työn vaiheita ja 
työntekijän osuutta. Lopuksi puhuja 
kohdisti sanansa juhlan kunniavieraille 
kolmelle työn veteraanille, jotka nyt 
saivat 50  vuoden palvelusaikansa täy- 
teen. Kiitettyään heitä uutterasta työs- 
tä kiinnitti rva Eva Cedercreutz kultai- 
set ansiomerkit heidän rintapieliinsä. 

Ansiomerkin sai ensimmäisenä ikä- 
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järjestyksessä vanhin Vihtori F r i m 0 n. 
Hän tuli jo nuorena poikana tehtaalle 
juoksupojaksi. Varsinaisen päivätyönsä 
hän suoritti kuitenkin valimossa, jossa 
toimi valurina ja kaavaajana 4 0  vuo- 
den ajan. Hän on toiminut lisäksi teh- 
taan sairaskassan puheenjohtajana 
usean vuoden ajan. Ansioistaan hänelle 
on myönnetty Suomen Valkoisen Ruu- 
sun mitali kultaristein. 

Toisena sai mitalin Rudolf H e n e | |. 
Hän aloitti työnsä jo 11-vuotiaana poi- 
kasena. Hän oli aluksi tiilenajossa, 
mutta siirtyi sitten tehtaan metsätöihin. 
Kuten Friman on Henellkin suorittanut 
pitkän päiväntyönsä tehtaan valimossa. 
Hän on toiminut sekä kaavaajana että 
valajana ja valmistanut kaikkia vali- 
mossa tehtäviä valukappaleita. 

Nuorimpana joukosta sai mitalinsa 
Emil L i n d  e 1 ö f. Hän edustaa vanhaa 
perinnettä Högforsin palveluksessa. Jo 
Lindelöfin isä ja isoisäkin ovat olleet 
työssä tehtaalla. Lindelöf tuli tehtaan 
palvelukseen maatalousosastolle, missä 
hän on koko ajan uskollisesti palvel- 
lut. Hän on suorittanut kaikkia maa- 
talousalan töitä. Viime vuodet hän on 
toiminut traktorinkuljettajana, kesäisin 
pelloilla ja talvisin auraten tehdas- ja 
asuntoalueen tiet. 

50-vuotisansiomerkin saaneet 
Vihtori Friman (vas.), 
Rudolf Henell ja Emil Lindelöf 

Vihtori Friman vastaanottamassa 
ansiomerkkiään, oik. isännöitsijä 

C. J. Cedercreutz ja vas. 
rva Eva Cedercreutz 



Kymintehtaalainen 
kultamitalimies 

Kymin paperitehtaan massankäsitte- 
lyosaston etumies I lmari  T i k k a l a  
tuli 28. 5. olleeksi 50 vuotta yhtiön 
palveluksessa. Hänen kunniakseen oli 
Koskelaan järjestetty kahvitilaisuus, jos- 
sa hänelle ojennettiin yhtiön 50-vuotis- 
ansiomitali. Isännöitsijä Curt Cedercreutz 
puhui '50-vuotiaalle' kiittäen häntä pit- 
käaikaisesta palveluksesta yhtiössä ja 
ojentaen hänelle ansiomitalin kunnia- 
kirjoineen. Kuvassa vasemmalta Kymin 
paperitehtaan ylimestari Ahti Hakalai- 
nen, käyttöpääll ikkö Lennart Gräsbeck, 
'kultamitalimies' I lmari Tikkala, isän- 
nöitsijä Curt Cedercreutz ja käyttöinsi- 
nööri Artur Lundin. 

KU USAN KOSKEN TEHTAAT 

EINAR SUOMINEN 
varastonhoitaja Kymin selluloosatehtaal- 
ta tulee 24. 7. olleeksi 4 5  vuotta yhtiön 
palveluksessa. Hän on syntynyt Jäm- 
sässä 14. 7. 1898.  Yhtiön palveluk- 
seen Kuusaan rakennusosastolle hän tul i  
v. 1915 .  Sen jälkeen hän työskenteli 
mm. paperitehtaalla, ulkotyöosastolle ja  
Kuusaan sahalla. Koneenhoitajaksi Ky- 
min selluloosatehtaolle hän tuli v. 1922.  
Varastonhoitajaksi hän siirtyi v. 1957.  

Einar Suominen Sulo Venäläinen 

SU LO VENÄLÄINEN 
vi i laa ja Voikkaan korjauspajal ta tulee 
27. 7. olleeksi 45  vuotta yhtiön pal-  
veluksessa. Hän on syntynyt Iit issä 22. 
6.  1 9 0 0 .  Yhtiön palvelukseen hän tu l i  
v .  1 9 1 5  Kuusaan rakennusosastolle. 
Sieltä hän s i i r ty i  Voikkaan rait iotieosas- 
tolle v. 1 9 1 9  veturin lämmittäjäksi työs- 
kennellen myöhemmin pikkuveturirn kul- 
jettajana vuoteen 1948  saakka. Sen jäl- 
keen hän on ol lut Voikkaan korjaus- 
pajalla viilaajana. 

EMIL MALM 
työnjohtaja kuljetusosastolta tulee 2. 9. 
olleeksi 45  vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on syntynyt 13. 6. 1899 Hartolassa 
ja tuli yhtiön palvelukseen Voikkaan 
paperitehtaalle v. 1916 .  Sieltä hän siir- 
ty i  v. 1 9 1 9  ulkotyöosastolle hiomopui- 
den lastaajaksi. V. 1 9 4 0  hänet nimi- 
tettiin työnjohtajaksi samalle osastolle 

Emil Malm 

pääasiallisena tehtävänään purkaus- ja 
lastaustöiden valvonta. 

SANNI JARTIMO 
ki r jur i  Voikkaan rakennusosastolta tu- 
lee 1. 6. olleeksi 40 vuotta yhtiön pal- 
veluksessa. Saatuaan pöästötodistuksen 
Lahden kouppakoulusta v. 1922  hän 
tuli yhtiön palvelukseen. Nykyisin hän 
toimii Voikkaan rakennusosastolla van- 
hempana kirjurina. 

VILJO HINKKURI 
l i ikuntaneuvojan apulainen Kymin so- 
siaaliosastolta tulee 4. 7. olleeksi 40  
vuotta yhtiön palveluksessa. Hän on 
syntynyt Iitissä 4. 9. 1898.  Yhtiön pal- 
velukseen Kuusaan sahalle hän tuli v. 
1922.  Kymin paperitehtaalle hän siirtyi 
v.  1 9 2 7  ja  työskenteli siel lä kalanterin- 
käyttäjänä. Sosiaaliosastolle hän siirtyi 
v.  1958 .  Hän toimi Kymintehtaan pää- 
luottamusmiehenä vv. 1945—1957. 

Vil jo Hinkkuri 
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Juho Haag 

JUHO HAAG 
varastonhoitaja Kymin rokennusosastolta 
tulee 10 .  7.  olleeksi 40  vuotta yhtiön 
palveluksessa. Hän on syntynyt Pieksä- 
mäellä. Vuoden ikäisenä hän muutti 
vanhempiensa mukana Kuusankoskelle. 
Yhtiön palvelukseen talliosastolle hän 
tuli v. 1920. Sen jälkeen hän työsken- 
teli mm. sähköosastolla, sahalla, sellu- 
loosatehtaalla, ulkotyöosastolla ia va- 
rastolla. V:sta 1927 lähtien hän on 
yhtäjaksoisesti ollut yhtiön palveluk- 
sessa. Kymin rakennusosastolla hän on 
työskennellyt v:sta 1940. Varastonhoi- 
tajana hän on ollut v:sta 1947 lähtien. 
Työssään hän on huolellinen ia tunnol- 
linen. 

YRJÖ VIRTANEN 
varastotyöntekijö klooritehtaalta tulee 
17. 8. olleeksi 40  vuotta yhtiön palve- 
luksessa. Hän on syntynyt Iitissä 29. 3.  
1906. Yhtiön palvelukseen hän tuli v. 
1920 rakennusosastolle. Palveltuaan yh- 
tiötä eri osastoilla hän siirtyi klooriteh- 
taalle v. 1930. 

YRJÖ RAJALA 
Minton-koneenkäyttäjiä Kymin selluloo- 
satehtaalta tulee 2. 9. olleeksi 40 vuot- 

Otto Makkonen 

Yriö Vir tanen 

ta yhtiön palveluksessa. Hän on synty- 
nyt 16. 12. 1907 Valkealassa. Yhtiön 
palvelukseen asiapojaksi pääkonttoriin 
hän tuli v. 1922. V. 1925 hän siirtyi 
metsäosastolle harjoittelijaksi. Kymin 
selluloosatehtaolla hän on työskennel- 
lyt v:sta 1931 lähtien. 

KU USAN KOSKEN TEHTAAT 

OTTO MAKKONEN 
hissinkuliettaia Kymin paperitehtaan 
yankee—koneosastolta täyttää 60 vuotta 
20. 7. Hän on syntynyt Kangasniemellä. 
Yhtiön palvelukseen ulkotyöosastolle hän 
tuli v. 1924. Työskenneltyään eri osas- 
toilla vuoteen 1957 hän siirtyi Kymin 
paperitehtaan yankee-koneosastolle his- 
sinkuljettajaksi. 

OSKARI KATOMAA 
puiden latoja Voikkaan puuhiomolta 
täyttää 60 vuotta 22. 7. Hän on synty- 
nyt Mäntyharjussa ja tuli yhtiön palve- 

Oskarl Katomaa 

Yrjö Ralala 

lukseen Kymin ulkotyöosastolle v. 1921. 
Sen jälkeen hän työskenteli Voikkaan 
ulkotyöosastolle ja höyryosastolla. Puu- 
hiomon palvelukseen hän siirtyi v. 1944. 

FRANS VUORIN EN 
voimalaitoksen hoitaja Voikkaan sähkö- 
osastolta täyttää 60 vuotta 23. 7. Hän 
on syntynyt Karkussa. Yhtiön palveluk- 
seen hän tuli v. 1919 Voikkaan ulko- 
työosastolle. Tämän jälkeen hän työs- 
kenteli eri osastoilla v:een 1944, jolloin 
hän siirtyi Voikkaan sähköosastolle tasa- 
virtavoimalaitoksen hoitajaksi. Nykyi- 
seen toimeensa vesivoimalaitoksen hoi- 
tajaksi hän siirtyi v. 1957. Hänen har- 
rastuksistaan mainittakoon kalastus ja 
puutarhanhoito. Hän on rakentanut 
kaksi omakotitaloa. 

MUISTO NIEMI 
massankäsittelyosaston etumies Kymin 
paperitehtaan yankee-koneosastolta töyt- 
täö 60 vuotta 25. 7. Hän on syntynyt 
Valkealassa. Yhtiön palvelukseen maa- 
talousosastolle hän tuli v. 1915. Nykyi- 
selle työosastolleen hän siirtyi v. 1952. 
Massankäsittelyosaston etumiehenä hän 
on toiminut v:sta 1957 lähtien. Yhtiötä 
hän on palvellut 45 vuotta. 

Frans Vuorinen 



Muisto Niemi 

MARTTA KNAPP ' 
rakennustyöntekijä Voikkaan rakennus- 
osastolta täyttää 60 vuotta 26. 7. Hän 
on syntynyt Mäntyharjussa. Yhtiön pal— 
velukseen Voikkaan paperitehtaalle hän 
tuli v. 1942. Rakenwnusosastolle hän 
siirtyi v. 1943 .  

TOIVO TURPEINEN 
varakoneenhoitaja Voikkaan paperiteh- 
taalta täyttää 60 vuotta 3. 8. Hän on 
syntynyt Valkealassa. Yhtiön palveluk- 
seen Voikkaan paperitehtaalle hän tuli 
v. 1920. Koneenhoitajana hän on ollut 
v:sta 1938 lähtien. Hän on palvellut 
yhtiötä yli 40 vuotta. 

LAURI RIHU 
viilaaja Voikkaan korjauspajalta täyt- 
tää 60 vuotta 8. 8. Hän on syntynyt 
Valkealassa. Yhtiön palvelukseen Voik- 
kaan rakennusosastolle hän tuli v. 1922. 
Työskenneltyään eri osastoilla vuoteen 
1926 hän siirtyi Voikkaan selluloosateh- 
taaIIe viilaajaksi ja v. 1930 Voikkaan 
korjauspajalle selluloosatehtaan korjaa- 
mon viilaajaksi. Hänen vapaa-aikansa 
on kulunut omakotitalon rakennuspuu- 
hissa jo puutarhan hoidossa sekä kesä- 
mökillä kalastuksen parissa. 

Toivo Turpeinen 

LAURI SYVÄJÄRVI 
Voikkaan puuhiomolta täyttää 60 
vuotta 13. 8. Hän on syntynyt Jäm- 
sässä. Yhtiön palvelukseen hän tuli 
Voikkaan rakennusosastolle v. 1927. 
Voikkaan puuhiomolle hiojaksi hän si i r -  
tyi v. 1933. Hän on toiminut työmaa- 
luottamusmiehenä viiden vuoden ajan. 
Pilkanmaan Pilkkeen toiminnassa hän 
on ollut mukana seuran perustamisesta 
lähtien mm. 15 vuotta rahastonhoita- 
jana. Hän on seuran kunniajäsen ja sai 
seuran kultaisen ansiomerkin Pilkkeen 
25-vuotisjuhlien yhteydessä. Muista va- 
paa-ajan harrastuksista mainittakoon 
shakki. Hän on rakentanut 'markanton- 
t i l le '  omakotitalon, jonka hirret hän on 
itse kaatanut ja veistänyt. Ainoastaan 
sähkö- ja muuraustyöt on hänen talos- 
saan teetetty vieraalla, kaikki muu on 
omaa 'käsialaa'. 

HUGO SALONEN 
I I  keittäjä Voikkaan selluloosatehtaalta 
täyttää 60 vuotta 17. 8. Hän on synty- 
nyt Iitissä. Yhtiön palvelukseen Voik- 
kaan sahalle hän tuli v. 1917. Työsken- 
neltyään eri osastoilla hän siirtyi v. 
1932 Voikkaan selluloosatehtaalle, jossa 
hän on työskennellyt yhtäjaksoisesti |y- 

Vllho Kosonen 

Lauri Syväjärvl  

hyitä aikoja puuhiomolla, rakennusosas- 
toIIa ja karbiditehtaalla lukuun otta- 
matta. Vapaa-ajat kuluvat omakotitalon 
parissa. 

VILHO KOSONEN 
kalanterinkäyttäjä Kymin paperitehtaal- 
ta täyttää 60 vuotta 3. 9. Hän on syn- 
tynyt litissä. Yhtiön palvelukseen hän 
tuli ensimmäisen kerran v. 1914 Kuu- 
saan rakennusosastolle. Kymin paperi- 
tehtaalle hän siirtyi v. 1921 viivaus- 
koneelle ja v. 1924 kiillotuskalanterille. 
Hänen harrastuksiinsa kuuluu musiikki. 
Hän on Kuusankosken Orkesterin johto- 
kunnan puheenjohtaja. Myös urheilutoi- 
minnassa hän on ollut mukana ja on 
nykyisin Kuusankosken Puhdin vapaa- 
jäsen. 

EMIL LEHTINEN 
kirvesmies Kymin rakennusosastolta 
täyttää 60 vuotta 3. 9. Hän on synty- 
nyt Jaalassa. Nuorena miehenä hän teki 
erilaisia maanviljelystöitä, mutta siirtyi 
myöhemmin rakennustöihin. Yhtiön paI- 
velukseen Kuusaan voimalaitoksen ra- 
kennustyömaalle hän tuli v. 1941. Hän 
on kuulunut työväenyhdistykseen ja am- 
mattiyhdistykseen monia vuosia. Nuo- 

Emil Lehtinen 
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Otto Bäckman 

rempana hän harrasti hiihtoa ja otti 
osaa nuorisoseuratyöhön. Hän on aina 
ollut innokas kalamies ja sunnuntait 
tahtovatkin kulua järvellä. Hän harras- 
taa myös puutarhanhoitoa. 

OTTO BÄCKMAN 
Voikkaan työnhakutoimiston hoitaja 
täyttää 60 vuotta 7. 9. Hän on synty- 
nyt Kuusankoskella. Suoritettuaan Kou- 
volassa keskikoulun hän tuli v. 1921 
tuntikirjuriksi koskityömaalle. Asevel- 
vollisuutensa suoritettuaan hän siirtyi 
Voikkaan ulkotyöosastolle työnjohtajak- 
si. V:sta 1937 hän toimi talousosastolla 
kuljetusmestarina ja v. 1948 hänet 
nimitettiin Voikkaan työnhakutoimiston 
hoitajaksi. Hän on ollut innokas yhdis- 
tysmies ja kuulunut mm. Voikkaan Ur- 
heilu-Veikkojen, Kuusankosken Teolli- 
suustoimihenkilöiden ja Voikkaan Mes- 
tarikerhon johtokuntiin, harrastanut 
näyttelemistä, toiminut Voikkaan teh- 
taitten tuotantokomiteassa ja osallistuu 
vielä nykyisinkin mm. palokuntatoimin- 
taan, vaikka omakotitalo puutarhoineen 
on vi ime aikoina vienyt suurimman osan 
vapaa-ajasta. 

TOIVO VIHERVAARA 
ojuri Haukkasuolta täytti 50 vuotta 2. 6. 
Hän on syntynyt Sysmässä. Nuoruudes- 
toan saakka hän on ollut etupäässä 
metsä- ja ojitustöissä. Yhtiön palveluk- 
seen Haukkasuolle hän tuli v. 1945 
työskennellen aluksi kesäisin nostoko- 
neiIIa ja v:sta 1959 lähtien vakinaisesti 
ojankaivussa. Ennen sotia hän ol i  puo- 
Iustuslaitoksen metsä- ja ojitustöissä 
useita Vuosia mm. 3 vuotta työnjohta- 
jana. Sotiin hän osallistui JP I:ssä koho- 
ten ylikersantiksi ja toimi sodan loppu- 
puolella 2 vuoden ajan joukkueenjohta- 
iana. Ansioistaan sodassa hänelle on 
myönnetty VM 1 ja 2 sekä VR 4. Hän 
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Toivo Vihervaara 

on saattanut mall ikelpoiseen kuntoon 
omistamansa pikkutilan, jonka kehittä- 
miseen hän uhraa kaiken vapaa-aikan- 
sa. 

ARVO SKINNARI 
rakennustyöntekijä Voikkaan rakennus- 
osastolta täyttää 50 vuotta 2. 7. Hän 
on syntynyt Iitissä. Yhtiön palvelukseen 
Kuusaan sahalle hän tuli v. 1929. Siellä 
hän työskenteli apumiehenä, naulaa- 
jana ja höylääjänä. V. 1954 hän siir- 
tyi rakennusosastolle, jossa edelleenkin 
työskentelee pääasiassa eristystöissä. 

KSENIA RIPATTI 
siivooja klooritehtaalta täyttää 50 vuot- 
ta 13. 7. Hän on syntynyt Iitissä. Yh- 
tiön palvelukseen hän tuli v. 1940 kloo- 
ritehtaalle. Hän on palvellut yhtiötä yli 
20 vuotta. 

ALVAR HYLEH 
Iastaaja karbiditehtaalta täyttää 50  
vuotta 14. 7. Hän on syntynyt Iitissä. 
Yhtiön palvelukseen hän tuli ensi ker- 
ran v. 1929 Kuusaan sahalle. Sen jäl- 
keen hän työskenteli eri osastoilla. V. 
1945 hän tuli karbiditehtaalle nykyi- 
seen toimeensa. 

ARVO NIILOLA 
puhelinkeskuksen hoitaja Kymin sähkö- 
osastolta täyttää 50 vuotta 17. 7. Hän 
on syntynyt Valkealassa. Yhtiön palve- 
lukseen rakennusosastolle hän tuli v. 
1928. Sieltä hän siirtyi vuoden kuluttua 
sähköosastolle puhelinasentajaoppilaak- 
si. Sen jälkeen hän on työskennellyt 
yhtäjaksoisesti puhelinasentajana ja 
v:sta 1943 lähtien myös puhelinkes- 
kuksen hoitajana. Ammattitaitoaan hän 
on kartuttanut useilla alansa kursseilla. 
Vapaa-aikansa hän on käyttänyt oma- 

Alvar Hyleh 

kotitalon rakentamiseen. Kalastus on 
aina kuulunut hänen mieluisimpiin har- 
rastuksiinsa. 

VÄINÖ LALLU KKA 
selluloosan saostaja Voikkaan paperiteh- 
taalta täyttää 50 vuotta 19. 7. Hän on 
syntynyt Käkisalmessa. Yhtiön palveluk- 
seen hän tuli v. 1956 Kymin talous- 
osastolle. Sen jälkeen hän työskenteli 
mm. Kymin ja Voikkaan rakennusosas- 
toilla sekä neljä vuotta Kymin paperi- 
tehtaalla. Voikkaan paperitehtaan pal- 
velukseen hän siirtyi v. 1961. 

TOIVO SALONEN 
jälkivuolija Voikkaan selluloosatehtaalta 
täyttää 50  vuotta 20. 7. Hän on syn-” 
tynyt Elimäellä. Yhtiön palvelukseen hän 
tuli ensimmäisen kerran v. 1936 Kymin 
ulkotyöosastolle. Sen jälkeen hän työs- 
kenteli yhtiön eri osastoilla. Selluloosa- 
tehtaalla hän on työskennellyt yhtä- 
jaksoisesti v:sta 1946 lähtien. 

ELVIIRA SÖDERSTRÖM 
siivooja klooritehtaalta täyttää 50 vuot- 
ta 22. 7. Hän on syntynyt Valkealassa. 
Yhtiön palvelukseen hän tuli ensimmäi- 
sen kerran v. 1951 ja klooritehtaalle 
v. 1956. 

VEIKKO PERÄTALO 
voitelija Kymin puuhiomolta täyttää 50 
vuotta 28. 7. Hän on syntynyt Iitissä. 
Yhtiön palvelukseen hän tuli v. 1929. 
Palveltuaan eri osastoilla hän siirtyi ny- 
kyiseen tehtäväänsä v. 1945. 

VEIKKO KASTENIEMI 
veturinkuljettaja kuljetusosastolta täyt- 
tää 5 0  vuotta 1 .  8.  Hän on syntynyt 
Lappeen pitäjässä. Yhtiön palvelukseen 



Arvo Niilola 

ulkotyöosastolle hän tuli v. 1928. Vetu- 
rinkuljettajana hän on ollut v:sta 1936 
lähtien. 

EINO JOKINEN 
viilaaja Kymin korjauspajalta täyttää 
50 vuotta 2. 8. Hän on ollut yhtiön 
palveluksessa v:sta 1930. 

REINO KUOKKA 
lastaaja karbiditehtaalta täyttää 50 
vuotta 28. 8. Hän on syntynyt Mänty- 
harjussa. Yhtiön palvelukseen hän tuli 
v. 1939 Kymin ulkotyöosastolle. V:sta 
1945 lähtien hän on työskennellyt kar- 
biditehtaalla. 

TOIVO KORHONEN 
varastoekspeditööri Kymintehtaan pää- 
varastolta täyttää 50 vuotta 10. 9. Hän 
on syntynyt Helsingissä. Yhtiön palve- 
lukseen rakennusosastolle hän tuli v. 
1931 ja siirtyi myöhemmin puutarhaan. 
V. 1936 hän tuli nykyiseen toimeensa 
päävarastolle. Hänen pääharrastuksensa 
on kuorolaulu. Jo 9-vuotiaana hän lau- 
loi Kallion kirkon poikakuorossa. Hän 
on Kuusankosken Mieslaulajien moni- 
vuotinen johtokunnan jäsen ja nykyi- 
sin varapuheenjohtaja. Hän on toimi- 

(ft.-] 

' |. 

' l 

Toivo Korhonen 

Toivo Salonen 

nut vuosikausia Kuusankosken kirkko- 
kuoron puheenjohtajana. Aikaisemmin 
hän osall istui innokkaasti myös näyt- 
tämötoimintaan. Hän on kuulunut Kuu- 
sankosken Teollisuustoimihenkilöihin yh- 
distyksen perustamisesta lähtien, ollut 
useita vuosia puheenjohtajana ja on 
edelleenkin hallituksen jäsen. Hän on 
ollut aikaisemmin Suomen Teollisuus- 
toimihenkilöiden hallituksen jäsen ja on 
nykyään varajäsen. Hän kuuluu Kymin- 
tehtaan Mestarikerhoon ja on toiminut 
sen puheenjohtajana. Kymintehtaan 
tuotantokomiteassa hän on toimihenki- 
löiden edustajana. Hän on Kuusankos- 
ken Reservinaliupseerien puheenjohtaja. 
Suojeluskuntatyöhön hän osallistui nuo- 
resta pitäen sen lopettamiseen saakka. 
Talvisodassa hän toimi elintarvikevari- 
kol la ja  jatkosodassa viestijoukoissa 
mm. Karjalan Kannaksella, Maaseläs— 
sä ja Aunuksessa. Sotilasarvoltaan hän 
on vääpeli. Harrastustensa ohella hän 
on rakentanut omakotitalon, jonka hoi- 
toon ja vaalimiseen hän on todella in- 
nostunut. 

INTO SUOMINEN 
Kymin paperitehtaan yankee-koneosas- 
ton ylimestari täyttää 50 vuotta 20. 9. 
Hän on syntynyt Lohjalla. Yhtiön pal- 

Veikko Perätalo 

velukseen Kymin paperi tehtaal le hän 
tul i  v. 1929.  Koneenhoitajaksi hänet 
nimitettiin v. 1936. Vv. 1945—1946 
hän kävi Tampereen teknillisen koulun 
ja toimi sen jälkeen vuoromestarina 
yankee-koneosastolla. Ylimestariksi hä- 
net nimitettiin v. 1957. Vuosien aikana 
hän on osallistunut urheilutoimintaan, 
kuulunut Puhdin johtokuntaan ja eri 
urheilujaostoihin. V:sta 1961  hän on 
kuulunut Teknilliset Toimihenkilöt ry:n 
johtokuntaan. 

IDA JOKIMIES 
siivooja Kymin talousosastolta täyttää 
50 vuotta 21. 9. Hän on syntynyt Jäm- 
sänkoskella. Yhtiön palvelukseen j a  sa- 
malla nykyiseen toimeensa pääkonttorin 
siivoojaksi hän tul i  v .  1942. Harrastuk- 
set: kodin ja puutarhan hoito. 

HALLAN TEHTAAT 

JUHO SAVOLAINEN ' 
levyseppä täyttää 50 vuotta 4. 7. Hän 
on syntynyt Kymissä. Yhtiön palveluk- 
seen hän tuli ensi kerran v. 1928 kone- 
osastolle lämmittäjäksi. Oltuaan välil lä 

Into Suominen Ida Jokimies 
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Martti Tossavainen 

poissa noin 5 vuotta hän tuli takaisin 
v. 1947, mistä lähtien hän on työs- 
kennellyt levyseppänä korjauspajalla. 

UNTO HASSINEN 
sekatyömies täyttää 50 vuotta 11. 7. 
Hän on syntynyt Kymissä. Yhtiön pal- 
velukseen hän tuli ensi kerran v. 1926 
Jumalniemen sahalle rännipojaksi. Ol- 
tuaan väli l lä useaan otteeseen poissa 
yhtiöstä hän on v:sta 1946 lähtien 
työskennellyt jatkuvasti  ensin lautatar- 
halla lastaajana ja sen jälkeen vuoroin 
tukkiosastolla ja sahalla sekä v:sta 1961 
lähtien rakennusosastolla. 

UUNO KARHUNEN 
var t i ja  täyttää 5 0  vuotta 13.  7. Hän 
on' syntynyt Kymissä. Hän tuli v. 1927 
lautatarhalle merkkipojaksi. Oltuaan 
välillä poissa yhtiöstä n. 5 kk hän tuli 
takaisin v. 1931 penkkariksi lautatar- 
halle ja siirtyi V. 1959 vartijaksi ulko- 
työosastolle. 

SUOMA AHVENAINEN 
kimpien särmääjä täyttää 50 vuotta 
28. 7. Hän on syntynyt Siikaisissa. Yh- 
tiön palvelukseen hän tuli ensi kerran v. 
1938 höyläämölle sekatöihin. Hän on 
useaan otteeseen ollut välillä poissa 
yhtiöstä. V:sta 1956 hän on työsken- 
nellyt yhtäjaksoisesti sahalla. 

HÖGFORSIN TEHTAAT 

ARVO WAHLSTEN 
lähettäjä lähetysosastolta täyttää 60 
vuotta 4.  9. Hän on syntynyt Tampe- 
reella. Tehtaan työhön rakennusosastol- 
le hän tuli v. 1924. Aluksi hän oli 
varsinaisissa rakennustöissä, mutta siir- 
tyi myöhemmin rakennusvaraston hoita- 
jaksi, jota tehtävää hän hoiti kolmatta- 

22 

Bruno Fredriksson Janne Kyrö 

kymmenta vuotta. V. 1958 hän siirtyi 
tarkastusosastolle ja v. 1959 lähettä- 
jäksi Iähetysosastolle. Hänen vapaa- 
aikojen harrastuksistaan mainittakoon 
kuorolaulu ja työväenopiston eri harras- 
tuspiir it. 

TAUNO TAMMI 
viilaaja Salon tehtaalta täytti 50 vuotta 
18. 6. Hän on syntynyt Oripäässä ja 
tu l i  tehtaan valurautaluistiventtiilien vii- 
laajaksi  v.  1947.  

JORMA VENDELIN 
rakennustyöntekijä rakennusosastolta 
täyttää 50 vuotta 12. 9. Hän on syn- 
tynyt U l .  Pyhäjärvel lä. Tehtaan val i -  
moon hän tuli työhön v. 1928. Toimit- 
tuaan konekaavaajana ja emalipoltta- 
jona hän oli välillä muutaman vuoden 
poissa. V.  1958 hän siirtyi rakennus- 
osastolle. 

AARNE NIEMINEN 
Iiesimuurari Iiesiosastolta täyttää 50 
vuotta 12. 9. Hän on syntynyt Ul. Pyhä- 
järvellä, Tehtaan työhön liesiosastolle 
hän tuli v. 1935. 

HILMA NORDGREN 
varastotyöntekijä varastosta täyttää 50 
vuotta 21 .  9. Hän on syntynyt Lopella. 
Tehtaan työhön hän tuli v. 1954. Ny- 
kyisin hän toimii tavaroiden antajana 
rautavarastossa. 

BIRGER LUNDBERG 
asentaja konepajalta täyttää 50 vuotta 
24. 9. Hän on syntynyt Ul. Pyhäjär- 
vellä. Tehtaan työhön hän tuli v. 1928. 
Hän toimi aluksi konepajalla revolveri- 
sorvaajana, kunnes siirtyi konepajan 
sarvien asentajaksi, missä tehtävässä 
edelleenkin toimii. 

Santeri Rotko 

JUANTEHDAS 

MARTTI TOSSAVAINEN 
kehäsahuri täyttää 50 vuotta 3. 8. Hän 
on syntynyt Juankoskella. Tehtaan pal- 
velukseen hän tuli v. 1943. Hän työs- 
kenteli eri osastoilla, kunnes v. 1952 
siirtyi sahalle erilaisiin tehtäviin ja v. 
1961 kehäsahuriksi. Hän on ollut sahan 
luottamusmiehenä v. 1948. Juankosken 
riistanhoidon valvojana hän on toimi- 
nut v. 1948. Vapaa-ajan harrastuksena 
on metsästys ja kalastus. 

METSÄOSASTO 

BRU NO FREDRIKSSON 
virkamies täyttää 60 vuotta 28. 6. Kuu- 
sankoskella. Syntyisin hän on helsinki- 
läinen, mutta lähes neljäkymmentä 
vuotta Kuusankoskella olleena hänestä 
on tullut kantapaikkakuntalainen. Käy- 
tyään Helsingissä kauppakoulun ja ol- 
tuaan kolmisen vuotta er i  toiminimien 
palveluksessa hän tuli metsäosaston pal- 
velukseen Kuusankoskelle, jossa on pal- 
vellut 38 vuotta. Frippe Fredrikssonin 
huumori ja suhtautuminen kanssaihmi- 
siin on voittanut hänelle suuren joukon 
ystäviä. Värikkäät 'muistelmat' metsä- 
osaston ja KuusankOSken tapahtumista 
ovat hänelle tunnusomaisia. Harrastuk- 
sista etualalla Fripellä on liikkuminen 
luonnossa niin suksilla kuin kövellenkin. 
Hän on myös ottanut osaa paikkakun- 
nan uskonnollisiin rientoihin ja ollut 
mm. kirkkovaltuuston jäsen noin 1 0  
vuotta. 

JANNE KYTÖ 
metsäteknikko täyttää 60 vuotta 21. 8. 
Suomenniemen Rantissa. Valmistuttuaan 
metsäteknikoksi Nikkarilan metsäkou- 
Iusta v. 1934 hän oli ensin mm. Kau- 
kas Osakeyhtiön palveluksessa. Kymin 
Osakeyhtiön metsäosaston palvelukseen 
hän tuli 1. 5. 1943 piirityönjohtajaksi 



Armas Sevon 

Kymen hoitoalueen Suomenniemen pi i-  
riin. Tässä piirissä hän edelleen toimii 
metsäteknikkona. Hänen tehtävänään 
on ennen kaikkea Suomenniemellä sijait- 
sevien yhtiön omien metsien hakkuiden 
ja ajojen sekä metsänhoidollisten töiden 
valvonta ja tilitys. Sen ohella hän on 
keväisin pitänyt huolta toimialueeseensa 
kuuluvan sivuväylän uitoista. Metsän- 
osto ja ostometsien hakkuut eivät myös- 
kään ole hänelle vieraita. Laaja korpi- 
alue, jolla metsäteknikko Kytö toimii, 
asettaa usein puutteellisine kulkuyh- 
teyksineen metsämiehelle vaatimuksia, 
joissa kestävyys ja väsymätön uutteruus 
joutuvat koetukselle. Nämä ominaisuu- 
det ovat yhdistyneet metsäteknikko Ky- 
dössä. Tunnollisesti ja esimiestensä luot- 
tamusta nauttien hän hoitaa edelleen 
tehtäväänsä. Hänen oikeudenmukainen 
ja rehti luonteensa sekä hersyvä huu- 
morinsa antavat hänestä kuvan elämän- 
myönteisenä henkilönä, jonka on helppo 
suhtautua lähimmäisiinsä ja saada heis- 
tä ystäviä. 

SANTERI ROTKO 
piiriesimies täyttää 60 vuotta 28. 8. 
Kajaanissa. Hän tuli Läskelän tehtaan 
palvelukseen 20. 5.  1925 työnjohta- 
jaksi asuinpaikkanaan synnyinseutunsa 
Uomaa Impilahden pitäjässä. Vv. 1927 
—1928 hän kävi Suomen Sahateollisuus- 
koulun. Talvisodan jälkeen hän toimi 
parin vuoden ajan piirityönjohtajana 
Vapon palveluksessa Pohjois-Savossa, 
mutta siirtyi jatkosodan aikana entisille 
työsaroille ja nimitettiin piirityönjohta- 
jaksi Salmin piiriin. V. 1944 rauhan 
teon jälkeen hänet siirrettiin Kainuun 
hoitoalueen Sotkamon piirin piirityön- 
johtajaksi ja nimitettiin nykyiseen toi- 
meensa piiriesimieheksi Kajaanin hoito- 
piiriin, joka myöhemmin tuli käsittä- 
mään koko Kainuun. Varsinaisen toi- 
mensa ohella on piiriesimies Rotko hoi- 
tanut myös yhteiskunnallisia tehtäviä. 

Valto Kyläjoki 

Synnyinseudullaan hän jo nuorena mie- 
henä toimi skzn paikallispäällikkönä ja 
oli 1 2  vuotta Impilahden kunnan tak- 
soituslautakunnan jäsenenä. Uusilla 
asuinsijoil laan hän on keskeisenä hen- 
ki lönä ottanut osaa karjalaisten yhtei- 
siin rientoihin. Samalla hän on saanut 
uuden laajan tuttava- ja ystäväpiirin. 
Hän on kuulunut Kainuun metsäteknik- 
kojen yhdistyksen johtokuntaan ja Ka- 
jaanin kaupungin valtuustoon. 

ARVO LAAKSO 
piiriesimiehen apulainen täyttää 60 
vuotta 3 .  9. Juankoskella. Hän on syn- 
tynyt Janakkalassa. Suoritettuaan 2- 
vuotisen metsäkoulukurssin Tuomarnie- 
mellä v. 1930  hän oli lyhyehkön ajan 
Riihimäen Saha Oy:n ja Uudenmaan 
läänin Maanmittauskonttorin palveluk- 
sessa. Tämän jälkeen hän jatkoi vielä 
opiskeluaan Oriveden Kansankorkeakou- 
lussa, Hämeenlinnan Kauppakoulussa 
sekä Suomen Sahateollisuuskoulussa Vii- 
purissa. Yhtiömme metsäosaston palve- 
lukseen hän tuli v. 1934 suonkuivaus- 
työnjohtajaksi Juantehtaan hoitoaluee- 
seen. Aluksi hän kuitenkin n. 2 vuo- 
den a jan  suoritti omien metsien ar- 
vioimisia ja sen jälkeen alkoivat suuri- 
suuntaiset vesiperäisten metsämaiden 
kuivaustyöt, jotka myöhemmin sodan 
johdosta keskeytyivät. Sotatoimista va- 
pauduttuaan hän siirtyi Juankoskelle 
Karjalankosken hoitopiiriin, jossa edel- 
leenkin toimii. Oman toimensa ohella 
hän on hoitanut myöskin luottamus- 
toimia ollen useita vuosia mm. työ- 
asiain- ja metsälautakunnan puheen- 
johtajana. 

ARMAS SEVON 
metsäteknikko Uudenmaan hoitoalueen 
Pyhäjärven piirissä täyttää 50  vuotta 
25. 6. Hän on syntynyt maanviljelijän 
poikana Lohjalla. V. 1936 hän suoritti 
kurssin maamieskoulussa Vihdin Olkka- 

lassa, mutta s i i r ty i  myöhemmin metsä- 
alal le valmistuen metsäteknikoksi Nik- 
karilan metsäkoulusta v. 1945. V. 1946 
hän tul i  metsäosastolle Porilan t i lal le. 
Hänen pääasiall isena työkenttänään on 
yhtiön omien metsien hoito Pyhäjärven 
ja  Pusulan pitäjissä. Hänet tunnetaan 
rauhallisena ja  vastuuntuntoisena tehtä- 
vissään ja hän on saavuttanut esimies- 
tensä ja alaistensa luottamuksen. Har- 
rastuksista on ensisijalla kalastus. 

VALTO KYLÄJOKI 
metsätyönjohtaja täyttää 5 0  vuotta 
18.  7. Ul. Pyhäjärven Vuotinaisissa. 
Hän on syntynyt naapuripitäjässä Pu- 
sulassa. Jo nuorukaisena v. 1929 hän 
tuli yhtiön palvelukseen metsätyömiehek- 
si ja nimitettiin metsätyönjohtajaksi v. 
1934. Hänen pääasiallisin työnsä on 
ollut omien metsien hoito sekä niiden 
hakkuu- ja aiotöitten valvonta. Lukui- 
sat taimistot ovat hänen käsialaansa ja 
kertovat hänen työnsä tuloksista. Luon- 
teeltaan tasapuolisena sekä ahkerana ja 
velvollisuudentuntoisena työnjohtajana 
hän on toiminnallaan saavuttanut esi- 
miestensä, työtovereittensa ja alaistensa 
luottamuksen. Vapaa-aika harrastuksena 
on kalastus. 

Huan minille 
Huhtikuun 12 pnä kuoli Kuopion 

Keskussairaalassa vaikean sairauden 
murtamana työnjohtaja, ent. laivanpääl- 
likkö Erkki U 0 5  i k k i n  e n. Hän oli 
syntynyt 7. 7. 1906 Kuopiossa. Nuo- 
ruusvuotensa hän palvel i  meri- ja sisä- 
vesilaivoissa. V. 1951 hän tuli Juan- 
tehtaan palvelukseen s/s Untamon pääl- 
liköksi. Myöhemmin hän siirtyi ulkotyö- 
osaston työnjohtajaksi ja ol i  tässä toi- 
messa kuolemaansa saakka. Tehtävänsä 
hän hoiti uskollisesti ja tunnollisesti. 
Poismennyttä jäivät lähinnä kaipaamaan 
puoliso ja poika. 

| 
Erkki Uosikkinen 
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kustannuksissa noin 6 %:n lisäystä. 
Jos sopivana lämpötilana pidettäi- 
siin 20 astetta, on koetalo kulutta- 
nut 12 % enemmän polttoainetta 
kuin mitä vanhassa talossa olisi 
tarvittu. Tämä lämpömäärä ei  tie— 
tenkään ole mennyt hukkaan, sillä 
sen avulla on uusille kivitaloille 
ominainen kosteus saatu pienene— 
mään. 

Tarkoituksenamme oli myös ker- 
toa, miten Högforsin toimittamat 
laitteet ovat koetalossamme talven 
aikana toimineet. Tältä osin jää 
kertomuksemme kuitenkin varsin 
lyhyeksi, sil lä- perhe Henrikssonin 
kertoman mukaan ”ei ole mitään 
erikoista kerrottavaa”. Toisin sa- 
noen kaikki laitteet ovat toimineet 
odotusten mukaisesti. Huolto— tai 
korjausmiestä e i  ole tarvittu talos- 
sa kertaakaan talven aikana, sen 
jälkeen kun kaikki laitteet oli koe- 
käytetty. Kattilalämpötila on pidet- 
ty n. 75 asteen paikkeilla, jolloin 
talouteen käytetty kuuma vesi on 
ollut 55—60-asteista. 

Vuoden kestänyt useaosainen se- 
lostus koetalomme vaiheista on nyt 
päättynyt. Toivomme, että ne yh- 
tiön työntekijät, jotka suunnittele- 
vat oman talon rakentamista, olisi— 
vat saaneet kirjoituksista joitakin 
viitteitä rakennusyritykseensä. 

Öljylömmitys on koko talven toiminut 
moitteettomasti 
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Karkkilassa rakennetaan 

Karkkilan kauppala kuuluu nii— 
den paikkakuntien joukkoon, joissa 
sodanjälkeinen rakennustoiminta on 
saanut ihmeitä aikaan. Kauniin Py- 
häjärven kirkon ympäristö on 
muuttunut kauppalamaiseksi kes- 
kustaksi ja kerrostaloja on synty— 
nyt etäämmäksikin. Ahkerat oma- 
kotirakentajat ovat synnyttäneet 
kokonaan uusia, viihtyisiä kauppa- 
lanosia. 

Oheiset kuvat kertovat, että kark- 
kilalaisten rakennustoiminta jat- 
kuu. Yläkuvassa näemme työnjoh- 
taja Sulho Pikkaraisen omakotita- 
lon perustan. Upea omakotien rivi 

kasvaa jälleen yhdellä talolla. 
Muuallakin päin kauppalaa on oma- 
kotitaloja rakenteilla. Yhtiö on tänä 
keväänä jakanut seitsemän oma- 
kotitonttia ja  useat tehtaalaiset ra- 
kentavat myös kauppalan vuokra- 
tonteille. 

Toisessa kuvassa näemme yhtiön 
rakentaman uuden, tyylikkään ker- 
rostalon. Se on tilavuudeltaan vä- 
hän yli 4 000 m3 ja siinä on 12 huo- 
neistoa. Rakennuksen ovat piirtä- 
neet Keskus-Sato Oy:n arkkitehdit 
Tauno Salo ja  T. Kortteinen. Ura- 
koitsijana toimi Rakennusliike . A r -  
vi A. Malinen Raumalta. 



Kanadala is ia  vieraita Kuusankoskel la  

Maassamme vieraili toukokuun 
lopulla kanadalaisia paperi- ja mas- 
sateollisuuden edustajia tutustu- 
massa maamme vastaavan teolli- 
suuden viimeaikaiseen kehitykseen. 
Retkikunnan johtajina toimivat Ca- 
nadian Pulp and Paper Associatio- 
nin teknillisen jaoston puheenjoh- 
ta ja  Mr. G. C. Brown ja toiminnan- 
johtaja Mr. Douglas Jones. Ennen 

Toimituksen 
Ninlilin 

Tiedämme kokemuksesta, että 
tuotantolaitoksilla, silloin kun niil- 
lä on toimintaedellytyksiä ja ne  ot- 
tavat menestyäkseen, on  vahva tai- 
pumus laajentua.  Tarvitsee vain 
luoda silmäys Kuusankosken ja  
Voikkaankosken rantamille, niin 
tulee vakuuttuneeksi, että asian 
laita on  näin. Teollisen toiminnan 
perushenki on se, että jokahetkisen 
tuotannollisen toiminnan rinnalla 
aina pyritään katsomaan tulevai- 
suuteen, suunnittelemaan paran- 
nuksia koneisiin ja työmenetelmiin, 
hankkimaan uusia entistä parempia 
koneita. 

Tämä tällainen teollisuuslaitoksen 
laajeneminen saattaa tapahtua jo 

Suomeen tuloaan vieraat osallistui- 
vat  englantilaisen sisaryhdistyksen 
vuosikokoukseen Lontoossa j a  t u -  
tustuivat alan englantilaisiin teh- 
taisiin. Sen jälkeen oli Ruotsin sekä 
Suomen paperi- ja massateollisuu- 
den vuoro.  

Kuusankoskella retkikunta vie- 
raili toukokuun 23 päivänä. Isän- 
nöitsijä Curt  Cedercreutz lausui 
Koskelassa järjestetyssä lounasti- 
laisuudessa vieraat tervetulleeksi ja 

ennen kuin tehdas on syntynytkään, 
kun  se on vasta piirustuslaudalla ja 
pienoismallina. Näin on käynyt 
Kuusanniemen sulfaattiselluloosa- 
tehtaalle. Kun tehtaan rakentami- 
sesta tehtiin päätös, käsitti suunni- 
telma ainoastaan yhden kuitulinjan. 
Nyt on yksi muuttunut kahdeksi: 
koivuselluloosan lisäksi aletaan val- 
mistaa mäntyselluloosaa j a  tietysti 
se merkitsee samalla tehtaan tuo- 
tantokyvyn kasvua. 

Paljon muutakin uudenaikaisen 
ratkaisevaa on Viime kuukausien 
aikana kypsynyt päätöksiksi. Ennen 
kaikkea sellainen on jatkuvan keit- 
tomenetelmän valitseminen. Uuden 
tehtaan suunnittelijoilla ja raken- 
tajilla on  suurenmoinen etsikkoai- 
kansa. Heidän päämääränään on  
luoda tehdas, jossa otetaan huo— 
mioon kaikki mahdollinen, mitä 

esitteli yhtiömme toimintaa. Tämän 
jälkeen vieraat tutustuivat tehtai- 

siin j a  kohteet valittiin kunkin toi- 
vomuksen mukaisesti. Tehdaskäyn- 
nin jälkeen kokoonnuttiin jälleen 
Koskelaan keskustelemaan paperi- 
ja selluloosa-alan teknillisistä ky— 
symyksistä. Rouville oli järjestetty 
eri ohjelma, johon kuului käynti 
yhtiön ammattikoulussa ja Verlas- 
sa. — Kuvassa vieraat isäntineen 
Koskelan edustalla. 

sulfaattiselluloosan valmistuksesta 
tiedetään ja he koettavat ratkaista 
sekä suuret linjat että yksityiskoh- 
dat  parhaalla mahdollisella tavalla. 
Se on vaativa tehtävä, mutta myös 
innostava tehtävä. Siinä työssä toi- 
vokaamme heille mitä parhainta 
menestystä. 

Nosturin puomi kurkottaa jo tai-  
vasta kohti Kuusanniemen kauniin 
metsämaiseman keskeltä. Tasan yh- 
deksänkymmentä vuotta sitten al- 
koivat rakentajat yksinkertaisine 
työkaluineen ja vaatimattomine pii- 
rustuksineen ponnistella Kuusan- 
kosken rannalla. Nyt Kuusannie- 
messä neitseellisen maaston kes- 
kellä jatketaan samaa paikkakun- 
tamme teollisuuden rakentamista 
kokeneen teknillisen taidon j a  te- 
hokkaiden koneiden sekä menetel- 
mien avulla. 

T u o m o  




