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Högforsin Tehtaan laboratorion 
uusi analyysisali 

Kuusanniemen tehtaan rakentaminen 
on edistynyt niin pitkälle, että heinä- 
kuun 19 päivänä vietettiin suurharjan- 
nostajaisia siniristilipun hulmutessa yh- 
deksässä rakennuskohteessa. Tähän mit- 
tavaan työnjuhlaan osallistui lähes tu- 
hat henkeä. 

Kuusanniemen rakentamisen rinnalla 
kohdistuu huomio Pessan- ja Rapakos- 
ken siltatyömaihin. Niiden valmistuttua 
päästään Kuusankoskella Kymijoen yli 
seitsemää liikennöitävää siltaa myöten. 

Varsin näyttäviä töitä ovat myös teh- 
taita yhdistävien massaputkistojen sekä 
Kymintehtaalta Kuusanniemeen johta- 
van putkisillan rakentaminen. 

Yhtiömme metsänhoitajat ovat olleet 
pohtimassa ajankohtaisia metsänhoidol- 
lisia ongelmia. Tieteellistä asiantunte- 
musta edustivat professorit Risto Sar- 
vas, Leo Heikurainen ja Pentti Viro. 

Haukkasuolta on kerrottavana uutta 
ja vanhaa. Suolle on ilmestynyt auto- 
maattinen kokoojakone ja suon kätköis- 
tä on paljastunut arkeologisia löytöjä. 

Högforsin Tehtaan laboratorio, jonka 
tehtävät ovat jatkuvasti lisääntyneet, 
on saanut tilavan analyysisalin, muita 
tarpeellisia lisätiloja sekä uusia tutki- 
musvälineitä. 

Salon tehtaan konttorirakennus val- 
mistui viime kevättalvella ja parhaillaan 
tehdasta laajennetaan rakentamalla 
kolmas halli, mitoiltaan 100 X 30  m. 

Yhtymän kesäkisat pidettiin Juankos- 
kella. Suurten sarjassa Karkkila oli yli- 
voimainen, ja Kymintehtaan naiset ta- 
pansa mukaan 'isännöivät' lentopallos- 
sa. Juankosken urheilujuhlan ohjel- 
massa, kuten aina ennenkin, oli sijansa 
kalakukolla ja laivamatkalla. 



liikennekuri 

Selostukset liikenneonnettomuuksista ovat jokapäiväistä uutis-" 
aineistoa sanomalehtien palstoilla. Ne toistuvat niin tuhkatiheään, 
ettemme aina edes vaivaudu niitä vilkaisemaan. Ainoastaan silloin 
kun romua on tullut oikein roppakaupalla.. kun onnettomuus on 
vaatinut kuolonuhreja tai kun kysymys on ilmeisestä maantie- 
gangsterismista, havahdumme ahmimaan uutisen. 

Olemme tottuneet myös liikenneonnettomuuksia esittäviin tilas- 
tonumeroihin. Ylipäänsähän asian laita on niin, että tilastot — 
paljonpuhuvatkin — tuntuvat meistä ulkokohtaisilta ja etäisiltä, 
ovat vain matemaattisia yhteenvetoja, ja siksi niiden on vaikeata 
ravistella meitä hereille. Lienee kuitenkin aiheellista muistuttaa, 
että keskimäärin kaksi ihmistä päivässä menettää maassamme 
henkensä liikenneonnettomuuksissa ja päivittäisten liikenneonnet- 
tomuuksien luku alkaa lähennellä sataa. Meidän ei tarvitse suu- 
restikaan vaivata mielikuvitustamme todetessamme, että näiden 
lukujen taakse kätkeytyy paljon inhimillistä kipua ja kärsimystä, 
suuria aineellisia menetyksiä, kiusallisia käräjiä ja tuomioiden 
langettamisia ja kenties omantunnon soimauksiakin. 

Kysymys Iiikenneturvallisuuden parantamisesta, tinkimättö- 
mästä liikennekurista ja -kasvatuksesta ei ole siten joutavaa pu- 
hetta. Ei myöskään riitä, että. vaadimme lainsäätäjältä parempaa 
turvallisuutta teillä liikkuessamme, teiden rakentajilta turvalli- 
sempia kulkuväyliä sekä liikenneratkaisuja ja viranomaisilta tehok- 
kampaa liikenteen valvontaa. Yleensäkin yksipuolisesta syyttele- 
misestä ei ole sanottavaa apua, varsinkin kun tiedämme, että Iii- 
kenneneuvojen luku, vauhti ja kiire maanteillä jatkuvasti kasvavat. 

Meillä kullakin on omassa vallassamme keino, jolla me voimme 
suuresti edistää liikennetur-vallisuutta. Sen me myös hyvin tie- 
dämme, mutta tulkoon se sanotuksikin. Kysymys on meidän omasta 
liikennetietoudestamme ja suhtautumisestamme liikennekuriin. Vi- 
ranomaisten suorittamilla toimenpiteillä saavutetaan vain puolit- 
taisia edistysaskeleita, ellei kukin meistä ole henkilökohtaisesti 
edistämässä liikennekulttuuria. 

Toistaiseksi liikennekulttuurista puhuminen kuulostaa liian 
kaunopuheiselta ja kaukaiselta tulevaisuuden haaveelta. Kieltä- 
mättä Iiikennemääräysten ja -ohjeiden oppimisessa. on tapahtunut 
edistymistä, mutta epäilemättä varsin monet hallitsevat vasta 
aapis—tason, joten tietojen kartuttaminen on tuiki tarpeen. On 
myös väärin ajatella siten, että liikennetietouden määrän tarpeel- 
lisuuden ratkaisee se, millaista ajoneuvoa käytämme vai tyydym- 
mekö liikennöimään yksinomaan jalkamiehenä. Tietenkin autoili- 
jan on hallittava liikennemääräykset jalankulkijaa paremmin, mut- 
ta omin päin ei viimeksi mainitunkaan sallita nykyisin enää tie- 
tään vaeltaa. Ja mitä polkupyöräilijään ja mopoilijaan tulee, kos- 
kevat heitä samat määräykset kuin isommilla ajoneuvoilla ajavia. 

Vaikka liikennetietoudessamme olisi toistaiseksi pahojakin 
aukkoja, kykenemme parantamaan tilannetta omalta kohdaltamme 
noudattamalla alituista varovaisuutta. Tätä seikkaa emme saisi 
koskaan unohtaa. Varovaisuus ja valppaus ovat tarpeellisia kai- 
kille teillä liikkuville, mutta erityisesti niille, jotka tuntevat itsensä 
avuttomiksi ja turvattomiksi liikenteessä. 

Varovaisuuden rinnalla oikea asennoituminen on välttämätöntä 
parantaessamme liikennekuria. Meidän pitäisi ymmärtää, ettei ole 
kysymys yksinomaan pakonomaisesta määräysten noudattamisesta, 
vaan että kunkin henkilökohtainen velvollisuus on kulkea ja Iii— 
kennöidä teillä oikein. Pohjimmaltaan Iiikenneturvallisuuden edis— 
täminen riippuukin erittäin suuressa määrin asennoitumisestamme. 
Meidän on hankittava itsellemme liikennetietoutta aivan samoin 
kun me tarvitsemme elämässä monia muita välttämättömiä tietOja. 
Meidän on aina muistettava, että tiet ovat meitä kaikkia varten. 
Meidän on hieman tingittävä kiireestömme ja oltava varovaisia. 
Meidän on osoitettava muita kohtaan myös huomaavaisuuttaoLa 
kahteliaisuutta, ennen kaikkea 'voimakkaampien heikompia kv - 
taan. 



Valmista ja harjakorkeuteen 
kohonnutta: etualalla konttori- ia 
korjaamoryhmöön kuuluva tehdas- 
ruokola, takana soodakattilaloitos sekä 
haihduttamo ja välissä apukattila 

set ja rakentamisen tulokset vastaa- 
vat täysin toisiaan, mutta ulkopuo— 
lisille tarkkailijoille tehtaan mitta- 
vuus on aikamoinen yllätys. Yksis- 

tään tehdasrakennusten massiivinen 
työntyminen esiin metsän keskeltä 
on juhlallinen tehdasnäkymä, joka 
antaa seudulle aivan uuden voimak- 
kaan maisemallisen lisäpiirteen. Se 
ei ole varmaankaan jäänyt keltään 

uuden tehtaan läheisyydessä liikku- * 

valta huomaamatta, siksi puoleensa 
vetävä uusi tehdasryhmä on sekä 
suuruudeltaan että rakennusten laa- 
jamittaisen sijoittelun kannalta. 

Heinäkuun 19 päivänä Kuusannie- 
messä vietettiin suurta  työnjuhlaa. 
Työt olivat edistyneet niin pitkälle, 
että oli sopiva hetki viettää harjan— 
nostajaisia. Siniristilippu liehui yh- 
deksän rakennuksen harjalla ja kui- 

tulinjan alimmaiselle välitasolle oli 

katettu kestipöytä tuhannelle hen- 
gelle. Lähes kaikki paikat myös . Kuusanniemessä yhdeksän täyttyivät, kun vieraat, rakennus- 

Lehdessämme on tarkoin seurattu 
Kuusanniemen sulfaattiselluloosa— 
tehtaan rakentamista. Pienoismallin 
ja pohjapiirroksen avulla on jo en- 
nakolta voitu saada havainnollinen 
kuva tulevasta tehtaasta. Nyttem- 
min rakennusten kohottua harjakor- 
keuteensa tuntuu kuitenkin siltä, et- 
tei mielikuvitus ollut sittenkään kas- 
vattanut niitä oikeisiin mittoihinsa. 
Rakennukset ja koko tehdasalue 
vaikuttavat huomattavasti suurem- 
milta kuin mitä ennakolta saattoi 
odottaa. Tietenkin suunnittelijoiden 
j a  rakentajien ajatuksissa piirustuk- 

Tehtaon suurin rakennus kuitulinjo, 
jonka vasen pääty kasvaa vielä 

keittömöosalla 



ääreen yhtiömme ja Kuusankosken 
tähän asti suurinta harjannostajais- 

juhlaa viettämään. Pidetyissä pu- 
heissa kuvastui tyytyväisyys tehdas- 
hankkeen tähänastiseen edistymi- 
seen ja myös julkisen sanan taholta 
Kuusanniemen tehtaan harjannosta- 
jaiset saivat huomiota osakseen. 

Kuusanniemen tehtaan rakentaminen 

yhtiömme tuotantolaitosten suurin 
laajennus yhdellä kertaa 

Juhlan puheiden sarjan aloitti yh- 
tiömme toimitusjohtaja vuorineuvos 

K. E. E k h o l m  lausuen tervehdys- 
puheessaan seuraavaa: 

— Kymin Osakeyhtiöllä on tänään 
syytä suuren iloon. Olemme saavut- 

puolimatkan virstantolpan 

sillä teknillisesti sekä taloudellisesti 
taneet 

erittäin vaativalla taipaleella, mitä 
kokonaisen puunjalostustehtaan ra- 
kentaminen merkitsee. Kun päätös 
Kuusanniemen sulfaattiselluloosa- 
tehtaan rakentamisesta vuoden 1961 
keväällä tehtiin, tuli tästä yrityk- 
sestä suurin, mitä yhtiö on koskaan 
yhdellä kertaa ottanut suorittaak- 

seen. 
— Juhlinnan kohteen alkuhistoria 

1930-luvulle, 
suunnittelijat esittivät Kuusannie- 

juontuu jo jolloin 

men alueen mahdollisena tehtaan 
paikkana. Vakavammin asia oli jäl- 
leen esillä vuonna 1950. Silloin 
suunniteltiin joko uuden sulfaatti- 
tai uuden sulfiittiselluloosatehtaan 
rakentamista Kuusanniemeen. Kol— 

mantena vaihtoehtona oli Kymin 
sulfiittiselluloosatehtaan laajentami- 
nen. Vaihtoehdoista voitti viimeksi 
mainittu ja sultaattitehdasajatus jäi 
lepäämään. 1950-luvun alkupuoli 
kului Kymin sulfiittitehtaan uusi- 
mistyössä. Vuosikymmenen loppu- 
puolella suoritettiin huomattavia 
voimalaitoslaajennuksia sekä Ky-  

mintehtaalla että Voikkaalla j a  vii- 
memainittuun paikkaan rakennettiin 

lisäksi uusi sanomalehtipaperikone. 

— Vuonna 1960 otettiin jälleen 
sulfaattitehdassuunnitelma esille. 
Esisuunnittelun paikanvalintaa kos- 
kevine tutkimuksineen suoritti Ky- 
min Osakeyhtiön teknillinen osasto 
silloisen teknillisen johtajansa Björn 

Sucksdorffin johdolla Insinööritoi- 
misto Murto & Pöyryn avustaessa. 
Vuosina 1961—1962 tapahtuneen teh- 

taan yksityiskohtaisen konesuunnit- 
telun jälkeen aloitettiin nopea ra- 
kennussuunnittelu. Tämä työ uskot- 
tiin arkkitehtitoimisto Arne Helan- 
derille j a  Oy Teollisuusrakenne- 

Industrikonstruktion Ab:lle. Raken- 
nustyöt alkoivat yhtiön omin voimin 

viime vuoden helmikuussa ja ensim- 

mäisenä kohteena oli tulevan teh- 

taan päävesiasema. Saman vuoden 

toukokuussa aloitettiin tehdasalueen 

tasoitus- ja viemäröintityöt sekä 

konttorin ja korjaamon rakentami- 

nen. Myöhemmin kesällä pantiin 

apukattilan työt alulle. Lokakuussa 

vietettiin mainittujen rakennusten 

harjannostajaisia. Marraskuussa al- 

lämpöä virrata apukattilasta koi 

Vuorineuvos K. E. Ekholm lausui 
ha r j annos t a j a i sv i e r aa t  te rve tu l le iks i  ja 

selosti tehdashanketta 

Tällaisen komean näkymän tarjoaa 
Kuusanniemen tehdasalue pääkonttorin 
tornista katsottuna 

alueen rakennuskohteisiin. Kuusan- 
niemen tehtaan suunnittelu- ja ra- 
kennusryhmä, jota on lokakuusta 
1961 lähtien johtanut dipl.ins. P-G. 
Michelsson, pääsi  nykyisessä ko-  

koonpanossaan muuttamaan kont- 

tori- ja korjaamorakennukseen tä- 
män vuoden huhtikuun alussa. Var- 
sinaisten tehdasrakennusten raken- 
nustyöt uskottiin marraskuussa 1962 
työyhtymälle Constructor—Liljeberg 
—Palmberg ja työt pääsivät vähitel- 
len alkuun saman kuun loppupuo- 
lella. 
— Hyvät läsnäolijat! Suomen li- 

pun liehuessa tänään yhdeksän eri 
rakennuksen harjalla toivotan teidät 
sydämellisesti tervetulleiksi tähän 

'3 



työnjuhlaan,  Kymin Osakeyhtiön j a  

koko kauppalamme tähän saakka 

suurimpaan harjannostajais.t i laisuu- 

teen. ' 

Hur jannos t a i a i s juh l an  kohteena 

324 000 m3:n  r a k e n n u s u r a k k a  

Varsinaisen har jannos ta ja i spuheen  

piti Erkki  
Aluksi  hän  selosti sulfaatt iselluloo— 

dipl.ins. L a a 5 0 n e n .  

san valmistusta mainiten samalla, 
mikä tarkoitus kullakin juhlimisen 

Pöötyse in iö  l u k u u n  
o t t a m a t t a  k u o r i m o  

o n  e l e m e n t t i -  
r a k e n t e i n e n  

Kuivaamorakennus 
on kokonaisuu- 
dessaan koottu 
teräsbetonisista 
'polikoista' 

Tehtaa l le  näköä 
antavat  hakesiilot 
kohosivat h a r j a -  
korkeuteensa 
kymmenessä 
pöivössö 

kohteina olevista rakennuksista tu- 

lee olemaan. Rakennustavan valin- 
nassa päädytti in suurimmalta osalta 

elementtiratkaisuihin. Varsinkin si- 
vuseinät ja katot ovat valtaosaltaan 
elementeistä, Vieläpä kahden raken- 

nuksen pilaritkin. Sen s i jaan raken- 

nusten päätyihin oli vaikeata sovel- 

t aa  standardi—elementtejä j a  siksi n e  

Kui— 
j a  kylmävarastoa lukuun 

tulevatkin etupäässä tiilistä. 

vaamoa 
ottamatta rakennukset lepäävät kal-  

lioperustalla. Kuivaamon pohja  paa-  

lutettiin. 

Rakennuselementtejä ovat  toimit- 

taneet Ko-Se-Ra Oy Kouvolasta, 
Cellit O y  Tampereelta j a  Rakennus- 

elementti O y  sekä A—Elementti Oy 

Helsingistä. Pääosan tiilistä toimit- 

taa  Kimpo Oy. Er i  rakennuskohteis- 

ta  dipl.ins. Laasonen mainitsi seu- 

raavaa:  

Kuitulinja on tilavuudeltaan suu- 
rin rakennus. Sen mitat ovat: tila- 
vuus 110000 m3, pituus 154,5 m, le- 
veys 22,5 j a  korkeus keittämön koh- 

dalla 40 m j a  muulta osalta 28 m .  

Runko on paikalleen valettu, seinät 
j a  katto ovat elementtejä. 

Toiseksi suurin on soodakattilan 

j a  turpiinin käsittävä rakennus. Sen 

huippu kohoaa 46 m:n korkeuteen 
Sooda- 

liukuvaluna j a  

j a  tilavuus on 66000 m3. 
kattilaosa tehtiin 
monimutkaisen muotonsa takia työ 
kuuluu vaikeimpiin, mitä maassam- 



me on liukuvalumenetelmää käyt- 
täen suoritettu. Katto on kevyt- 
betonielementeistä. Turpiiniosan 

runko sekä katto valettiin paikalla. 

Kuivaamorakennuksen pi tuus on 

133,5 m ja tilaivuus 37000 m3. Se on 
runko mukaan luettuna kokonaan 
elementtirakenteinen. 

Valkolipeämö on tilavuudeltaan 
kuivaamon kokoinen. Runko suori- 
tetaan paikallisvaluna, sivuseinät j a  

katto elementeistä. Rakennuksen pi- 
tuus on 92 m. 

Valkolipeömön perustuksia ja 
säiliöiden pohjarakenteito 

Kuorimo on suhteellisen matala, 
vain 11,5 m, mutta leveähkö raken- 

nus. Sen tilavuus on 26 000 m3. Kui- 

vaamorakennuksen tapaan se on 

kaikilta muilta osiltaan paitsi pää- 

tyseiniltään elementtirakenteinen. 

Haihduttamo säiliökenttineen on 
14 600 m3 suuruinen tiiliseinäinen. 

rakennus, jonka runko sekä katto on 
valettu paikalla. Haihduttamo-osa 
muistuttaa kapealla sivullaan seiso- 
vaa, säiliökenttäosa taasen leveällä 

sivullaan makaavaa laatikkoa. 

Kymmenessä päivässä liukuva- 
luna tehdyn hakesiilorakennuksen 

tilavuus on 19 100 m8 ja korkeus 36 
m. Katto valetaan paikalla. Siilojen 

seinissä on pystysuoria reikiä läm- 
mitystä varten lastujen kiinnijääty- 
misen ehkäisemiseksi. 

Kylmävaraston on rakentanut Ky— 

Tässä 14600 
m3zn suuruisessa rakennuksessa on 
varastotilaa 1 600 m2. Yhtiön omana 
työnä on tehty myös porttirakennus 

min rakennusosasto. 

ja samaan rakennukseen tuleva 
PYP:n asioimiskonttori. 

Edellä mainittujen harjannosta- 
jaisjuhlan kohteena olevien raken- 

nusten yhteinen tilavuus on 324000  

m3. Niihin käytetään 7,5 milj. kg 

Dipi.ins. Erkki Laasonen piti 
hor iannostoia ispuheen 

sementtiä, josta lähes viidesosa ele- 
mentteihin. Betonirautaa tarvitaan 
1864 tonnia, mikä määrä 2,6 mm:n 
langaksi venytettynä riittäisi yhteen 
kierrokseen maapallon ympäri. Tii- 

liä tarvitaan 1,2 milj. kappaletta. 
Puutavaraa on kulunut 1600  stan- 
darttia. Tulevan tehtaan raaka-ai- 
neena tämä suurehko puutavara- 
määrä riitäisi kuitenkin vain neljän 
päivän tuotantoon. 

Kaikkiaan nousee Kuusanniemen 
tehtaan kokonaistilavuus 370000 
m3:iin. Päävesiasema ja konttori- 
sekä korjaamorakennus ovat val— 
mistuneet jo aikaisemmin. Aloitta- 
mattomista ja puolivalmiista raken— . 
teista mainittakoon putkitunnelit, 

jotka pääasiallisesti tehdään yhtiön 

omina töinä. 

tehtaan rakennustöissä ollut keski- 

määrin n. 700 henkeä, joista ura- 

koitsijan CLP:n kirjoissa 570. Ra- 

kennusväestä on naisia n. 50. Anka— 

rasta talvesta huolimatta työt ovat 

sujuneet lähes ohjelman mukaisesti. 
Vakavia tapaturmia ei ole raken- 
nustyömaalla sattunut, eikä myös— 
kään  työselkkauksista voida puhua. 
Työt ovat edistyneet jo niin pitkäl— 
le, että koneasennukset ovat pääs- 
seet alkuun. Yhtiön puolesta on ra— 
kennustöiden valvonnasta vastannut 



yhtiön rakennuspäällikkö dipl.ins. 

Sven-Ake Lemström. 
Puheensa päätteeksi dipl.ins. Laa— 

sonen kiitti  Kymin Osakeyhtiön 

puolesta kaikkia, jotka ovat olleet 

rakennustyössä mukana. Samalla 
hän esitti, että työt jatkuisivat kesä— 

loman jälkeen samalla innolla, jotta 
tiukka-aikatauluinen koneasennus 
pääsis i  edis tymään keskeytyksittä. 

Harjannos'fajaisia juhlis t i  re ippai l la  
esityksillöön Kuusankosken Työväen 
Soittajat Pertti Huuhkon johdolla 

Kuusankosken kauppalan onnittelut 
esitti kauppa lan joh ta ja  J a a k k o  

Mikkonen 

J u h l a s a l i k s i  oli va l i t t u  ku i tu l i n j an  
a l a t a son  to inen  p ä ä ,  johon oli 
katettu pöydöt tuhannelle hengelle 

Kuusanniemen tehtaan rakentaminen 
edistää myös Kuusankosken 
kauppalan kehitystä 

Kuusankosken kauppalan terveh- 

dyksen esitti kauppalanjohtaja  J.  

M i k k o n e n .  Hän totesi puhees- 
saan Kymin Osakeyhtiön tärkeän 
osuuden ja aktiivisuuden maamme 
puunjalostusteollisuuden 
misessa j a  jatkoi: 

laajenta- 



Urakoitsijaryhmön CLP:n puolesta 
puhui toimitusiohtaia Otto Vönttinen 

— On itsestään selvää, mitä kaik- 
kea tämä valtava rakennustyö, joka 
on yhtenä työmaana suurin mitä 

Kuusankoskella on koskaan toteu- 
tettu ja mikä on suurin Kymin Osa- 
keyhtiönkin yli 90-vuotisessa histo- 

riassa, merkitsee paikkakunnallem- 

me. Ovathan tällä työmaalla saa- 
neet vuosikausiksi työpaikan monet 
rakennusalan eri  ammattien suun- 

nittelijat, työnjohtajat j a  työnteki- 

jät. Ilmeisesti täällä tulee saamaan 
pysyvänkin työpaikan melkoinen 

työntekijä- j a  toimihenkilöjoukko. 

Ja varmaan tarvitaan ei vain kaup- 

palassamme vaan  ehkä satojenkin 

täältä 
joukko työvoimaa metsä- j a  kulje-  

tustöissä hankittaessa raaka-ainetta 

tämän uuden tehtaan käyttöön. 

Tämä kaikki on luonnollisesti ensi- 

arvoisen tärkeätä e i  ainoastaan Ky-  

min Osakeyhtiön vaan myös Kuu- 

sankosken kauppalan, jopa koko 

maamme teollisuuden kehittämisen 

ja hyvinvoinnin edistämisen kan- 

kilometrien päässä suuri 

nalta. 

— Minulla on kunnia j a  mieluisa 

tehtävä esittää Kuusankosken kaup- 
palan puolesta Kymin Osakeyhtiölle 

mitä parhaimmat kiitokset siitä, 
että yhtiö on valinnut tämän uuden 
tehtaansa sijoitus- ja toimintapai- 
kaksi Kuusankosken. Voinemme olla 

että Kuusan- 
niemen tehdas valmistuu määräai- 
vakuuttuneita siitä, 

kaan mennessä ja yhtä menestyk- 
sellisesti j a  onnekkaasti kuin mitä 

julkitoi rakennustyömaan pääluotta- 
musmies Martti Pihkala. Juhlatun- 
nelmaa oli omiaan kohottamaan 
Kuusankosken Työväen Soittajat, 
joka kapellimestari Pertti Huuhkon 
johdolla 

ohjelman lomassa. 

esiintyi ahkeraan muun 

Kutsuvieraito ja urakoitsijan sekö 
yht iön  edustaj ia  harjannostaiais- 

pöydän ääressä 

tähän asti 
meille kaikille osoittavat. 

Urakoitsijayhtymän CLP:n kiitok- 
set sekä työn teettäjälle että raken- 

suoritetut rakennustyöt 

nusväelle esitti toimitusjohtaja Otto 
Vänttinen, Työntekijöiden kiitokset 

Rakennusvöen kiitokset esitti 
pääluottamusmies Mart t i  P ihka l a  

Tehtaan ruokala  on jo valmis tunut  
ja otettu käyttöön 

A . .  * 
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Kuusankosken liikenneyhteyksiä 

ajatella ilman siltoja. 
Kymijoen ylittäviä si l toja tarvitse- 

ei voitaisi 

vat täällä niin tehtaat kuin joen 
levittäytynyt 

yhdyskunta.  Siksi uuden sillan saa— 

molemmille puolille 

minen Kuusankoskelle on aina ta— 
joka avaa aivan kuin 

uuden vaiheen pa ikkakunnan  kehi-  

pahtuma, 

tyksessä. 

Parhaillaan sillanrakentajat ylit— 

tävät Kymijokea Kuusankoskella 

kahdessa kohtaa ja Kymijoen silto- 
jen luku kauppalan alueella lisään- 

tyy viidestä seitsemään. Ensisijai- 
sesti nämä uudet sillat ovat tarpeen 
rautatieyhteyksien saamiseksi Kuu- 
sanniemen uudelle tehdasalueelle, 

minkä ohella kaikkien Kuusankos- 

Kuusannlemen silta- ja ratatyö! 
hyvää vauhtia edistymässä 

ken tehtaiden 
keskitetään Kuusanniemeen raken- 
nettavalle keskusratapihalle. Mutta 

nämä 

rautatiekulj etukset 

sillat tulevat palvelemaan 

myös maantiekuljetuksia j a  paikal- 

lisliikennettä j a  siten ne koituvat 

paikkakunnan tieverkostonkin hy- 

väksi. 
Nykyisessä rakennusvaiheessa 

Pessan- j a  Rapakosken siltatyö- 

maat herättävät mielenkiintoa ennen 
kaikkea teknillisten ratkaisujen ja 

Pessankosken 
ensimmäinen 

levypalkki jönne  
u imassa  p roomujen  
varassa pa ika l leen  

& '  

Sillanrakentaiia ja 
m u i t a  a s i anosa i s i a  

H-hetkellö: oik. ra- 
ta tekni l l isen osaston 

joh ta ja  E. H .  Sönt t i ,  

apula is isönnöi ts i iö  

Olov Hixén, rata- 
jakson päällikkö A. 

J .  I k k a l a ,  d ip l . ins .  

U. Laitinen rauta-  
t iehalli tuksesta,  ins .  

Aarne Juvonen, dipl. 
ins. Veli Kolme ia 
Rauma-Repola Oy:n 
edustajat dipl.insi- 
nöörit Altti Hyrsky 
sekö K. Suominen 

suoritusten kannalta katsottuna. Sil- 
lan rakentaminen leveän, virtaavan 
joen yli ei ole mikään tavanomai— 
nen rakennustyö, vaan siihen sisäl- 

tyy aina luonnonesteiden voittamista 
ja jännittäviä vaiheita, jotka kiin— 

nostavat muitakin kuin itseään sil- 
lantekijöitä. 

Varsinkin Pessankosken siltatyör 

maa on kevään ja  kesän kuluessa 

vetänyt  huomion puoleensa.  Jokai-  

nen on varmaan ollut suunnitteli— 
joiden kanssa yhtä mieltä siitä, että 

tämä silta tulee rakennetuksi oi— 
keaan paikkaan. Kuusanniemen puo— 

leisella rannalla jokeen pistävä kal- 
lioniemeke on aivan kuin houkut- 
telemassa siltaa tältä kohtaa yli j a  

vastapäisellä kallioinen 
on ottamassa sitä vastaan. 

rannalla 
saari 
Näistä luonnon tarjoamista edelly— 
tyksistä huolimatta tarvitaan s i l taa  

kannattamaan melkoisia teräsbeto— 
nirakennelmia: neljä maatukea ja 
kaksi virtapilaria, joiden korkeus on 
12,5 m, siitä 4 m vedenalaista. Maa— 

tuet ja virtapilarit rakensi urakalla 
Satamarakentajat Oy. Työt aloitet- 
tiin tammikuussa 
ennen uiton alkamista valutyöt saa- 
tiin jo  valmiiksi. Harjannostajais ia  

ja kesäkuussa 

vietettiin varsin epätavallisessa pai- 



kassa, nimittäin maatuen vielä täyt- 
tämättä olleessa syvennyksessä, joka 

osoittautui riittävän suureksi 'pito- 
saliksi'. 

Maatukien j a  siltapilareiden va-  

raan asennetaan parhaillaan teräs- 

palkkisiltaa, jonka toimittaa Rauma— 
Repola Oy:n Loviisan tehtaat. Silta 

koostuu kolmesta 27 m:n pituisesta 
levypalkkijänteestä j a  yhdestä 50 
m:n pituisesta ristikkojänteestä. En- 

uitettiin 
kahden proomun varassa paikoilleen 
simmäinen palkkijänne 

26. 8. j a  suunnitelmien mukaan Pes- 

sankosken 193 m:n  pituinen sil ta 

valmistuu kuluvan vuoden loppuun 
mennessä. Siltapalkit on tehty hit- 

saamalla j a  kuljetettu paikalle suu- 

rina kappaleina. Niinpä lähes 60 

tonnia painava levypalkkijänne koo— 

taan  työmaalla ainoastaan kolmesta 

osasta. Yhdistäminen tapahtuu niit- 
taamalla, mutta osat on tehty pel— 

kästään hitsaamalla. Tällainen hit— 

sattu silta on noin 20 prosenttia vas- 

taavanlaista niitattua si l taa kevyem- 

pi, mutta siitä huolimatta kanta- 

vuudeltaan viimeksi mainittua vah- 

vempi. 

Rapakosken silta on rakenteeltaan 

samanlainen kuin Pessankosken sil- 

ta. Osat ovat yhtä pitkiä, mutta 

koska joen ylitys tällä kohtaa on  
huomattavasti pitempi, tarvitaan 

yhden ristikkojänteen lisäksi viisi 
palkkijännettä. Sillan 
maatuet mukaan luettuna tulee 210 

pituudeksi 

m. Pituudestaan huolimatta silta e i  

ulotu rannalta rannalle, vaan kum- 

maltakin rannalta työntyy jokeen 
siltaa kohti noin sadan metrin pitui- 
nen penger. Näin ollen koko ylityk- 
sen pituudeksi tulee yli 400 m .  

Myös Rapakosken sillan valmistaa 
j a  asentaa Rauma-Repola. Sen si— 

j a a n  maatuet  sekä Virtapilarit u ra -  

koi 
Kahden maatuen lisäksi tarvitaan 

Yleinen Insinööritoimisto Oy. 

viisi Virtapilaria. Niiden rakentami- 
nen on jo aloitettu. 

Sopii tössä ostella, 
vaikka yli ei vielä 
pööseköön. Vas. ra- 
taiakson päällikkö 
A. J .  Ikkala, rauta- 
tiehallituksen rata- 
osaston johtaja Pek- . .  

ka Turunen ,  apu -  
laisjohtaja R. Hytö- 
nen,  d ip l . ins .  Vel i  
Kalme ia  apulais- 
isö-nnöitsiiö Olov 
Hixén 

Hitsaamalla tehtyjä sillanosia 
niitataan yhteen siltatyömaalla 

Ratapenger ja ratapiha 

Siltatöiden rinnalla ovat myös 
edistyneet 

suunnitelmien mukaisesti. Ratapen- 
varsinaiset ratatyöt 

ger Mattilasta Voikkaan raiteen j a  

uuden radan yhtymäkohdasta Rapa- 
koskelle saakka on jo hahmottunut 
ja Saksanahon puolellakin on näky- 
vissä merkkejä  radan suunnasta. 

Kalliota on jouduttu leikkaamaan 

kolmessa kohtaa, Pukinsaaren lähei- 
syydessä, 
sivustalla j a  Mattilassa vähän ennen 

Kuusanniemen ratapihan 

ratojen yhtymistä. Näistä saadut sa-  

moin kuin tehdasalueelta liikenevät 
kivi- ja maamassat on käytetty ra- 
tapenkereeseen ja ratapihan tekoon, 
mutta varsinainen sora on jouduttu 

Mattilassa vähän ennen Voikkaan 
rataan yhtymistöön uusi rata kulkee 

komeassa kallionleikkauksessa 



tuomaan autoilla muualta, osittain 
Kouvolan itäpuolelta, osittain Mul- 

tamäestä.  Parikymmentä sora-autoa 

on jatkuvasti tässä työssä. Syyskuun 

alkuun mennessä oli soraa ajettu 

noin 150 000 m3. Soranajo alkaa nyt- 
temmin olla jo lopuillaan. 

Myös kiskotus on hyvää vauhtia 
edistymässä. Pohjoisesta päin  Voik- 

kaan—Harjun maantiehen saakka 

kiskot on vedetty, samoin Kuusan- 

niemen keskusratapihalla pohjois- 
vaihteesta ratapihan puoliväliin 
saakka ovat kaikki seitsemän rai— 
detta paikoillaan. joka 
tulee kauttaaltaan sepelöitäväksi, 
kiskotetaan raskailla 54 kg:n kis- 
koilla ja ratapihan muut raiteet sekä 
pistoraiteet 43 kg:n kiskoilla. 

Pääraide, 

Rapakosken sillan 
maatuk ien  a r k k u j a  
rakennetaan 
Kymijoen pöö l lö  

Alla: 
Rapakosken  

sillanrakentajien 
työasema löhellö 

Saksanahon 
puoleista rantaa 

Kaikkiaan on eri kohteissa tällä 
hetkellä työntekijöitä lähes 200 hen- 
keä, joten varsinaisen tehdastyö— 

maan ohella myös rautatien ja  sil— 

tojen rakentaminen tarjoaa run- 

saasti työtilaisuuksia sekä ammatti- 
väelle että aputyövoimalle. 

29. 8. rautatiehallituksen rataosas- 
ton johtaja Pekka T u r u n e n  ja 

apulaisjohtaja R. H y t ö 11 e n kävi- 
vät 9:nnen ratajakson päällikön A. J .  

I k k a l a n  ja dipl.ins. Veli K a l -  
m e e n  sekä apulaisisännöitsijä Olov 

H i x é n i n  opastamina tutustumas- 
sa Kuusanniemen radan rakennus.- 
töihin j a  lausuivat tyytyväisyytensä 

joh- 
dosta. Seuraava merkittävä vaihe on 
tähänastisten työsaavutusten 

junan saapuminen Kuusanniemeen. 

:”)?l 
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Massapulkislo 
ia pulkisilla 
rakenteilla 

Kuusanniemen tehtaan rakentami- 

nen ei ra joi tu yksinomaan varsinai- 

selle tehdasalueelle ja rata- sekä 
siltatyömaille, vaan sen vaikutus 

tuntuu aivan kauppalan keskustassa 
saakka. Kesän ja syksyn kuluessa 
on Kuusankosken ja Voikkaan enti- 
sen ratapenkereen — nykyisen 
pyörä- ja kävelytien -— varteen il— 
mestynyt pitkiä teräsputkia, ja kai- 
vinkoneet ovat tehneet Kymenran- 

nasta Kuusanniemen tehdasalueelle 
saakka ulottuvan kaivannon, johon 
putket piilotetaan. 

Kysymyksessä on tehtaiden yhdis- 
massaputkilla 

Kuusanniemen ja Voikkaan tehtai- 

täminen toisiinsa. 

den välille tulee läpimitaltaan 40 
cm suuruinen massaputki j a  se  saa  

rinnalleen Kymin selluloosatehtaal- 

ta niin ikään Voikkaan paperiteh- 

taalle johtavan, halkaisijaltaan 10 
cm pienemmän massaputken. Putket 
upotetaan alapuolelle. 

Voikkaan puoleisessa päässä ne kul— 
kevat 900 m 
varassa. Samoin Kymin selluloosa- 
tehtaalta lähtevä putki joutuu teh— 

dasalueen läp i  kulkiessaan mutkitte- 

lemaan rakennusten ylitse ja sivuit- 
se. Maanpäällisiltä osiltaan putket 

eristetään vuorivillalla ja alumiini- 

routarajan 

ilmassa tukipilarien 

vaipalla. 

12 metriä pitkät massaputket on 
toimittanut Pietarsaaren Ruostuma- 
ton Oy, jeka huolehtii myös niiden 
asennuksesta. Isommat putket on 
tehty 2,5 mm ja pienemmät 2 mm 
paksuisista haponkestävistä teräs- 
levyistä. Sellaisissa kohdissa, missä 

putket kulkevat teiden alla, ne vah- 
vistetaan teräsrenkailla. Samoin me- 
netellään korkeuserojen yläkohdis- 

sa, joihin saattaa muodostua ilma- 
tyhjöjä. Alimman ja ylimmän koh— 
dan  — Kyöperilänojan j a  Naukion 



Hiekkamäen -— välinen korkeusero 
on n .  15 m. 

Kaivuu-urakan ja  montun pohjan 

sorastamisen suorittaa Pellonraivaus 
Oy. Montun peittämisestä sekä tien 

pinnan tasottamisesta huolehtivat 
Kymin j a  Voikkaan rakennusosas- 

tot. Asennustyöt saataneen valmiik- 

s i  s.yyskuun loppuun mennessä, mut-  

t a  täyttö- j a  tasaustyöt kestänevät 

hieman kauemmin. 
Massaputkien tarkoitus o n  luon- 

autojen häviämistä vilkkaasti lii- 
kennöidyiltä teiltä j a  siten siltä osin 

liikenteen keventämistä. 
Teknilliseltä suunnittelultaan ra t -  

kaisu ei ole ollut niinkään yksin- 
kertainen, vaikka on vain kysymys 

Putkien 

pukohtiin asennetaan 
massaputkistosta. huip- 

ilmanpoisto- 

venttiilejä j a  alimpiin kohtiin tyh- 

jennysventtiilejä. Materiaalin valin- 

nassa oli otettava huomioon paitsi 
kestävyys, myös massan limoittumi— 

nostaan selvä. Massaa Kuusannie- sen eliminoiminen sekä kitkavastuk- 

men tehtaalta j a  Kymin selluloosa- sen saaminen mahdollisimman vä-  

tehtaalta Voikkaalle pumpattaessa häiseksi. Massa tulee kulkemaan 

sitä e i  tarvitse kuivata eikä kuljet-  putkissa 1-prosenttisena massaliet— 
K u u s a n n i e m e n  puole ise l la  r a n n a l l a  
koottuja putkisillan osia siirretään 

— proomujen  varassa  pa iko i l l een  

t aa  autoilla. Se tietää siten massa- teenä, jolloin sen kitkavastus on pie- 

t niemen tehdas yhdistetään toisiinsa 

massaputkilla, mutta niiden lisäksi 
on näillä tehtailla monia muita suo- 
ranaisia yhteyksiä, jotka keskitetään 

jo  maahan laskettua sähkökaapelia 

lukuun ottamatta erityiseen Kymi- 

joen ylittävään putkitunneliin. Sen 

sisäläpimitta on 240 cm. Kahden 

massaputken lisäksi tulevat sen si— 

sällä kulkemaan höyryjohto, syöttö— 

vesiputki, putki kemiallisesti puh- 

distettua vettä varten j a  kloori- sekä 

hypokloriittiputket j a  10 kV:n vara-  

Lisäksi 
paikka vielä kolmannellekin massa-  

syöttökaapeli. on va ra t tu  

putkelle. Putkisilta tulee siten toi- 
mimaan tuiki  tärkeiden yhteyksien 

väli t täjänä.  Putkisillan 

Rauma—Repola Oy. 

rakentaa 

Voikkaalla mossaputket ylittävät 
Kymijoen  t eh t aan  s i l t a a  myöten 

T e r ä s r e n k a i l l a  vahvis te t tu ja  p u t k i a  
montus sa  j a  m o n t u n  r e u n a l l a  

N a u k i o n  kohda l l a  

nimmillään, jopa aavistuksen verran  

Sei- 

sokkien aikana putk ia  myöten pum- 

pienempi ku in  pelkän veden. 

pataan pelkkää vet tä  j a  monipäi- 

Väisten pysähdysten aikana ne las- 

ketaan tyhj iksi .  Välipumppausta ei 

tarvita. 

Myös Kymintehdas j a  Kuusan- 



Yhtiömme metsänhoitajien tämän- 
kesäiset neuvottelu- j a  retkeilypäi- 

vät pidettiin kesäkuun 17—18 pnä. 
Kokouspaikkana oli Koskela j a  toi- 

sena päivänä suoritettu retkeily 
suuntautui Nokan tilalle Luumäen 

Erityistä 

tieteellistä painavuutta antoivat päi- 

ja Miehikkälän rajalle. 

ville professorien Risto S a r v a k- 
s e n ,  Leo H e i k u r a i s e n  j a  Pentti  

V i r 0 n esitelmät ajankohtaisista 
kannanottonsa 

retkeilykohteiden selostusten yhtey- 
aiheista j a  heidän 

dessä. 

Metsäpuiden siementuotanlo 

Professori Sarvas esitelmöi metsä- 
puiden siementuotannosta ja sieme- 

Yhtiömme 
metsäosaston 
keskeisimpiä 

metsänparannus- 
töitö on v i ime  

vuosina o l l u t  o j i tus  

Melsänhoitaial malsiillelounaan 

nen maantieteellisestä alkuperästä. 

Siementapahtuman tarkka tuntemi- 

nen on tärkeätä sekä käytännön 

että metsätieteen 
kannalta. Niin luontaisessa metsän- 
metsätalouden 

uudistamisessa kuin metsänviljelys- 

aloitettava 

rodunj alostuksessa 

säkin on siemenestä. 
Metsäpuiden 

mielenkiinto kohdistuu myös sieme- 

neen. 

12 

Vaikka metsäpuut tuottavat siite- 
pölyä suunnattomia määriä,  on s i i te-  

pölyn määrä sittenkin useissa ta-  
pauksissa riittämätön tehokkaaseen 

siementuotantoon. Siemensadon 
määrä on lisäksi selvästi riippuvai- 
nen kasvupaikan viljavuudesta ja 

puuston iästä. Viljavilla kasvupai- 

koilla sadot ovat huomattavasti run- 
saampia kuin karuilla j a  nuorella 

Retkeilyn kohteena oli Nokan tilan met- 
söt Luumäel lä .  Esitelmöitsijät vas. l u -  
kien: Metsöntutkimuslaitoksen metsän- 
hoidon tutkimusosaston esimies prof. 
Risto Sarvas, Helsingin yliopiston suo- 
metsötieteen prof. Leo Heikurainen ja 
olla keskellä Metsöntutkimuslaitoksen 
maantutk imusosas ton  e s i m i e s  prof. 
Pentti Vi ro  seurassaan Sippolan metsö- 
koulu—n iohta ia  Eric Appelroth (vas.) ja 
aluemetsönhoitaia Henry Kvist; prof.  
Heikura'isen takana aluemetsönhoitaja 
Kaarlo Niskanen. 



iällä sadot ovat vähäisiä, mutta li— 
sääntyvät nopeasti iän mukana. 

Merkittävin siemensadon laatuun 
vaikuttava tekijä on tyhjä siemen. 
Kuusen siemensadossa on 15—90 % 

tyhjiä siemeniä, männyllä vastaa- 
* vasti 15—25 ja koivulla 20—70 %. 

Kuusen siemenestä saadaan pääosa  

huippusatovuosina 6—8 vuoden vä- 
lein. Männyn siemenistä taasen saa- 

daan pääosa keskinkertaisina vuo— 

sina huippusatojen esiintyessä vain 

10—15 vuoden välein. Yleensä huip- 
puvuosina siemenen laatu on hyvä. 

* Siemenen tuleentumiseksi tarvi— 
taan kesä—syyskuun keskilämpö- 
tilaksi männyllä 11,50 ja kuusella 
10,50. 
vuosina siemen ei tuleennu Pohjois- 
Suomessal Kesällä 1962 se ei tuleen- 
tunut edes Pohjois-Savossakaan. 

Keskinkertaista viileämpinä 

Käytännön metsätalouden kannal- 

ta on tärkeätä tietää, miten pitkiä 
matkoja siementä voidaan siirtää 
siemenen ylituotantoalueilta alituo- 

Kokeet ovat osoitta- 
että parhaan tuloksen antaa 

tantoalueille. 
neet, 
aina viljelyspaikkakunnalta saatu 

siemen. Mänty on arka siirrolle ete- 
lästä pohjoiseen. Sen sijaan päin- 

vastaiseen suuntaan voidaan siirto 
suorittaa menestyksellisemmin. Kuu- 

s i  kestää siirtoja paremmin varsin- 

kin merellisessä ilmastossa. Män- 
nyllä 200 km:n siirto etelä—pohjois- 

suunnassa merkitsee n.  20 %:n  me- 
netystä tuotannossa, kuusella vas- 
taava ra ja  on 300 km. Näitä etäi- 
syyksiä on pidettävä ehdottomana 
ylärajana. 

Suometsien hoi to  

Prof. Heikurainen käsitteli esityk- 

sessään kuivattujen soiden merki- 

tystä j a  niille syntyneiden metsien 

hoitoa. Puuttomien tai kitukasvuista 
metsää kasvavien soiden muuttami- 
sessa tuottaviksi metsämaiksi on 
kuivatus luonnollisesti ensimmäinen 

toimenpide. Ojitus yksin e i  kuiten- 

kaan riitä, vaan tarvitaan myös 
metsien käsittelyä tai muita metsän- 
hoidollisia toimenpiteitä, jotta met- 
säojituksen tulos muodostuisi hy- 
väksi. 

Jos välittömästi ojituksen jälkeen 

kuivatusalueen metsä käsitellään oi- 
kein j a  kaikki tarpeelliset metsän- 

hoitotyöt tehdään, on metsän suo- 

tuisa kehitys turvattu vuosikymme- 
niksi eteenpäin. Mutta jos hoitotyöt 

Retkei lyn kohteiden esittelyn suori t t i  
aluemetsönhoitaia Sten Furuhjelm 

Kohtei ta  oli 1 2  j a  as iaa  pa l jon ,  
mutta tarkkaavaisuus ei päässyt 
he tkeks ikään  h e r p a u t u m a a n  

ojituksen yhteydessä laiminlyödään, 
on usein seurauksena vajaatuottoi- 

nen metsä, jonka kunnostaminen 
myöhemmin saattaa olla erittäin 

vaikea j a  kallis tehtävä. V. 1956 

maatilametsissä suoritettu inven- 
tointi osoitti, että valitettavasti var- 
sin useissa tapauksissa on käynyt 

juuri näin. 

suoritetta- 
vat metsänhoitotoimenpiteet eroavat 

Ojituksen yhteydessä 

monella tavalla tavanomaisista met- 
sänhoitotoimenpiteistä. Esimerkiksi 
puiden elpyminen kuivatuksen jäl- 

keen on sitä parempi  mitä pienempi 

puu on. Täten ensimmäisessä oji- 
tuksen jälkeisessä kasvatushakkuus- 
sa on yleensä suuret puut poistet- 



Monikäyttöinen Timber Jack 
vetämässä tehokasta laikkuria 

Retkeily päättyi  varastokentälle, jossa 
seuratti in pinotavaran kuorintaa 

Cambio- ja  V K - l é  kuorimakoneil la 

tava j a  pienet puut jätettävä. Luon- 

taisessa uudistamisessa siemenpui- 

den laatuun ei tarvitse kiinnittää 
samaa huomiota kuin kangasmailla. 

Keinollinen uudistaminen on 
yleensä helpompaa, mutta vaatii eri— 

laisia menetelmiä kuin kangasmail- 
la. Kuusen istutusten suojaaminen 

keväthalloilta edellyttää ehdotto— 

masti verhopuustoa. Puulajikysymys 

ojitusalueilla on yleensäkin oma ky-  

symysryhmänsä. Korpisoilla on 

yleensä kasvatettava kuusta, rämeil— 

lä j a  nevoilla mäntyä. Kuusi j a  

mänty ovat samalla turvekasvu— 

alustalla yhtä hyvät. Koivun jättä- 

minen sekapuuksi on suositeltavaa 

sen voimakkaan vedenhaihduttamis- 
kyvyn ja  maata parantavien omi- 

naisuuksien vuoksi. Kun koivu on 
kuitenkin taloudellisesti havupuita 

vähäarvoisempi, on tyydyttävä vain 

n. 20 %:n puulajisekoitukseen. Mi- 
käli koivu on suolla j o  ojitettaessa 

taimistona, on se järkevää kasvat- 
taa. 

Ojitussuunnitelmia tehtäessä on 
siihen liitettävä yhtenä osana suori- 

tettavien metsänhoitotöiden suunni- 
telma. Ojitusalueiden metsien myö- 

hempi käsittely ei vaadi enää sa- 
massa mitassa suometsien hoidon 

Nuor i  ja sievä metsänistuttajatar 
ammatt imiesten haastateltavana 

erikoiskysymysten tuntemista kuin 

ensimmäiset ojituksen jälkeiset toi— 

menpiteet. Sen jälkeen kun ojitus- 

alueelle on välittömästi kuivatuksen 
jälkeen suoritetuilla toimenpiteillä 

saatu syntymään täysituottoinen tai- 

misto tai varttuneempi metsä, on 

metsän hoitaminen kangasmetsien 
hoidon kaltaista. 

Professori Viro käsitteli esitel- 
mässään metsämaiden lannoitusta. 
Tämän olisi ehdottomasti perustut- 

tava kokeissa saatuihin tuloksiin. 
Palaamme tähän kysymykseen myö- 

hemmin toisessa yhteydessä. 

Metsöretkeily 

Retkeily Nokan tilan mailla muo- 
dostui erittäin antoisaksi. Tämän 
1 5 0 0  ha:n suuruisen tilan mailta 
löytyi mitä erilaisimpia kohteita 

sekä metsätyyppien että suoritettu- 

jen hoitotoimenpiteiden kannalta. 

Erityinen huomio kiinnitettiin suo- 

kohteisiin. Nokan tilalla onkin soita 
yhteensä 418 ha. Näistä on aikai- 
semmin ojitettu 161 ha. Lopuista 
257 ha:sta oli ojituskelpoisia 170 ha. 
Vv. 1960—1962 ojitettiin siitä 135 ha 
ja kun kuluvan vuoden ojitukset 
otetaan huomioon, jää enää ojitta- 
matta n. 20 ha ojituskelpoisista 

soista. Lisäksi melkein kaikki van- 

hat ojitukset on täydennetty, joten 

tilan metsien kuivatuskysymys al- 

kaa olla ratkaistu. 
Kohteiden esittelyn suoritti alue— 

metsänhoitaja Sten F u r u h j e l m ,  

minkä jälkeen seurasi keskustelua 

ylimetsänhoitaja Harry W i 1 l m a n- 

in johdolla. Matkan verralla näh- 

tiin myös uudentyyppinen traktorin 

vetämä laikkurikone. Retkeily päät- 
tyi puiden varastokentälle, jossa oli 
toiminnassa kaksi kuorimakonetta. 
Päättäjäissanat j a  kiitokset esitel— 

möitsijöille sekä retken erinomai- 
sesta valmistelusta j a  järjestelystä 

vastanneille esitti metsäneuvos Bj .  

B i i t z o w .  



Uusi kokooiakono 
llankkasuolla 

Viimeisin uutuus Haukkasuon tur- 
vetyömaan konekannassa on kokoo- 
jakone, jonka avulla kokojen kokoa- 
minen ja  siirtäminen aumoihin suo- 
ritetaan täysin koneellisesti. Van- 
hoissa kokoojakoneissa kentällä 
kuivumassa olevat keot heitetään 
ihmisvoimin kokoojakoneen pyrstö- 
mäiseen kuljetinlaitteeseen. Uusi 
kone sen sijaan edetessään keko- 
kentän laitaa haraa etusakaroillaan 
turpeet koneen nieluun, josta kul- 

jetinlaite nostaa ne edelleen koneen 
yhteydessä olevaan suureen säi-  
liöön. Sen täytyttyä kone ajaa au- 
marivin viereen ja  tyhjentää las- 
tinsa. Konetta käyttämään tarvitaan 
vain yksi mies. Koneen on toimitta- 
nut A. Ahlström Oy:n Varkauden 
konepaja ja  se on järjestyksessä toi- 
nen täysautomaattinen kokoojakone 
maassamme. 

Pitkällisen roudan takia turpeen- 
nosto Haukkasuolla pääsi alkamaan 
hieman tavallista myöhemmin, mut- 
ta kuiva ja  lämmin kesä puoles- 
taan tarjosi mitä parhaat edelly- 
tykset. Kesän tulos muodostuikin 
hyvänlaiseksi ja laadultaan poltto— 
turve on erinomaista. Suurimmil- 
laan oli Haukkasuolla tänä kesänä 
työssä yli 300 henkeä. 

Arkeologisia löytöjä 

Turvetta nostettaessa tulee esille 
kantoja ja lahoamattomia puunjät— 
teitä. Sen sijaan tuiki harvinainen 
Haukkasuolla on ihmisen varhai- 
sempaan toimintaan liittyvä löytö. 
Kerran tuli puolentoista metrin sy— 
vyydestä esiin virsu j a  tänä kesänä 
löytyi suosta puolen metrin pitui— 
nen suksenkappale. Koneenkäyttäjä 
Kauko Kuritun paistaessa puskuri- 
traktorilla suon pinnalta valkosam- 
malkerrosta hänen huomionsa kiin- 

Huoltomies Esko Jarva kävelemässä 
vanhoja pitkospuita myöten 

Kokooiakoneen käyttäjä Kauko Porkka 
työpaikallaan 

tyi puskurin edestä työntyvään 
puun kappaleeseen. Lähemmin sitä 
tarkasteltuaan hän totesi sen van- 
han suksen kappaleeksi, joka oli  
ollut 65 cm:n syvyydessä. Paikka 
tutkittiin tarkoin, mutta enempää 
suksen toista osaa kuin mitään 
muutakaan ei tavattu. Koska ilmei- 
sesti kysymyksessä oli arkeologinen 
löytö, lähetettiin se samoin kuin 
maanäyte Kansallismuseoon lähem- 
min tutkittavaksi. Nähtävästi suksi 
on historialliselta ajalta,  mutta 
mahdoton ei ole myöskään oletta- 
mus, että se olisi peräti esihistorial- 
liselta ajalta. Tutkimuksen avulla 
suksen ikä voidaan kyllä melkoisen 
tarkasti määritellä. 
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Uusi kokoojakone haraamassa kekoja 
nieluunsa 

Kone tyhjentää säil iön sisällön 
aumaan 



Laboratorion: 
päällikkö Yrjö 
Ingman uudessa 
työhuoneessaan 

Högforsin Tehtaan laboratorion 
toimintaedellytykstä tehostettu 
Högforsin Tehtaan laboratorio on 

saanut kipeästi kaipaamaansa lisä- 

tilaa valimon mallivaraston kunnos- 
tustöiden yhteydessä. Uuden tila- 

ratkaisun avulla voitiin vanhan la- 
boratorion viereen puoli kerrosta 
sitä ylemmälle tasolle mallivaraston 

päälle sijoittaa huoneistotilaa 480 
m?. Laboratorion osalle siitä tuli 
160 m2. Keskeisin ti la  on suuri ana- 

lyysisali, minkä lisäksi uudelle puo- 
lelle on sijoitettu aineenkoetushuone 
ja kemikalio- sekä lasivarasto. Van- 
ha laboratorio tulee korjattuna myös 
jäämään laboratorion osaksi ja  sii- 

Kirjasto toimii laboratorion yhteydessä. 
Kirjastonhoitaja hum.kand. Sinikka 
Mielck (oik.) ja nti Tuula Helen-ius 
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hen sijoitetaan näytteidenvalmistus- 

huone, hiekkalaboratorio, mikros— 
kooppihuone ja pimeähuone mik- 
roskooppikuvien sekä isotooppifil- 

mien kehitystä varten. Kaikkiaan 
laboratorion käyttöön tulee 250 m?. 
Laboratorion lisäksi uudelle puolelle 
on sijoitettu kirjasto,  neuvottelu- 

huone ja  insinöörien toimistohuo- 

neita. 

Laboratorion päällikkö Yrjö I n  g -  
m a n  mainitsi laboratoriotaan esi- 
tellessään 21 m pituisen ja 9 m l e -  

veän analyysisalin vaikuttavan ken- 

ties isohkolta tämän hetken tar- 
peeseen. Laboratorion tehtävät käy- 

tönvalvojana ja  laaduntarkkailijana 

raaka-aineista valmiiseen tuottee- 
seen saakka ovat kuitenkin jatku- 

vasti kasvaneet ja tämän kokemuk— 
sen perusteella on ollut varaudut- 

tava myös vastaisen varalle. 

Laboratorion tähänastinen kehitys 

puhuu tämän käsityksen puoles-ta. 
Vielä 1930—luvulla valmistettiin vain 
yhtä ainoata rautalaatua, jota käy- 
tettiin kattiloihin, ammeisiin sekä 
muuhun rakennus— j a  talousvaluun. 

Pehmeys ja hyvä valettavuus olivat 
pääasialliset raudalle asetettavat 
vaatimukset. Omaa laboratoriota ei 
katsottu vielä tarvittavan ja  milloin 

haluttiin raudan laadusta analyy- 

sejä, käännyttiin vieraiden tutki- 

muslaboratorioiden puoleen. Sota— 

vuosina sen sijaan jouduttiin uuden— 

laisten vaatimusten eteen. Kranaat— 
tien valu oli suoritettava tietyn ana- 

lyysin puitteissa ja  sen oli täytet— 

tävä määrätyt lujuusvaatimukset. 

Tällöin alettiin tilapäisissä suojissa 

parin laborantin avulla suorittaa 
kemiallisia analyysejä ja hiekkako— 
keita. Tämä oli alkuna v.  1945 pe- 
rustetulle pysyvälle laboratoriolle. 
Sen saaminen olikin välttämätöntä 

Rva Raija Aavakangas suorittamassa 
rautasakan pesua 

vaativien sotakorvaustoimitusten ta- 
kia. Tällöin jouduttiin jo valmista- 
maan useita rautalaatuja erilaisin 

vetolujuus-, taivutuslujuus- ja ko- 
vuusvaatimuksin, minkä lisäksi kap- 
paleiden tuli olla ehdottomasti vir- 
heettömiä. 

Tämän jälkeisellekin tehtaan tuo- 
tanto-ohjelmalle on ollut ominaista 
laatujen lisääntyminen ja  laatuvaa- 

timusten nousu. Tämän on tehnyt 
mahdolliseksi sulattojen modernisoi- 
minen ja laajentaminen. Kylmä- 

kuuma- ilmauuneista siirryttiin 



ilmakupoliuuneihin, metallivalimo 

muutettiin Salosta Karkki laan  j a  

vi ime vuosina o n  asennettu ne l jä  

sähkösulatusuunia j a  kaksi  on l i -  

säksi tilauksessa. Nämä ovat laa- 
jentaneet ainevalikoiman käs i t tä— 

mään valuradan j a  metallien l isäksi  

myös SG—raudan j a  teräksen kor— 

keaseosteiset laadut.  SG—raudan  j a  

teräksen valmistusta ilman joka su- 
latuserään kohdistuvaa laboratorio- 
valvontaa olisi mahdotonta ajate l la .  

Jokainen uusi uus i  sulatusuuni ,  

valumetalli tai  uusi kaavaamo-osas- 
to  l isäävät vastaavasti myös labora— 

torion tehtäviä. Kemiallisten ana— 
lyysien lukumäärä  päivässä nousee- 

k in  j o  yli. puolensadan. Hiekkako- 

Nti Hannele Lindströmin tehtäviin 
k u u l u u  h i i l imööröys ten  t e k e m i n e n  

N e i d i t  M a r j a - L i i s a  
J u s l i n  ja  A r m i  

Vuorinen tekemässä 
fosforimööröyksen 

t i t r a u s t a  

Nt i  T a r j a  Kesk inen  
saa  tö l lö  v a a ' a l l a  
m i t e n  t a r k k o j a  
l u k e m i a  t a h a n s a  

keita suoritetaan päivittäin er i  osas- 
tojen hiekoista.  Mikroskooppisia ki— 

derakenteen tarkistuksia tehdään 
toistakymmentä päivi t täin.  Aineen-  

koetuskokeita suoritetaan j a tkuvana  

rutiinitarkkailuna. Tehdasosastoilta 
tulee päivittäin myös äkillisiä eri- 

koiskysymyksiä, jo tka  o n  nopeasti  

selvitettävä. Toisinaan joudutaan 

ratkomaan myös yhtiön muiden teh- 

taiden metalliteknillisiä pulmia. 
Tehtävien lisääntymisestä oli seu— 

että 
jopa työpöytäpinta-ala kävi  r i i t tä-  

rauksena, vanhalla puolella 

mättömäksi, joten laboratorion laa- 
jentaminen oli a ivan  vält tämätön 

toimenpide. Uudistuksen yhteydessä 

o n  täydennetty myös tutkimusväl i— 

neitä .  Uusista laitteista maini t ta-  

koon aineenkoetuskone, jolla tu tki -  

t aan  kappaleiden veto-, puristus- j a  

ko— 
polttomää- 

ta ivutuslujuuksia ,  siirrettävä 

vuuskoetinlaite,  r ikin 

räyslaite, elektrolyysilaite sekä tis- 

lauskone. 
Laboratorion joh t a j a  Ingman mai-  

nitsi lopuksi,  että tehtävät l i i t tyvät  

jokapäiväisi in 

että 
oleellisesti tehtaan 

valmistusprosesseihin, mut ta  

uuden laboratorion puit teissa on 

mahdollista myös tutkimustyön suo-  

r i t taminen käytönvalvontatehtävien 

rinnalla. 

Uus i s t a  l a i t t e i s t a  o n  t ö r k e i m p i ö  
a ineenkoetuskone ,  j onka  a v u l l a  

Per t t i  M ö k i l ö  p a r h a i l l a a n  suor i t t aa  
p u t k i r e n k a a n  vetokoetto 
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Rakenteilla oleva l 0 0  metrin 
pituinen tehdashalli näkyy 
kuvassa oikealla 

Salon tehdasta 
laaiennetaan 

Viime maaliskuun 1 päivä oli 
Högforsin Salon tehtaan konttori- 
laisten toiveiden täyttymysten hetki, 

sillä silloin muutettiin takapihan 
ahtaista j a  pimeistä tiloista uuteen 
ja ajanmukaiseen konttorirakennuk- 
seen. Se on 2-kerroksinen, tilavuu- 
deltaan 2860 m3zn suuruinen tiili- 
rakennus, joka välittömästi liittyy 
tehtaan ykköshalliin. Konttoriraken- 
nus muutti suuresti tehtaan ulko- 
näköä ja varsinkin julkisivuun tuli 
tyylikkyyttä j a  edustavuutta. 

Konttorin kummankin kerroksen 
päässä on kaunis j a  tilava aula, joka 
jatkuu leveänä käytävänä läpi ra- 
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kennuksen. Myynti, kirjanpito j a  
kassa on keskitetty ensimmäiseen 
kerrokseen ja teknillinen puoli työn- 
suunnitteluineen ja piirustuskontto- 
reineen on saanut toisen kerroksen. 
Tällä hetkellä konttorirakennuk- 
sessa on suorastaan väljyyden tun- 
tua, mutta suunnittelussa on otettu 
huomioon tehtaan vastainen laajen- 
taminen. 

Tätä ei tarvitsekaan kauan odot- 
taa, sillä parhaillaan on rakenteilla 
uusi suuri tehdashalli ja eräitä mui- 

t a  tarpeellisia lisätiloja. Tehtaan 
paikallisjohtaja Rauno R e n k o  ker-  
toi, että päätös tehtaan laajentami- 
sesta tehtiin keväällä ja välittömästi 
sen jälkeen pantiin työt käyntiin. 
Urakoitsijana on turkulainen raken- 
nusliike Louhi, joka rakensi myös 
konttorin. 

Kakkoshallin jatkeeksi rakenne- 
taan 100 m pituinen ja 30 m levyi- 
nen kolmoshalli, tilavuudeltaan 
18 000 m3, minkä lisäksi konttori- 
rakennuksen viereen rakennetaan 

samanaikaisesti tehdasruokala ja 
huoltolarakennus, tilavuudeltaan 
2500 ma. Kokonaislaajuus on siten 
yli 20000 m3. Uuteen kolmoshalliin 
siirretään perin ahtaaksi käyneesfcä 
ykköshallista valurautaventtiilien 
valmistus. Sitä paitsi  saadaan mes— 
sinkiventtiilien kokoonpanoa varten 
kipeästi kaivattua lisätilaa. Kuuma- 
puristusosasto ja peittaamo, jotka 
nykyisin työskentelevät tehtaan van— 
himmassa rakennuksessa, siirretään 
ykköshalliin. Tämän järjestelyn 
kautta tulevat kaikki tuotanto-osas— 
tot  olemaan saman katon alla j a  

Tehtaan paikallisjohtaja ins. 
R a u n o  Renko  

Uusi konttorirakennus on suuresti 
komistanut tehtaan ju lk is ivua  

Asiallisen tyylikkäästö ala-aulasta 
johtavat kierreportaat  toiseen 

kerrokseen 

näin päästään pihan yli tapahtuvista 
kuljetuksista. Rakennukset valmis- 
tuvat käyttötarkoituksiinsa vielä tä- 
män vuoden aikana. 



Suurpaloharloilus 
Karkkilassa 

Uudenmaan läntisen palokuntapii- 
rin vuotuinen suurpaloharjoitus pi-  
dettiin tänä kesänä Karkkilassa. 
Harjoitukseen osallistui piirin alueel— 
ta  1 1  palokuntaa j a  puolisentoista- 
sataa palokuntalaista. Näiden l isäksi  
oli mukana ambulanssi sekä nel jä  
ensiapuryhmää. Harjoituksen koh- 
teeksi oli  valittu Högforsin Tehdas. 
Harjoitussuunnitelman oli  laatinut 
ev. luutn. Otto  Holm Teollisuus- 
palosta ja  harjoituksen johtajana 
toimi tehtaan palopäällikkö Lauri 
Liikkanen. 

Harjoituksen tarkoituksena oli 
paikallistuntemuksen antaminen vie— 
raille palokunnille, niiden yhteistoi- 
minnan edistäminen ja  palopäällys- 
tön johtamistaidon kehittäminen. 
Tulipalo syttyi vanhan emalilaitok- 
sen yläkerrassa sijaitsevassa pak— 

Karkkilassa 
ali-paikkainen 
sairaala 

Karkkilassa valmistui viime ke-  

väänä 25 sairaansijaa käsittävä sai— 

raala, jonka omistaa Karkkilan 

kauppalan sekä Pyhäjärven kunnan 
muodostama kuntainliitto. Karkki- 
lalle kuuluu paikoista 18, Pyhäjär- 

velle 6 ja yksi on kuntainliiton hal- 
lussa. 

Sairaalahanke pantiin vireille jo  

kymmenisen vuotta sitten. Lääkintö- 
hallituksen kehotuksesta sairaala- 

toimikunta pyrki saamaan naapuri- 

Vas.  isännöitsijä C.  J.  Cedercreutz, 
harjoituksen suunnittel ija ev. luutn.  

O. Holm ja palopäällikkö 
L. Liikkanen 

kaustarvikevarastossa, josta se pääsi 
laajenemaan suurpaloksi. Tämän 
takia oli turvauduttava suurpalo- 
hälytykseen. Tulen herroiksi pääs-  
tiin kahden tunnin ponnistelujen 
jälkeen. Seuratalossa pidetyn kahvi- 
tarjoilun yhteydessä pidettiin palo- 
sekä ensiapuharjoituksen kritiikki. 
Virheitä todettiin tapahtuneen var— 
sin vähän, joten tuloksiin voitiin olla 
tyytyväisiä. 
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kunnat mukaan onnistuen tässä kui-  
tenkin vain osittain, sillä Karkkilan 
j a  Pyhäjärven lisäksi toivottiin Pu-  
sulan mukaantuloa. Sairaalan pii— 
rustukset laati arkkitehti Toivo 
Löyskä j a  rakennustyöt aloitettiin 
syksyllä 1961. Kustannukset kuutio- 
metriä kohti nousivat 13  000 

vmkzaan. Sairaalassa on kaksi leik- 
kaussalia, röntgenhuone, narkoosi— 

laitteet j a  sterilisaattorit, si is  täy- 

delliset kirurgiset varusteet, joten 
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Tänä kesänä on Haukkasuolla kui- 
van kesän ja  ojituksen ansiosta tul- 
lut osittain näkyviin vanhat pitkos- 
puut, jotka johtavat suohon pohjoi- 
sesta päin pistävästä niemekkeestä 
300 metrin päässä sijaitsevaan Riis-  
saareen. Tämä puolen kilometrin pi- 
tuinen metsää kasvava j a  osittain 
kallioinen saari on joka puolelta suon 
ympäröimä. Suullinen perimätieto 
kertoo, että Riissaarta olisi aikanaan 
käytetty piilopaikkana. Tämä tun- 
tuukin varsin mahdolliselta. Esi- 
merkiksi ison ja  pikku vihan ai- 
kana nämä seudut joutuivat sodan 
jalkoihin ja  asukkailla e i  ollut muu— 
ta keinoa henkensä säilyttämiseksi 
kuin paeta vaikeakulkuisiin piilo- 
paikkoihin. Tällainen oli Riissaari, 
johon sulan aikana oli mahdollista 
päästä vain pitkospuita myöten. 
75—vuotias Viktor Porkka muistaa 
pikkupoikana nähneensä Riissaares- 
s a  katollisia kuoppia, jotka lienevät 
olleet tilapäisiä asumuksia tai aina- 
kin jonkinlaisia varastosuojia. Sit- 
temmin nämä kuopat ovat maatu- 
neet ja  metsää on kasvanut niiden 
päälle. Pitkospuitten tultua päivän- 
valoon tarinat Riissaaresta ovat jäl-  
leen heränneet henkiin j a  myös 
Kansallismuseo on kiinnostunut 
saaresta sekä Haukkasuon löydöistä. 

' ;  Tamara-as,: 

"m iui'ifm 11 ,. vi 

se on varustettu vaativiinkin suori- 
tuksiin. Irtaimisto ja  välineet tu- 
livat maksamaan 52 miljoonaa vmk. 
Sairaalan lääkärinä toimii lääketlis. 
Asser Kuisman ja  koko sairaalan 
henkilökunnan määrä on 24. 

Sairaalan vihkiäiset pidettiin ke-  
säkuun 15 päivänä. Vihkiäispuheen 
piti maaherra Väinö Meltti. Vapaan 
sanan aikana Högforsin Tehtaan 
onnittelut esitti isännöitsijä C. J .  
Cedercreutz. 



Tässä kuvassa 
nähdään v a i n  osa 
juhlassa ol leista 

Työnjohtaja Väinö 
Ylösen (kesk.) 
johtama torvi- 

seitsikko soitteli 
ahkeraan 

lämminhenkinen eläkeläisiuhla 
Hallan Miila-saaressa 

Hallassa tapaa ilmapiirin, joka on 
rikas muistoista ja perinteistä. Ne 
eivät liity yksistään sahaan ja joka— 
päiväiseen työhön, vaan myös saha- 
yhdyskunnan muuhun elämään. Eri- 
tyisesti ovat Hallalle olleet tunnus- 
omaisia monipuoliset harrastukset j a  
juhlat. Ne on aikaansaatu hallalais- 
ten omin voimin j a  ovat olleet osoi- 

Hallan äskettäin eläkkeelle siirtynyt 
isännöitsijä majuri Björn Weckman 
ja hänen seuraajansa dipl.ins. 
Börje Carlson tais ivat  juhlan lomassa 
puhella työasioistakin 
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tuksena virkeästä kulttuuritahdosta. 
Tätä Hallan ja hallalaisten omalei- 
maisuutta on osaltaan voimistanut 
saaren erillinen asema, mutta ilman 
asukkaiden kiintymystä saareensa ja 
yhdyskuntaansa ei olisi  varmaan— 
kaan syntynyt voimakasta hallalais- 
henkeä, jonka muuttuneista olosuh— 
teista huolimatta yhä havaitsee hal- 
lalaisten pariin joutuessaan. 

Erityisen voimakkaasti tunsimme 
tämän hallalaisuuden eläkeläisten 
kesäjuhlissa Aholan saaressa eräänä 
aurinkoisena heinäkuun päivänä. 
Vanha hallalaispolvi, jokainen ken 
vain kykeni lähtemään, halusi olla 
mukana. Saavuttiin Eskolasta, Ju- 
malniemestä ja  Neuvottomasta saak- 
k a  ja  kun Hallan laiturista oli moot- 
toreilla siirrytty salmen yli Aholan- 
saareen, todettiin juhlaan saapuneen 
toistasataa eläkeläistä. Yhdessäolo 
kesti nelisen tuntia. Sillä välin eh- 
dittiin juoda tulo- ja  lähtökahvit j a  
syödä lohikeittoa j a  voileipiä, kuun- 
nella monipuolista ohjelmaa, kertoa 
viime aikojen kuulumiset j a  muis- 
tella vuosikymmenien takaisia asioi- 
ta. Kenties parasta oli  tunnelma, 
kotoinen, sydämellinen j a  iloinen. 

Sellaista ”stemninkiä7 olisivat mo- 

net muut juhlien järjestäjät kadeh- 
tineet. Ei tarvittu sensaatio-ohjel- 
maa, riitti oma hallalainen ja kar- 
hulalainen. 

Eläkeläiset toivotti tervetulleiksi 
isännöitsijä Börje Carlson. Työnjoh- 

taja Väinö Ylösen kokoaman torvi- 

seitsikon sävelet olivat kuin mielui- 
sia kaikuja niiltä ajoilta, jolloin 
Hallan soittokunta oli koko maa- 
kunnan kuulu. Neidit Lylys ja Pel- 
tonen esittivät duettoja, hra Mikko 
Lecklin huumoria ja nuori hallalais- 
polvi hauskoja leikkejä. Pastori 
Lauri Komulainen johdatteli aja- 
tukset vakaviin asioihin j a  maisteri 
Veikko Talvi  julkitoi  tervehdykses- 
sään ehdotuksen, että hallalais—pe- 
rinteet merkittäisiin tarkoin muis— 
tiin, jotta jälkipolville säilyisi elävä 
kuva saaren ja sahan sekä yhdys- 
kunnan mielenkiintoisista vaiheista. 

Paras kiitos juhlan pääohjaajalle 
maisteri Lilli  Ohlssonille ja  huoleh- 
tivaisille martoille oli  varmaan juh- 

lan onnistuminen ja kaikkien läsnä-' 
olijoiden tyytyväisyys. Majuri ja  rva 
Weckman — ensimmäistä kerta it— 
sekin eläkeläisinä —— olivat saapu- 
neet uudesta Porvoon-kodistaan hal— 
lalaisia tervehtimään. Tämä jälleen- 
näkemisen ilo oli omian kohotta— 
maan juhlan tunnelmaa. 

Juhlan kestitys oli Hallan marttojen 
taitavissa käsissä 



Hyvästit Ran-hinaaialle 

Elokuun 14 päivänä vallitsi Hal- 
lan moottorivenelaiturin äärellä hai- 
kea jäähyväistunnelma. Hallan vii- 
meinen höyrylaiva, hinaaja 'Ran', 
kupeissaan suojaksi  vedettyjä pu- 
naisia mönjäläikkiä, oli laskettu 
telakalta veteen ja  odotti siinä hi- 
naamista Haminaan uuden omista- 
jan hoiviin. 

Yli kymmenen vuotta sitten Hal- 
l an  höyrylaivasto sai  luovuttaa he-  
gemoniansa diesel-hinaajille. Halla 
I, II  j a  III  romutettiin ja Sirius — 
Hallan hinaajista suurin — siirret- 
tiin Saksalaan kuljettamaan Sai- 
maan lauttoja. Ran on saanut odot- 
taa kohtaloaan tähän saakka. Koko- 
naan toimettomana se ei ole kui- 
tenkaan ollut. Vuoteen 1956 se oli 
tilapäisessä käytössä ja myöhem- 
minkin sen apua on joskus tarvittu. 

Virallista jäähyväispuhetta ei pi- 
detty, mutta sellaista monin verroin 
antoisampi oli laivan entisen kap- 
teenin Toivo T e m p p u s e n  tari- 
nointi laivan kannella. Kertojallem- 
me Ran-laiva oli tullut vuosikym- 
menien varrella läheiseksi elämän- 
kumppaniksi. Hän muistaa tarkoin 
laivan tulon Hallaan kesällä 1912. 

Laiva ostettiin Ruotsista, josta lai- 
vauspäällikkö Martin kävi sen nou- 
tamassa. V, 1907 rakennetun Ranin 
huoliteltu ulkonäkö herätti huomiota 
ja Ranin esikuvan mukaan Hallan 
hinaajien siihen saakka mustiksi 
maalatut piiput muutettiin kelta- 
mustiksi. Laivan päällystökajuutta 
pehmeine toppauksineen ja raskaine 

J o  eläkeläisten 
kirjoissa ollut 

Hallan viimeinen 
höyryhinaaia 

odottelemassa 
lähtöä tutusta 

satamastaan 

Ran-laivan pitkä— 
aikainen kapteeni 
Toivo Temppunen 
hyvästelemässö 
uskollista 
ystäväänsä 

ikkunaverhoineen oli niin hieno, että 
Martin nukkui tässä kapteenin hy— 
tissä vielä pari yötä sen jälkeenkin, 
kun  laiva oli kiinnitetty Hallan lai- 
turiin. 

Toivo Temppunen siirtyi Ranin 
kapteeniksi v. 1924 j a  hoiti tätä vir- 
kaa Ramn 'eläkkeelle7 siirtymiseen 
saakka. Pian sen jälkeen oli kaptee— 
ninkin harteille kerääntynyt virka- 
vuosia tarpeeksi. Siinä hyvästejä 
vanhalle laivalleen heittäessään Toi— 
vo Temppunen kiitteli sitä hyväksi 
alukseksi. Se oli "hyvä pyörimään”, 
joten sen kanssa oli helppo pelata 
ahtaissakin paikoissa, niin Puujalan 
salmessa proomujen keskellä kuin 
meren poukamissa. Tukkeja näet 
hinattiin Hallaan paitsi Kyminsuus- 
ta  myös saarista j a  rannikolta Pyh- 
täältä ja Virolahdelta saakka. 

Laivauskausi alkoi huhtikuun puo- 
livälissä, viimeistään vappuna ja  
kesti tavallisesti tammikuun lop- 
puun saakka. Temppunen xmuis te l i ,  

että kolmena talvena hyvien jääolo- 
suhteiden ansiosta ei talviteloille 
jouduttu ollenkaan. Purjehduskau- 
tena laiva oli liikkeellä yötä päivää. 
Vuorokaudessa oli kaksi työvuoroa, 
päivävuoro 10 ja yövuoro 14 tun— 
nin pituinen. Laivassa tarvittiin si- 
ten kaksinkertainen miehistö. Työ— 
vuorossa oli kapteenin lisäksi kone— 
mestari, lämmittäjä j a  kansi- sekä 

proomumies. 
Ran  oli Hallalle tärkeä alus ei  yk- 

sistään hinaajana vaan myös palo- 
turvallisuuden kannalta. Sen voima- 

kas pumppu syöksi vettä 2000 lit- 
raa  minuutissa j a  sen tähden tämä 
laiva suoritti Hallan palovartijan 
tehtävää joulu— ja juhannusyöt mu- 
kaan luettuna. Haastateltavamme- 
kin oli joutunut olemaan laivallaan 
vartiovuorossa seitsemän jouluyötä 
peräkkäin. Erityisen lujilla Ran oli 
ollut viime sotien pommituksissa. 
Se joutui suorittamaan sammutuk— 
sia pommisateessakin. Ranin vai- 
heisiin liittyy muutaman hallalaisen 
kuolemakin pommisateessa. 

Mutta näiden murheellisten muis- 
tojen ohella Ran on ollut mukana 
monessa riemussakin. Kesän juhla— 
hetkiä olivat saaristomatkat, joista 
huolehti etupäässä Hallan VPK. Ke- 
säisenä lauantaina Ran erkani Hal- 
lan rannasta perässään viimeistä si— 
jaa myöten kansoitettu proomu. Oli 
soittoa j a  laulua, oli riittämiin kes- 
tipuolta ja hilpeyttä. 

Ei ollut Toivo Temppusella Ra- 
nistaan moitteen sanaa sanottava— 
naan. Hinaajien parhaita näillä 
Kotkan vesillä oli Ran ollut. Sik- 
sipä hyvästitkin olivat niin sydä- 
melliset. 

Vielä muutama sana selitykseksi 
Ran-nimen merkityksestä. Ran on 
peräisin pohjoismaisesta mytologias- 
ta  j a  oli meren jumalan Egirin puo— 
liso, joka verkoillaan pelasti huk- 
zuvia. Nimen hienoa alkuperää ei— 

vät hallalaiset ole tainneet tuntea, 
koska ovat nimittäneet tätä 'hinaa- 
ja-jumalatartaan' leikkisästi Rani- 
kaksi. 



Juankosken- 
nähtyä 
ia kuultua 

"tämän aukeaman kuvat kertovat 
yhden kesäisen päivän retkeilystä 

Juankoskella, vanhasta ja uudesta, 
työympäristöstä ja vapaa-ajan vie- 
tosta luonnonhelmassa. Juankoskella 
nämä vastakkaisilta tuntuvat rin— 
nastukset sulautuvat merkillisellä 
tavalla toisiinsa. Vanha ja uusi eivät 
riitele keskenään, ja kun tehtaan 
pilli puhaltaa, niin e i  mikään tunnu 

luonnollisemmalta kun ottaa kala- 
j a  saarivarusteet  j a  lähteä vesille. 

väärentämätön Tämä tällainen 
rauhallisuus ja harmoonisuus on 
joka kerran Juankoskella käydes- 

sämme ollut kuin käsin kosketelta— 
Vissamme. Se  ei voi olla enää pelk-  
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kää uutuudenviehätystäkään, koska 

olemme tehneet Juankosken kanssa 
tuttavuutta niin monta kertaa. 

Nähtävästi  selitys on löydettävissä 

luonnon ylivoimaisesta otteesta, pe- 
rinteellisestä ruukkimiljööstä j a  ih- 

misistä itsestään. Juankoskella luon- 
nonläheisyys on niin hallitseva ja 
maisema niin monivivahteinen, et-  
teivät edes viime vuosien suuret ve- 
densäännöstelyt muuttuneine veden— 

Juankosken 
n ippunos tu r i  
k u v a t t u n a  
a la juoksul ta  p ä i n  

'. 

Piirimies Santeri 
Jönönen (vas.) ja 
työniohtoia 
S a n t e r i  Sa tu l i  
o v a t  tyy tyvä is iä  
n ippunos tur in  
to imin taan  

Nippuia 
odottelemassa 

nostoa 

Kar ja l ankosken  
vesivoimalaitoksen 

yläpuolella 

Alavirran puolelta Juantehdas on 
näin koristeellisen näköinen 

korkeuksineen ja patoineen ole pys- 
tyneet sitä järkyttämään. Ja aiko- 
jen kuluessa tehdas j a  tehdaskylä 

ovat muovautuneet kuin tämän luon- 
nonvoittoisen kokonaisuuden elimel- 
liseksi osaksi.  Ihmisten luonteista,  

tavoista, tottumuksista j a  puheista 

kuvastuu samanlainen kiinnikasva- 

'; 



minen tähän maaperään. Ja kuiten- 

kin maisemalla j a  yhdyskunnalla on 

samalla selvästi kultturellinen lei- 
ma, jonka havaitsee joka askeleella. 

* 

Aloitimme retkeilymme tehtaasta. 

Kartonkikone kävi tuttua tahtiaan, 
vaikka sen yläpuolella oli uuden ka- 
ton tekeminen parhaillaan menossa. 
Vanhojen tehdasrakennusten korjaa- 
minen tuotantoa häiritsemättä on 
ylipäänsä aina visainen tehtävä ja 
niinpä tässäkin oli keksittävä keinot 
työn onnistumiseksi. Tarkoituksen— 
mukainen ratkaisu löydettiin ja var-  
maan tätä luettaessa työt kartonki— 
salissa käyvät uuden uutukaisen ka— 
ton alla. Rakennustöiden yhteydessä 
voitiin samalla tehostaa paloturval- 
lisuutta. 

& 

Katolta avautuivat houkuttelevat 
näköalat sekä ala- että yläjuoksulle 

päin. Valitsimme ensin alavirran. 
Saimme asiantuntevan soutajan — 
airoina tietenkin hyvin toimiva perä— 
moottori — ja lähdimme kohti Kar— 
jalankoskea. Pyykkiniemessä aivan 

tehtaan Juankosken 
nuoren polven edustajat esittivät 
meille reippaan tervehdyksensä j a  

saivat siitä hyvästä kuvansa lehteen. 
Laajaksi  oli Juankosken j a  Kar -  

jalankosken välinen reitti paisunut 

veden tultua nostetuksi. Virraskos- 
kestakin olivat kuohut vaimenneet. 
Jotakin maiseman idyllisyydestä oli 
kadonnut, mutta tilalle oli tullut 
suuremman veden tuntua. Veneem- 
me sivutti ärhäkästi dieselkäyttöi— 
nen hinaaja  Koski, joka isännöi tällä 
koskien välisellä viiden kilometrin 
taipaleella ja pitää huolta siitä, että 
niput siirtyvät Karjalankosken ylä- 
puolelle odottelemaan nostamista 

voimalaitoksen kynnyksen yli. 

Uitto tapahtuu yksinomaan nippu- 

uittona ja siirtolaitteet ovat ensi- 
kertoi uittoyhdistyksen 

alapuolella 

luokkaiset, 

Eino Vainio kala- ja kotivesiilöön 
Lahnaluodon mökin edustalla rva Vainio 

paikallinen piirimies Santeri Jänö- 
nen. Viime kesänä oli Juankosken 
ohi mennyt lähes 20000 nippua tä- 

män uittokauden tuloksen jäätyä 
16000  nippuun. 

Piirimies J änönen on nelikym— 
menvuotisen uittomiesuransa aikana 
joutunut kokemaan täydellisen val- 
lankumouksen uiton alalla. Hän on 
ollut kiskomassa 
lauttoja ja seurannut puun kulkua 
latvapuroilta perille saakka. Se kävi 

hevosvorokilla 

työstä, siihen sisältyi jännitystä, 
mutta myös romantiikkaa. Nyt se on 
tipotiessään, pahoitteli  Jänönen. 

* 

Illan suussa suuntasimme mat- 
kamme Vuotjärvelle ystävämme 

H i n a a i a  Koski ' l i i kennö i '  
Juankosken  ja Karjalankosken 
völillö 

Eino Vainion uuden Evinruden kii- 
dättämänä. Olimmehan aikaisemmin 
sopineet käynnistä hänen Lahnaluo- 
dossaan. Ei ollut huumoria vilje- 

levä isäntämme liioitellut kesämök- 
kiään ja  kalavesiään kuvatessaan. 

Siellä lekotteli pulska lahnatuuliviiri 
katolla ja  mökin ikkunasta ylti val- 

lan mainosti onkimaan, jos halusi 
ottaa kalastamisen niin mukavasti. 
Tällä kertaa koimme kuitenkin ka- 
tiskoj a, joista saimme riittämiin 

paisti- ja  kukkoahvenia. Sitten 
maisteltiin Lahnaluodon savusau- 
n a n  löylyjä j a  pulahdettiin välillä 

Vuotjärveen. Se oli suurenmoinen 

päätös miellyttävälle j a  antoisalle 

Juankosken retkelle. 

Juankosken  kasvavaa polvea 
Pyykkiniemen rannassa 

23 



H
J

?
 

"
A

f
.

 Uimapromoolio 
Kuusankoskella 
Kaunis j a  helteinen kesä oli oikea 

uimareiden toivekesä. Yhtiön uima— 
kouluissa Sääksniemessä j a  Kymen— 
rannassa oli parisataa lasta. Yhtei- 
nen promootio pidettiin Sääksnie- 
messä 15. 8. 

Uimamaistereita oli 20 j a  -kandi- 
daat te ja  69. Priimusmaisteriksi vi- 
hittiin 13-vuotias Jorma Lakka. 
Promoottorina toimi apulaisisännöit- 
sijä '  Gustav Rosenqvist. Puheessaan 
uimareille hän  siteerasi aluksi Tasa— 
vallan presidentin uudenvuoden pu-  
hetta, jossa h ä n  kiinnitti huomiota 
kansalaisten terveyden ja  kunnon 
ylläpitämiseen j a  kohentamiseen j a  
kehoitti jokaista aktiiviseen liikun- 

Apulo is i sönnöi t s i jö  
Gustav Rosenqvist  
promovoi nuoret  
u imar i t ,  vas. 
u imaope t t a jo t  
M i l k a  Krzywocko 
ja Airi  Kouso 
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n a n  harrastamiseen. P u h u j a  jatkoi: 
Yhtiössämme on kiinnitetty erityistä 
huomiota nimenomaan harrastus- 
urheilulajien — hiihdon, kävelyn ja  
uinnin —- kehittämiseen. O n  tär- 
keätä, että jokaisena vuodenaikana 
harrastetaan jotakin li ikuntamuotoa. 
Nyt te olette hankkineet hyvän uin- 
titaidon. Tämä liikuntamuoto antaa 
työtä melkein kaikille lihaksillemme 
j a  pitää meidät hyvässä kunnossa. 
Liikunta vilpoisessa vedessä piris- 
tää  j a  parantaa  aineenvaihduntaa 
elimistössämme. Uinnin oppiminen 
vaatii  ponnistuksia j a  haluaisinkin 
antaa teille tunnustuksen siitä, että 
olette osoittaneet tahtoa, tarmoa ja 
ahkeruutta kehittäessänne tai toanne 
niin, että olette suorittaneet uima- 
maisterin ja -kandidaatin tutkinnot. 
Kun nyt seppelöin teidät saavutuk— 

senne ulkonaisin tunnuksin,  haluan 
kehottaa teitä harrastamaan jatku- 
vasti oppimaanne arvokasta l i ikun- 
tamuotoa. - 

Uimakoululaiset esittivät kuvio- 
kelluntaa, erilaisia uintitapoja j a  
hengenpelastusnäytöksen, minkä jäl-  
keen seurasi uimakoulujen välinen 
10' X 25 m viestiuinti. Sekä tyttöjen 
että poikien viestin voitti Sääks- 
niemi. 

Kuluneen kesän aikana ovat  ui-  
maopettajina Sääksniemessä toimi- 
neet Yvonne von Graevenitz j a  Airi 
Kousa, Kymenrannassa Milka Krzy- 
wacka j a  Malla Torniainen. 

Voikkaan Mestarikerho 
mel-sä retkellä 

Voikkaan mestarikerholaisia rou- 
vineen lähti eräänä kesäkuun sun- 
nuntaina talkoo- j a  huviretkelle 
Pohjois—Valkealaan. Ensiksi suun-  
nattiin matka Palkkimäen maas- 
toon, jossa piiriesimies Aarne Hyy- 
ryläinen j a  piirityönjohtaja Kosti 
Niinivaara ottivat vieraat vastaan. 
Retkeläisten toivomuksesta heille 
annettiin työkalut käteen j a  neuvot— 
tiin, miten männyn kylvö tapahtuu. 
Tuossa tuokiossa oli hehtaarin ala 
kylvetty j a  olisi mennyt toinenkin, 
mutta isännät eivät arvanneet, että 
voikkaalaiset olivat lähteneet met- 
sään tosi mielessä. Kestityksen jäl-' 
keen ja tku i  matka  moottoriveneellä 
Orilammen majalle j a  sieltä edelleen 
Vuohijärvelle. Siten tuli nähtyä kau-  
nis Valkealan Kultareitti. Oheiset 
kuva t  kertovat tästä hyödyllisestä 
j a  hauskasta matkasta.  



Tervetlä 
kilpailuhenkeä 

Olemme aikaisemmin kertoneet 
klooritehtaan hämmästyttävästä saa-  
vutuksesta vuosi i lman tapaturmia.  
Samaa vauhtia jatkui  sitten vielä 
yli puoli vuot ta ,  mut ta  vuoden tulos 
katsottiin jo  palkitsemisen arvoisek- 
s i  ennätystulokseksi. Tunnustuksena 
siitä lahjoi tet t i in klooritehtaalle tun— 
netun ta idegraaf ikon Vilho Askolan 
Lapin aiheinen puupiirros i l l t a  Levi- 
joella', joka ilmatiiviisti kehystet-  
tynä j a  hopealaatalla varustet tuna 
o n  kunniakirjan tapaan tehdassalin 
seinällä.  1 

Kymin paperi tehtaan turvall isuus- 
toimikunnassa virisi  myös keväällä 
1962 ki lpailuhenki j a  viime talvikau-  
tena tehtaan , t y ö t u r v a l l i s u u s j o u k —  

kueet'  kilpailivat paremmuudesta.  
Ryhmäkilpailujen tapaan tarvitt i in 
s a r jo j a  j a  joukkueita.  Konepuoli 

muodosti A-sar jan  j a  s i ihen kuului  
ne l j ä  joukkuet ta :  vuoro t  Teinilä— 
Perälä, Henttonen—Liimatainen, 
yankee-koneet j a  puuhiomo.  B—sar-  
jassa  kilpailivat Kymin paperisalit ,  
Kuusaan sali  j a  jalostus sekä seka- 
sar jana  kehysnaulaamo, paperiva— 
rasto ja päivätyöntekijät.  Monimut- 
kaisen pistelaskun jälkeen saati in 
selville voi t ta ja t .  A-sa r jan  voitti 
Teinilä—Perälä vuorot j a  B—sar j an  
yankee-sali  j a  jalostus. Tärkeintä oli 
kuitenkin toteamus, et tä kilpailun 
todettiin vaikuttaneen parantavast i  
tehtaan työturvallisuustilastoon. 

Palkinnotkin olivat mainitsemisen 
arvoiset. Arvan perusteella jaetti in 
kummassakin sa r j assa  kaksi  hen— 
kilökohtaista esinepalkintoa. Onnel- 

Työ tu rva l l i suusk i lpa i lun  p a l k i n t o j e n  
a r v o n t a  menossa: vas.  s i l in te r imies  

Erkki Leipola ,  vuo romes t a r i  Erkki 
P e n t t i n e n ,  t u r v a l l i s u u s t a r k a s t a j a  

Harry Varhomaa ja käyttöpäällikkö 
L. Gräsbeck 

K l o o r i t e h t a a n  t u r v a l l i s u u s t o i m i k u n t a  
on v a s t a a n o t t a n u t  t u n n u s t u s p a l k i n n o n  

l i se t  voit tajat  ol ivat  Paul i  Lammin— 
p ä ä  j a  Tapio Hietanen.  J a  soker i  
pohja l la !  Arvonnan  perusteella 40 
paperi tehtaalaista pääs i  Helsingin— 
matkalle j a  Teoll isuus-Tapaturman 
vieraaksi.  Pä ivän o h j e l m a a  emme 
rohkene kertoa, koska  se voisi he— 
rät tää  arpaonnesta osat tomaksi  j ää -  
neissä kademiel tä .  

AK:n ansiomerkkejä yhtiön 
autonkuljettajille 

Tässä esittelemme Kuusankosken 
tehtaitten kuljetusosaston kaks i  
kuorma—autonkul je t ta jaa ,  Torst i  
Borgin (yläkuva) j a  J aakko  Heik- 
kilän, joille o n  äskettäin myönnetty 
AK:n hopeinen ansiomerkki. Vaat i— 
mukset tämän merkin saamiseksi 
ovat eri t täin ankarat ,  mutta kul je— 
tusosaston autonkuljet ta j ien keskuu-  
dessa s e  e i  kui tenkaan ole mikään  
harvinaisuus,  sillä t ähän  mennessä 
niitä on tullut jo  4 kultaista j a  36 
hopeista. Nämä luvut puhunevat  sen 
puolesta, että yhtiössämme osataan 
a j a a  autoa tai tavasti  j a  liikenne- 
määräysten mukaisesti. 



Muisto Hasu 

KUUSANKOSKEN TEHTAAT 

VILJO PAJARI 
silinterimies Kymin selluloosatehtaalta 
tulee 6. 10. olleeksi 40 vuotta yhtiön 
palveluksessa. Hän on syntynyt Val— 
kealassa 29. 1. 1901. Hän tuli yhtiön 
palvelukseen Kymin selluloosatehtaalle 
v. 1917. Hän työskenteli välillä muilla 
osastoilla ja  palasi selluloosatehtaalle 
takaisin v. 1924. Siellä hän on hoita- 
nut.saksimiehe-n, silinterimiehen ja va- 
rakoneenhoitajan tehtäviä. Mieluisan 
vapaa-ajan harrastuksen hän on löytä- 
nyt valokuvauksesta. 

MUISTO HASU 
viilaaja Voikkaan korjauspajalta tulee 
14. 10. olleeksi 40 vuotta yhtiömme 
palveluksessa. Hän on syntynyt Val- 
kealassa 7. 5. 1906 ja tullut yhtiön 
palvelukseen v. 1923 Voikkaalle uitto- 
töihin. V. 1927 hän tuli viilaajaksi 
höyryosastolle ja siirtyi v. 1954 laitos- 

Aaro Savolainen 
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Aili Forsman 

Kalle Skinnari 

mieheksi karbiditehtaalle. Nykyiseen 
työhönsä Voikkaan koriauspajalle hän 
tuli v. 1956. Hän on toiminut osas- 
tonsa luottamusmiehenä v. 1948. 

KALLE SKINNARI 
maalari Kymin rakennusosastolta tulee 
15. 10. olleeksi 40 vuotta yhtiön pal- 
veluksessa. Hän on syntynyt Iitissä 
29. 9. 1906. Yhtiön palvelukseen ulko- 
työosastolle hän tuli v. 1920 ja siirtyi 
sieltä v. 1927 Kymin rakennusosastolle. 

VILHO SAARINEN 
saunan lämmittäjä tulee 5. 11. olleeksi 
40 vuotta yhtiön palveluksessa. Hän on 
syntynyt 1 3 .  1 .  1904 Iitissä. Hän tuli 
yhtiön palvelukseen v. 1921 Voikkaan 
sahalle. Työskenneltyään sittemmin 
Kuusaan sahalla, ulkotyöosastolla ia 
rakennusosastolla hän v. 1927 siirtyi 
Kuusaan selluloosatehtaalle koneenhoi- 
tajaksi. Vv. 1942—1951 hän työsken- 
teli klooritehtaalla. V:sta 1951 alkaen 
hän on ollut Naukion saunan lämmit- 
täiänä ja hoitaa tätä tehtävää edelleen. 

AARO SAVOLAINEN 
uunintäyttäiä Voikkaan puuhiomolta 
tulee 8. 11. olleeksi 40 vuotta yhtiön 
palveluksessa. Hän on syntynyt 10. 10. 

Sula Ekholm 

"s=- 
[ 

Vilho Saarinen 

1903 Mäntyhariussa, joten hän töyt- 
tää tänä vuonna 60 vuotta. Hän tuli 
yhtiön palvelukseen v. 1922 hevos- 
mieheksi. Puuhiomolle hän siirtyi v. 
1939 ia on siitä lähtien työskennellyt 
tällä osastolla sota-aikoja lukuun otta- 
matta. Vapaa-ajan harrastuksena on 
kalastus. 

HALLAN TEHTAAT 
TEODOR HEIKKILÄ 
katontekiiä ia puutavaran kyllästöiä 
lautatarhalta tuli 9. 9. olleeksi 40 vuot- 
ta yhtiön palveluksessa. Hän on synty- 
nyt Kymissä 23. 12. 1902. Yhtiön pal- 
velukseen hän tuli ensi kerran v. 1923 
lautatarhalle proomun lastaajaksi. Ly- 
hyen poissaolon jälkeen hän tuli uudeI-l 
leen yhtiön palvelukseen v. 1931. Siitä 
lähtien hän on työskennellyt yhtäjak- 
soisesti ensin lautatarhalla lastaajana ja 
v:sta 1942 lähtien jalostusosastolla eri- 
laisissa töissä. V:sta 1954 alkaen hän 
on työskennellyt lautatarhalla katonte- 
kijänä ja puutavaran kyllästäjänä. 

NIILO KARVONEN 
kuormaaia sahalta tulee 20. 10. olleek- 
si 40 vuotta yhtiön palveluksessa. Hän 
on syntynyt Kotkassa 17. 4. 1906. Yh- 

Niilo Grönvall 



Ma rtt i  Väkevä 

tiön palvelukseen hän tuli v. 1921 
merkkipojaksi lautatarhalle. Oltuaan 
välillä muualla työssä hän palasi sa- 
hal le  eri laisi in tehtäviin. Tämän vuo- 
den alusta lähtien hän on toiminut 
kuormaajana. 

KUUSAN KOSKEN TEHTAAT 

JUHO LINDSTRÖM 
sil interimies Voikkaan paperitehtaalta 
täyt tää 6 0  vuotta 24.  9.  Hän on syn- 
tynyt Heinolassa ja tu l lut  paperitehtaan 
palvelukseen v. 1924.  Vapaa-ajan har-  
rastuksista maini t takoon tuohityöt ja  
puutarhanhoito. 

AILI FORSMAN 
siivooja talousosastolta täyttää 6 0  vuot- 
ta 29. 9. Hän on syntynyt Elimäellä. 
V:sta 1951 lähtien hän on työsken- 
.nel|yt yhtäjaksoisesti 
konttorissa. 

si ivoojana pää- 

ALEKSANDRA MUSTONEN 
siivooja talousosastolta täyttää 6 0  vuot- 
ta  29. 9. Hän on syntynyt Taipalsaa- 
rel la. Yhtiön palvelukseen talousosas- 
to l le hän tu l i  v .  1 9 5 8  työskennellen 
Puistomaan siivoojana. 

TOIVO LAKKA 

vetur inkul jet ta ja kuljetusosastolta täy t -  

tää 6 0  vuotta 5.  10 .  Hän on syntynyt 

Luumäellä. V. 1921 hän tuli yhtiön 
palvelukseen Kymin rakennusosastolle. 

Sieltä hän siirtyi v. 1922 ulkotyöosas- 
tolle 'raanapojaksi'. Samana vuonna 
hänestä tuli pikkujunan vaihdemies 
rautatieosastolle. Sotaväestä palattuaan 

v. 1926 hän tuli samalle osastolle ve- 

Yriö Nikola 

turinlämmittäjäksi. Tilapäisen veturin- 
kuljettajan tehtäviä hän hoiti v:sta 1927 
lähtien kymmenen vuotta, jolloin hän 
sai veturinkuljettajan nimityksen. V. 
1952 hän siirtyi moottoriveturin kul- 
jettajaksi. Hän on palvel lut yhtiötä 4 0  
vuotta. 

AARNE VASTAMÄKI 
rakennustyöntekijä Voikkaan rakennus- 
osastolta täyttää 60 vuotta 11. 10. Hän 
on syntynyt Mäntyharjussa. Yhtiön pal- 
velukseen hän tuli v. 1922 Voikkaan 
sahalle. Työskenneltyään välillä Voik- 
kaan ulkotyöosastolla hän siirtyi raken- 
nusosastolle v. 1954. 

SULO EKHOLM 
rakennustyöntekijä Kymin rakennusosas- 
tolta täyttää 5 0  vuotta 16 .  1 0 .  Hän on 
syntynyt Iit issä. Yhtiön palvelukseen 
hän tu l i  ensimmäisen kerran v.  1933  
ulkotyöosastolle. V:sta 1 9 3 6  lähtien 
hän on yhtäjaksoisesti ollut yhtiön pal- 
veluksessa ensin Kymin puuhiomolla ja 
v:sta 1 9 4 0  lähtien Kymin rakennusosas- 
tol la.  

NllLO GRÖNVALL 
kuormaaja Kymin paperitehtaalta täyt- 
tää 5 0  vuotta 24. 10 .  Hän on syntynyt 
Valkealassa. Yhtiön palvelukseen ulko- 
työosastolle hän tu l i  v .  1929  ja s i i r ty i  
Kymin paperi tehtaal le v.  1930 .  Paperi- 
tehtaal la hän on toiminut monissa er i  
tehtävissä paperikoneella, hol lanteri- 
osastolla ja lastauspuolella. Nykyisessä 
ammatissaan hän on o l lu t  v:sta 1 9 6 1  
lähtien. 

MARTTI VÄKEVÄ 
l in ja-asentaja Kymin sähköosastolta 
täyttää 50 vuotta 24. 10. Hän on syn- 
tynyt Valkealassa. Yhtiön palvelukseen 
hän tul i  v. 1 9 3 8  Kymin rakennusosas- 
to l le ja  s i i r ty i  nykyiseen ammatti insa v.  

1945. 

Johannes Kolehmainen Oiva Palmu 

ERKKI STENBERG 
kaivinkoneen kul jettaja Kymin raken- 
nusosastolta täyttää 5 0  vuotta 28. 10.  
Hän on syntynyt Jaalassa. Ennen yh- 
tiömme palvelukseen tuloaan hän työs- 
kenteli mm. Säynätsalon tehtailla, Kal- 
so Oy:n tehtailla Vuohijärvellä ja Ky- 
min Uittoyhdistyksen työmailla. Yh- 
tiömme palvelukseen hän tuli v. 1946 
Verlan tehtaalle ja siirtyi sieltä metsä- 
osastolle v. 1954. Kymin rakennusosas- 
ton palvelukseen hän tuli v. 1958. Ver- 
lassa ollessaan hän kuului tehtaan tuo- 
tantokomiteaan. Harrastuksista mainit- 
takaan kirjallisuus, puutarhanhoito ja 
kalastus. 

YRJÖ NIKOLA 
keskuslämmittäjä karbiditehtaalta täyt- 
tää 5 0  vuotta 3 1 .  10 .  Hän on syntynyt 
Valkealassa ja tullut yhtiön palveluk- 
seen ensimmäisen kerran v.  1938 .  Työs- 
kenneltyään useaan er i  otteeseen er i  
osastoilla hän v.  1947  tu l i  nykyiseen 
toimeensa karbiditehtaalle. Hänen har- 
rastuksistaan mainittakoon musiikki ja 
kalastus. 

LARS STRANDBERG 
levyseppä Kymin korjauspajalta täyttää 
5 0  vuotta 3 .  1 1 .  

HALLAN TEHTAAT 

JOHANNES KOLEHMAINEN 
teknikko täyt t i  6 0  vuotta 19.  9. Hän 
on syntynyt Sulkavalla. Yhtiön palve- 
lukseen hän tul i  v. 1937  korjauspajal le 
työnjohtajaksi. Nykyisin hän on höyry- 
voima-aseman ja  laivojen esimies. Myös 
paineastioiden valvonta ja 
kuuluvat hänen tehtäviinsä. 

tarkastus 

KALLE JÄNTTI 
sorvaaja täyttää 60 vuotta 5. 10. Hän 
on syntynyt Pielisjärvellä. Hän tuli yh- 
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Akseli Salo 

tiön palvelukseen merkkipojaksi v. 1921 
ja siirtyi v. 1923 korjauspajalle viilaa- 
jan oppilaaksi ja myöhemmin viilaajaksi. 
V:sta 1940 alkaen hän on ollut kor- 
jauspajal la sorvaajana. 

JULIA KARJALAINEN 
siivooja täyttää 50 vuotta 9. 10. Hän 
on syntynyt Kymissä. Yhtiön palveluk- 
seen hän tuli v. 1936 sahalle mittaa- 
jaksi palvellen siellä neljä vuotta. Hän 
tuli uudelleen sahalle v. 1943 työsken- 
nellen erilaisissa töissä puoli vuotta. V. 
1951 hän palveli jälleen puoli vuotta 
sahalla. Viimeksi hän tuli sahalle v. 
1954, mistä lähtien hän on työsken- 
nellyt erilaisissa ammateissa. 

orv'A PALMU 
vartija täyttää 50 vuotta 4. 10. Hän 
on syntynyt Kymissä. Yhtiön palveluk- 
seen hän tuli ensimmäisen kerran v. 
1932 sahalle, jossa työskenteli puoli 
vuotta. V. 1933 hän tul i  jäl leen sahalle 
työskennellen siellä vuoteen 1940. V. 
1944 hän tuli tasaajaksi sahalle siir- 
tyen v. 1949 vaunujen lukijaksi ja v.  
1958 kuljetusosastolle trukinkuljetta- 
jaksi. V:sta 1962 lähtien hän on toi- 
minut vartijana. 

Onni Mäntynen 
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Aarne Rantala 

Väinö Lahtinen 

VÄINÖ LEHTINEN 
viilaaja täyttää 50 vuotta 11. 10. Hän 
on syntynyt Pyhtäällä. V. 1937 hän tuli 
yhtiön palvelukseen höyläämölle puu- 
tavaran halkaisijaksi. V. 1959 hän siir- 
tyi nykyiseen työhönsä viilaajaksi kor- 
jauspajalle. 

TAITO SIPILÄ 
kuormaaja täyttää 50 vuotta 12. 10. 
Hän on syntynyt Vehkalahdella. V. 
1938 hän tuli tukkiosastolle uittajaksi 
ja siirtyi kesällä v. 1963 lautatarhalle 
kuormaajaksi. 

HÖGFORS 1 N TEHTAAT 

AKSELI SALO 
yo- ja portinvartija täyttää 60 vuotta 
6. 10. Hän on syntynyt Forssassa. Teh- 
taan palvelukseen hän tuli koksivaras- 
toon kärröäjäksi v. 1919. Täältä hän 
siirtyi keernaosastolle keernantekiiäksi 
parin vuoden ajaksi. V. 1924 hän siir- 
tyi rautasulattoon sulattajaksi. Hän on 
toiminut keernantekijänä kaikkiaan 1 5  
vuotta. Tämän lisäksi on hän valanut 
ja  kaavannut viisi vuotta. Vv. 1959— 
1960 hän toimi valuntarkastajana. Var- 
tijaksi hän siirtyi v. 1962. 

Tor Sjöblom 

Vilho Laaksonen 

SIIRI LAHTINEN 
siivooja hitsausosastolta täyttää 60 
vuotta 20. 10. Hän on syntynyt Nur- 
mijärvellä. Tehtaan puutarhassa hän oli 
työssä kolmena kesänä. V. 1951 hän 
siirtyi tehtaalle hissinkuljettajaksi. Toi- 
mittuaan tässä tehtävässä kaksi vuotta 
hän s i i r ty i  hitsausosaston siivoojaksi. 

ARVO LEHTIRANTA 
portinvartija Fagerkullan portilta täyt- 
tää 60 vuotta 25. 10. Hän on syntynyt 
Ul. Pyhäjärvellä. Tehtaan palvelukseen 
hän tuli v. 1934. Hän on työskennel— 
lyt valajana ja kaavaajana sekä keer- 
naosastolla. V. 1962 hän siirtyi por- 
tinvartijaksi. 

HILJA PALONEN 
siivooja valimosta täyttää 60  vuotta 
4. 11. Hän on syntynyt Ul. Pyhäjär- 
vellä. Hän tuli työhön jo 16-vuotiaana 
kaksivarastoon. Hän on tehtaan ensim- 
mäisiä naistyöntekijöitä. Hän toimi 
myös 8 vuotta keernantekijänä. Pisim- 
män päivätyönsä hän on tehnyt valun- 
puhdistajana, jossa toimessa hän oli 18 
vuotta. Neljä viimeisintä vuotta hän on 
toiminut valimossa siivoustehtävissä. 

Oiva Ruokolainen 



Toimi Pirinen 

VÄINÖ LAHTINEN 
pakkaaja Heinolan tehtaalta täy t t i ' 50  
vuotta 2. 8.  Hän on syntynyt Käki-  
salmessa. Yhtiön palvelukseen Heinolan 
tehtaan rakennusosastolle hän tuli v. 
1956  ja  siirtyi sieltä v. 1958  radiaat- 
toriosastolle pakkaajaksi. 

AINO LANDSTRÖM 
poraaja liesiosastolta täyttää 5 0  vuotta 
1. 10. Hän on syntynyt Ul. Pyhäjär- 
vellä. Tehtaan palvelukseen hän tuli 
hiomoon v. 1942.  Hän on toiminut mm. 
rakennus- ja maatalousosostoilla, kun- 
nes v. 1959 si i r ty i  nykyiseen toimeensa 
liesiosastolle. 

VILHO LAAKSONEN 
autonkuljettaja rakennusosastolta täyt- 
tää 50 vuotta 3. 10. Hän on syntynyt 
Tammelassa. Tehtaan palvelukseen hän 
tul i  rakennusosaston autonkuljettajaksi 
v. 1946. 

HELMI SALO 
siivooja valimosta täyttää 50 vuotta 
24. 10.  Hän on syntynyt Tammelassa. 
Tehtaan palvelukseen hän tuli v. 1 9 3 4  
emalilaitokselle. Hän on toiminut eri lai- 
sissa tehtävissä keernaosastolla sekä 
valimossa j a  puhdistamossa. Nykyisin 
hän toimii siivoustehtävissä l l l - va l i -  
mossa. 

ONNI MÄNTYN EN 
puuseppä rakennusosastolta täyttää 50 
vuotta 28. 10. Hän on syntynyt Nurmi- 
järvel lä. Tehtaan palvelukseen hän tul i  
v. 1946 rakennusosastolle kirvesmie- 
heksi. Nykyisin hänen tehtävänään on 
rakennusosaston vaat ivampien puuse- 

päntöiden teko. 

AARNE RANTALA 

hiekanvalmistaja valimosta täyttää 50 
vuotta 8 .  1 1 .  Hän on syntynyt Tamme- 

lassa. Tehtaan palvelukseen hän tuli v. 

Toivo Puranen 

1948 valimoon kaavaajaksi. Oltuaan 
väl i l lä  muutaman vuoden muualla työs- 
sä hän jatkoi palvelustaan tehtaan val i -  
mossa. Kolme viimeisintä vuotta hän 
on toiminut kaavaushiekan valmista- 
jana hiekanvalmistuslaitoksessa. 

TOR SJÖBLOM 
tehtaanlääkäri, lääk.l is. Karkki lasta 
täyttää 50  vuotta 14 .  1 1 .  Hän on syn- 
tynyt Karkkilassa, tullut yl ioppilaaksi 
Porvoon Lyseosta v. 1932  ja  suoritta- 
nut lääketieteen lisensiaattitutkinnon v. 
1944.  Hän on toiminut nuorempana 
lääkärinä mm. kirurgisessa sairaalassa, 
Helsingin kulkutautisairaalassa, Suomen 
Punaisen Ristin sairaalassa, Tampereen 
yleisessä sairaalassa ja  naistenklinikalla. 
V.t. kunnanlääkärinä hän toimi Orimat- 
tilassa ja  Oulunkylässä sekä useaan 
otteeseen Karkkilassa. Högforsin Teh- 
taan lääkäriksi hän tul i  v. 1947.  Tr i  
Sjöblom ott i  osaa molempiin sotiin lää- 
kintäkopteenina toimien pataljoonan— ja 
rykmentinlääkärinä. Hän on Karkki lan 
Rotoryklubin perustajajäsen ja toimi vv. 
1960—1961 klubin presidenttinä. Hän 
on toiminut Karkki lan kauppalan ter- 
veydenhoitolautakunnan varapuheenjoh- 
ta jana useita vuosia. Hänen harrastuk- 
sistaan mainittakoon erityisesti r i istan- 
hoito, metsästys, tennis jo ampumaur- 
heilu. Hän on Högforsin Riistamiehet 
r.y:n puheenjohtaja ja  Vihdin, Karkki- 
lan ja  Ul .  Pyhäjärven riistanhoitoyhdis- 
tyksen hallituksen jäsen. 

METSÄOSASTO 
OIVA RUOKOLAINEN 
metsäteknikko täyttää 5 0  vuotta 23.  10 .  
Hän on syntynyt maanvi l je l i jän poikana 
Ilomantsin Kuokanniemellä. Yhtiömme 
palvelukseen hän tuli v. 1945 työnjoh- 
tajaksi Koveron piir i in. Sippolan Metsä- 
koulun aloitettua toimintansa v. 1946 
hän ol i  I kurssin oppilaana j a  valmis- 

tui metsäteknikoksi v. 1948. Koulusta 
päästyään hän toimi työnjohtajana Kuh- 
moisten piirissä Päijänteen hoitoaluees- 
sa ja si irtyi v. 1950  takaisin kotiseu- 
dulleen Pohjois-Karjalan hoitoalueeseen 
Koveron piiri in asuinpaikkanaan Ilo- 
mantsin kirkonkylä. Hän on aina hoita- 
nut hänelle uskotut tehtävät niin työn- 
antajan kuin työväenkin kannalta moit- 
teettomasti. 

JUANKOSKEN TEHDAS 
TOIMI PIRINEN 
kartonkikoneenhoitaja täyttää 5 0  vuotta 
1. 1 1 .  Hän on syntynyt Juankoskella. 
Jo koulupoikana hän oli kesäisin töissä 
tehtaan sammaleenkeruussa. Koulusta 
päästyään hän o l i  kesän tehtaan puu- 
tarhassa ja v:sta 1929 alkaen hän oli 
töissä tehtaan eri  osastoil la, mm. sa- 
hal la ja  puuhiomossa. V. 1937  hän tuli 
kartonkitehtaaseen saksimieheksi. Sen 
jälkeen hän on työskennellyt rullamie- 
hen apulaisena, silinterimiehenä, kar- 
tonkikoneen varahoitajana ja  v:sta 
1959  alkaen kartonkikoneenhoitajano. 
Hän on ol lut kunnanvaltuuston j a  kun- 
nanhallituksen varajäsen, kuuluu nykyi- 
sin palolautakuntaan ja on Juankosken 
Vesihuolto-osuuskunnan hall ituksen jä- 
sen ja kuuluu Juankosken Säästöpan- 
kin isännistäön. Hän on ol lut Juan- 
tehtaan soittokunnassa mukana n. 35 
vuotta ja  on kuulunut nuorempana tor- 
visoittokunnan mieskuoroon. Tehdas- 
palokunnassa hän on ol lut mukana v:sta 
1931 alkaen. Hän on Juankosken Kuo- 
hun perustajajäsen. Nuorena hän har- 
rasti näyttelemistä. 

KIRJA- JA KIVIPAINO 
'rowo PURANEN 
Kouvolan Kirja- ja Kivipainon sitomon 
faktori täyttää 5 0  vuotta 5.  10.  Hän 
on syntynyt Liperissä. Hän suoritti lato- 
jan opin Viipurissa Kouppakirjapaino 

Oy:ssä ja  työskenteli tässä painossa la- 
tojana sekä latomon esimiehenä yhteen- 
sä 1 5  vuotta. Työnsä ohella hän suoritti 
yksityisoppilaana keskikoulukurssin Vii- 
purin suomalaisessa lyseossa ja  muutet- 
tuaan Helsinkiin hän kävi Ateneumin 
2-vuotisen graafisen iltakurssin. Toimit- 
tuaan useissa kirjapainoissa sekä sivi i l i -  
ja lehtipuolella hän tuli v. 1952 Kou- 
volaan Karjalan Kirjapaino Oy:n fakto- 
riksi ja  si irtyi v.  1 9 5 7  Kouvolan K i r ja -  
ja Kivipainoon sitomon faktoriksi. Hä- 
nen vapaa-ajan harrastuksistaan mainit- 
takoon kalastus. 



Kymi-Yhtymän 22. kesämesta- 
ruuskilpailut pidettiin Juantehtaalla 
hyvissä olosuhteissa 31. 8. ja 1. 9. 
Karkkila vei vakuuttavan voiton 
miesten yleisurheilukilpailussa j a  
Kymintehdas voitti naisten lentopal- 
lon A- ja B-sarjan. 

Juantehtaala is-  
joukkue voitti  

j ä l leen  4 X 1 0 0  
m : n  v ies t in .  Vas. 

J o u k o  T u p p u r a i n e n ,  
Antero Roininen, 

Olli Koskela ja 
Erkki Tuppurainen 

Juantehtaan 
soittokunta 
avasi 'pelin'  
j oh ta j anaan  
kapellimestari 
Oskari Salin 

Kuulantyönnön ja 
kiekonheiton 
vo i t t a j a  
karkkilalainen 
Toivo Pääkkönen  

Juankoskellaf kilpailtiin 
yhlymän' urheilumeslamuksisla 
Kilpailut alkoivat lauantaina nais- 

ten lentopallo—otteluilla, joista pari  
ensimmäistä pelattiin sisätiloissa yh- 
teiskoululla. Kymintehdas vei A- 
sarjan mestaruuden jo kuudennen 
kerran peräkkäin, vaikka se Karkki— 
lasta saikin lu jan  vastuksen. B-sar- 
jassa pelasi kolme hyvin tasaväkistä 
joukkuetta Kymintehdas II, Voik- 
kaa ja Heinola. Kymintehdas peri 
tässäkin sarjassa voiton, joskin hie- 
man yllättäen. 

Sunnuntain 
alkoivat Juantehtaan 
kunnan musiikkiesityksillä. Juan- 
tehtaan paikallispäällikkö, dipl.ins. 
L. Timgren avasi kisat toivottaen 

yleisurheilukilpailut 
torvisoitto- 

Kymintehtaan Jouko Lahtinen voitti 
1 0 0  m:n juoksun ajalla 11.2 

400 m:n juoksun parhaat  (olla) 
Pertti Koivunen, Olavi lsokoivisto 
ja Seppo Rainio 

] 500 m:n juoksun (oikealla): voittaja 
Reijo Lautiala, seuraavina Taisto 

Strengell ja Raimo Hämäläinen 

* = "  * ' ' " s m  

kilpailijoille menestystä. Helteinen 
kesäsää oli saanut  juantehtaalaiset  
liikkeelle j a  parisataa katselijaa oli- 
kin kentän reunustoilla kannusta— 
massa innokkaasti kilpailijoita. 
Karkkila hallitsi kilpailuja ylivoi- 
maisesti. Toiseksi tul i  Voikkaa Ky- 
mintehtaan jäädessä kolmannelle si— 
jal le  suurten tehtaiden sar jassa .  Pie— 
net tehtaat  voitti Salo. Kilpailujen 
tulostaso muodostui tyydyttäväksi. 
Parhaan tuloksen saavutti Kymin- 
tehtaan Jouko Lahtinen juosten 100 
m aialla 11.2. Maaottelumies Matti 
Järvi Karkkilasta sai  kaksoisvoiton 
hyppäämällä korkeutta 180 j a  p i -  
tuut ta  657. Karkkilan Toivo Pääk-  
kösestä tuli toinen kaksoisvoittaja. 
Hän työnsi kuulaa 14.05 ja heitti 
kiekkoa 38.36. 4 X 100 m:n viestin 
voitti Juantehtaan joukkue saavut- 
taen samalla uuden ennätyksen 46.8. 
Pienten tehtaiden sarjassa muodos— 
tui mielenkiintoisimmaksi 1500 m:n 
juoksu, jossa voiton peri loppuki- 
rinsä. ansiosta Salon Reijo Lautiala 
Juantehtaan poikien häntä kovasti 
ahdistellessa. 



Kilpailujen päätyttyä odotti seu- 

ratalon salissa Juankosken Martta- 
yhdistyksen valmistama juhla-ate- 
ria, joka maukkaudessaan ja run- 
saudessaan olisi saanut ylivoimaisen 
voiton, jos tässä lajissa olisi kil- 
pailtu. Tehtaan torvisoittokunta 
viihdytti vieraita ruokailun aikana. 
Dipl.ins. Timgren luovutti kierto- 
palkinnon Karkkilaan, jonne se 10- 
pullisesti jäikin Karkkilan saatua 
siihen viidennen kiinnityksen. Pien- 
ten tehtaiden pokaalin vastaanotti 
Salon edustaja. Naisten lentopallo- 
kilpailun palkinnot jaettiin niin 
ikään ja  jokaisen tehtaan paras. pe- 
laaja palkittiin sen lisäksi. Kello- 
seppä U. Kopran lahjoittaman kun- 
niapalkinnon sai Jouko Lahtinen. 
Tunnelma kohosi lakipisteeseen dipl. 

Pituus- ja korkeushypyn voittaja, 
maaottelumies Matti Järvi (oik.) 
kilpailutoverinsa Erkki Vainion 
kanssa, joka varmaankin mielellään 
olisi ottanut hypyissä seipään 
avukseen 

ins. Timgrenin jakaessa kalakukkoja 
jumbopalkinnoiksi. Lopuksi hän 
kiitti kilpailijoita, toimitsijoita ja 
kaikkia kilpailuihin ja  niiden jär- 
jestelyihin osallistuneita ja eritoten 
Juankosken Marttoja, jotka koko 
kilpailun ajan olivat taidolla ja me- 
nestyksellä hoitaneet ruokailun. Lo- 
pettajaissanat lausui sosiaalipääll. 

Ake Launikari. 
Vieraanvaraiset isännät olivat jär- 

jestäneet kisaohjelmaan hienon f i -  
naalin, sillä Karjalankoskella odotti 
Lokki-laiva, joka viilätti vieraineen 
maalauksellisen vesireitin kautta 
Kuopioon. Matkan puitteet sään, 

musiikin ja pulskan kuutamon an— 
siosta olivat suuremmoiset. Tämän- 
kesäisestä kisamatkasta muodostui 
jokaiselle mukanaolijalle todellinen 
elämys. 

T u | 0 k s e t : 
100 m juoksu 

1) Jouko Lahtinen, Kymintehdas 

11,2, 2) Arto Tuominen, Salo 11,3, 

3) Pentti Salmi, Voikkaa 11,4, 4) 
Jouko Tuppurainen, Juantehdas 11,6, 
Urpo Nikander, Karkkila 11,6, 6) 
Lasse Palmu, Halla 11,8, Väinö Or- 
kola, Voikkaa 11,8, 8) Jouko Teinilä, 
Salo 12,0, Pentti Kankkunen, Kark- 
kila 12,0, 10) Seppo Kivinen, Kymin- 
tehdas 12,1, 11) Hannu Koskinen, 
Heinola 12,2, 12) Matti Heino, Hei- 
nola 12,4. 

3000 m juoksu 

1) Pertti Taivainen, Karkkila 

8.56,6, 2) Leo Viljakainen, Kymin- 
tehdas 9.05,6, 3) Mauno Arkko, Voik- 

kaa 9.24,2, 4) Matti Räty, Karkkila 
9.29,6, 5) Pertti Arvila, Kyminteh- 
das 9.31,2, 6) Keijo Hokkanen, Voik- 
kaa 9.40,0. 

400 m iuoksu 

1) Pertti Koivunen, Karkkila 52,6, 

1 000 m:n viestin voitti Karkkila. 
Joukkue polkintokorokkeello 
vasemmalta Pertti Koivunen, Urpo 
Nikander, Olavi Isokoivisto ja 
Pentti Kankkunen 

? .  % **':5” 

l ' ' ! 

Dipl.ins. L. Timgren avasi 
kilpailut (yllä) 

Kilpailujen johtaja Eero Lipponen 
(oik.) ja ylituomori Pekka Tuunainen 

& - '  . ;  

Salolainen Arto Tuominen tuli toiseksi 
1 0 0  m:llä jo korkeushypyssä 

3000 m:n  kärki: Pertti Taivainen, 
Leo Viljakainen ja Mauno Arkko 
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Lentopallon A-sarjan voittanut 
Kymintehtaan joukkue 

2) Olavi Isokoivisto, Karkkila 52,7, 
3) Seppo Rainio, Kymintehdas 53,3, 
4) Erkki Knapp, Voikkaa 54,2, 5) 
Unto Pöyhönen, Voikkaa 54,8, 6) 
Keijo Lehtoranta, Kymintehdas 55,6. 

1500 In iuoksu 

1) Reijo Lautiala, Salo 4.23,8, 2) 
Taisto Strengell, Juantehdas 4.26,6, 
3) Raimo Hämäläinen, Juantehdas 
4.28,6, 4) Hannu Koskinen, Heinola 
4.28,8, 5) Mauri Lehtinen, Heinola 
4.50,0, 6) Pasi Vuorinen, Salo 4.58,9. 

Kuulantyöntö 
1) Toivo Pääkkönen, Karkkila 

14.05, 2) Seppo Rautio, Voikkaa 13.65, 
3) Raimo Korpela, Karkkila 11.90, 
4) Pertti Tuviala, Kymintehdas 11.81, 
5) Pertti Nurmilaukas, Kymintehdas 
11.70, 6) Yrjö Junni, Voikkaa 11.60. 

Pituushyppy 

1) Matti Järvi, Karkkila 657, 2) 
Timo Nikkinen, Voikkaa 653, 3) 
Jouko Lahtinen, Kymintehdas 640, 
4) Yrjö Tonteri, Kymintehdas 635, 
5) Yrjö Junni, Voikkaa 625, 6) Rai- 
mo Korpela, Karkkila 616. 

Korkeushyppy 

1) Matti Järvi, Karkkila 180, 2) 
Arto Tuominen, Salo 175, 3) Jorma 
Kilpeläinen, Karkkila 175, 4) Erkki 
Vainio, Voikkaa 170, 5) Raimo Lai- 

" 

Tuloslaskennassa oltiin silmä tarkkana. 
Oik. sosiaalipööllikkö Mikko Lehto-oro, 

konttoripööllikkö Rolf Chydenius ja 
konttoristi Juhani Saarela 

tinen, Juantehdas 165, 6) Asko Vuo- 
rinen, Salo 165, 7) Teuvo Hellsten, 
Voikkaa 160, 8) Erkki Härmä, Halla 
160, 9) Antero Roininen, Juantehdas 
160, 10) Lasse Palmu, Halla 155, Ris- 
to Aro, Kymintehdas 155, 12) Erkki 
Taipale, Heinola 155, Jouko Salmi, 
Kymintehdas 155, Teuvo Saarenkos- 
ki, Heinola 155. 

Kiekonheitto 

1) Toivo Pääkkönen, Karkkila 
38.36, 2) Seppo Rautio, Voikkaa 36.82, 
3) Seppo Kivinen, Kymintehdas 
34.70, 4) Esko Tuominen, Salo 34.39, 
5) Raimo Pukkila, Voikkaa 34.14, 6) 
Antti Karanen, Salo 33.62, 7) Pertti 
Tuviala, Kymintehdas 33.20, 8) Rai- 
mo Laitinen, Juankoski 32.66, 9) 
Pentti Lankinen, Heinola 31.88, 10) 
Erkki Taipale, Heinola 31.39, 11) 
Heikki Suolampi, Karkkila 29.12, 12) 
Esko Virtanen, Halla 28.27, 13) Mart- 
ti Lysinen, Juankoski 28.13. 

4 )( 100 m viesti 

1) Juantehdas 46,8, 2) Salo 47,6, 
3) Heinola 48,4, 4) Halla 53,2. 

1000 m viesti 

1) Karkkila 2.04,6, 2),,Kyminteh- 
das 2.05,2. 3) Voikkaa 2.06,9. 

Tehtaiden välinen iöriestys 

Suuret tehtaat 

1) Karkkila 74 pist., 2) Voikkaa 49 
pist., 3) Kymintehdas 46 pist. 

Pienet tehtaat 

1) Salo 59 pist., 2) Juantehdas 47 
pist., 3) Heinola 32 pist., 4) Halla 
19 pist. 

Naisten lentopallo-otteluiden 
tulokset 

A-sorio 

Kymintehdas I—Salo (15—8, 15— 
3), Juantehdas—Karkkila (9—15, 4— 
15), Juantehdas—Kymintehdas I (0— 
15, 1—15), Karkkila—Salo (11—15, 
15—6, 2—15), Salo—Juantehdas (16— 

Kotiinlöhtijöitö odotteli Lokki 
Karjalankoskella 

Juantehtaan Martat saivat 
kunniamaininnan ruoistaan 

Kymintehtaan tyttö ret voitt ivat 
B-sarjankin 

14, 15—6), Kymintehdas I—Karkkila 
(15—8, 15—11). 

B-saria 

Voikkaa—Kymintehdas II (10—15, 
12—15), Heinola—Voikkaa (15—4, 2— 
15, 14—15), Kymintehdas II—Heinola 
(12—15, 15—13, 15—13). 

Lopputulokset 

A-saria 
1) Kymintehdas I 6 pist., 2) Salo 

4 pist., 3) Karkkila 2 pist., 4) Juan— 
tehdas 0 pist. 

B-sarja 

1) Kymintehdas II 4 pist., 2) Voik- 
kaa 2 pist., 3) Heinola 0 pist. 



Arvovaltaisia vieraita 
Kuusankosken tehtailla 

Kuluneen kesän  lukuisista Vierai- 
lijoista esittelemme tässä kaksi huo— 
mattavaa retkikuntaa. Yläkuvassa 
nähdään  37 ulkomaalaista julkisen 
sanan. edustajaa isäntineen Koskelan 
terassilla. Nämä kaikkia viittä maan— 
osaa edustaneet lehtimiehet j a  -nai- 
set saapuivat Suomeen Tukholmasta, 
jossa he osallistuivat kansainvälisen 
lehdistöinstituutin IPI:n vuosiko- 
koukseen. Retkikunnan johtajana 
toimi STT:n johtaja valtiotiet. toh- 
tori Kullervo Killinen j a  käynti- 
kohteina olivat Turku, Tampere, 

5.5: 

Valkeakoski, Lahti, Kuusankoski, 
Summa, Kotka j a  Helsinki. Erityi- 
sesti vieraita kiinnosti maamme pa- 
periteollisuus. Kuusankoskella vie- 
raat toivotti tervetulleiksi apulais- 
isännöitsijä Olov Hixén ja Kuusan- 
kosken tehtaiden toimintaa selosti 
apulaisisännöitsijä Gustav Rosen— 
qvist. Ohjelmaan liittyi tehdaskäyn- 
te jä  j a  kiertoajelu sekä päätteeksi 
lounas Koskelassa. 

Alakuva esittää kahdeksaa johta— 
vaa amerikkalaista paperiteollisuus— 
miestä isäntineen ja  oppaineen tä- 
män arvovaltaisen retkikunnan Vie- 
raillessa Kuusankosken tehtailla. 
Vieraat toivotti tervetulleiksi j a  yh— 
tiön esittelyn suoritti isännöitsijä 

Curt Cedercreutz. Tehdaskäynnin 
jälkeen neuvoteltiin tuotteiden laa- 
dunvalvontaan liittyvistä kysymyk— 
sistä. 

Matkan johtajana toimi Mr. Er- 
nest H. Vaissiere, joka edustaa Suo- 
men Paperitehtaitten Yhdistystä Yh- 
dysvalloissa, j a  muut osanottajat 
olivat: Mr. John H. de Witt (Ham— 
mermill Paper Co), Mr. E. J. Doonan 
(St. Regis Paper Co), Mr. T.  T .  Dunn 
(Union Bag-Camp Paper Corpora- 
tion), Mr. Roy Hella (The North- 
west Paper Co), Mr. A .  E. Leven- 
sailor (International Paper Co), Mr. 
P. F. Winkler (The Mead Corpora- 
tion) j a  Mr. S. J. Robinson (Pub- 
lishers' Paper Co). 




