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Yhtiön hallituksen puheenjohtaja 
pääjohtaja 

Mika Tiivola 

50-vuotias 

Kymin Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja. 
pääjohtaja Mika Tiivola täyttää 50 vuotta 31. 
päivänä lokakuuta. 

Pääjohtaja Mika Tiivola on syntynyt Lap- 
peenrannassa. tullut ylioppilaaksi Helsingin Suo- 
malaisesta Yhteiskoulusta 1941. käynyt Kadetti- 
koulun 1943 ja suorittanut Helsingin yliopistossa 
valtiotieteen kandidaatin tutkinnon 1947 sekä 
lainopin kandidaatin tutkinnon 1956. Vuosina 
1947—1954 hän toimi eri tehtävissä talouselä- 
män palveluksessa sekä asianajajana Dittmar & 
Indreniuksen asianajotoimistossa vuoteen 1961. 
jolloin hänet nimitettiin Pohjoismaiden Yhdys- 
pankin johtokunnan jäseneksi. Pankin toimitus- 
johtajaksi hänet nimitettiin 1966 ja pääjohtajaksi 
1970. 

Päätoimensa ohella pääjohtaja Tiivola hoitaa 
lukuisia tehtäviä talouselämän ja teollisuuden 
piirissä. Hän on mm. Suomen Pankkiyhdistyksen 
puheenjohtaja, Suomen Teollisuus-Hypoteekki- 
pankki Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Pörssi- 
komitean varapuheenjohtaja. Hahalaitosten neu- 

vottelukunnan jäsen sekä Oy Nokia Ab:n ja Oy 
Strömberg Ab:n hallituksen varapuheenjohtaja. 

Kymin Osakeyhtiön hallituksen jäseneksi pää- 
johtaja Tiivola valittiin 1960. varapuheenjohta— 
jaksi 1965 ja puheenjohtajaksi 1967. Hän toimii 
myös yhtiön hallituksen työvaliokunnan jäse- 
nenä. Lisäksi hän kuuluu yhtiön englantilaisen 
tytäryhtiön Star Paper Limitedin johtokuntaan 
sekä Saksan Liittotasavaliassa toimivan osakas- 
yhtiön Nordland Papier GmbH:n johtokuntaan. 

Pääjohtaja Tiivolan muista luottamustehtävis— 
tä mainittakoon, että hän toimii Helsingin Kaup- 
pakamarin, Suomen Ulkomaankauppaliiton ja 
MaanpuolustuskorkeakouIuyhdistyksen puheen- 
johtajana. Hän on Suomen Fteserviupseeriliiton 
liittoneuvoston. Maanpuolustuksen Tuen valtuus- 
kunnan. Suomen Punaisen Ristin neuvoston 
sekä Kauppakorkeakoulun ja Turun yliopiston 
valtuuskunnan jäsen. minkä lisäksi hän toimii 
Suomen Ampumahiihtoliiton puheenjohtajana. 
Hänen harrastuksistaan mainittakoon lenkkeily 
ja hiihto. 



Pidättekö Suomea leollisuusmaana 
vai onko suomalaisessa yhteiskunnas- 
sa vielä selvästi havaittavissa kehitys— 
maille ominaisia piirteitä? 

Epäilemättä maatamme on jo ny- 
kyisin pidettävä teollisuusmaana huo- 
limatta suhteellisen suuresta maata- 
lousviestön määrästä. Maatalouden 
harjoittajiin luettavien runsaus johtuu 
huomattavalta osalta siitä, että he 
muodostavat metsäteollisuuden tarvit- 
seman metsätyöntekijä— ja metsien 
hoitajareservin. Haluankin erityisesti 
korostaa voimakkaan ja kansainväli— 
sesti eturiviin kuuluvan metsäteolli— 
snutemme osuutta maamme nopeassa 
teollistumisessa. Metsäteollisuuden 
rinnalle on myöhemmin ja merkittä- 
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viimmin vasta viime sotien jälkeen 
noussut niinikään kilpailukykyinen ja 
tehokas muu teollisuus, mm. koko 
laaja metalliteolllsuutemme ja yhä li- 
sääntyvä kemiallinen teollisuutemme. 
Näiden lisäksi voisi luetella koko 
joukon muita erikoisteollisuudenaloja 
sekä pienen, keskisuuren että suur- 
teollisuuden piiristä. jotka kaikki 
ovat todistamassa maamme teollisuu— 
den elinvoimaisuutta ja kilpailuky- 
kyä. Edellisestä johtuu, ettei mielestä- 
ni suomalaisessa yhteiskunnassa enää 
ole havaittavissa varsinaisia kehitys- 
maille ominaisia piirteiti. Taloudes- 
samme käynnissä olevien ja tarvitta- 
vien rakennemuutosten aiheuttamat 
pulmat ovat joka tapauksessa verra- 
ten vähäisiä suhteessa varsinaisten 
kehitysmaiden ongelmiin. 

Yhtiön hallituksen 
puheenjohtajan 
haastattelu 

Pääiohtnln Mika Tllvola saunomassa 
Yhdyspankin ulkomaan asloldon ATK- 
käsittelyä. Heikäkorttilävietys on kor- 
vattu etälspäitelaitiellla, ]ollla vedot 
siirretään puhelinlinjoja pitkin pääkont- 
torin eläislävistyskeskuksesta 'l'leloteh- 
taan tietokonekeskukseen ja samanai- 
kaisestl tarkistetaan, että tiedot ovat 
oikeita. 



Mitä seikkoja pidätte kansanta- 
loutetnme parantamisessa kaikkein 
tärkeimpinä ja myös selbn'sina, joi- 
alen toivoisitte sanoan tuekseen naab- 
dollisimrnan laajan hyväksymisen ja 
kannatuksen? 

Tärkeimpinä pidän välttämättö— 
mien rakennemuutosten toteuttamista 
siten, että muutoksista aiheutuu mah- 
dollisimman vähän haittavaikutuksia 
erityisesti aluepolitiikkaa ja koulu- 
tuskysymyksiä ajatellen. Järkevää 
rakennepolitiikkaa harjoittamalla saa— 
taisiin käsitykseni mukaan myös 
työllisyys parhaiten tutvatuksi ja voi- 
taisiin myötävaikuttaa myönteisesti 
suhdanteiden tasoittamisecn. Koko 
tämän laajan ja vaikean alueen hoi- 
taminen edellyttääkin kaikkien osa- 
puolten — sekä poliittisten että ta- 
loudellisten — hyvää yhteistyötä. 

Palkan pankkiin maksaminen on 
suuresti lisännyt rahalaitosten asia— 
kaspiiriii. Onko tämä parantanut 
kansalaisten taloudellista tietoutta? 
Millä tavoin pankki suorittaa kansan- 
taloudellista valistustyötä? 

Olen vakuuttunut siitä, että palk- 
ka pankkiin -järjestelmä on hyvä asia. 
Meillä on pankeissa runsaasti koki.L 
muksia siitä, että se on ohjannut ih— 
misiä taloudelliseen ajatteluun omien 
asioittensa hoidossa ja samalla paran— 
tanut kansalaisten taloudellista tie- 
toutta yleensäkin. Vaiistustyötä suori— 
tamme järjestämällä runsaasti erilai- 
sia ja eritasoisia tiedotus- ja valistus» 
tilaisuuksia asiakkaillemme sekä myös 
ulkopuolisille. 
esiintyvät usein myös eri yhteyksissä 
pankin ulkopuolella, minkä lisäksi 
painatamme ja jaamme ammattiin]- 
kaisuja ja tiedotuslehtisiä eri tarkoi» 
tuksiin sekä kotimaassa että ulko- 
mailla. Keskeisenä sijalla ovat täl—- 
löin juuri kansantaloudelliset julkai- 
sut. Tällaista toimintaa harjoittavat 
pankit sekä yhdessä että erikseen. 

Toimihenkilömme 

Pidättekö suomalaisia säästäväin- 
näš Säästetäänkö ykä etupäässä pa- 

han päivän ja vanhuuden varalle ttai 
onko tauoit'esäästäminen tullut ylei— 
semmäksi? 

Säästämisaste on Suomessa verra- 
ten korkea. Sitä mukaa kuin yhteis- 
kunta on ottanut huolehtiakseen yhä 
lisääntyvässä määrin erilaisina sosiaa- 
lisista velvoitteista tai lainsäädännöllä 
vastuu on siirretty työnantajille — 
kuten esim. terveydenhoito ja eläke— 
kysymykset —- on luonnollista, että 
pahan päivän ja vanhuuden varalle 
säästäminen on vähentynyt ja tavoite— 
säästäminen anonut selvästi etusijalle. 

Amopaperipörssissä on viime ai- 
koina ollut nilkasta. Onko osakkei- 
den omistajien piiri huomattavasti 
laajentumassa? 

Osakkeiden omistajien piiri on vii— 
me vuosien aikana laajentunut melko 
ripeäsri, mikä näkyy mm. pörssin 
vaihdon voimakkaana kasvuna. Tämä 
johtuu yhtiöiden tiedotustoiminnan 
lisääntymisestä sekä yleisestä kiinnos— 
tuksen viriämisesrä yritystoimintaa ja 
tätä säästänusmuotoa kohtaan. Olisi 
erittäin toivottavaa, että yhä laajem— 
mat kansalaispiirit saataisiin mukaan 
osakesäästämiseen ja näin voitaisiin 
koota riskialtisra pääomaa pääoma- 
köyhien yritysten-ime käyttöön. 

Millainen on suuren liike-pankin 
pääjohtajan työpäivä? 

Tiivis ja vaihteleva käsittäen run- 
saasti neuvotteluja, keskusteluja ja 
kokouksia sekä pankin sisällä että 
sen ulkopuolella, asioihin paneutumis- 
ta ja päätösten tekoa. kuin myös yh- 
teydenpitoa eri tahoille koko yhteis— 
kunnassa. Päivä alkaa varhain ja 
päättyy usein hyvinkin myöhään. 

]ouduttelto Kymiyhtiön hallituk— 
sen puheenjohtajana jopa päivittäin 
seuraamaan yhtiön toimintaa. neuvot— 
telemaan ja tekemään päätöksiä.? 

Luonnollisesti olemme usein keske— 
nämme yhteydessä yhtiön toimitus- 

-.ltiltä. 

johtajan kanssa — jopa päivittäin — 
tapaamme myös usein yhteisissä neu- 
votteluissa ja kokouksissa. käsittelem- 
me ja valmistelemme asioita halli- 
tuksen työvaliokunnassa esiteltäviksi 
edelleen yhtiön hallitukselle. Pu— 
heenjohtajan eräs tärkeä tehtävä on- 
kin yhteydenpito hallituksen ja yh- 
tiön aktiivisen johdon välillä, mutta 
sen lisäksi annan suuren arvon sille, 
että. monessa yhteydessä, erityisesti 
nyt juhlavuonna, voin tavata yhtiö- 
läisiä laajastikin. 

Olette ollut mukana melkein kai- 
kissa yhtiön juhlavuoden tilaisuuksis- 
sa. Millaiset ovat oaikutelmanneš 

Vaikutelmani ovat erittäin myön— 
tElSEL Olen todennut, että kaikki jär- 
jestelyt ovat sujuneet hyvin. Osallis- 
tujien keskuudessa on ollut selvästi 
havaittavissa juhlamieli ja ilo siitä, 
että he ovat voineet olla mukana tä- 
män yhtiölle merkittävän juhlavuo- 
den tilaisuuksissa. Korostan vielä jär- 
jestäjien osuutta, sillä he ovat kaikki 
onnistuneet tekemään tilaisuuksista 
eläviä ja virkeitä, joissa samalla itse 
juhlan päätarkoitusta on hyvin ko— 
rostettu. 

Yhtiön JOO—'vuotisjublan aamuna 
23. 5. klo seitsemän tienoilla Teidät 
nähtiin Ekholmin sillalla venyttely- 
puvussa. Olitte palaamassa aamulen- 

Harrastatteko säännöllisesti 
kuntoni-heilua ja millaista? 

Kyllä harrastan säännöllistä lenk- 
keilyä tai hiihtoa varhain aamulla 
ennen työpäivän alkua ja luonnolli- 
sesti enemmän vapaa-aikoina viikon- 
loppuisin ja lomilla. 

Miten muutoin rentoudutte ja ley- 
kenettekö heittämään tyäbuolet itar- 
teiltanneš 

Rentoutuminen tapahtuu parhai— 
ten henkilökohtainen harrastusten pa- 
rissa. joihin kuuluu myös muun kuin 
pelkän ammattiin liittyvän kirjalli— 
suuden lukeminen. 

Haastattelija Veikko Talvi 



Kymin Osakeyhtiön Porvoon kemian tehdas 
täydessä tuotannollisessa toiminnassa 

Kymin Osakeyhtiön Porvoon kemian tehdas on nyt kolme vuotta 
kestäneen rakennuskauden ]älkeen valmis ja täydessä toiminnassa. 
Tehdas liittyy osana Sköldvikin laajan teollisuusalueen petroke- 
mlalllseen tuotantoketluun, jonka muina jäseninä ovat Neste Oy. 
Pekema Oy ja vielä rakennusvalheessa oleva Stymer Oy. Kymi- 
yhtiön kemian tehtaassa, joka käsittää ttaallhappoanhydridllaltok- 
sen, pehmitlnlaltoksen ja polyesterilaltoksen, valmistetaan muovi- 
raaka—alneteollisuuden tarvitsemla pehmltinaineita sekä tyydyttä- 
mättömiä polyesterihartseia. Lisäksi valmistetaan ttaallhappoan- 
hydrldiä sekä omaan jalostukseen että myyntiin. Tehtaan tuotanto- 
kyky vuodessa on 15000 tn ftaalihappoanhydridiä. 6 000 tn pehmit- 
tlmiä ja 5000 tn polyesterihartseia. Raaka-alnelna tehdas käyttää 
ortoksyleeniä ia korkeampia alkoholeje, jotka tuodaan ulkomailta 
suoraan tehtaan omaan satamaan. Kemian tehdas työllistää tällä 
hetkellä 62 henkilöä, joista suurin osa on Porvoon maalaiskunnassa 
tai lähikunnissa asuvaa paikallista väestöä. 
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Kuten kemian tehtaan vihkiäisjuh- 
lassa pidetyissä puheissa todettiin —- 
julkaistu toisaalla lehdessämme —, on 
Kymin Osakeyhtiö ollut kehittämäs- 
sä maamme kemian teollisuutta jo 
vuosisadan vaihteesta alkaen. Alalla 
vallitsevaa nopeaa kehitystä on voi- 
tu seurata aktiivisen tutkimustoirnin- 
nan ja erilaiSten tnotckehittelyprojek— 
tien avulla. Usean vuoden ajan on 
yhtiössämme tunnettu mielenkiintoa 
myös petrokemiallista teollisuutta 
kohtaan. joskaan tuotannolliseen toi- 
mintaan ei ole ollut mahdollisuutta 
siirtyä, sillä Suomesta on puuttunut 
tähän saakka petrokemiallinen perus- 
teollisuus. 

Tällä hetkellä perusteollisuutta on 
jo olemassa ja raaka-aineen jalostuk- 



seen erikoistuneita matantolaitoksia 
nousee ripeässä tahdissa. Pen-okemial— 
linen teollisuus on keskittynyt koko— 
naisuudessaan Sköldvikin teollisuus- 
alueelle Porvoon maalaiskuntaan. 
Alueelle ovat sijoittuneet Neste Oy:n 
öljynjalostamon ohella yhtiön eteeni- 
laitos. Pekerna Oy:n polyteenilaitos 
ja polyvinyylikloridilaitos, Stymer 
Oy:n polystyreenitehdas ja Kymin 
Osakeyhtiön ftaalihappoanhydridi- 
laitos. pehmitinlaitos ja poiyesterilai- 
tos. Tehtaiden keskittämisestä on koi- 
tunut monenlaista etua: voidaan 
käyttää yhteisiä satamia, rautatietä 
ja tieverkosroa, jäähdytys— ja jätevesi- 
tunnelia, vesilaitosta, kattilalaitoksia 
ja myöhemmässä. vaiheessa myös Yh- 
teisiä asuntoalueita ja sosiaalisia pal— 
veluksia. 

Kymlyhllön muuntautuu-et 
Sköldvikin alueella 

Yhtiön Porvoon kemian tehdas on 
rakennettu Pekema Oy:n tuotantolai- 
tosten välittömään läheisyyteen. Ke— 
mian tehtaaseen kuuluu kolme erillis- 
tä tuetantoyksikköä, joista Ftaalihap- 
poanhydtidilaitos on suurin. Pelimi- 
tinlaitos ja polyesterilaitos ovat tuo- 
tannoltaan jokseenkin yhtä suuria ja 
sijaitsevat myös samassa rakennuk- 
sessa. Kemian tehtaan yhteyteen kuu- 
luu vielä eräitä apulaitoksia, kuten 
korjaamo, kattilalaitos, suojakaasu- 
kehitin, jäähdytysvesilaitos ja jäteve- 
den polttolaitos sekä oma satama. 
Sen kautta tuodaan maahan suurin 
osa tuntantoon tarvittavista raaka- 
aineista. Näitä varastoidaan sataman 
läheisyydessä olevalla säiliökentällä. 
Satamaan voi tulla jopa 5 000 tonnin 
aluksia. Mainittakoon, että satamaa 
käyttävät myös Pekema ja Stytner. 

Tuotantoyksiköiden toimintaa. ja 
tuotteiden valmistusta esittelee seuraa- 
vassa tehtaan käyttöpäällikkö, dipl. 
ins. Leif Rehn: 

— Ftaalihappoanhydridilaitos tuot- 
taa raaka—ainetta tehtaan muille tuo- 
tantoyksiköille. Laitoksen kapasiteet— 
ti on 15 000 tn vuodessa. Valmistus 

Kemian tehtaan 
tarvitsema 

]äähdytysvesi 
otetaan suoraan 

merestä. Kuvamme 
on tehtaan 

jäähdytysveden 
pumppuasemalta, 

joka sijaitsee 30 m 
maanpinnan 
alapuolella. 

Putkisilian 
päässä näkyy 

kemian tehtaan 
kattilalaitos ia 

vasemmalla läte- 
vesien polttolaitos. 

missä hävitetään 
tehtaan kaikki 

prosessijätevedet 
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tapahtuu saksalaisen Badische Anilin- 
& Soda-Fabrik AG:n (BASF) an— 
tamalla lisenssillä. Prosessi tapahtuu 
siten, että ortoksylecniä. joka on raa- 
kaöljyn krakkaustuote, hapetetaan 
korkeassa lämpötilassa lisenssinanta— 
jan valmistamaa erikoiskatalysaatto- 
tia sisältävässä reaktorissa. Kuumasta 
kaasuvirtauksesta erotetaan hapeutus- 
tuote, ftaalihappoanhydridi, joka vie- 
dään sitten jatkuvatoimiselle tislaus- 
laitokselle. missä sivutuotteet ja epä- 
puhtaudet tislataan pois. Puhdas 
ftaalihappoa nh yd ridi varastoidaan 
sulaSsa muodossa kahteen säiliöön, 
joista se voidaan pumpata tarpeen 
mukaan joko pehmitinlaitokselle, 
polyesterilaitokselle tai hiutalelaitok- 
selle, missä se kiinteytctään ja paka— 
taan 25 kg:n säkkeihin. 

Flaaiiheppoonhydridln "unitieto-n 
myös vientiin 

— Ftaalihappoanhydridi on vai- 
koinen kiinteä aine. jonka sulamispis- 
te on +131  astetta. Tämän johdosta 
kaikki ne putket, venttiilit ja pum— 
put, joissa ainetta virtaa. on pidettävä 
sulamispistettä kuumempina. Ongel- 
m a  on ratkaistu siten, että tarvittavat 

osat on koteloitu tiiviillä höyryvai- 
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Ftaalihappo- 
anhydr id i la i tos  o n  

Porvoon tehtaan 
suurin tuotanto- 

yksikkö. Sen 
kapasiteetti 

vuodessa on  
15000 tonnia 

itaalihappo- 
anhydridiä, jota 

käytetään 
pehmittimien l a  

polyesteroiden 
raaka-aineena 

Porvoon kemian 
tehtaan käyttö- 
päällikkönä toimii 
dipl.ins. Leif Rehn 

poilla, joiden avulla kuumennus käy 
helposti. Laitoksen kapasiteetti on 
toistaiseksi suurempi kuin tehtaan 
oma ja koko Suomen itaalihappoan- 
bydridin tarve. Siksi huomattava osa 
tuotannosta meneekin tässä vaiheessa 
vientiin. jäljelle jäävä osa käytetään 
pehmitinaineiden ja polyestereiden 
valmistukseen sekä väri- ja lakkateolo 
lisuuteen. 

Pohmtttimien taalta-aino saadaan 
omulia tahmeita 

— Pchmitinlaitoksen kapasiteetti 
on 6000 tonnia muoviteollisuuden 
tarvitsemia pehmitinaineita vuodessa. 
Porvoon tehtaalla valmistettava peh- 
mitinaine on dioktyyliftalaatti 
(DOP), mutta myös muita ftaiaatteja 
voidaan vahvistaa. Lisenssi on saatu 



länsi-saksalaiselta Chemische Fabrik 
von Heydenilta. Pehmittimien raaka— 
aineina käytetään ftaaliliappoanhyd- 
ridiä ja 2-etyyliheksanolia. Valmistus 
tapahtuu siten. että raaka-aineiden 

reagoida katalysaattorin 
avulla, jolloin tulokseksi saadaan es- 
teriä1 dioktyyliftalaattia ja vettä. 
Koska kysymys on tasapainoreaktios- 
ta. on vesi vielä poistettava, jotta 
reaktio menisi eteenpäin. VaJmistuk- 
sen lopulla suoritetun esteröinnin iäl- 

annetaan 

keen tuntu sisältää vielä ylimääräistä 

alkoholia, joka poistetaan liöyrytis- 
lauksella. Valmis tuote kuivataan vie- 
lä typpikaasulla ja suodatetaan. min- 
kä jälkeen se on valmista. Dioktyy- 
liftalaatti on väritön ja käytännölli- 
sesti katsoen hajuton neste, jota käy- 
tetään mm. Pukema Oy:n valmista- 
man polyvinyylikloridimuovin (PVC) 
pehmitinaineena. 

Polyoeteroiti kotimainen 
muovlteollleuuden tarpelelln 

— Kolmannessa yksikössä, polyes— 

teriiaitoksella, valmistetaan polyeste- 
joita käytetään jalostettuna 

mm. lasikuituveneiden valmistuksessa. 
teitä, 

Valmistuslisenssi on saatu ruotsalai- 
selta Syntcs Aktiebolagilta, jolla on 
taas lisenssi englantilaiselta Scott- 
Badcr Ltd:ltä. Näin ollen myös Ky- 
min Osakeyhtiön valmistamat poly— 
osterit markkinoidaan tuotenimellä 
Crystic. Laitoksen kapasiteetti on 
5000 to polyestcreitä vuodessa. Pro- 
sessi on samantapainen kuin pehmi- 
tinaincen valmistuksessa. sillä tässäkin 

tapauksessa on kysymys esteröinnistä. 
Alkoholeina käytetään erilaisia gly- 
koieia ia happoina l'taalihappoanhyd- 
tiiliä, malciiniltappoanhydridiä ym. 
Muuttamalla käytettyjen raaka-ainei— 
den suhteet ia suorittamalla esteröin— 
nit eri tavalla voidaan saada ns. pe- 
rushanseia. joilla on erilaisia ominai— 
suuksia. Perushartsi liuotetaan sitten 
styreeniin ja tähän liuokseen lisätään 
erilaisia lisäaineita riippuen polyeste- 
riiaadusta ja asiakkaan toivomukses- 
ta. Valmis polyesteri testataan ja pa- 

Kemian tehtaan pääluottamus'miehena 
on Kurt Sundqvist. Joka työskentelee 

kattilalaitokseila kattilanhoitaiana 

Pehmitt imien ja polyestereiden 
valmistus tapahtuu saman rakennuksen 
tiloissa. Pehmittimiä ostaa mrn. 
Pekema Oy. joka käyttää sitä 
polyvinyylikloridlmuovin pehmitin- 
aineena. Polyestereitä ostavat mm. 
monet kotimaiset veneveistämöt. 

kataan tynnyreihin myyntiä varten. 
Polyesterit ovat erivärisiä ja hitaasti 
iuoksevia nesteitä. 

Proeeuiiätwetlet hävitetään 
polttamalla 

— Kaikki prosessiiätevedet samoin 
kuin tilausiätteet hävitetään Tampel- 
lan toimittamassa polttolaitoksessa, 
joka on sijoitettu tehtaan kattilalai- 
toksen viereen. Jätevedet sisältävät 
tavallisesti erilaisia orgaanisia ainei- 
ta. jotka häviävät täysin polttolai- 
toksen kattilassa vallitsevassa 800 

Polton jälkeen 
palamistulokset sisältävät ainoastaan 
vettä ja hiilidioksidia. Tämä poltto- 
laitos on suunniteltu erityisesti Por- 
voon tehdasta varten. Ennen kuin 
tehtaan oma polttolaitos valmistui, 
koottiin kaikki prosessijätevedet säi- 
liöihin ia kuljetettiin Kuusankoskelle 
hävitettäväksi Kuusanniemen sulfaat- 
tiselluloosatehtaan soodakattilassa. 

asteen lämpötilassa. 



Porvoon kemian tahtaan suurimman 
tuotantoyksikön ftaallhappoanhydrldi— 
laitoksen toimintaa säädellään 
keskusvalvornosta käsin 

Henkilökunta koulutetuin 
suureksi onka! tehtaalla 

— Kemian tehtaan henkilökunta 
on jouduttu kouluttamaan Lähes ko- 
k-onaisuudessaan omalla tehtaalla. 
Ainoastaan vuorontcStarit ja käyttö— 

Lassa Toivonen 
työskentelee 
kattilalaitoksella 

insinöörit ovat olleet BASF:in vas— 
taavanlaiselša tehtaalla Länsi-Saksas- 
sa parin viikon ajan tutustumassa vai—- 
minusprosasseihin. Takaisin palat- 
tuaan he ovat kukin kouluttaneet 
omaa työntekiiäryhmäänsä täällä 
tehtaalla. Pitkänä käyntiinajovai— 
homa johtuen on koko prosessiliett- 
kilökunnalla ollut varsin hyvät mal-t— 
dollisuudet tutustua tehtaan toimin- 
taan monilta eri tahoilta ja monen- 
laisissa tilanteissa, joten uskoisin; et— 
tä henkilökuntamme ammattitaito on 
tällä hetkellä varsin tyydyttävä, ICI—. 
tosi käyttöpäällikkö Rehn lopuksi. 

Kemiin telttaan Matilainen 
llllellpileltl 

Porvoon kemian tehtaalla on oma 
ammattiosastonsa. inka perustettiin 
runsas vuosi sitten. Pääluortamusmie— 
henä toimii Kort Sundqvist, 32. Hän 
työskentelee kattilalaitnksella katti— 
Ianhoi tajana. Aikaisemmalta ammatil- 
taan Sundqvist on autonasentaja, 
mutta on hoitanut nykyistä tehtä— 
väänsä jo yli kahden vuoden ajan. 
Hän asuu Tolkkisissa, missä rakente- 
lee iltatöinään uutta omakotitaloa. 

— Ammattiosastomme toiminta on 
vähitellen pääsemässä täällä käyn- 



tiin, joskin alkuvaikeuksia on ollut 
jonkin verran, sillä tehtaan työnteki- 
jät ovat lähes kaikki tulleet erilaisista 
tehtävistä tänne prosessiin eikä mo- 
nellakaan ole ollut aikaisempaa ko- 
kemusta tehdastyöstä. Tämä on vai— 
kuttanut mm. siihen. että suojaväli- 
neitä on opittu käyttämään tehok- 
kaasti vasta viime aikoina. Kaikki- 
han sellaisia eivät täällä tarvitse, 
mutta joidenkin kohdalla se on viilt- 
tämätöntä. Kypärä kuuluu kuitenkin 
kaikkien tehdasalueella liikkuvien 
vakiovaruSteisiin. 

Lasse Toivonen, 25, asuu vanhem— 

milla ollut mitään erityisiä suunnitel- 
mia työpaikkani suhteen. Olen nyt 
ollut jo puolitoista vuotta ja tuntuu 
siltä. että tämä työ alkaa luonnistaa. 
Parltaimpana puolena täällä onkin se. 
että tehtävät vaihtelevat ja ovat siten 
mielenkiintoisia. lkävimpänä puolena 
pitäisin ainakin omalta kohdaltani 
vuororyötä. johon en vieläkään tahdo 
kunnolla tottua. 

Tolkkisista kotoisin oleva prosessi- 
mies Krista-r Lörtqvist, 21. toimi ai- 
kaisemmin postinkantaiana ja on nyt 
ollut puolisen vuotta ftaalihappoan— 
hydridin säkittäjänä. 

Tankkllalvoja varten rakennetun sata- 
man kautta tuodaan Porvoon tehtaalle 
suurin osa tuotantoon tarvittavista raa- 
kavaineisla. Näitä varastoidaan sata- 
man läheisyydessä olevalla säillöken- 
tällä Satamaan voi tulla jopa 5000 
tonnin aluksia. Pekema Oy käyttää 
myös tätä satamaa. minkä lisäksi myös 
Stymer Oy:llä ja Neste Oy:llä on siihen 
käyttöoikeus. Satama sijaitsee Porvoon 
maalaiskunnan Lervikissä ja sinne loh- 
taa virallinen laivaväylä. jonka syvyys 
on 13,5 metriä. 

piensa luona 'I'justerbyssä, joka on 
muutaman kilometrin päässä tehtaal— 
ta. Hän on ehtinyt olla jo useammas— 
sa eri tehtävässä tehtaalla ja työs- 
kentelee nyt kattilalaitoksella. 

—- Kun tulin tänne työhön, ei mi- 

— Työni on luonteeltaan urakka- 
työtä, jota tehdään kahdessa vuoro::- 
sa. Jos pitää oikein kiirettä. niin eh- 
tii sähinää 20 tonnia ainetta yhden 
vuoron aikana. Enempää ei kyllä pys- 
ty tekemään, sillä työ on varsin ras— 
kasta. 

— Suojavälineiden käyttö olisi tie— 
tysti tarpeellista tässä työssä, sillä 
ftaalihappoanhydridi pölyää helposti 
aiheuttaen kutinaa ja. ärsytystä hen- 
gityselimissä, mutta etenkin kuumalla 
ilmalla niiden käyttö on hankalaa. 

Haastattelija Eero Niinikoski 

Krister Lönqvist on  toiminut itaali- 
happoanhydridln säkittäjänä hiutale- 

laitoksella puolisen vuotta 



isännöitsijä 
Krister Brommels 
pitämässä Porvoon 
kemian tehtaan 
vihkiäispuhetta 

Yhtiön Porvoon kemian teh— 
das vihittiin käyttöönsä 18. elo— 
kuuta Porvoon maalaiskunnas- 
sa Svartbäckin kylässä. Tilai- 
suuden tervehdyssanat esitti yh- 
tiön hallituksen puheenjohtaja 
Mika Tiivola ja vihkiäispuheen 
piti yhtiön kemian teollisuuden 
isännöitsijä Krister Brommels. 
Juhlan ohjelmaan kuului lisäksi 
puhallinmusiikkia sekä lauluesi- 
tyksiä. Tehtaan tuotevarastossa 
järjestetyssä vihkiäisjuhlassa oli 
läsnä virallisten edustajien lisäk- 
si tehtaan henkilökunta puolisoi- 
neen sekä Svartbäckin kylän 
vakituiset asukkaat. Tilaisuus 
liittyi yhtiön juhlavuoden ohje|- 
mietoon. 

Kymin Osakeyhtiön kemian tehdas vihittiin Porvoon 
maalaiskunnan Svartbäckissä 
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Tehtaan tuotevarastossa pidettyyn 
vihkiäisjuhlaan oli saapunut 

runsaat 300 juhlavierasta 



Porvoon kemian tehtaan vihkiäis- 
juhla alkoi Porvoon Suomalaisen 

Torvisoittokunnan esittämällä ”Kon— 
serttimarssilla', jonka johti Tor Graf- 
berg. Juhlan tervehdyspuheen piti 
pääjohtaja Mika Tiimin. Hän totesi 
puheessaan mm. seuraavaa: 

—- Tänä vuonna on tullut kulu- 
neeksi sata vuotta Kymin Osakeyh- 

l i-ili' 

tiön toiminnan aloittamisesta. juhla- 
vuoden tapahtumat ovat keskittyneet 
Kuusankoskelle, jossa yhtiön pää- 
tehtaat sijaitsevat. Sata vuotta sitten 
elettiin maassamme 
pnunjalostusteollisuuden perustamisen 
aikaa. Uusi keksintö hiomakone otet- 
tiin nopeasti käyttöön maassamme ja 
uusi tuote puuhioke teki mahdolli- 
seksi myös paperiteollisuuden kehit- 
tämisen. 

— jo vuonna 1886 sai Kuusankos- 
kella alkunsa myös sulfiittiselluloosa- 
teollisuus ja paperimassan alettiin si- 
ten yalmistaa mekaanisen menetel- 
män lisäksi kemiallisesti. Vuonna 
1902 yhtiö alkoi ensimmäisenä Suo- 
messa tuottaa nattiumhypokloriittia 
selluloosan valkaisua varten. Siten 

uudenaikaisen 

laskettiin perusta Kymiyhtiön ke- 
mian teollisuudelle. Se on ensisijaises- 
ti palvellut yhtiön selluloosa— ja pa- 
periteollisuutta, mutta on myöhem- 
min laajentunut käsittämään muita- 
kin kemian teollisuuden tuotteita. 

-— Vuonna 1927 perustettua kloo- 
ritehdasta on suurennettu useaan ker— 
taan ja kuluvan vuoden alussa teli- 

taan matantokyky kasvoi 80 prosena 
tilla. Paitsi selluloosan valkaisemi- 
seen tehdas valmistaa klooria Peke- 
ma Oy:lle, joka tarvitsee sitä tuo- 
tantoprosessiinsa. Klooritehtaassa on 
petusteollisuuden pohjalta kehitetty 
useita jalostustuotteita ja sulfiittisel— 
luloosatelitaan yhteydessä 
spriitehdas käyttäen raaka-aineena 
sulfiittiselluloosan jätelientä. Välittö- 
mästi viime sotien jälkeen alettiin 
Voikkaalle tehdä hitsauskaasujen val- 
mistamiseen tarvittavaa karhidia. Si- 
ten yhtiömme palveli nopeasti laajen- 

sotakorvauksien kanssa 
kamppailevaa metalliteollisuutta, sa- 
moin maataloutta, sillä karbiditehtaan 
tuotanto-ohjelmaan kuului myös 
kaikkityppi-lannoitteen valmistus. 

toimii 

tuvaa ja 

—— Kymiyhtiö on siten vuosikym- 
menien ajan harjoittanut kemian 
teollisuutta ja nykyisin se on yhtiön 
organisaatiossa erotettu omaksi tuo- 
tannonhaaraksi. Tässä yhteydessä on 
myös aiheellista mainita, että kemian 
teollisuuden lisääntyminen sekä mo- 
nipuolistuminen uusia 
tehtäviä yhtiön tutkimuslabnramriol- 

o n  a n t a n u t  

Porvoon maalaiskunnan tervehdyksen 
uudelle kemian tehtaalle esitti valtuus- 
ton puheenjohtaja A. G. Beckman 
(kesk.). oikriia isännöitsijä Krister Brom- 
meis ja vaszlla kemian tehtaan käyttö- 
päällikkö Lell Rehn.  Svartbäck"! kylän 
asukkaiden tervehdyksen esittivät Gun- 
nar Alenius ja Paul Hansen (vier. kuva]. 

le, jollainen perustettiin jo 1910-lu- 
vun lopulla. 

— Edellä kertomani perusteella 
rohkenisin sanoa, että Kymiyhtiö on 
omalta osaltaan ollut edesauttamassa 
maamme kemian teollisuuden kehitys- 
tä ja tutkimusta. Oli siten varsin 
luonnollista, että yhtiö oli halukas 
tulemaan mukaan, kun maassamme 
ryhdyttiin suunnittelemaan petroke- 
mian teollisuuden luomien edellytys— 
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ten hyväksikäyttöä. Tuloksena oli 
valtiojohtoisen ja yksityisen teollisuu- 
den yhteisvoimin perustama muovi- 
teollisuuden raaka-aineita valmistava 
Pekema Oy, jonka pemstajaosakas 
Kymiyhtiö on. 

— Pckema Oy:n perustaminen on 
merkinnyt pitkän askelen ottamista 
kemian teollisuudessamme. Tuskin oli 
tehdas ennättänyt saada tuotantonsa 
käyntiin. kun sen läheisyydessä Sty- 
mer Oy:n tehtaassa olivat jo asen- 
nustyöt käynnissä. Kymiyhtiö on 
osakkaana myös tässä yhtiössä, jon- 
ka omistussuhteet on Pekeman tavoin 
jaettu tasan toisaalta valtiojohtoisen, 
toisaalta yksityisen teollisuuden 
kesken. 
— Ensimmäisenä täällä Por- 

voon maalaiskunnan teollisuusalueel- 
la aloitti muoviteollisuuden raaka- 
aineiden valmistuksen Kymin Osake- 
yhtiön perustama teollisuuslaitos, jo- 
ka sijaitsee samalla metsään raivatul- 
la aukiolla Pekernan tuorantolaitos- 
ten kanssa. Kaksi tuotantolinjan val- 
mistui jo vuoden 1970 lopulla ja nyt 
ftaalihappoanhydridilaitoksen käyn- 
nistyttyä koko tehdasprojekti, joka 
on tullut maksamaan n. 50 miljoonaa 
markkaa, on valmis. 

— Sam vuotta sitten Kymiyhtiön Vihkiäisjuhlaan oli saapunut runsaasti 
Svartbäckin kylän vakituisia asukkaita 
(ylimmässä kuvassa) sekä kemian teh- 
taan henkilökuntaa puollsoineen (yllä). 
Tilaisuuden ohjelmaan kuului runsaas- 
ti musiikkiesityksiä. Viereisessä kuvassa 
nähdään powoolainen Runeberg—kuoro 
esiintymässä. 

perustajat joutuivat suorittamaan 
uudisraivaajat: tehtävää ryhtyessään 
jalostamaan maamme metsävaroja. 
Nyt yhtiö on yhdessä muiden tällä 
suurella ja ilmiömäisellä nopeudella 
kasvaneella teollisuusalueella työs- 
kentelevien yritysten kanssa. luomas- 
sa maallemme uutta kemian teolli- 
suutta. Toivomme sen menestyvän ja 
koituvan maamme talouselämän hy- 
väksi. 

Tervehdyssanojen jälkeen puhallin- 
orkcsteri soitti kolme sävelmää, joi— 

den päätyttyä yhtiön kemian teolli- 
suuden isännöitsijä Krister Brommels 
piti vihkiäispuheen: 
— Kun päätös tämän tehtaan ra- 

kentamisesta oli tehty ja sen paikaksi 
oli valittu Porvoon maalaiskunnan 
Svartbäckin kylä, alkoi suunnitelmien 
tateuttaminen suunnittelutoimistoissa 
ja maastossa. Tehtävä oli olosuhtei— 
siimme nähden uudentyyppisten pro- 
sessien rakentaminen koskemattomaan 
luontoon. Merkkinä työn intensiivi- 
syydestä mainittakoon, että jo vuo- 
den 1970 lopulla olivat sekä pehmit- 
timiä että polyesterihartseja valmis- 
tavat yksiköt toiminnassa. Nämä 'val- 
misteet edustavat muuviteollisuuden 
käyttöketjussa välituotteita raakaöl— 
jyn ja kuluttajatuotteidcn välillä. 
Pehmittimien ja polyesterihartsim 
pääasiallinen markkina-alue on kati- 
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maa. mutta myös vientiä harjoite- 
taan. 

— Pehmittimien ja polyesterihart— 
sien valmistuksessa käytetään osittain 
samaa raaka-ainetta, nimittäin ftaali- 
happoanhydridiä. Tämän raaka-ai- 
neen valmistus päätettiinkin liittää 
Porvoon tehtaan tuotanto-ohjelmaan 
ja kuluvana kesänä otettiin käyttöön 
tehtaan ftaalihappoanhydn'diä val- 
mistava tuotantoyksikkö. Se on sekä 
tuotantomäärältään että sijoituskoh- 
teena suurin tämän tehtaan kolmesta 
tuotantolinjasta. Ftaalihappoanhydri— 
tiiä valmistavan laitoksen tuotantovo- 
lyymi on niin suuri, että alkuvuosina 
huomattava osa tuotannosta myydään 
ulkomaille. 

— Nyt vihittävällä Kymiyhtiön 
kemian tehtaalla on siten merkitystä 
maamme taloudelle ja kauppataseelle. 
Tuotteiden vienti ja aikaisemman 
tuonnin korvaaminen vaikuttavat 
suoranaisesti kauppataseeseen. Tuonti- 
raaka—aineiden jalostusarvon kohotta- 
minen tuotantoprosessin kautta vai- 
kuttaa taasen välillisesti edistävästi 
maamme kansantalouteen. 

— Tehdas sijoitettiin Porvoon 
maalaiskunnan Svartbäckin kylän 
alueelle Sköldvikin öljynjalostamon 
läheisyyteen, joka vastaisuudessa 
eteeninvalmistuslaitoksineen tullee 
palvelemaan tehdasta raaka-aineen 
toimittajana. Tämän lisäksi on otet— 
tava huomioon ne edut, join samal- 

Vlhkiäiajuhlassa oli läsnä myös tehtaan 
rakentajien sekä asiakkaiden edustalla 

la toimivien ja mahdollisesti yhteisiä 
asiakkaita palvelevien yritysten lä- 
heisyys tarjoaa. Lervikenin lähellä 
olevalle kallioniemelle rakentamamme 
sataman hyväksikäyttö on myös täs— 
sä yhteydessä mainitsemisen arvoinen 
asia. Ja erityisen tähdellistä on ko- 
rostaa sitä, että teollistamiseen käy- 
tetty alue täällä Porvoon maalais- 
kunnassa oli Itä-Uudenmaan seutu- 
kaavaliiton tekemän aluekäyttösuun- 
nitelman mukaan jo varattu teollisuu- 
delle. 

— Toivomme vaivamme toiminnal- 
lamme osoittaa, että julkituotu pelko 

tämän teollisuuslaitoksen ympäristöä 
pilaavasta vaikutuksesta tulee osoit— 
tautumaan aiheettomaksi. Voinkin 
tässä yhteydessä mainita, että yh- 
tiömme on päättänyt rakentaa ns. 
puhtaiden vesien keräily- ja käsitte- 
lylaitoksen Porvoon tehtaan yhtey- 
teen. Tähän laitokseen kerätään teh- 
taasta ja alueelta tulevat jäähdytys» 
ja sadevedet. Vasta sen jälkeen kun 
todetaan kerätyn veden olevan vapaa 
kemikaaleista, se lasketaan pois jääh- 
dytysveeitunnelin kautta. Laitoksen 
valmistuttua ei Nikulahteen tulla 
enää johtamaan vesiä tehdasalueelta. 
Tehtaan prosesseista tulevat kemikaa- 
leja sisältävät vedet on viime vuoden 
lopusta lähtien poltettu tehtaan polt- 

JEE-is 

Kutsuvieraiden pöydissä istui yhtiön 
hallituksen läsenlä. valtiovallan 
edustalla sekä kemian teollisuuden 
johtohenkilöitä 

tolaitoksessa ja ennen laitoksen val- 
mistumista ne kuljetettiin yhtiön Kuu- 
sankosken tehtaille ja hävitettiin siel— 
lä polttamalla. Tähän mennessä ym- 
päristöä suojeleviin laitteisiin on si- 
joitettu jo runsaasti toista miljoonaa 
markkaa. 

Jatkoa s:lla 19 
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Pekema Oy vihittiin käyttöönsä 

Pekema Oy:n tuotantolaitoltset 
Porvoon maalaiskunnan Svartbäckis- 
sä vihittiin 12. syyskuuta. Tehtaan 
tuotevarastossa järjestettyä vihkiäis- 
juhlaa kunnioittivat läsnäolollaan ta- 
savallan presidentti Urho Kekkonen 
sekä arvovaltainen koti- ja ulkomai- 
nen kutsuvierasjoukko. Tervehdyspu- 
heen piti Pekema Oy:n toimitusjohta- 
ja Olov A. Hixén. Hän totesi pu- 
heessaan mm. seuraavaa: 

— 1950-luvulla alkoi petrokemial- 
linen teollisuus kehittyä erittäin voi- 
makkaasti manner-Euroopassa ja 
USA:ssa. Kasvuluvut olivat vuosit- 
tain kymmeniä prosentteja. Tätä ke- 
hitystä seurattiin Neste Oy:n piirissä 
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tarkoin ja 1960-luvun alussa alkoi 
Neste Oy selvittää mahdollisuuksia 
petrokemiallisen teollisuuden perusta— 
miseksi Suomeen. Useita vuosia kes- 
täneen alkusuunnittelun ja kustannus- 
laskelmien jälkeen päätti kaksi val- 
tionjohtoista ja kuusi yksityistä yh- 
tiötä keväällä 1969 perustaa Pekema 
Oy:n osakkeiden jakautuessa tasan 
valtiojohtoisten ja yksityisten osakas- 
ryhmien kesken. 
— Pekema Oy:n yhtiösopimuksessa 

sanotaan, että yhtiön toimialana on 
harjoittaa kemiallista teollisuutta ja 
siihen liittyvää liiketoimintaa sekä 
tutkimus- ja kehitystoiminta. Tois- 
taiseksi on sovittu, että Pekema Oy 

Pekeman muovitaaka-ainetehdas käsit- 
tää kaksi tuotantolinjan: korkeapaine- 
polyeteenllinjan (LDPE) ]a polyvinyyii— 
kloridillnlan (PVC). Edellisen tuotanto- 
linjan kapasiteetti on 80000 tn vuodes- 
sa ja jälkimmäisen 30000 tn vuodessa. 
Viennin osuus tuotannosta kohoaa 30 
prosenttiin. Kuvan oikeassa ylälaidassa 
näkyy Kymiyhtiön Porvoon kemian 
tehdas. 
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ryhtyy valmistamaan polyeteeniä ja 
polyvinyylikloridia eli PVC:tä. Li- 
senssisopimukset tehtiin heinäkuun 
alussa 1969 korkeapainepolyeteenin 
osalta National Distillers and Che- 
mical Corporationin tytäryhtiön 
U.S. I. Europe N.Vzn kanssa se- 
kä polyvinyylikloridin valmistuksen 
osalta Solvay & Cie S. A:n, Solvic 
S. A:n ja Imperial Chemical ln- 
dustries Limitedin kanssa. Yhdessä 
tehtaan päämatka-ainetta, eteeni-kaa- 
sua, valmistavan Neste Oy:n eteeni- 
krakkaamon kanssa projekti on kus- 
tannuksiltaan samaa suuruusluokkaa 
kuin Saimaan kanava syväväylineen 
tai Loviisan rakenteilla olevan ydin— 
voimalaitoksen ensimmäinen vaihe. 

-— Ympärisrönsuojeluun kiinnitet- 
tiin jo suunnittelun alkuvaiheessa pal- 
jon huomiora. Pekeman jätevesijärjes- 
telmä perustuu viiden erilaaruisen iii- 

teveden erilliseen käsittelyyn ja tar- 
kastukseen ennen edelleen johtamista. 
Kriittisille jätevesille meillä on jopa 
kahden viikon allastiloja. 

—— Myyntitoiminta aloitettiin li- 
senssinantajiemme tavaralla vuosi en- 
nen tuotannon alkua. Nyt olemme 
ilolla voineet todeta, että omat tuot- 
teemme ovat saaneet hyvän vastaan- 
oton sekä koti- että ulkomailla. 
Vientiosuus tulee lähivuosina ole- 

maan n. 30 % ja se kompensoi vas- 
taavan tuontimäärän, joten tuotan- 
tomme kokonaismyyntiarvo noin 100 
miljoonaa markkaa vuonna 1973 
merkitsee vastaavaa valuuttasäästöä. 

Juhlapuheen piti Pekema Oy:n 

-..—..... 
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Peltomo Oy:n tuotantoiaitosten vih- 
kiäisluhla pidettiin tehtaan tuotevaras- 
iossa. Tilaisuutta kunnioitti läsnäoloi- 
laan tasavalian presidentti Urho Kelt- 
konen. Juhlan tervehdyssanat esitti 
Pekema Oy:n toimitusjohtaja Olov A. 
Hixén (vas:|la) ja vihkiäispuheen piti 
Pokemon hallituksen puheenjohtaja, 
vuorineuvos Uolevi Hande (vier. sivulla). 

hallituksen puheenjohtaja, vuorineu- 
vos Uolevi Ronde. Hän käsitteli laa— 
jassa teollisuuspoliittisessa katsauk- 
sessaan mm. petrokemiallisen teolli— 
suuden kehitysnäkymiä: 

— Suomalainen petrokemian teol- 
lisuus on alkanut hyvin pitkäjännit- 
toisin tavoittein liikeyrityksenii. mut- 
ta ei suinkaan vain sinä. Ne, jotka 
ovat tämän hankkeen saaneet alulle, 
samoin kuin ne, jotka ovat sen omak- 

suneet myöhemmin, ovat selvillä sii- 
tä, että maan edelleenteollisraminen 
vaatii lisätiedon ja -taidon hankki- 
mista. Tarpeellinen tieto ei synny 
vain opintojen ja laboratoriorutki— 
musten avulla sekä tietoa muualta 

&' J J.; 

lainaamalla. Tuotannon maailmassa 
saatava kokemus ja sitä tietä syntyvä 
tarve jatkuvasti suurempaan tietou- 
teen ovat nekin eräs omaisuusarvo, 
joka on omalla työllä hankittava. 
Petrokemiallisen teollisuuden osalta 
on tälle tielle nyt lähdetty. 

—- Meillä Suomessa on vain yhtä 
ainoata raaka—ainetta suuremmassa 
määrin — puuta. Se on uusiutuvaa 
ainetta; se ei ole häviäviä raaka-ai- 
neita. Kaikista asioista voidaan olla 
eri mieltä, mutta kovinkaan paljon 
tuskin ollaan myöskään väärässä sa- 
nottaessa, että tämän raaka—aineen 
muuntamisen joiksikin tuotteiksi, joi- 
den arvo on huomattavasti korkeam- 
pi kuin mitä nykyisin jalostamismene— 
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Työsuhdekeksintöjä koskeva ohjesääntö 
otettu käyttöön Kymin Osakeyhtiössä 

Kuten syyskuun Tiedotuslehdessä kerrottiin. on yhtiössämme 
saatu kesän aikana valmiiksi työsuhdekeksintöjä koskeva ohje- 
sääntö. joka on laadittu täydentämään v. 1968 voimaan tullutta 
lakia oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin. Kirjanen jae- 
taan niille henkilöille. jotka sitä esimiesasemassa tarvitsevat sekä 
luottamusmiehille, tuotanto- ja aloitetoimikuntien jäsenille sekä 
ilmoitustauluille. Asiasta lähemmin kiinnostuneet yhtiöläiset voivat 
pyytää ohjesäännön omalta osastoltaan. patentti-insinöörinä tai 
keksintöyhdysmieheltä. Oheisessa haastattelussa yhtiön patentti- 
ja standardisolmisinsinööri Lauri Kaira selvittelee lähemmin ohje- 
sääntöön liittyviä kysymyksiä. 

Mitä tarkoitetaan työsuhde/telexin- 
nöllö ja pummilla? 

Patentti on patenttivirastosta lta- 
kemuksen perusteella myönnettävä 
yksinoikeus keksinnön ammattimai- 
seen käyttöön siinä maassa, missä se 
on myönnetty. Jokaisen maan pa— 
tentti pitää hakea erikseen. Työsuh- 
dekeksintö on Suomessa patentilla 
suojattavissa oleva keksintö. jonka 
on tehnyt toisen palveluksessa oleva 
henkilö ja joka liittyy aiheeltaan tä— 
hän työsuhteeseen. Uusi tuote, joka 
on Suomessa suojattavissa vain tual- 
lioikeudella, ei sisällä työsuhdekek- 
sintöä. 

Mikä ero on työsuhdekeksirmöllä 
ja aloitteellaš 

Aloite on työntekijän tekemä pa- 
rannuscl'tdutus, jota työnantaja voi 
käyttää hyväkseen saamatta sille pa- 
tentin suojaamaa käyttöoikeutta. 
Aloite sisältää pienen ja työsuhde— 
keksintö suuren teknillisen ediStysas- 
kelcen. Aloitteena esitetty parannus- 
ehdotus voi kuitenkin joskus olla pn- 
tcntoitavissa. jolloin se muuttuu työ- 
suhdekeksinnöksi. 

Suunnittelujohtaja F. G. Michelsson 
(vas:|la) ja yhtiön patentti—insinööri Lau- 
ri Kaira tarkastelemassa keksintöjä kä- 
sittelevää laki kokoelmaa 
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Miksi on laadittu erityinen tyä- 
subdekeksintöjä koskeva ohjesääntö? 

Nyt ilmestynyt ohjesääntö on ny- 
kyisen lainsäädännön mukainen ja 
siinä selostetaan molempien osapuo- 
lien, yhtiön ja keksijän. velvollisuu- 
det ja oikeudet. Se neuvoo keksintö- 
ilmoituksen tekoa ja siten toivetta- 
vasti lisää hyvien ideoiden esille tu- 
loa ja niiden käyttöön saamista. Se 
helpottaa yhtiön edustajan ja. keksi- 
jän välisten asioiden hoitoa, mikä il- 
meisesti vähentää erehdysten vaaraa 

ja lisää yhteisymmärrystä. Ohjesään- 
nön avulla yhtiö saa lain määräämät 
oikeudet keksintöön ja keksijä saa 
omat oikeutensa sekä luovuttamistaan 
oikeuksista lainmukaisen korvauksen. 

Onko uutta, että yhtiö laatii täl- 
laisen ohjesäännön? 

Aikaisemmin yhtiöllä oli teknillis- 
ten toimihenkilöiden kanssa sopimus 
työsuhdekeksintöasioiden hoidosta. 
Koska laki oikeudesta työntekijän 
tekemiin keksintöihin määrää pää— 
asiat, on katsottu oikeaksi laatia oh— 
jesääntö, joka täydentää lakia ja hel- 

pottaa sen soveltamista. Samanlainen 
ohjesääntö on muutamilla muillakin 
liikeyrityksillä. 

Miten uusi patenttilaki on muutta- 
nut työsuhdekeksinnön äsitettä? 

Vanhan patenttilain mukaan voi 
liikeyritys hakea patenttia keksinnöl- 
le, jolle ei ole nimetty keksijää. Sel- 
laisia 'yrityskeksintöjä' olivat keksin-— 
nöt, jotka syntyivät järjestetyn tutki— 
mustyön tuloksena usean tutkijan 
osallistuessa työhön. Nykyinen pa- 
tenttilaki määrää. että patenttihake- 
muksessa pitää aina esittää keksijän 
nimi. 



Mitkä ovat ohjesäännön tärkeim- 
mät kohdat? 

Ohjetäännössä selvitetään, kenen 
tulee tehdä keksintöilmoitus, millai- 
nen tämä ilmoitus on ja kenelle se 
osoitetaan. Keksinnöt jaetaan ryh- 
miin, joiden mukaan määräytyy yh- 
tiön oikeudet erilaisiin keksintöihin, 
määritellään yhtiön ja keksijän vel- 
vollisuudet asian käsittelyssä sekä 
esitetään menetelmä lain määräämän 
kohtuullisen korvauksen laskemiseksi 
ja aikataulu. jonka mukaan yhtiö 
suorittaa sen keksijälle. 

Mitä tekee patentti-insinööri.? 
u u  Patentti-insinuorin tehtävistä voi- 

daan erottaa tähän aiheeseen kuulu- 
vana työsuhdekeksintöasioiden hoita— 
minen. Tehtäviini kuuluu auttaa kek- 
sintöilmoituksen teossa, valvoa tähän 
liittyvien määräaikojen noudattamis- 
ta, tutkia keksinnön patentoitavuut- 
ta, laatia patenttihakemus. hoitaa 
sen käsittelyä, 
korvauksien laskemisessa ja maksami- 
sessa sekä yrittää neuvoilla auttaa 
jokaista patenttiasioiden käsittelyssä. 

valvoa aikataulua 

Ottaako yhtiö haltuunsa kaikki 
oikeudet keksintöön, jota sille tar- 
jotaan keksintöilmoitnksen 
dossa? 

muo— 

Yhtiö ottaa haltuunsa vain ne oi- 
keudet, jotka katsotaan silloin tar- 
peellisiksi. Loput oikeudet jäävät 
keksijän käytettäviksi. Yhtiö voi 
myös palauttaa osan jo ottamistaan 
oikeuksista niiden voimassaoloaikana 
takaisin keksijälle. 

Saako yhtiö luovuttaa edelleen 
haltuunsa ottamia oikeuksia keksin- 
tään.? 

jos yhtiö on saanut haltuunsa kek- 
sinnön. voi se luovuttaa käyttöoi- 
keuksia edelleen ja saatu lisenssimak- 
su huomioidaan keksijän korvausta 
laskettaessa. jos yhtiö on saanut vain 
käyttöoikeuden keksintöön, saa se 
luovuttaa sen edelleen vain, jos siitä 
on sovittu. 

Mitä keksijä voi tehdä keksinnöi— 
lä, jos yhtiö ei ota sitä käyttöönsä? 

Tällöin saa keksijä vapaasti käyt- 
tää keksintöä haluamallaan tavalla. 
Hän voi itse hakea sille patenttia, 
minkä jälkeen on helpompi keskus- 
tella keksinnön myynnistä tai käyt— 
töoikeuden luovuttamisesta. 

Kuinka korvaus keksijälle laske- 
taan? 

Korvauksen tai oikeammin palk— 
kion määräämisess" otetaan huo- 
mioon keksinnön taloudellinen käyt- 
töarvo, keksinnön valmius. keksijän 
tehtävät ja asema yhtiössä sekä yh- 
tiön osuus tämän keksinnön aikaan- 
saamiseen. Keksijä saa työsuhdepro— 
senttinsa osoittaman osan keksin- 
nön hyötyarvosta. Työsuhdeprosen- 
tin suuruuteen vaikuttaa, kuinka kek- 
sijä oli saanut keksintöön johtaneen 
tehtävän, missä olosuhteissa hän sen 
ratkaisi sekä mikä oli hänen aseman- 
sa ja tehtävänsä yhtiössä. Keksinnöt: 
hyötyarvo saadaan valmiin keksin- 
nön arvosta vähentämällä keksimän 
valmiiksisaattamiskusrannukset. 

Kun on useita keksijöitä, niin on 
vaara, että kaikkia ei muisteta nimet— 
täessä kekstymta. Kuinka asia hoide- 
taan? 

Kun yhtiö on ottanut oikeudet 
keksintöön ja hakee sille patenttia, 
niin patentin hausta tullaan tiedot— 

yhtiön Tiedotuslehdessä. 
Tällöin mainitaan myös keksijät, jo— 
ten ulkopuolelle jäänyt voi pyytää 
asiaa tarkistettavaksi. 

tamaan 

Voiko keskeneräisen keksinnön il- 
moittaa? Onko tällöin vaara, että 
keksintöä täydentävät suunnittelijat 
saavat keksinnön nimiinsä? 

Kun keskeneräinen keksintö on jo 
sellaisenaan patcntoitavissa, vaikka 
sen käyttömahdoilisuudet, sovellu- 
tukset ym. selvitetäänkin myöhem- 
min, pidetään sitä työsuhdekeksin- 
tönä. Jos keksinnön edelleen kehit- 
telyn yhteydessä tehdään parannus, 
joka on erillisenäkin patentoitavissa, 

on silloin selvästi tehty uusi työsuh- 
dekeksintö. Jos samaan kohteeseen 
tehdään kaksi keksintöä, niin ne voi— 
daan yleensä suojata samalla paten- 
tilla. Ei ole olemassa vaaraa, että 
keksinnön edelleen kehittely aiheut— 
taa sen, että alkuperäinen keksijä 
menettäisi oikeutensa. Kirjallinen il- 
moitus ja sen vastaanoron kuittaus 
takaavat tämän. 

Miten pitää menetellä, kun on teb- 
nyt keksinnön, joka ei voi olla työ- 
s:sbdekeksintäš 

Parasta on tehdä heti keksintöil— 
moitus. Jos kuitenkin haluaa ylimää- 
räistä varmuutta, voi ensin hakea pa— 
tenttia ja sen jälkeen viikon kuluessa 
ilmoittaa keksintö yhtiölle. 

jos yhtiön ja keksijän välillä tu- 
lee erimielisyyttä oikeuksien luovut- 
tamisesta tai korvauksen maksamises— 
ta, niin seinitetäänkö asia tuomiois- 
taimesta.? 

Etimielisyys pyritään ratkaise- 
maan neuvonelemalla. Voidaan myös 
pyytää lausunto puolueettomalta kek- 
sintölautakunnalta Helsingisrä. Täl— 
lainen lausunto on maksuton. 

Mitkä ovat uusimmat työsuhde- 
keksinnöt yhtiön piirissä? 

Viimeisimmät työsuhdekeksinnöt, 
joille on haettu patenttia, ovat seu- 
taavat: 

Menetelmä muotokappaleen val— 
mistamiseksi lujitetusta kertamuovis- 
ta, patenttihakemus 1381372. Keksi- 
jä Tom von Weymarn. 

Saostcttu SG—rauta. patenttihake- 
mus 199602. Keksijät Yrjö Ingman, 
Matti Johansson, Martti Kurkinen ja 
jonka Vuorinen. 

Menetelmä hammaspyörien valmis- 
tamiseksi, patenttihakemus 1997/72. 
Keksijät Yrjö Ingman, Matti Johans- 
son, Martti Kurkinen ja Jouko Vuo- 
tinen. 

Työsuhdekeksinnöt pidetään täy- 
sin salaisina ennen patentin hakua ja 
senkin jälkeen niistä julkaistaan vain 
keksinnön nimi ja keksijät. 
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Kevätkesäilä 1970 käynnistettiin Kymin Osakeyhtiön metalliteol- 
Iisuuden piirissä SiTFiAn tukema tutkimusprojekti lujien SG-rau— 
tojen kehittämiseksi. Projektia johtaa yhtiön Karkkilan tehtaan 
metallurgisen tutkimusosaston päällikkö. tekn.lis. Jouko Vuorinen, 
joka selvittää seuraavassa. millaisesta projektista on kysymys ja 
mihin tutkimuksissa on tähän mennessä päästy. 

Pallografiittiraudan kehittämiseksi perustettu 
laaja tutkimusprojekti 

SG-rautaa eli pallografiittivalu- 
rautaa on käytetty hammasvaihteiden 
hammaspyörien materiaalina Kymin 
Osakeyhtiön Santasalon tehtaalla nyt 
jo noin kymmenen vuoden ajan ja 
kokemukset ovat olleet hyviä. Vaik- 
ka SG—rauta hammaspyöräraaka-ai— 
neena on tunnettu USA:ssa jo 1950- 
luvulla, on sen käyttö Santasalon teh— 
taalla kehittynyt kuitenkin ominta— 
keisena yhteistyössä yhtiön Karkkilan 
tehtaan kanssa, joka on toimittanut 
hammaspyörävalut Santasalolle alus— 
ta alkaen. 

Saadut hyvät tulokset — SG-rauta 

on osoittautunut yleensä pahinta kil- 
pailijaansa terästä paremmaksi — 
ovat herättäneet kysymään: mitkä 
ovat ne todelliset laskenta-arvot, joi- 
den mukaan hammaspyörät voidaan 
mitoittaa, ja onko mahdollista kehit- 
tää SG—rauta vieläkin paremmaksi 
— jns on, niin miten? 

Näiden kysymysten selvittämiseksi 
käynnistettiin kevätkesällä 1970 tut- 
kimuaprojekti, jonka rahoituksen jär- 
jeswlyyn saatiin myös Suomen itse- 
näisyyden juhlavuoden 1967 rahaSto, 
SITRA, mukaan. Projektin lähtökoh— 
dat ovat olleet varsin hyvät sikäli, 

että käytettävissä on Santasalon vah— 
va know—how hammasvaihteiden 
osalta ja Kymin Osakeyhtiön Kark- 
kilan tehtaan kokemus SG—raudan 
valmistuksessa. 

Tulkhnuknen organisointi 

Sl'I'RAn kanssa tehtyyn sopimuk- 
seen sisältyy SITRAn osuuden takai- 
sinmaksuvelvollisuus tietyn ohjelman 
mukaisesti. mikäli projektin katso- 
taan tuoneen siltä odotetun hyödyn. 
Projektin luonteen vuoksi SITRA 
halusi ns. valvovan toimikunnan seu- 
taamaan projektin läpivientiä ja ar— 
vioimaan siitä saatavaa hyötyä. Val- 
vovassa toimikunnassa ovat Helsin— 
gin Teknillisen Korkeakoulun profes- 
sorit Sakari Heiskanen ja Martti Su- 
lonen sekä dosentti juha Pietikäinen. 
Projektin johdosta vastaa tekn.lis. 
jonka Vuorinen apunaan dipl.ins. 
Matti Johansson. 

Valvova toimikunta on kokoontu- 
nut 3—4 kertaa vuodessa. Kokouk- 
sissa on selvitelty projektin edisty- 
mistä sekä keskusteltu aiheeseen liit- 
tyvistä kysymyksistä. Karkkilassa 
pidetyissä kokouksissa ovat olleet 
tekn.lis. Vuorisen ja dipl.ins. joi-lans— 
sonin lisäksi mukana isännöitsijä Rei-— 
no Sandelin, dipl.ins. Eugen Autere, 
päämetallurgi Yrjö Ingman ja dipl. 
ins. Erkki Karttunen sekä metalli- 
teollisuuden johtaja Tor Stolpe. San- 
tasalon tehdasta on edustanut isän- 
nöitsijä Martti Kurkinen. 

Tutkimukset on tehty miltei koko- 
naan Teknillisen korkeakoulun ja 
Valtion Teknillisen Tutkimuslaitok— 
sen laboratorioissa Otaniemessä käyt- 
täen pääasiassa hyväksi diplomityö- 
tään valmistelevia teekkareita ja 

Projektia valvova toimikunta kokouk- 
sessaan Karkkilassa: vasemmalta dipl. 
ins. Matti Johansson. päämetallurgi 
Yrjö ingman. dipl.ins. Eugen Autere. tri 
Juha Pietikäinen. prot. Martti Sulonen. 
prof. Sakari Heiskanen. isännöitsijä 
Reino Sandelin. dipl.ins. Erkki Karstu- 
nen. isännöitsijä Martti Kurkinen ja 
tekn.lis. Jouko Vuorinen. 



muuta tilapäistä tutkimustyövoimaa. 
Hammaspyörien ns. keh'a'ajokokeet 
on hoidettu Santasalon tehtaan toi- 
mesta Otaniemessä Santasalon ja pro- 
jektin johdon yhdessä laatimien suun- 
nitelmien mukaisesti. 

Sanmsalon 
tehtaalla 
Helsingissä on 
kestävää SG- 
rautaa käytetty 
hammaspyörien 
materiaalina jo 
lähes kymmenen 
vuoden alan 

Tilanne tillll hetkellä 
Kokouksessaan 14. 6. totesi valvova 

toimikunta projektin tuottaneen var- 
sin lupaavia tuloksia. Sopivalla ta- 
valla seostettuna ja lämpökäsiteltynä 
näyttää SG-raudalla olevan sellaisia 

väsymislujuuksia, jotka ylittävät roh- 
keatkin ennakko—odotukset. Ham- 
maspyörien tyypillisimmät vauriot 
ovat hampaiden katkeaminen väsyt— 
tävän kuormituksen vaikutuksesta 
sekä ns. 'pitting' eli kuoppautuminen, 
joka sekin on suurelta osin mate- 
riaalin väsymisilmiö. Juuri niiltä tyy- 
pillisiä vaurioita vastaan on projek- 
tin tuloksena saadut SG—raudat eri- 
tyisen kestäviä. Tämä merkitsee käy- 
tännössä mm. sitä, että kororettujen 
laskenta-arvojen vaikutuksesta ham— 
masvaihteet voidaan mitoittaa entis— 
tä huomattavasti picnikokoisemmiksi, 
ilman että niiden tehon siirtokyky 
pienenee. 

Paitsi hammaspyörissii voidaan 
luonnolliseni myös muissa raskaasti 
kuormitetuissa kone—elimissä yms. 
käyttää SG—rautaa entistä enemmän 
hyväksi. 

Leif Lindberg 

Porvoon kemian tahtoen vihkiäiset... 
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Vihkiäispuheen päätyttyä lauloi 

Runeberg-kuoro Olof Kublbergin 
johdolla neljä. laulua, joita seurasivat 
tervehdykset. 
nan tervehdyksen esitti kunnanval- 
tuuston puheenjohtaja A. G. Baek— 
man ja Svartbäckin kylän puolesta 
esittivät tehtaalle onnentoivotuksen- 
sa Gunnar Alenius ja Paul Hanséu. 
Vihkiäisjuhlan päätteeksi oli järjestet- 
ty kahvitarjoilu, jonka aikana esiin- 
tyi kuusankoskelainen lauluduo Hen- 
ny ja Gunnar Takolamier. 

Porvoon maalaiskun— 

Pokem- Oym vlhkilloluhlo . . . 

jatkoa s:lla 15 
telmin on mahdollista, sen jos jonkin, 
pitäisi olla suuri kansallinen tavoite. 

— Eräiltä osiltaan tämä yritys ja 
työ jo — niin alussa kuin se onkin 
— rakentuu sen ajatusmaailman va- 

raan. jota Porvoon maalaiskunnan 
uudet teollisuuslaitokset eräänä koko- 
naisuutena nyt edustavat. Ehkä poly- 
merikemia todella on se avainsana, 
joka tässä tarvitaan. Pekema on osa 
tätä näytelmää. Jos ja kun tämä työ 
joskus — tavoitteena l980—luku -— 
onnismu, silloin on olemassa myös 
todistus siitä, miten pitkäjännitteistii 
teollisuuden rakentamiseen liittyvän 
ajattelun tulee olla. Lähinnä siihen 
aikaan kuuluvat lopulliset kannan- 
otot siitä, onko lähdetty oikealle tiel— 
le. Tänään on kaikki syy uskoa asian 
olevan näin. 

—- Maailman orgaanisesta kemian 
teollisuudesta perustuu jo tänään 80 
—90 "lo öljyyn ja öljykaasuun. Olem- 
me jo kauan taivaltaneet — ilman, 
että olemme siihen erityistä huomiota 
kiinnittäneet — tältä alalta tulleiden 
tuotteiden sävyttämässä elämänym— 
päristössä. Synteettiset pesuaineet, te— 
kokumi —- jolla on jo alallaan valta- 
asema — paperiteollisuudelle tärkeät 

sideaineet, eräät lannoitteet ja monet 
muut hyödykkeet kertovat siitä, että 
näin on asia. Muovin osuuden me jo- 
kainen tajuamme omin silmin hel- 
pommin. Näistä syistä on luonnollis— 
ta, että olemme hakeutumassa näihin 
liittyville teollisuuden aloille. Olisi 
vaikeata tajuta asennetta. että kaiken 
tämän jalostustehtävän tulisi aina ta- 
pahtua jossain muussa maassa, jolla 
itselläänkään ei ehkä ole raaka-ai- 
netta. 

Vihkiäisjuhlan ohjelmaan kuului 
lisäksi Pekeman rakennusvaiheita 
esittelevä lyhytelokuva 'Suomen pet- 
rokemian synty” sekä Helsingin va- 
ruskuntasoittokunnan esityksiä. Val— 
tiovallan tervehdyksen tilaisuuteen 
toi kauppa- ja teollisuusministeri 
Grels Teir. Porvoon maalaiskunnan 
tervehdyksen esitti kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja A. G. Backman ja 
tehtaan työntekijöiden edustajana pu- 
hui Pelteman ammattiosaston puheen- 
johtaja Tor'wo Rnti. 
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Yhtiön 
metalliteollisuus 
ja idänkauppa 

Pääluottamusmies 
Olavi Degersted t: 

Emmekö voisi ponnistella enemmän 
idänkaupan lisäämiseksi? 

Suomen Metallityöväen Liiton vii- 
tne toukokuussa Helsingissä järjestä- 
mä Suomen ja Neuvostoliiton välisen 
kaupan seminaari herätti laajaa huo- 
miota. Myös Kymin Osakeyhtiölle ja 
sen henkilökunnalle seminaarissa saa- 
dut herätteet voivat tuoda uusia mah- 
dollisuuksia kaupan ja työllisyyden 
lisäämiseksi, kunhan kaikki mahdol- 
linen käytetään hyväksi niin markki- 
noinnin kuin myös tuonnin osalta. 
Kymiyhtiön metalliteollisuuden edus- 
tus seminaarissa oli huomattava, sillä 
siihen osallistui työntekijöiden, johdon 
sekä markkinoinnin edustajia. 

Seminaari järjesräytyi seitsemään 
eri työryhmään. Niille kullekin pi- 
dettiin alustukset, joiden pohjalta 
työryhmät valmistivat mietintönsä. 
Ne käsittelivät seuraavia aiheita: 
suomalaisten koneiden ja laitteiden 
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ldänkauppa on viime aikoina ollut monipuolisen tarkastelun 
kohteena. Sitä on pohdittu mm. Mikkelissä pidetyillä idänkaupan 
päivillä ja Suomen Metallityöväen Liiton idänkaupan seminaarissa. 
Viime toukokuussa Suomen metalliteollisuus järjesti Leningradis- 
sa laajan yhteisesiintymisen. jossa myös Kymin Osakeyhtiön metal- 
liteollisuus oli mukana. Tämä näyttely oli tähänastisista laajin suo- 
malaisen teollisuuden näyttely ulkomailla. Myös tästä näyttelystä 
saadut kokemukset toivat arvokasta tietoa mahdollisuuksista lisätä 
idänkauppaamme. Seuraavassa Karkkilan tehtaan pääluottamus- 
mies Olavl Degerstedt kirjoittaa asiasta niiden vaikutelmien perus- 
teella, mitä hän sai osallistuttuaan Metallityöväen Liiton seminaa- 
riin. Hänen esittämänsä toivomus. että Karkkilan tehtaan tuotanto- 
komitea tutustuisi Neuvostoliiton Hangon vapaasatamassa sijaitse- 
vaan tuotenäyttelyyn, on jo toteutunut. Koska kirjoitus kehottaa 
selvittelemään yhtiömme metalliteollisuuden kaupankäyntiä Neu- 
vostoliiton kanssa, olemme pyytäneet metalliteollisuuden markki- 
nointiiohtaja Peter von Koskullla ja ostopäälllkkö Olavi Vlrtasta 
kertomaan kokemuksistaan lukijoillemme. Tavallisesti teollisen yri- 
tystoiminnan tiedottamisessa keskitytään tuotannollisen puolen 
esittelyyn ja markkinointikysymykset jäävät taka-alalle. Toivotta— 
vasti nämä kirjoitukset tulevat laajentamaan mielenkiintoa yhtiön 
tuotteiden markkinointia kohtaan. 

markkinointipuolella riittävästi hen— 
kilöitä, jotka hallitsevat venäjän kie- 
len. sillä mikkien välityksellä kau— 
pankäynti on ymmärtääkseni perin 
hankalaa. Uskoisin tässä suhteessa ole— 
van paljonkin korjaamisen aihetta. 

Toinen tärkeä seikka on se, tunne— 
taanko tarpeeksi neuvostoliittolaisia 
koneita, varaosia ja koneiden huol— 
toa. Kymiyhtiöhän ostaa vuosittain 
huomattavasti myös koneita! ja nii— 

vienti. Neuvostoliiton koneiden tuonti 
ja huolto, idänkaupan ennustaminen. 
uusien alojen merkitys Suomen ja 
Neuvostoliiton väliselle kaupalle ja 
taloudelliselle yhteistyölle, tieteellisen 
ja teknisen tietämyksen vaihto kau— 
pan lisääjänä, ammattiliittojen merki- 
tys kaupan laajentamisessa sekä Suo- 
men osallistuminen taloudelliseen yh— 
dentymiseen ja sen vaikutus metalli- 
teollisuuden työllisyyteen. Oman 
merkittävän osuuden toi SEVm edus- 
tajien osallistumincn seminatiin. 

Tulee usein ajatelleeksi — seminaa— 
ri oli omiaan tätä vahvistaman — 
onko Kymiyhtiön piirissä tehty kaik- 
ki mahdollinen Suomen ja Neuvosto- 
liiton sekši muiden sosialististen mai- 

dän kyllä. että tuotteita pyritään sin— 
ne markkinoimaan. Mutta onko 

den hankkiminen Neuvostoliitosta ja 
muista itäryhmän maista on osa rat— 
kaisun avaimcsta, koska tämä lisää 
myyntiä näihin maihin. Seminaarissa 
todettiin rajoitetun tuonnin olevan 
kaupan laajentamisen jarruna. Suo- 
ritetut tutkimukset osoittavat, että 
neuvostoliittolaisista koneista ja lait- 
teista sekä niiden teknisistä ominai- 
suuksista ja varaosahuollosta ei ole 
tarpeeksi tietoja. Hangon vapaasa- 
tamassa olevaan Neuvostoliiton tuo- 
tenäyttclyyn olisi syytä tutustua myös 
Karkkilan tuotantokomitean jäsen— 
ten. Myös siten lisättäisiin näiden asi- 
oiden tuntemusta. 

Karkkilalaisena tulee mieleen myös 
kauppalanvaltuuston päätös neuvos- 
toliittolaisen ystävyyskaupungin saa— 



misesta. Eikö voitaisi tällaista toimin— 
taa ajatella niin, että sillä olisi mer- 
kitystä kauppavaihtoon ja tuotteiden 
tunnetuksi tekemiseen molemmin puo— 
lin. Lopuksi yhtyisin Suomen Metal- 
lityöväen Liiton puheenjohtajan Sulo 

Markkinointi johtaja 
Peter von Kotien”: 

Penttilän seminaarissa pitämään pu- 
heeseen, jossa hän mainitsi, että lii- 
ton järjestämä seminaari on haaste 
yleiselle mielipiteelle, mutta ennen 
kaikkea haaste vienti- ja tuontipiiä- 
töksiä tekeville etupiireille. 

Viennissä Neuvostoliittoon keskitytty 
erikoiskohteisiin 

Kaikessa markkinoinnissa on läh- 
dettävä asiakkaan tarpeista. Asiak— 
kaan tuotteita ja palveluja koskevat 
pyyteet on otettava huomioon par- 
haalla mahdollisella tavalla yrityksen 
resurssien ja kannattavuuden sanele- 
missa puitteissa. Näin toimii myös 
Kymin Osakeyhtiön metalliteollisuus 
markkinointipolitiikassaan. Yhtiöm- 
me metallialan tehtaat valmistavat 
pääasiassa LVI-alan tuotteita sekä 
erikoistuotteita kuten valuja, hydrau- 
lisia komponentteja, venttiileitä, 
lämpökattiloita, lämmönsiirtimiä ja 
hammasvaihteita teollisuuden eri tar- 
peisiin. Yrityksellämme on hyvä ase- 
rna kotimaan markkinoilla —- niin 
hyvä, ettei markkinaosuuttamme ole 
enää mainittavasti lisättävissä. Kas- 
vaaksemmc meidän onkin tämän 
vuoksi keskityttävä vientiin ja näin 
on myös tehty etenkin naapurimai- 
demme suuntaan. Tänä päivänä vien- 
nin osuus on lähes 20 prosenttia ko- 
konaismyynnistä. 

Miten näemme sitten vientimme 
kehittyvän tulevaisuudessa? Tuot- 
teemme lukeutuvat pääasiassa teollis- 
tuneen maan tyypilliseen perus- eli 
kotimarkkinateollisuutecn. Tämä mer- 
kitsee sitä. että meidän on kilpailta- 
va hyvin menestyvän paikallisen teol- 
lisuuden kanssa niiden omilla matk— 
kinoilla. Hyvän laadun, palvelun ja 
luotettavien toimitusaikojen lisäksi 
meidän on pystyttävä kilpailemaan 
myös hinnoilla. 

Voidaan myös kysyä. miten olem- 
me menestyneet erilaisine markkinoil- 
la? Olosuhteisiin nähden hyvin siellä. 
missä asiakkaiden tarpeet ja tuottei- 
den käyttötavat vastanneet 
oman maamme vaatimuksia, toisin 
sanoen Skandinavian maissa. Näillä 
markkinoilla toimivat yritykset ovat 
suurin piirtein Kymin Osakeyhtiön 
metalliteollisuudcn tuotantolaitosten 
kokoisia. juten ne eivät voi hyötyä 
tarjoamalla laajempia sarjoja. 

Todella suuriin markkinoihin näh— 
den, kuten esimerkiksi naapurimaam- 
me Neuvostoliiton osalta, vientikehi— 
tys on ollut vaatimattomampaa. Täs- 

ovat 

sä tapauksessa meidän on ollut hin- 
tojen osalta vaikea vastata tällä alu- 
eella kilpailevien suurien yritysten 
mahdollisuuksiin toimittaa isoja sar- 
joja. Sitäpaitsi laatuvaatimukset ja 
kansalliset normit ovat usein toisen— 
laisia kuin mihin me olemme tottu- 
neet Pohjoismaissa. Moskovan suur- 
lähetystössä toimiva kaupallinen neu- 
vos Ilkka Tapola sanoi Mikkelissä 
pidetyssä idänkaupan seminaarissa 
hyvin olennaisen asian todetessaan. 
että pienet, korkean jalostusasteen 
länsimaat ovat myyjinä yleisesti ot- 
taen heikommassa asernassa kuin suu— 
ret teollisuusmaat, joilla on useam— 
man laatu- ja hintatason tuotevalikoi— 
ma tarjottavanaan. 

Paljoltikin juuri tästä syystä olem— 
- .  .. me joutuneet keskittymaan Neuvosto- 

liiton kanssa käytavassä LVI-kaupas- 
sa erikoiskohteisiin. Näitä ovat ol- 
leet hotellit, liikehuoneistot, museot 
ja muut julkiset rakennukset. Lisäksi 
olemme olleet yhteistyössä muiden 
suomalaisten yritysten kanssa erilai- 
sissa rakennusprojekteissa. Tuottei- 
tamme on mm. Viru-hotellissa ja Pää- 

Yhtiön melallileollisuus osallistui viime 
keväänä Neuvostoliitossa pidettyyn 

Finlesbummash 72—näyttelyn 
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järvi-projektissa. 'Todettakoon, että 
kesäkuussa solmittiin kauppasopimus 
1,3 miljoonan markan koneistosta, 
jonka Santasalon tehdas toimittaa 
Svetogorskin suureen vedenpuhdistus- 
laitokseen. Nämä saavutukset ovat 
määrätietoisen informointi— ja mark- 
kinointiryön tuloksia. Olemme osal— 
listuneet vuodeSta 1968 lähtien Neu- 
vostoliitossa järjestettyihin näyttelyi- 
hin, messuihin sekä symposiumeihin 
ja useimmat kaupat ovatkin perustu— 

Ostopäällikkö Olavi Virtanen: 

neet juuri näihin kontakteihin. 
Pääluottamusmies Degerstedt epäi- 

lee kielivaikeuksia jarruksi idänkau— 
pallemme. Suomalaisen vientitoimin- 
nan yleisenä heikkoutena on puut- 
teellinen kielitaito. Niinpä mekin 
olemme vientiponnistuksissamme pyr— 
kineet määrätietoisesti luomaan sel- 
laisen organisaation, missä kiellon- 
gelmat olisi ratkaistu mahdollisimman 
hyvin. Käytännössä olemme mm. 
markkinoilla, missä kieliresurssimme 

Raaka-aineita ja koneita Neuvostoliitosta 

Kymin Osakeyhtiön metalliteolli- 
suuden hankintapolitiikka noudattaa 
objektiivisuuden periaatetta. Myyjän 
valinnan ratkaisee hinta, toimitusvar- 
muus, laatu, huolto jne. Yhtiön me— 
talliteollisuudella on jo useiden vuo- 
sien perinteet neuvostoliittolaisten 
raaka—aineiden, työkalujen ja konei- 
den ostajana. Nämä kontaktit ovat 
syntyneet samalla tavalla kuin koske- 
tuksien ottaminen muihinkin hankin- 
talähteisiimme. 

Olemme ostaneet ja ostamme seu- 
raavia tuotteita Neuvostoliitosta: 

Renko-alueet 

Harkkorautaa ja ferroseoksia 
Karkkilan tehtaalle. Neuvostoliitto- 
lainen harkkorauta on joinakin vuo- 
sina muodostanut pääosan Karkkilan 
tehtaan harkkotarpeesta. Tällä het— 
kellä sitä ei kuitenkaan tuoda Suo— 
meen, mutta venäläisiä ferroseoksia 
käytämme tänäkin päivänä. 

Radiaattorilevyä Heinolan tehtaal- 
le. Neuvostoliitosta ostettu kylmä- 
valssattu Ohutlevy on kattanut noin 
viiden vuoden ajan pääosan Heinolan 
radiaattorivalmistukseen tarvittavasta 
raaka-aineesta. Olimme Suomessa en- 
simmäisiä, jotka alkoivat käyttää neu- 
vostoliittolaista kylmävalssattua ohut- 
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levyä suurimittaisessa teollisessa ruo— 
tannossa. KOtimaisen ohutlevytuo- 
tannon alettua Hämeenlinnassa ja 
neuvosmliittolaisen nykyisen auto— 
teollisuuden suuren levy-tarpeen joh- 
dosta emme tällä hetkellä voi tuot— 
taa sieltä levyä. 

Koneet 

Neuvostoliitosta on lähinnä Salon 
tehtaalle ostettu erilaisia työstökonei— 
ta kuten tankoautomaatteja, kärkisor- 
veja ja jyrsinkoneita parikymmentä 
kappaletta. Parhaillaan on suuren 
työstökoneen hankinta loppusuoralla. 

Mitä tulee Kymin Osakeyhtiön 

ovat olleet puutteellisia, käyttäneet 
hyväksi ulkopuolisia. vientiyhdistyk— 
siä, idänkaupassamme esimerkiksi 
Metexiä, jolla on varmasti käytettä- 
vissään kielitaitoista ja pätevää hen- 
kilökuntaa. Yleisesti ottaen voimme 
todeta, että tässä vaiheessa kieliky- 
symykset eivät ole olleet ongelmana 
idänkaupassamme. On kuitenkin il- 
meistä, että tulevaisuudessa ne saat- 
tavat aiheuttaa vaikeuksia. ellemme 
kehin'i kaupankäyntimme tätä puolta. 

metalliteollisuuden tulevaisuuden 
mahdollisuuka ostaa ja nimen- 
omaan lisätä hankintoja — erityisesti 
konehankintoja -— Neuvostoliitosta. 
riippuu kaikki siitä, miten alussa mai- 
nitut kilpailuedellytykset ovat ole- 
massa. Tässähän lienee ollut jossain 
määrin toivomisen varaa, kuten asiaa 
tutkinut vuorineuvos Helge Haavis— 
ton johtama työryhmäkin tutkimuk- 
sissaan totesi. Koska asiaa on nyt 
kuitenkin todella ryhdytty tutki— 
maan, uskomme niiiden kysymysten 
vähitellen selviävän sekä valtion ta- 
holla että työmarkkinajärjestö— ia 
yritystasolla. 

Tuotantokomitea tutustui Neuvostoliiton 
tuotenäyttelyyn Hangon vapaasatamassa 

Karkkilan tehtaan tuotantokomi- 
tea teki syyskuun 11. päivänä mat— 
kan Hankoon. Vierailtuaan ensin yh- 
tiön Hangon tehtaalla komitea siir- 
tyi Hangon vapaasatamaan, jossa se 
tutustui siellä olevaan neuvostoliitto- 
laiseen koneiden ja laitteiden näytte- 
lyyn. 

Näyttelyä ylläpitää kahdeksan 

vuotta sitten perustettu Oy Koneisto 
Al), joka edustaa Suomen markki- 
noilla Neuvostoliiton suurimpia ulko- 
maankaupan teknisiä tuonti- ja vien— 
tiyhtiöitä. Tähän pysyvään näytte— 
lyyn on yhtiö keskittänyt runsaasti 
neuvostoliittolaisia koneita ja lait— 
teita. 

Koneisto Oy:n puolesta esittelivät 



näyttelyä retkeläisille insinoon 
Harry Lindqvist ja Reino Hauta-abc 
sekä teknikko Valto Virta. Tuotan— 
tokomitea tutustui parin tunnin ajan 
tähän varsin monipuoliseen näytte- 
lyyn. jossa on esillä suurista diesel- 
koneista alkaen aina pieniin perä- 
mooztoreihin saakka. Kun komitean 
jäsenet edustivat varsin laaja-alaista 
asiantuntijajoukkoa, joutuivat esitte— 
lijät vastaamaan vierailijoiden moni- 
puolisiin ja yksityiskohtaisiin kysy- 
myksiin. Kutakin kiinnosti tietenkin 
erityisesti oman alansa koneet. Va- 
limoalan laitteismt olivat kuitenkin 
yleisen mielenkiinnon kohteena. Ur- 
heilu- ja kalamiehiä kiinnostivat tie- 
tysti näyttelyn perämoottorit. veneet 
ja kanootit. 

Useista muista näyttelyistä Hangon 
näyttely poikkeaa siinä, että haluk— 
kaalla ostajalla on myös mahdolli— 
suus kokeilla konetta ennen sen os- 
toa. Mainittakoon, että edellisellä 
viikolla oli eräs leipomoliike paista— 
nut näyttelyhallissa automaattisella 
munkkikoneella 3000 munkkia. Pais- 
taminen onnistui kuulemma hyvin. 

Myydyt koneet huolletaan Hangos- 
sa olevan huoltokeskuksen kautta. 
Keskuksessa on n. 50 huoltomiestä, 
joista puolet on neuvostoliittolaisia ja 
loput suomalaisia. Suomalaisia asen- 
tajia lähetetään usein Neuvostoliiton 
tehtaille, missä he voivat tarkemmin 
tutustua koneiden rakenteeseen, tuo- 
tantoon ja säätöön. 

Näyttelykierroksen jälkeen Ko- 
neisto Oy:n edustajat tarjosivat tuo- 
tantokomitean jäsenille kahvit. Kah— 
vinjuonnin aikana keskusteltiin vielä 
toimitusajoista, huollosta ja varaosien 
saannista sekä eräistä sähkökoneiden 
kytkentään liittyvistä ammattikysy— 
myksistii. Tilaisuuden lopuksi kiitti 
tuotantokomitean puheenjohtaja, pää- 
luottamusmies Olaw' Degerstedt 
isäntiä näyttelyn esittelystä ja vie- 
raanvaraisuudesta. Hän toivoi kaup- 
pavaihdon Suomen ja Neuvostoliiton 
välillä entisestään laajenevan ja mo- 
nipuolistuvan. 

Teknikka Urpo Markkanen 
rakentamansa Verlan kesäkuivaamon 

pienoismallin ääressä 

Verlan kesäkuivaamo 

Teknikka Urpo Markkuun: ja 
hänen rakentamastaan Verlan teh- 
taan kesäkuivaamon pienoismallista 
kerroimtne hiukan jo huhtikuun Ky- 
miyhtymässä. Nyt kun pienoismalli 
on valmis ja paikoillaan Verlan teh- 
dasmuseossa, palaamme asiaan uudel- 
leen ja tutustumme paremmin sen te- 
kijään ja hänen mielenkiintoisiin har- 
rastuksiinsa. 

Urpo Markkanen, joka on koulu- 
tukseltaan metsäteknikko, työskente— 
li aikaisemmin Voikkaan rakennus- 
osastolla. Viime vuodet hän on ollut 
kiinteistöosastolla Kuusaalla asunto- 
jen suunnittelijana ja piirtäjänä. Isän- 
perintönään hän sai taipumuksia kä— 
tevyyttä ja kekseliäisyyttä vaativiin 

.. . .  tehtäviin ja näiden avujen myota 

myös tietynlaista mieltymystä taitei- 
siin. Nikkarintyöt ovat kiinnostaneet 
häntä jo poikasesta lähtien, mutta 
noin kymmenen vuotta sitten alkoi- 
vat kauniit kansankäsityöt, nimen- 
omaan puutyöt, kiinnostaa häntä ai- 
van erityisesti. 

— Mielenkiintoinen ja tutkimisen 
arvoinen on kansanmiehen käsissä 
syntyneen esineen sisäinen panos. 
lisineen muoto, koristekuviot ja *kä- 
sityön' jälki kuvastavat jotakin teki- 
jän ajatuksista ja motiiveista, sanoi 
Urpo Markkanen. 

Aluksi hän hankki itselleen vanho- 
ja esineitä ja entisti niitä. Hän tutki 
niiden koristekuvioita ja yritti arvail— 
la tapaa ja välineitä, millä ne oli 
tehty. Vähitellen mieli teki kokeilla 
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myös omaa nikkarintaitoa. Hän 
hankki työpaiaansa tarvittavia konei— 
ta ja muita työvälineitä ja alkoi ru- 
kinlapojen parissa ensimmäiset kokei- 
lunsa. Loppujen lopuksi rukinlapoia 
tuli vuosien mittaan tehdyksi viitisen 
sataa ja niiden parissa työtaito kart- 
tui ja uusia virikkeitä syntyi. 

Hän on kerännyt myös vanhojen 
kansanesineiden malleja ja on jo teh- 
nytkin niiden perusteella mm. kapio' 
arkkuja ja huonekaluja. Harrastuk- 
sensa kautta hän on tutustunut myös 
kansantait tutkijoihin ja tekijöi- 
hin, joilta hän on saanut arvokkaita 
neuvoja ja ohjeita. Kuusankoskella 
asuva, Pohjanmaalta kotoisin oleva 
entinen kotiteollisuuskäsityönopettaja 
Pekka Törmä on ollut hänen paras 
opettajansa, joka on opastanut häntä 
teknillisten taitojen lisäksi eritoten 
vanhojen esineiden kauneusarvojen 
tuntunukseen. 

Miten teknikko Markkanen tuli 
aloittaneeksi pienoismallien rakeista» 
misen? 

— Ensimmäinen senlaatuinen työ- 
ni oli Voikkaan tehdasalueen pienois— 
malli. Myöhemmin olen tehnyt 
myös maastomalleia. Olin jo aikai— 
semmin katsellut kiinnostuksella mm. 
museoissa pienoismalleja, joita jotkut 
kätevät henkilöt olivat rakentaneet 
kuvaamaan kyliä, talonpoikaistaloja 
tai kirkkoja ja hämmäsrellyt erityi- 
sesti aitoa ja läheistä tunnelmaa, io- 
ka näistä taitavasti tehdyistä töistä 
katsojalle välittyy, kertoi Urpo 
Markkanen. 

— Ottaessani tehdäkseni Verlan 
kesäkuivaamon eli 'huvilau' pienois- 
mallin minua kiinnosti työmiljöö ja 
miten ihmiset siellä työskentelivät. 
Haastattelin useita entisiä työnteki- 
jöitä, otin huvilasta ainakin sata va— 
lokuvaa ja vietin tuntikausia kuivaa- 
mon sisällä katsellen ja tutkien ja 
miettien. Huvilastahan ei ollut ole- 
massa minkäänlaisia piirustuksia, ai- 
noastaan pahainen luonnos. 

— Vähitellen tehtävä alkoi selkiy- 
tyä ja aloitin materiaalihukinnat. 
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Sattumalta varastosta löytyneistä 
mäntypuisista sälekaihtimista sain 
erinomaista, kauniisti tummunutta 
puuta seiniä ja orsirakenteita var- 
ten. Toinen pääasiallisin rakennusma— 
teriaali olivat tulitikut. Pienoismal- 
lin koko on 353135 cm. Siihen me- 
ni ällistyttävän paljon rakennusainei- 
ta: mm. kuusi isoa sälekaihdinta 
ja 200 rasiaa tulitikkuja. Tulitikut 
pätkittiin 45% millin mittaisiksi ja 
niistä tehtiin 'pirun ikenet' eli pyyk- 
kipojat, joihin pahvit kiinnitettiin 
kuivumaan. Teknikko Heikki joen- 
suun 14-vuotias poika Martti auttoi 
minua näppäryyttä 
maustehtävissä. Puolen vuoden työs- 
kentelyn jälkeen pienoismalli oli val- 
mis. Kun näytin sitä eräälle Verlan 
tehtaan entiselle työntekijälle, joka 
kurkisti oviaukosta rakennuksen si- 
sään ja sanoi, että 'se on se”, uskoin 
onnistuneeni tehtävässäni. Toivon hu- 
vilan pienoismallin valottavan katso- 
jille Verlan tehtaan erästä omalaa— 
tuista työynipäristöä ja täyttävän 
tehtävänsä tehdasmuseon suojissa. 

vaativissa lii- 

Kesäkuun-mom eli huvilan: 
kulveulln vain kutklteln ohuunplu 
puhelinetu]: 

—— Haastatellessani entisiä työnte— 
kiiöitä he kertoivat minulle mm. seu- 
raavia mielenkiintoisia asioita tehtaan 
kuivaamoista ja työskentelystä niissä: 

lämmitettävän sisäknivaamon ns, 
suojan lisäksi kuivattiin pahvia kesä- 
aikana myös erillisessä kesäkuivaa- 
mossa. jota kutsuttiin huvilaksL Kus- 
tannussyistä ulkokuivaus olikin vält- 
tämätöntä, koska suoiassa polttopuun 
kulutus oli lähes kaksinkertainen 
pahvin raaka-aineeksi käytetyn hio— 
mapuun kulutukseen verrattuna. 

Huvila oli 41 m pitkä ja 12 m le- 
veä avosuomuun seinäaudoitettu la- 
tomainen rakennus. Se rakennettiin 
1910-luvulla tehtaan tontin lounais— 
nurkkaan. Rakennusmatematiikkaa ei 
liioin tarvittu. Mestari määräsi tar— 
vittavat puutavarat ja tuumaluvut. 
Kansanmiehen kirvestyön ja puun 

kestokyvyn tuntemuksella tehtiin 
houkapaaluperustuksinen kesäkuivaa- 
mo jyrkästi viettävälle kalliorinteel- 
le. Tarkoituksemukaisuus varsinkin 
teknisessä mielessä korvasi täysin 
kauneudelliset puutteet. Tärkeimmät 
yksityiskohdat, pahvien kiinnitysor- 
sien pidikelinkut eli pirun ikenet teki 
Matti Mustonen. Hän oli monitai- 
toinen nikkari, joka veisteli myös ky- 
läläisten ruumisarkut. Hän teki noin 
44 000 pirun ientä käsikaluilla penk- 
kityönä. 

Yli kuusi vuosikymmentä seisoi 
huvila tomerasti paikallaan monia ra- 
kennuskonstruktion hienouksia vail- 
la, kesti täydessä kuortnassaan 50 
tonnin huojuvan, tuulille alttiin pai- 
non ja talvella laajalla katollaan val- 
taisan lumikuorman. Tätä saattaa tä- 
män päivän tietomies vain ihmetellä. 
Rakennuksen siiainti suojaisessa maas- 
ton rinnassa säilytti sen. Huvila pu- 
rettiin viime talvena ehkä samoin pe- 
ruStein kuin oli tehtykin eli kustan— 
nussyistä. Esimerkiksi välttämättö— 
mään seinien korjaukseen olisi tarvit— 
tu 1% x 8" lautaa, joka nykyisin on 
hinnaltaan lähes saavuttamattomissa- 
Pienoismalli on nyt muistona rakene- 
nuksesta ja ennen kaikkea munien 
uutterien ihmisten työpaikasta. 

Huvilassa kuivattiin vain kaikkein 
ohuimpia laatuja. Syksyisin se täy- 
tettiin talven ajaksi ja purettiin aha- 
vien aikaan keväällä, pääsiäisen mais- 
sa. Tämä talviahtlos olikin kaikkein 
parasta tavaraa. Huvila toimi lisw 
hyvänä varastona. 

Kuivattavat pahvi: eli tässit kuor— 
mattiin Iavavaunuun. Yhteen kuor- 
maan tuli tavallisesti yksi rässi, joka 
käsitti 30—32 'puolikasta'. Puolikas 
oli n. 4—5 cm:n paksuinen pinkka 
pahvia välilevyjen välissä. Koneella 
työskentelevät miehet työnsivät 
kuormat kapearaiteista rataa pitkin 
huvilaan, mistä naiset usein huonolla 
'vyörillä' riensivät avuksi, koska mat- 
ka oli ylämäkeä ja kuorma raskas. 
Yli metrin korkeana se painoi liki- 
main tuhat kiloa. Tehtaan nurkalla 



riippuvalla kiskonpätkällä, joka muu- 
tenkin toimi varmana viestivälinee- 
nii, voitiin tarvittaessa heläyttää 
työntöavunpyyntö. Huvilassa pahvit 
purettiin vaunusta 'kongille'. Yläker- 
roksiin vietäessä tarvittiin vintturi— 
hissiä, joka sai käyttövoimansa kol- 
men miehen vankoista käsivarsista. 

Kongilta alettiin arkkeja ripustaa 
eli naulata yksitellen orsissa oleviin 
pirun ikeniin. Yhden työryhmän 
muodosti kaksi naista, joista toinen 
anteli arkkeja ja toinen 'naulasi'. 
Naulaus aloitettiin tavallisesti alaker- 
roksen perältä. Kolmen orren väli 
vietiin kerrallaan alhaalta ylös asti. 
Välilankut kävelysiltoina 
orsikertojen välissä. Nämä irralliset 
laukut elivät ilmojen mukaan ja len- 
koutuivat kesähelteillä. Naulaajalta 
vaadittiin lähes sirkuslaisen taitoja 
välttyäkseen kiireissään putoamasta 
pahveineen näiltä katalilta kulkuteil— 
tä 'alavoorninkille', mutta tapaturmia 
ei juuri sattunut. Naulaajalta edelly- 
tettiin ripešin liikkumisen lisäksi myös 
sorminäppäryyttä, koska pahvin jää- 
minen ikeniin piti varmistaa molem- 

%%" 
Matu Nissinen, kirjaltaia Ja 'maisterin 

hovitaitiaja' Kouvolan kirjapalnosta läh- 
ti eläkkeelle oltuaan kirjapainoalalla yli 
43 vuotta ja sillä ajasta yli puolet yh- 
tiön kirjapainossa. Kaksikymmentä 
vuotta hän toimi yhtiön henkilökunta- 
lehtien. Kymiyhtyman ja Tiedotusleh- 
dan. mittaisina ja nautti toimituksen 
suurta luottamusta Ja arvonantoa. jota 
todistaa Jo sekin. että häntä kutsuttiin 
'maisierin hovitaittaiaksi'. Maisteri ei 
ole kukaan muu kuin Veikko Talvi. 
Läksiäiskemuissaan Matti kertoi keskit- 
tyvänsä lukuharrastuksllnsa sekä ]ol- 
tekin aikamoisia harvinaisuuksia sisäi- 
tavän postimerkkikokoelmansa järjesti- 
miseen ja täydentämiseen —— Ja tieten- 
kin kalastamiseen. 

* 

Melkoinen muuttoliike tapahtuu alva- 
tiinsa Heinolaan vanhan la uuden kont- 

toimivat 

pien etusormien tiukalla painalluksel- 
la. Jos märkä arkki putosi lattialle, 
se meni kasaan ja täytyi lähettää uu- 
delleen jauhettavaksi. Aikaisemmin 
ne poltettiin 'eltarissa' yhdessä kuori- 
majätteen eli parkin kanssa. 

Pahvin kuivumisaika 
riippui yksinomaan kesän 
Joskus riitti viikko, joskus meni ko- 
konainen kuukausi. Kosteilla ilmoilla 
jäi keskiosissa oleva ahdos usein tuo- 
reeksi, ja purkaminen voitiin suorit- 
taa vain reunoilta. Tuulisilla sadeil- 
moilla seinien vierellä olevat arkit 
viirjäytyivät punaisiksi sateen rois— 
kimasta maalista. Kevätahavilla voi- 
tiin purkaminen eli raksiminen aloit— 
taa välittömästi täytetystä 
päästä. Purkausryhmään kuului nel- 
ja naista. Ylhäältä annettiin arkit 
alemmilla orsilla seisoville ja neljäs 
kuonnasi vaunun. Hissiä ei alaspäin 
tuotaessa kannattanut käyttää. koska 
se oli hidas ja miestenkin osuus päät— 
tyi ylöstuomiseen. Täysi vaunu oli 
helppo tuoda takaisin tehtaaseen. 
Myötämšikeen se tuli itsestään ja osa 
arkeism leijaili pitkin tienoota. jos 

”WV 
torirakennuksen välillä. sillä vähintään 
kerran viikossa viedään mööpellt pihal— 
le ja sommitellaan uusi huoneiäriestys. 
Elokuussa olleen huomattavan uudel- 
leenläriesteiyn aikana kävi kuin entisel- 
le kelionkorjaaialle. että kaikkia lava- 
roita ei saatukaan mahtumaan enää si- 
sään. Tilanteen uhriksi sattuneen hen- 
kilön työskentelyä e l  kuitenkaan haitan— 
nut arvaamaton ]outuminen omalaatui- 
seen maisemakonttoriin. vaan asiat tuli 
hoidettua — olihan huutoetäisyys kont- 
toriin sentään säilynyt. Tapaus on las- 
kettava ns. inhimillisen erehdyksen al- 
heuttamaksl. 

huvilassa 
säästä.. 

ensi ksi 

* 
Dipiins. Esko Leino avasi syyskau- 

den ottamalla esiin kahdeksan vuotta 
kätkössä olleen yksipiippulsen haulik- 
konsa ja lähtipä poika sorsaatamaan. 
Oltiin Saimaan rannalla Savonmaassa. 

painoksi tarkoitetut lankunpätkät 
olivat unohtuneet kuorman päältä. 

Siirtyminen huvilakuivatukseen ke- 
väällä merkitsi talven kuumassa suo- 
jassa työskennelleille 18 naiselle siir- 
tymistä iniellyttävämpään työympä— 
ristöön. Suojassa oli työ raskasta ja 
tunnelma kireä. Huvilaan muutto 
koettiin melkeinpä lomana — siitä 
nimikin. Siellä tehtiin rivakasti työ- 
tä, mutta vapauksia otettiin tarvit- 
taessa. Mestarin yllättäminen oli 
helppo välttää vartioimalla sälesei- 
nien kaikkiin suuntiin. 
Karppisen kauppaan lähetetty siirap- 
pipiparien ja limonaatinhakija sai 
rauhassa jakaa tuomisiaan. Pöytänši 
toimi puhdas pahvipinkka. Mestari 
Kronbolmin eli Vanhan Hellen lä- 
hestyessä nonettiin herkkujen päälle 
arkkeja peitteeksi. 

Työmaahenki oli hyvä ja naisten 
mahdollisuudet ratkoa jokapäiväisiä 
pulmiaan mitä parhaat. Kyläkunnan 
asiat — yksityiset ja yleiset - pan- 
tiin järjestykseen työskentelyn lo- 
massa. 

rakosista 

A i  & .& . 3/2? 
//3——i :? 

Kirjallaja Matti Nissinen lolml yhtiön henk i lö -  
kuntalehlien taittajana kirjapainossa yli 

20 vuotta 

Laineet liplattivat, kalsllkko kahlat ja 
panos oli valmiina piipussa. PAM. kes- 
kelle parveal Se oli ensimmäinen lau- 
kaus kahdeksaan vuoteen. mietti Esko 
paapotellessaan katsomaan. oliko sor- 
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sapaistista tietoa. Sorsastajarnme tyr- 
mistyksellä ei ollut mittaa. kun hän näki 
kuusitoista [16] sorsaa kellumassa hen- 
gettömanä tyynessä lahdessa. 

* 
"Olipa eskomainen juttu". myhälli 

tyytyväisenä toinen tositarinoiden ker- 
toja. taidemaalari Esko Tirronen. 

* 
Unkarin valtion muallkkl- la tanni- 

ryhrnä Tonava eli Duns käväisi Kuusan- 
koskella katsomassa paperikonetta ja 
hörppäämässä kahvit Koskelassa ennen 
Kouvolassa ollutta esiintymistään. Kii- 
loksena käynnistä ryhmän johtaja. 
everstlluutnantti Hatyas Doen lahjoitti 
Dune-ryhmän esittämää kansanmusiik- 
kia sisältävän äänilevyn toivomukse- 
naan. että "yhtiön työläiset sekä virka- 
miehet saisivat tilaisuuden kuunnella 
sitä". Äänilevy on tiedotusosastolle. jos- 
ta sitä halukkaat saavat lainata. Vierai- 
lun isäntänä Suomessa tolrnl Helsingin 
Poliisilauleiat. jotka puolestaan jättivät 
muistoksi historiikkinss ja standaarlnsa. 
Paikallista virkavaltaa edusti läänin po- 
liisitarkastaia Olli Asteljokl. 

Sosiaalipäällikkö Erkki Mattsson kävi 
taas Prahassa. valloitti pari vanhaa lin— 
naa. tutustui olympiajoukkueen valmen— 
nukseen. ihaili ruusuja tuttavansa pro- 
lessorln puutarhassa ja lähti sitten Bu- 
dapestiin. Mitä siellä tapahtui. on osit- 
tain hämärän peitossa. Hänen tiedetään 
kuitenkin varmuudella myyneen Buda- 
pestin Iitasanomla jossakin Gelleri- 
vuoren liepeillä. Akekin oli retkellä mu- 
kana. mutta hän ei puhu mitään.. .  

* 
POPparit ja vIPparit olkoot varuil- 

laan. sillä toimituksella on kameras- 
saan Rauko—objektiivi. Ensimmäiset ko- 
keilut sillä tehtiin yhtiön kesäkisoissa, 
eivätkä tulokset ole yhtään hullumpia. 

* 
Yhtiön too-vuotisjuhlallisuuksien elo- 

kuvaukset ovat lopuillaan. mutta nlin 
ovat juhlatkin. Elokuvakameran takana 
on ollut Kalevi Pihkala. Ennakkotiedois— 
ta päätellen tiimaus on onnistunut hy- 
vin. Filmin leikkaus- ym. viimeistelytyöt 
ovat jäljellä. mutta kuuleman mukaan 
sen ensiesitys on toki vielä juhlavuo- 
den puolelle. Valtava valokuvakokoelma 
on myös juhlallisuuksista kerääntynyt 
tiedotusosaston arkistoon. Valokuvauk— 
sesta on huolehtinut Kuusankosken 
Valokuvaamo ja kuvaukset on tehnyt 
Tuomo Pitkänen. 

* 

Yhtiön toimitusjohtajan sihteerin Sol- 
veig Sundströmin aloitteesta oli Kuu- 
sankoskelle ?. 9. järjestetty eihteerivle- 
rallu, johon osallistui yli 40 ns. korkean 
tason naissihteeriä valtiovallan. keskus- 
Iiittoien ja yhdistysten. pankkien sekä 
teollisuuden piiristä. Tilaisuus oli siis 

Kalevi Pihkala on tallettanut lllminauhalle 
to)-vuotisjuhlelliluudet alusta loppuun 

Sthtaarivieraat kävivät Verlassa (vas.]. 
Nii Sandströmin vanavedessä purjehti seurue 
myös FK tit konehallisss (oik.). Lähikuva 
sihteeristä laila]: toimitusjohtaja Olov A. 
Hikénln sihteeri on näin viehättävä. Terveieil 
Pekemaenl 

merkittävä ja harvinainen. koska tämän- 
tapaisia vierailuja tai tilaisuuksia ei ole 
ollut tletämämme mukaan kuin kahdesti 
aikaisemmin. 

Sihteerlvieraat saapuivat Kuusankos- 
kelle iitepäivällä. Koskelassa apulais- 
hellintojohteja Olet Hernberg toivotti 
heidät tervetulleiksi ja kertoi lyhyesti 
vieraille yhtiöstä. Kahvitilaisuudan jäl— 
keen katsottiin yhtiötä esittelevä filmi 
ja sitten lähdettiin Verlaan tutustumaan 
tehdesrnuseoon. jota esitteli sosiaali- 

Erkki Mattsson Budapestin yössä 



päällikkö Keijo Jokiranta. Paluumatkal- 
la plstäydyttiin Voikkaan paperiteh- 
taalla. PK 18:aa esitteli ins. Raimo Kal- 
lunen. Vierailun päätteeksi kokoonnut- 
tiin illallisella Koskelaan. Emännyyttä 
hoiteli nti Sandslrömln johdolla pari- 
kymmentä sihteeriä yhtiön piiristä. On- 
nistuneesta vierailusta esitti Kymin Osa- 
keyhtiölie kiitokset vieraiden puolesta 
pääministerin sihteeri ltona Kauppila. 

* 
Kuusankosken papariammattlosasto 

kutsui jo neljännen kerran Uranpirtilie 
vieraakseen työnantajan edustajia. jot- 
ka tavalla tai toisella joutuvat tekemi- 
siin työsuhdeasiain hoitamisen kanssa. 
isännöitsijä Magnus Wangelin johdolla 
osallistuivat tämän kesäiseen tilaisuu- 
teen 19. 7. Lennart Gräsbeck, Reijo 
Luomala. Aulis Koikkalainen, Rainer 
Sundström, Torsten Oljemark, Pekka 
Holm, into Suominen ja Ahti Hakala!- 
nen Kymin ja Voikkaan paperitehtaiita 
ja Lasse Mäkelä työvoimaosastoita. 

Ohjelmassa oli saunomisen ja tarjol- 
Iun lisäksi lentopallo-ottelu. jonka isän- 
nät voittivat. Pelituomarina toimivat 
Pentti Halinen ja Teuvo Ruttunen. Vaa- 
lissa oli mukana myös Lasse Mäkelä. 
mutta todettiin. ettei varatuomarin kou- 
lutus riittänyt pelituomarln tehtäviin. 

Lentopallo-ottelu pelattiin tosi vauh- 
dikkaasti. vaikkakin ns. Aronpeilon 
sääntöjen mukaan. jotka noudattelevat 
'pääasla ei ole voitto. vaan jalo kilpa' 
-periaatetta. eivätkä niin ollen kiinnitä 
huomiota inhimillisiin pikku rikkeisiin. 

Jo neljännen kerran työnantajan 
edustajat hävisivät ottelun isännille. 
jotka saivat palkinnoksi valkean lento- 
pallon työnantajapuolen joukkueon kap- 
teenin Reijo Luomalan kädestä. 

Mainittakoon. että Voikkaan paperi- 
ammattiosastoa edusti tilaisuudessa 
mm. pääluottamusmiehen varamies 
Markku Vanhala. 

Tiedotusosaatolle on 
tullut uusi toimitus- 

apulainen. merkantil 
Maritta Purtllo 

aikaisemmin 
esittelemamma Helena 

Virtatan tilalla. joka 
otti ja Itlhti italiaan 

* 
Karhulan kauppalassa on Jumalata- 

men pikku kylä, jossa aikoinaan oli 
saha. Hallan tehdas oli sahan viimeinen 
omistaja ennen kuin se 1936 lopetti toi- 
mintansa. Jumalniemen kyläkuvaa hal- 
litsi 'vanha' ja 'uusi pytinki' sekä Hallan 
tehtaan rakennuttama 'pätkäpytlnkl'. 
joissa sahan toiminnan päätyttyä asusti 
pääasiallisesti eläkeläisiä. 

Nyt on yksi näistä kolmesta pytin- 
gistä myyty Hengellinen Setiementti 
-nimise|le yhdistykselle. jonka toimesta 
rakennus puretaan talkoovoimin ja siir- 
retään Jaalaan Ruhrnasjärven rannalle 
palvelemaan yhdistyksen toimintaa. 

Jumalniamen pytlnkl 
juhlistaa pian Huhmas— 
järven rantaa Jaalassa. 

jonne se siirretään 
palvelemaan 
Hengellisen 
Sotlomsntin 

(ent. Kristiina-yhteis- 
kunnaliinen Työ— 

keskusliitto] toimintaa 

Heinolan maisema- 
kontlerikokeilut ovat 

riistäytyneet aivan 
omalaatulsliie linjoille 

Kymiyhtymän numerossa 6/1954 jul- 
kaistun jutun yhteydessä nyt jo edes- 
mennyt kantajumalniemeläinen vanhus 
Uno Bruse kertoi. että perimätiedon 
mukaan Jumalniemen nimi oli alkuaan 
Katajaniemi. Sisämaasta merelle aiko- 
vat kalastajat pitivät Katajanientä lähtö— 
paikkanaan ja sinne he myös palasi- 
vat. Katajaniemen nimi muuttui vähitel- 
len heidän toimestaan Jumalniemeksi. 
kun he aina ennen lähtöään rukoilivat 
tällä paikalla kaiaonnea ja turvallista 
matkaa ja palattuaan takaisin pitivät 
kiitosjumalanpalveluksen. 



Kansanomaiset suorituslajit suosiossa 
yhtiön juhlavuoden kesäurheilupäivillä 

Kymin Osakeyhtiön juhlavuoden 
ohjelmaan liittyen pidettiin yhtiön 
kesäurheilupäivät tänä vuonna Kuu- 
sankosken uudessa urheilupuistossa. 
Kesäurheilupäivien ohjelma poikkesi 
aikaisemmista sikäli, että nyt oli jäv 
tetty pois kaikki varsinaiset kilpaur- 
heilulajit ja lisätty kansanomainen 
suorituslnjien osuutta. Kesäurheilu- 
päiviin otti osaa lähes 500 yhtiöläistä. 

Pitkämatkaiset kisavieraat majoi— 
tettiin perjantai-iltana 25. 8. Verlan 
lomakylään. missä heillä oli tilaisuus 
tutustua myös tehdasmuseoon. Sama.— 
na iltana pidettiin Valkealan Motel- 
lissa urheiluyhdysmiesten kokous, 
jossa keskusteltiin mm. yhtiöläisur- 
heiluu nykyisestä suuntauksesta. Ylei- 
senä mielipiteenä oli, että samaan 
suuntaan olisi ybtiöläisurheilua edel- 
leenkin kehitettävä. joskin kuntour- 
heilun osuutta tulisi lisätä vielä enti- 
sestään. Lukuisten puheenvuorojen li- 
säksi merkittiin pöytäkirjaan tieto, 

28. 

Juhiaviestin viimeisen osuuden 11 kuu- 
sankoskeiaisurheiliiaa luovuttivat vies- 
tin isännöitsijä Allan Aallolla. joka pitää 
parhaillaan vastauspuhetta. Hänen vie- 
rellään viestin Iuovuttajat Betty Puho- 
iainen ja Toivo Tolvanen. Taustalla 
vaszlta Unto Pöyhönen, Jorma Harlin. 
Veikko Tolvanen. Jaakko Taskinen. 
Flaimo Timonen, Matti Vesanen, Jouko 
Hyypiä. Pauli Vehmassalrni ja Jouko 
Lehtinen. 

että kuluva vuosi on yhtiön juhla- 
vuoden ohella myös yhtiöläisurheilun 
merkkivuosi, sillä järjeswtty liikun- 
tatoiminta aloitettiin Kymin Osake- 
yhtiössši 25 vuotta sitten. 

Ensimmäisen kisapäivän avajaisla- 
jina oli paljon ennakolta mielenkiin— 
toa ja keskustelua herättänyt Juhla— 
viesti. Siitä oli muodostettu kisojen 
vertauskuvallinen hölkltšijuoltsu1 jo— 
hon osallistui 181 kuntoilijaa yhtiön 
kaikilta tehtailta. Juhlaviestin reitti 
kulki pitkin Kettumäen valaistua la— 
tua ollen pituudeltaan 3 km. Lenkin 

Juhlaviestin toista osuutta veivät vas:"a 
dipl.ins. Mauno Vakkila Salosta tsän- 
nöitsiiä Rauno Renko Heinolasta. isän- 
nöitsijä Allan Aalto Kuusankoskelta ja 
isännöitsijä Börje Carlson Hallasta. 

Toisena kisapäivänä pidettyjen kentti- 
laiien avauspuheon piti urheilupuistossa 
yhtiön sosiaalipääilikkö Ake Launikari 



Juhlaviestin ensimmäistä osuutta lähti- 
vät viemään vas:lta tekn.]oht. Anders 
Lund. isännöitsijä Erkki Laasonen. so- 
siaalitarkasiaja Raine Vaileala ja isän- 
nöitsijä Gustav Rosenqvist. Viereisessä 
kuvassa mlmmilligan Anja Lahtinen 
yrittää katkaista Matti lnkilälsen syöt— 
töä. mutta myöhästyy aikeissaan. 

kicrtämiseen varattiin jokaiselle 
juoksijaparille 20 minuuttia. Aikatau- 
Iun ylityksiä ja aiituksia ei luonnol- 
lisestikaan saanut tapahtua. 

Isännöitsijä Allan Aalto ampui 
juhlaviestin lähtölaukauksen lauan- 
taina 26. 8. klo 9. jolloin tummanpu- 
naisccn juhlaviesripaiman sonnustau- 

Kyykkakilpalluun otti tallä kertaa osaa kaikkiaan 23 
joukkuetta yhtiön eri tehtailta. Juankoskelaiset ovat 
ottaneet lajin omakseen. sillä tälläkin kertaa meni voitto 
samalle joukkueelle: vaszlta Olavi Torvinen. Martti Tiainen. 
Raimo Hlltunen ja Mikko Räsänen. 

tuneet kuusankoskeiaiset ykkösosan- 
den vetäjät isännöitsijä Erkki Laaso- 
nen, tekn.]oht, Anders Lund, isännöit- 
sijä Gustav Rosenqvist ja sosiaalitu- 
kastaja Raim- Vallrafa säntäsivät mat- 
kaan. Toisen osuuden iuoksijoina näh- 
tiin tchdaspaikkakunticn 
edustajina isännöitsijä Raum: Renko 

muiden 

Kymintehtaan tytöt vaihtoivat viime 
vuoden hopean kultaan ja veivät 

mestaruuden häviämättä otteluakaan. 
Kuvassa vaszlta Lelle Parvinen ja Mirja 
Parvlkko täpärässä verkkotilanteessa. 
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Heinolasta, isännöitsijä Börje Carbon 
Haiiasta, dipl.ins. Muuna Vakkila Sa— 
losra ja järjestäjien puolesra suunnan- 
näyttäjänä Kuusankosken tehdaspal- 
velun isännöitsijä Allon Anita. Tä- 
män jälkeen juoksu jatkui tasaisesti 
läpi yön aina toisen kisapäivän puo- 
liväliin saakka. jolloin viestin viimei- 

selle osuudclie lähti yksitoista eri |o— 
jeissa kunnostautunutta )'htiöläisur— 
heilijaa: Berry Paholainen [naisten 
lentopallo). Toivo Toivanen (uinti), 
Unto Pöyhönen (hiihto). forma Har- 
lin (pesäpallo), Veikko Tolvanen 
(yleisurheiiu). jaakko Taskinen (ko- 
tipalla), Raimo Timonen (yhdistetyn 
hiihto). Motti Vesanen (miesten len— 
topallo), jonka Hyypiä (jalkapallo), 
jonka Lehtinen (paini) ja Pauli Vek- 
massaimi (veteraanien kuntoliikunta). 

He saapuivat maaliin sunnuntaina 
27. 8. klo 12.30, jolloin viestiä oli 
juostu yhtämittaisesti kaikkiaan 27% 
tuntia. Juoksijat ryhmittyivät urhei- 
lupuiston pallokentälle, missä vies- 
tinviejien kuljettaman sanoman otti 
vastaan isännöitsijä Allan Aalto. 
Kääröön kirjoitetun viestin luki Bet- 
ty Puholainen: 

"Takaa vuosisadan saaton, kiirii 
viesti työstä, joka kautta hien ja. vai- 
van on luonut voiman Kymin. Ker- 
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tokoon tämä viestimme kaikille ylt— 
tiiiläisilie siitä vastuuntunnoSta ja 
peräänantamattomaSta yrityshengeStä. 
jolla Kymin Osakeyhtiötä on raken- 
nettu ja rakennetaan tänäkin päivänä. 
Volvoittakoon viesrimme meitä pyr- 
kimään niin henkisin kuin ruumiilli- 
sinkin ponnistuksin yltä parempiin tu- 

loksiin. Olkoon juhlaviestimme muis- 
maamassa meitä liikunnan merkityk- 
sestä eräänä hyvinvointimme kulma- 
kivenä." 

Luontopoiku tullut sotia!! 
suositummaksi 

Puoli tuntia iuhlaviestin lähtölau- 
kaukscn jälkeen kokoontuivat luonto— 
polkukilpailun osanottajat Nauhan 
hiihtomajalle. mistä lähdettiin viiden 
minuutin väliajoin matkaan. Reitti 
kulki n. 4 kilometrin matkan kuusan- 
koskelaisillc tutussa hiihto— ja suun— 
nistusmaastossa. Luontopolun maali 
oli sijoitettu urheilupuiston tuntu- 
maan. Reitin varrella oli toistakym— 
mentä rastia. 

Kymintehdas voittoisa 
naisien lentoplllom 

Naisten lentopallon A-sarjassa oli 
Kymintehtaan ykkösjoukkueen tahti 
ylivoimainen, sillä se voitti kaikki 

Ralaviosiin toisessa vaihdossa oli 
Kyminlehdas päässyt io niukkaan 

johtoon Pentil Höijerin luovuttaessa 
viestikapulan Veikko Taivasalla. Ulko- 

radalla Vaikka on vähän ]äliessä. 
Vlestintuoiana Matti Vanhalakka is 

lähtijänä Raimo Eklund. 

Esko Pulkkinen tuo tehtaiden välisen 
rataviestin voiton Kymintehtaalle. 

Hänen juoksuosuutensa oli 1000 m. 
Toiseksi sijoittui Voikkaa häviten 

5.4 sek. 



Kymintehtaan hymyilevä nalalentopallo- 
joukkue heti voittonsa jälkeen. Vas. 
Mirja Parvikko, Sirpa Leino. Riitta 
Tervola. Liisa Varjonen, Leila Parvlnan 
ia Anneli Lahti. Kuvasta puuttuu vaihto- 
pelaaja Ritva Inkeroinen. 

ottelunsa. Salon 2—0, Heinolan 2—1 
ja Voikkaan 2—0. Toiseksi sijoittui 
Heinola I ja kolmanneksi viime vuo- 
den mestarijoukkue Voikkaa I, Ky- 
mintehtaan joukkuessa pelasivat 
Leila Palminen, Riitta Tervola, An- 
neli Lahti, Mirja Pawikka, Liisa 
Varjonen, Sirpa Leino ja Rita:: inke— 

Karkkila roinaa. B-sarjan voitti 

hiki?; 

Voikkaan kakkosjoukkueen tullessa 
toiseksi ja Kymintehtaan kakkosjouk- 
kueen kolmanneksi. Karkkilan jouk— 
kueessa pelasivat Raili Meri. Eila 
Rantanen, Kaarina Lundberg, Pirkko 
Helenius. Taina Reuman-n. irma Eko- 
la ja Anneii Hirvonen. 

A—sarjan voittajajoukkueen Ky- 

Pääluottamusmies 
Pentti Halinen 

esitti potkupallossa 
niin 'sydärnollistä' 

peliä. että hänet 
palkittiin joukkueen 

parhaana 

Yhtiön puun- 
jalostustaoliisuudan 

ja metalli- 
laollisuudan välillä 

käyty ottelu 
päättyi Puun 

niukkaan voittoon 

Oman panoksensa 
]uhlaviestin 
onnistumiseen 
antoivat myös 
sosiaalipäällikkö 
Keijo Jokiranta 
(vaazlla) ja 
varatuomari 

”:=-. ",;- - Lasse Mäkelä 

inintchdas I:n parhaana pelaajana 
palkittiin Leila Parainen. B—sarjan 
voittajajoukkuaon Karkkilan par- 
haana palkittiin Eiia Rantanen. 

Kwikikllpalluaia mukana 
23 loukkuun: 

Kyykkäkilpailun jatkuvaa suosiota 
osoittaa parhaiten se. että uusia jouk- 
kueita syntyy yhtiön eri tehtailla 
jatkuvasti. Nyt oli mukana peräti 23 
joukkuetta, joista ? pelasi A-sarjassa, 
10 B—sarjassa ja 6 Sosan-jassa, Ensim- 
mäisen sarjan vainajia olivat tänäkin 
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vuonna juantehtaalaiset, ioiden jouk- 
kueessa pelasivat Raimo Hiittinen, 
Mikko Räsänen, Olavi Tor-vinen ja 
Martti Tiainen. B-sariao voitti Voik- 
kaa 1. jonka riveissä pelasivat V. Pri- 
si. P. Nurmilaukas, R. Ylinen ja T. 
Pöyss'i. S—sarjan voittivat salolaisct 
joukkueellaan T. Lehto. A. Nikkanen, 
R. Wahlroos ja M. Keso-oja. Kaksi 
ensimmäistä sarjaa pelattiin missienk- 
kuein. mutta S-sarjassa joukkueen 
muodostivat 2 miestä ja 2 naista. 

Jnlkapnlloa lolltklmielolii ]: 
molurkollultall- 

Toisen kisapäivän kohokohtia oli— 
vat urheilupuiston pallokentällä jär- 
ieStetyt jalkapallo—ottelut. Ensimmäi- 
seksi astuivat kentälle Kuusankosken 

Urheilupuiston katsomossa seurattiin 
'silmä kovana' rataviestin ja jalkapallo— 
otteluiden vaihtelevaa kulkua 

tehtaiden luottamusmiehet ia Pallo- 
Peikkoien mimmiliiga. Peli kesti 10 
min. kertaalo minuuttia, jona aikana 
kumpikin joukkue teki yhden maalin. 
Kompromissina ei kuitenkaan liene 
ollut kysymys sillä molemmat jouk- 
kueet yrittivät ilmeisen tosissaan 01:— 
taa mittaa toisistaan. Mimmeistä pal- 
kittiin parhaana Arme Huttunen ja 
Leena Kalske ja luottamusmiehistä 
Pentti Halinen ja Matti Inkiiäinm. 

SiirryttäESsä ohjelman toiseen jal- 
kapallonäytökseen. vaihdettiin samal- 
la myös tyylilajia kepeästä potkupal— 
loiluSta vauhdikkaaseen jalkapalloi- 
luun. Yhteen iskivät tällä kertaa yh- 
tiön puunjalostusteollisuuden ja me- 

Luontopolku 
risteili 
kuusankoskeiaisille 
tutussa Nauhan 
hiihto- ja 
suunnistus- 
maastossa. 
Keskellä 
kakkoseksi 
sijoittunut 
Voikkaan Jaakko 
Taskinen. 

, . "  
n-?— 

Luontopoikukilpailun lähtöpaikka oli 
Nauhan hiihtomajalla, missä taipaleella 
iähiöä odotellaan vielä rauhallisina. 
mk:lla. Juantohlaan Pia von Fieandt. 
loka tull naisten sarjassa neljänneksi. 

Luontopolun kärkimiahet Juanlohtaan 
Eero Tiainen (toinen vas:!ta) ja Salon 
Risto Lehti (kolmas vas:!ta) ottivat kil- 
pallun alusta lähtien tositarkoitukselia 



taliitcollisuuden joukkueet. Puun 
joukkuessa pelasi Komon ja Papen 
edustuspelaajia ja Metallin joukkuees- 
sa mm. Kiffenin ja Hangon AIK:n 
pelaajia. Tasaväkincn ottelu päättyi 
Puun niukkaan voittoon i—O. Par- 
liaina palkittiin puunjalostusteolli- 
suudesta Matti Lindroos ja [onko 
Hakalainen ja metalliteollisuudesta 
K risti-r Nordström ja Risto Saarela. 

Juhlavuoden rouvien! juostiin 
10-mleliiain joukkuein 

Varsinaisia henkilökohtaisia yleis— 
urheilulajeja ei siis tämänkenaisilla 
kesäurheilupäivillä nähty, mutta sen 
sijaan juostiin tehtaiden välinen rata- 
viesti lil—miehisen joukkuein 4200 
metrin matkalla. Osuudet vaihtelivat 

Teknikko Toivo Tolvanen piti urheilu— 
keskuksen yleisöä ajan tasalla 
kerioilemalla kuulumisia ja väliaika- 
tietoja eri kilpailuista. Olihan seman- 
aikaisesti käynnissä niin luontopolku. 
]uhlaviesti. naisten lentopallo kuin 
kyykkäkilpailukin. 

Luontopolulla kilpaili kaikkiaan 57 
yhtiöläistä. Reitin varrelle oli sijoitettu 
toistakymmentä fastla, joissa tehtävät 
vaihtelivat luonnontieteislln liittyvistä 

kysymyksistä ensiapuharjoitukseen ja 
renkaan heittoon saakka. Kuvat yllä 

]a ves:ila. 

IOO metristä 1000 metriin. Kyminteh— 
das oni ylivoimaisen voiton tässä 
juoksussa ajalla 10.03,8. Joukkueessa 
juoksivat Timo Rinne, Pentti Häi- 
jvr, Veikko Tolvanen, ]uleka Nyberg, 
juhani Firm, Leo Viljakainen, Seppo 
Rainio, jukka Tiittanen. Raimo Ti- 
monen ja ankkurina Esko Pulkkinen. 

PältiiIiIset Koskelan 

Kesäurheilupäivicn päättäjäiset pi- 
dettiin Koskelassa, missä urheilijoille 
tarjottiin samalla kisalounas. Tilai— 
suudessa puhui yhtiön sosiaalipäällik- 
kö Alec Launikari, joka jakoi voitta- 
iillc palkinnOt sosiaalimrkastaja Rai- 
nr Vallonian avustuksella. 

Kuusankosken Työväen Soittajat 
viihdyttivät toisena kisapäivänä 
urheliupuiston yleisöä monipuolisilla 
musiikkiesityksillään 



YHTIÖN HALLITUKSEN JÄSEN 
NAISTEN! 

JOHAN ERIC DAHLSTRUM 
”IO-VUOTMS 

Yhtiön hallituksen jäsen. valtiotieteen 
maisteri Johan Eric D a h l s t r ö m  
täyttää ?0 vuotta 6. 10. Hän on syntynyt 
Turussa tunnetun liikemies— ja lahjoit- 
taiasuvun jäsenenä. Erityisen läheisesti 
Dahlströmien nimi liittyy Kymin Osake 
yhtiön vaiheisiin. Kauppaneuvos Carl 
Magnus Dahlström oli yksi Kymiyhtiön 
perustajista ja hänen poikansa Carl 
Johan Dahlström oli yhtiön ensimmäi- 
nen toimitusjohtaja aina kolmen yrltyk- 
sen yhtymiseen vuoteen 1904 saakka. 
Kymiyhtiön hallituksen jäsenyys on sit- 
ten jatkunut suoraan alenevassa pol- 
vessa. Johan Eric Dahlström oli toista— 
kymmentä vuotta yhtiön hallituksessa ja 
hänen poikansa maisteri Johan Eric 
Dahlström valittiin v. 1944 tilintarkasta- 
jaksi ja vuodesta 1947 lähtien hän on 
ollut yhtiön hallituksen jäsen. 

Maisteri Dahlström opiskeli kemiaa 
Charlottenburgin Teknillisessä Korkea- 
koulussa Berliinissä 1921—1924 ja siir— 
tyi sitten jatkamaan opintojaan Turun 
Akatemiaan suorittaen v. 1928 valtiotie- 
teen kandidaatlitutkinnon. Hän toimi 
harjoittelijana yhtiössämme ja perehtyi 
paperinmyyntlin Fleeve Angelin agen- 
tuuriliikkeessä Lontoossa. Vuosina 1931 
—1936 hän oli prokuristina Pohjoismai— 
den Yhdyspankin pääkonttorissa ja on 
sen jälkeen toiminut liikealalla. mm. 
Helsingin Kiinteistötoimisto Oy:n, Suo— 
men Hiekanpuhallus Oy:n ja Terästuonti 
Oy:n toimitusjohtajana. 
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PÄÄKONTTORI 

TONO BERGMAN 
metsätyönjohtaja tuli 1. 5. olleeksi 50 
vuotta yhtiön palveluksessa. Hän on 
syntynyt 8. 5. 1907 Uudenmaan läänin 
Pyhäjärvellä. Hän tuli matsäosaston 
palvelukseen Karkkilan tehtaalle 1922 
avustamaan puutavaran leimaus- ja 
mittaustyössä. v:sta 1934 lähtien hän 
tonni metsätyöniohtajana Karkkilassa 
Uudenmaan hoitoalueessa. Tehdaspuu 
Oy:n perustamisen jälkeen hän työsken- 
teli yhtiön omien metsien hoitotehtä- 
vissä. Heinolassa pidetyssä tilaisuudes- 
sa hän vastaanotti yhtiön 50-vuotiaan- 
siomitalln metsäpäällikkö Harry Will- 
manin ja hankintapäälllkkö Henry Kvis— 
tin klittäessä häntä pitkäaikaisesta pal- 
veluksesta. 

ARMS PUNTINEN 
veturinkuljettaja tuli 27. 5. olleeksi 50 
vuotta yhtiön palveluksessa. Hän on 
syntynyt 26. 5. 1906 Ristiinassa. Hän tuli 
metsäosaston palvelukseen Honkataipa— 
teette 1922. Hän osallistui erilaisiin puu- 

Veturinkuljettaja 
Armas Pöntinen 

[vas.) ja työnjohtaja 
Toivo Bergman 

vastaanottivat 
yhtiön 50—vuotia- 

merkin 
metsäosaston 

järjestämän 
retkeiiyn 

yhteydessä 
Heinolassa 

tavaran ylikuljetukseen liittyviin tehtä- 
viini Myöhemmin hän siirtyi veturinläm- 
mlttäiäksi ja työskenteli talvikautena 
Hallan korjaamolla Ja VR:n Kouvolan 
varikolla. missä hän sai veturlnkuljetta— 
jan pätevyyden. lI:sta 1928 lähtien hän 
toimi yhtäjaksoisesti veturinkuljettajana 
Honkataipaleen nipunslirtoradalia. Hel— 
nolassa pidetyssä tilaisuudessa hän 
vastaanotti yhtiön 50-vuotiaansiomitalln 
metsäpäällikkö Harry Willmanin ia han- 
kintapäälllkkö Henry Kvistin kiittäessä 
häntä pitkäaikaisesta palveluksesta. 

KUUSANKOSKI 

SULO KÄRKI 
koneviilaaja Voikkaan paperltehtaan 
kunnossapitoryhmästä tuli 13. 6. olleek- 
ei 40 vuotta yhtiön palveluksessa. Hän 
on syntynyt Valkealassa 16. 9. 1915 ja 
tuli yhtiön palvelukseen Voikkaan kor— 
jauspajalle 1931. Suoritettuaan asevel- 
vollisuutensa hän tuli 1935 takaisin sa- 
malle osastolla ja siirtyi 1968 Voikkaan 
paperitehtaan kunnossapitoryhmään. 
Voikkaan klubilla 3. ?. pidetyssä tilai— 
suudessa hän vastaanotti yhtiön 40-vuo- 
tisansiomerkln johtaja Botha Estlande- 
rin ktittäessä häntä ansiokkaasta palve- 
Iuksesta. 



VILHO KAUPPINEN 
villasia Voikkaan paperitehtaan kun- 
nossapitoryhmšstö tuli 13. 7. olleeksi 40 
vuotta yhtiön palveluksessa. Hän on 
syntynyt Valkealassa 10. 3. 1914 ]a tuli 
yhtiön palvelukseen Voikkaan sähkö- 
osastolle 1930. Työskenneltyään sen 
jälkeen eri osastoilla hän siirtyi 1939 
Voikkaan korisuspaialie villasian apu- 
laiseksi. Voikkaan klubilla 13. ?. pide- 
tyssä tilaisuudessa hän vastaanotti yh- 
tiön 40-vuotiaansiomerkin Johtaja Botho 
Estlanderin kiittäessä häntä pitkäaikai— 
sesta palveluksesta. 

ERKKI OVICK 
mestari Kissakosken voimalaitokselta 
tuli 18. ?. olleeksi 40 vuotta yhtiön pal- 
veluksessa. Hän on syntynyt Pirkkalas- 
sa 16. 11. 1912 Ammattikoulun käytyään 
hän tuli yhtiön palvelukseen Kymin söh- 
köosastolle 1930. Hän toimi puhelin- 
asentaiana 1935—1955. jonka |alkeen 
hän siirtyi Kissakoskelle. Koskelassa 
pidetyssä tilaisuudessa hän vastaanotti 
yhtiön 40-vuotisansiomerkin johtaja Ant- 
ti Omälän kiittaesss häntä pitkäaikai— 
sesta palveluksesta. 

ONNI HIE'I'TINEN 
rnsseankasitielyosaston etumies Kymin 
paperitehtaan Yankee-osastolta tuli 8. 8. 
olleeksi 40 vuotta yhtiön palveluksessa. 
Hän on syntynyt litissä 12. 9. 1910. Yh— 
tiön palvelukseen prässipoiaksi Kuu- 
saan paperitehtaalle hän tuli 1926. Ny— 
kyisessä tehtävässään hän on toiminut 
v:sta 1935 lähtien. Koskelassa pidetyssä 
tilaisuudessa hän vastaanotti yhtiön 40- 
vuotisansiomerkln johtaja Botha Est- 
landerin kiittäessä nams pitkäaikaisesta 
palveluksesta. 

JUANKOSKI 

MARTTI TOSSAVMNEN 
varttia tuli 5. 7. olleeksi 40 vuotta yh- 
tiön palveluksessa. Hän tuli 10 14-vuo- 
tiaana ensimmäisen kerran kesätöihin 
yhtiön metsäosastolle. Vakinaiseen työ- 
hön metsäosastolle hän tuli 1933. Teh- 
taalle hän siirtyi 1936 ja työskenteli sa- 
halla ja rakennusosastolla erilaisissa 
tehtävissä. Vartijana hän on ollut v:sta 
1867 lähtien. Juantehtaan toimihenkilö- 
kerhoila pidetyssä tilaisuudessa hän 
vastaanotti yhtiön 40-vuotiaansiomerkin 
ialnnöitslia Lars Timgrenin kiittieM 
häntä pitkäaikaisesta palveluksesta. 
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Merkkipäiviä 

PÄÄKONTTOHI 
MARTTI RMKWEN 
kirvesmies matsäosaatoita täyttää 60 
vuotta 22. 10. Suonenjoen Petsamossa. 
Hän on syntynyt Rautalammilla. Yhtiön 
palvelukseen iisveden sahalle hän tuli 
1928. Hän työskenteli siellä mm. talta- 
vana proomujen ]a veneiden rakenta- 
iana. Metsäosaston rakennustoimiston 
palvelukseen hän siirtyi 1962 ]a toimii 
siellä edelleen kirvesmiesryhman etu- 
miehenä. Hänen vapaa—ajan harrastuk- 
senaan on ollut urheilu. Nykyisin hän 
on innokas penkkiurheilija. 

MMTTI KEHONEN 
metsätyönlohtaja Kuopion tarkastus- 
aiueen Joensuun piiristä täyttää BD 
vuotta 22. 10. Hän on syntynyt Enossa. 
Hän toimi aikaisemmin metsähallituk- 
sen paiveluksessa. Yhtiön palvelukseen 
hän tuli 1947 työnjohtajaksi Pielaveden 
hoitopiiriin. Hän hoiti tunnollisesti vai- 
keissa olosuhteissa 20 vuotta yhtiön ti- 
iolen puunhankinta- ja metsänhoitotöi- 

Onnl Miettinen 

ta. Nykyisin hän asuu Kiihtelysvaaran 
Riihivaarassa ja valvoo ympäristössä 
olevien yhtiön laalolen metsien tapah- 
tumia. Vapaa-aika kuluu usein yksiplip- 
puisen haulikon ja Raiku-koiran kanssa 
Iänismetsässä. 

KUUSANKOSKI 
KAUKO PALONEN 
rullapekkaaia Voikkaan paperitehtaalta 
täyttää 60 vuotta 24. 9. Hän on syntynyt 
Valkealassa ja tuli yhtiön palvelukseen 
Voikkaan ulkotyöosastolle 1928. Voik- 
kaan raltiotieosastoila hän työskenteli 
1934—1936. Voikkaan paperitehtaalla 
hän toimi voiteliiena 1938—1949. Jonka 
]älkeen hän siirtyi nykyiseen tehtä— 
väänsi. 

Vll'o'l LUNDGREN 
riisinkššriia Kymin paperitehtaan PK 
T:lta täyttää 60 vuotta 11. 10. Hän on 
syntynyt valkealassa ]a tuli ensi kerran 
yhtiön palvelukseen 1929. Työskennel- 
tyään eri osastoilla hän siittyi 1953 rii- 
sinkäärijäksi Kymin paperitehtaalle. PK 
Y:lle hän on työskennellyt tämän vuo- 
den alusta. Vapaa-aika kuluu kotitalon 
ls puutarhanhoidon merkeissä. 



Martti Markkanen 

GRETA NYMAN 
vedenkantaia Voikkaan paperitehtaalta 
täyttää 50 vuotta 11. 10. Hän on synty- 
nyt Kuusankoskella ja tuli yhtiön palve- 
lukseen Voikkaan paperitehtaalle 1942. 
v:sta 1959 lähtien hän on työskennellyt 
paperitehtaalla siivoojana ja hylsänleik— 
kaaiana. Vapaa-aikanaan hän osallistuu 
ammattiosastonsa naisjaoston toimin- 
taan. 

TUURE PUU-IU 
kirvesmies kiinteistöosastaita täyttää 50 
vuotta 21. 10. 

EERO VANHANEN 
veturinkuliettaja kulietusosastoita täyt- 
tää 50 vuotta 3. 11. 

ERKKI FlllFl 
rakennusmestarl mkennusosastolta 
täyttää 50 vuotta 8. 11. 

J UAN KOS Kl 
HMNES KARPPINEN 
hioia täyttää 50 vuotta 14. 9. Hän on 
syntynyt Juankoskeiia. Yhtiön palveluk- 

Maftli Keronen Kauko Palonen 

seen hän tuli 1940. Hän on työskennel- 
lyt v:sta 1945 lähtien pääasiallisesti 
puuhiomossa hioians. Hän on ollut 
Juantehtaan kansakoulun iohtokunnan 
varapuheenjohtaja Ja läsen sekä kan» 
salaiskoulun johtokunnan puheenjohta- 
ia ]a kansakoululautakunnan jäsen. Hän 
on toiminut myös paikallisen E-llikkeen 
vaalilautakunnan varapuheeniohtajana 
ia Voimistelu- ja Urheiluseura Pyrkivän 
sihteerinä. Hän harrastaa lisäksi myös 
metsästystä ja kalastusta. 

HALLA 

AREAS KAUFPIHEN 
tukkien lalitteliia tukkiasastolta täyttää 
80 vuotta 19. 10. Hän on syntynyt Piek- 
sämäellä, Yhtiön palvelukseen selluloo- 
satehtaalle hän tuli ensi kerran 1925. 
v:sta 1935 tähtien hän on työskennellyt 
yhtäjaksoisesti ensin seiluloosatehtaalla 
erilaisissa tehtävissä ja v:sta 1944 Isu- 
tatarhalla kuormaajana. Tukkiosastolle 
uittaiaksl hän siirtyi 1954 ja nykyiseen 
tehtäväänsä tukkien lajittelukoneen hoi— 
tajaksi 1989. 

Birger Lerum 

' 

Erkki Rllpl 

KARKKILA 

BIRGER LUNDBEFIG 
asentala konepsialta täyttää on vuotta 
24. 9. Hän on työskennellyt konepajalle 
v:sta 1928 lähtien. 

BERTTA REUNANEN 
siivooja konepajalta täyttää 60 vuotta 
1. 10. 

am WHDI-AIHE" 
silvoola rakennusosastotta täyttää 60 
vuotta 30. 10. 

VILI-10 RWE" 
yhtiön metalliteollisuuden ammattikou- 
lun rehtori. dipl.inslnööri täyttää 50 
vuotta 27. 9. Hän on syntynyt Elimäeilä 
ja valmistui insinööriksi 1950. Yhtiön 
palvelukseen Karkkilan tehtaalle suun- 
nitteiuinsinööriksi hän tuli 1954. Toi- 
mittuaan lämpöteknillisen osaston pääl- 
likkönä 1955—1966 hän siirtyi kattila- 
osaston päälliköksi Heinolan tehtaalle. 
Nykyisiin toimiinsa Karkkilan tehtaan 
turvallisuuspäälliköksl la metalliteolll- 
suuden ammattikoulun rehtoriksi hänet 
nimitettiin 1970. Hän on ollut tiiviisti 

"lilllo Rhinon 



Raino Gröndahl 

mukana kunnallisalämässš toimien 
Karkkilassa ollessaan useissa eri lauta- 
kunnissa. Pyhäjärven seurakunnan kirk- 
kohailintokunnan jäsen ja varapuheen- 
johtaja hän oli 1962—1966. Heinolan 
kaupunginvaltuustoon hän kuului 1989 
—1970. Yhteiskunnallisen toiminnan 
ohella hän harrastaa vapaa-aikanaan 
myös kuntoiiikuntaa. 

MARTTI PELTOLA 
hitsaaja valukattilaosastolta täyttää 50 
vuotta 6. 10. 

REINO GRUNDAHL 
rakennustyömies täyttää 50 vuotta 
15. 10. Hän tuli yhtiön palvelukseen 
1940. Hän on kuulunut kuusi vuotta 
Routamaan kansakoulun johtokuntaan. 
Vapaa-aikanaan hän kalastaa. 

HEINOLA 

PAAVO KALHO 
työnjohtaja täyttää 60 vuotta 9. 10. Hän 
on syntynyt Sippolassa. Yhtiön paiva- 
lukseen Voikkaan rakennusosastolle 
hän tuli 1927. Hän työskenteli höyry— ja 
taiousosastoiiia vuoteen 1944. jolloin 
erosi yhtiön palveluksesta. V:sta 1958 
hän on työskennellyt yhtäjaksoisesti 
Heinolan tehtaalla ensin lähettäjänä ja 
vuosina 1959—1966 varastonhoitajana. 
Nykyiseen tehtäväänsä radiaattoriosas— 
toile hän siirtyi 1967. Hän on Asunto 
Oy:n Heinolan Sotaveteraanitaton halli- 
tuksen puheenjohtaja. Nuorempana hän 
oli mukana urheiluseuratoiminnassa. 
Nykyisin vapaa-aika kuluu kirjallisuu- 
den. retkeilyn ja kennel-työn parissa. 

TOIVO SILJANDER 
lähettäjä täyttää 50 vuotta 5. 11. Hän on 
syntynyt Sysmässä. Yhtiön palvelukseen 
hän tuli 1966 tarkastajaksi. Samana 

vuonna hän siirtyi ohutlevysepaksi ja 
1970 nykyiseen tehtäväänsä. 

VÄINÖ HASIKANNAS 
kuormaaja täyttää 50 vuotta 6. 11. Hän 
on syntynyt Uudellakirkolla. Yhtiön pal- 
velukseen hän tuli 1954. 

Manan majoille 

Kesäkuun 7 pnä poistui keskuudes- 
tamma työnjohtaja P a u l i  H & k k l- 
n e n  Haukkasuolta. Hän oli syntynyt 
21. 5. 1913 Iitissä. Yhtiön palvelukseen 
hän tuli ensi kerran 1929. Oltuaan Ky- 
min paperitehtaalla erilaisissa tehtävis- 
sä hän siirtyi Kymin selluloosatehlaalle 
kollivaraston hoitajaksi. Haukkasuolle 
työnjohtajaksi hän siirtyi 1945 ja toimi 
samassa tehtävässä yli 27 vuotta. Työe- 
sään hän oli täsmällinen ja velvollisuu- 
dentuntoinen. Häntä jäivät lähinnä kai- 
paamaan puoliso ja lapset sekä runsas 
ystäväpiirl. 

Heinäkuun 2 pnä poistui yllättäen 
keskuudestamme mestari T o i v o  
R o u h i a i n e n  Kymin paperitehtaan 
kunnossapitoryhmästl. Hän oli syntynyt 
syntynyt Mikkelissä 11. 8. 1920. Yhtiön 
palvelukseen hän tuli 1997. Valmistut» 
tuaan 1949 Porin Teollisuuskouiusta 
sähköteknikoksi hän tuli työhön Kymin 
sähkökorjaamolle. josta siirtyi 1968 Ky- 
min paperitehtaan kunnossapitoryh- 
mään. Hän oli luonteeltaan rehti ja 
tunnollinen ja saavutti työpaikallaan 
asimiestensä. työtovereittensa ]a alais— 
tensa luottamuksen. Häntä jäivät lähin- 
nä kaipaamaan puoliso ja lapset sekä 
runsas ystäväpiiri. 

Syyskuun 2 pnä kuoli yllättäen koto- 
naan varastoekspeditööri R e i n o  He- 
l e n  Kymin sähkökorjaamolta. Hän oli 
syntynyt 27. 4. 1909 Valkealassa. Yhtiön 
palvelukseen Kymin varastolle hän tuli 
1926 työskennellen varastoapulalsena 
ja kirjurina. v:sta 1944 lähtien hän 
oli yhtäjaksoisesti yhtiön palvelukses- 
sa ensin päävarastolia konttoristina ja 
v:sta 1953 lähtien Kymin selluloosateh- 
taan konttorin esimiehenä. Söhkökor— 
jaamoite hän siirtyi varastoekspeditöö— 
rin tehtäviin 1954. Hän oli yhtiön pal— 
veluksessa lähes 45 vuotta. Hän oli in- 
nokkaasti mukana yhdistystoimlnnassa 
ja oli mm. Kuusankosken Teollisuus- 
loimihenkilöt ry:n perustajajäsen. Yh- 
distyksen sihteerinä ja johtokunnan jä- 
senenä hän toimi viisitoista vuotta. Hän 
oli myös luottamusmies ja tuotantoko- 
mitean jasen. Ansioistaan yhdistystoi- 
minnan piirissä hän sai ansio- ia kun- 
niamerkin sekä vapaajäsenyyden. Lähe- 
tystyössä hän oli myös mukana. Hänen 
poismenoaan jäävät omaisten lisäksi 
suremaan laaja tuttava» ja ystäväpiiri. 

Pauli HIMin-n Reino Helen 




