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A. Ahlström Osakeyhtiön nipunkuutioimislaitteen mittaustarkkuudesta 

Arkhimedeen lakiin perustuvan, A . 
Ahlström O sakeyhtiön prof. V. Keltikan
kaan ideoiden pohjalla suunnitteleman 
n ipunkuutioimislaitteen (kuva 1) m ittaus
periaate on yleisesti tunnustettu erittäin 
tarkaksi. Keskustelua on herättänyt kui
tenkin se, minkälaiseen mittaustarkkuu
teen kyseisellä laitteella päästään käy
tännössä. Tätä asiaa pyrittiin selvittä
mään Metsätehon toime ta suoritetuilla 
tutkimuksilla Varkaudessa kesällä 1964. 

Tutkimusaineisto käsitti 15 nippua 
2 m kuusipaperipuuta, josta 8 nippua 
oli puolipuhdasta ja 7 kuorellista tava
raa. Viimeksi mainittu jen jouko sa oli 
yksi ohutpuunippu. Niput kuutioitiin 
ensin nipunkuutioimislaitteella ja sen 
jälkeen ksylometrillä, jolla mittaus ta
pahtl}i n . 0.4 m3 :n erissä. 

Mitattujen 15 nipun yhteistilavuudek i 
saatiin ksylometrillä 210.69 k-m3 ja ni
punkuutioimislaitteella 211.21 k-m3 • i
punkuutioimislaitteen mittau virhe oli 
siis + 0.52 k-m3 ja prosentteina ilmais
tuna + 0.25 % . Puolipuhtaalla kuusi
paperipuulla virheprosentti oli + 0.15 % 
ja kuorellisella + 0.37 % . 

Metsätehon katsaus n:o 42 

Yksityisen nipun mittauksessa virhe
prosentti vaihteli - 1.99 % ... + 2.69 
% välillä ääriarvojen sattuessa puoli
puhtaalle kuusipaperipuulle ja ohutpuul
le. Virheprosenttien aritmeettiseksi kes
kiarvoksi tuli + 0.23 % ja keskihajon
naksi 1.26 % . 

Tilastollista !-testiä käyttäen testattiin 
nipunkuutioimislaitteen ja ksylometri
mittauk en keskiarvojen eron merkitse
vyys laskettuna koko aineistoa käyttäen 
sekä erikseen puolipuhtaalle ja kuorelli
selle !avaralle. Kaikissa kolmessa ta
paukse sa todettiin, että nipunkuutioi
mislaitteen ja ksylometrimittauksen tu
lo ten keskiarvojen ero ei ole tilastolli 
sesti merkitsevä. Toisin sanoen mittaus
ten keskiarvot ovat tilastollisesti kat-
oen yhtä suuret. 

Korrelaatiolaskentaa käyttäen pyrit
tiin elvittämään yk ityisen nipun mit
tauksessa esiintyvän virheprosentin riip
puvuutta nipun koosta, puiden kappale
määrä tä nipu a ja puiden keskimää
räisestä koo ta. 

ipun koon ja virheprosentin väli-
seksi korrelaatiokertoimeksi saatiin 
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Arkhimedeen lakiin perustuva neuvostoliittolainen nipunmittauslaite 

Neuvostoliitossa on uittotöiden teknil
listen välineiden lisääntyessä puutavaran 
koneellinen mittaus tullut entistä tär
keämmäksi. Tämän vuoksi useita jär
jestöjä työskentelee nykyään puutavaran 
mittauksen koneellistamisen ja automa
tisoinnin edistämiseksi. Tämän ohjelman 
tuloksiin voidaankin lukea Maimaksanin 
laivaveistämöllä rakennettu Sev IIP:in 
suunnittelema, Arkhimedeen lakiin pe
rustuva puutavaranippujen mittauslaite, 
jota kokeiltiin uittokaudella 1963. 

Laitteella voidaan mitata puutavara
nippuja, joiden maksimileveys on 4.5 m, 
-korkeus 2.2 m ja -pituus 9 m. Mitatta· 

Pearsonin kaavan mukaisesti r = + 0.194 
± 0.267. Tämän mukaan nipun koon 
ja virheprosentin välillä ei vallitse aina
kaan suoraviivaista korrelaatiota. A ia 
voidaan tulkita niin , että mittalaite antaa 
kaikenkokoisille nipuille yhtä oikean 
tuloksen. 

Puiden kappalemäärän ja virhe
pro entin korrelaatiokertoimeksi tuli r = 
+ 0.602 ± 0.177. Kappalemäärän ja 
virheprosentin välillä vallit ee siis suh 
teellisen selvä po itiivinen korrelaatio. 
Tämä merkitsee itä, että kappalemää
rän ja virheprosentin muutokset ovat 
aman uuntaiset. 

Puiden keskimääräisen koon ja virhe
prosentin välinen korrelaatiokerroin oli 
r = - 0.581 ±0.184. Ky ymyk e ä on 
siis suhteellisen selvä negatiivinen kor
relaatio. Puiden keskimääräisen koon 
pienetessä virheproseniti kasvaa ja päin 
vastoin. 

Tutkittaessa 
ilmiöön tulee 

yytä edellä havaittuun 
ensimmäiseksi mieleen 

veden valumisnopeus nipusta . Kun nippu 

van nipun maksimitilavuus on 30 m 3 . 

ippujen nosto ja upottaminen tapah
tuu hydrauliikan avulla. Laitteen kehit
tämä maksimivoima on nipun nostossa 
28 000 kg ja upotu~sessa 8 000 kg. Lait
teen pituus on 12 m, leveys 12 m ja 
korkeus 11 m. Maksimisyväys on 2.2 m 
ja laitteen paino 28 tn. 

Tilavuuden määrittäminen laitteella 
tapahtuu siten, että nippu viedään pää 
edellä laitteen tarttumaelimeen , joka 
nostaa sen ylös vedestä. Nipun ollessa 
ylhäällä määritetään sen paino. Nippu 
lasketaan alas ja tarttumaelin painaa 
sen veden alle. Upottamiseen tarvitta-

punnitaan ilmassa, nipun mukana tulee 
punnituksi pieni määrä vettä, joka ei ole 
ennättänyt valua. Tämä nippuun jäävä 
\'esimäärä on sitä suurempi, mitä useam
pia kappaleita nippu sisältää ia mitä 
pienempiä pölkyt ovat, sillä tällaisessa 
nipussahan on suhteellisesti enemmän 
vettä pidättävää pintaa kuin näiltä omi
naisuuksiltaan keskimääräisessä nipussa 
sekä limaa ja rakoja, joihin vesi voi 
jäädä. Tätä olettamusta tukee myös kuo
rellisella tavaralla esi intyvä suurempi 
virhepro entti puolipuhtaaseen verrat-
1una. 

ipunkuu1ioimislaitteen mittaustark
kuutta voidaan yksityisen nipun mittauk-
e sa pitää hyvänä, varsinkin jos sitä 

verrataan muihin käytännössä oleviin 
menetelmiin. Kun taas on kysymys 
nippuerän mittauksesta , kumoavat yksi
tyi ten nippujen mittausvirheet suurim
maksi o ak i toisensa, ja lopputuios 
muodo tuu suhteellisesti katsoen sitä pa
remmaksi , mitä suuremmasta puutavara
erästä on ky ymys. 

R.S. 
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Kuva 2. N e uvostoliitto la inen SevN iip :in nip unmittausla ite . 

vaan voimaan lisätään nipun paino 
ilmassa ja näin saadaan nipun tilavuus. 
Menetelmä perustuu siis, kuten sanottu, 
tunnettuun Arkhimedeen lakiin. 

ipun painon sekä upottami een tar· 
vittavan voiman määrittämi ek i laite 
on varustettu kahdella impuls igeneraat· 
torilla ja la kentalaitteella. lmpul i· 
generaattorit toimivat siten, että ne an· 
tavat yhden impulssin l kg:n vo'. maa 
kohti . lmpuls it tulevat la kentalaittee· 
seen molemmi ta generaattorei ta peräk
käin, ja tämä antaa heti \'Oimien um· 
maa numeeri esti va taa\'an nipun tila
vuuden. uden nipunmittau laitteen 
tarkkuuskokeita scoritettiin heinä- }l' · 

kuussa 1963 Ovinosplav-tru tin Sipit i
non redillä . Tällöin mittalaitteella kuu· 
tio idut niput kuutioitiin yk in puin \'e
näläisen GOST 27 --1-1 -normin kuu-

tioimi kaavan mukaan ekä yhdiste! •llä 
Huberin kaavalla . Kokeis a tutkittiin 20 
nippua, joiden yhtei tilavuus oli 251 m3 . 

Ke kivirheeksi yk ityi en nipun mittauk
_es a saatiin GOST :in mukai een kont
rollimittaukseen \'errattuna 2.85 % ja 
mak imivirheeksi 6.9 °0 _ 

ipunmittau laitteen ke kimääräi ek i 
mittau ajaksi nippua kohti on osoittau
tunut 3 min, jolloin tunt ituoto on ollut 
va taavasti 20 nippua. Laitteen hoidos a 
toimii kak i mie :ä. 

~ l ittau laitetta tullaan kehittämään 
yhå edelleen ev IIP :in toime ta . uun
nitelmiin kuuluu erityi esti laskentalait
teen kehittäminen. Samoin on aikomuk-
ena ollut kahden erikokoi en variantin 

kehittäminen. äiden kapa iteeteik i on 
kaavailtu 3 000 ja 6 000 m3 työvuoros a. 

R. S. 
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Autoniputus kehittyy 

Autoniputus, jota ryhdyttiin suoritta
maan 1940-luvun lopulla, on osoittau
tunut onnistuneeksi puutavaran kulje
tusten kehittämistoimenpiteeksi. Siitä on 
ollut hyötyä sekä uitolle että autokulje
tukselle ja se on osaltaan edistänyt au
tojen käytön yleistymistä. Kuljetusten 

si:orittajat ovat esittäneet, että autonipu

tuksessa tarvittavat varusteet nostavat 

kaluston hintaa ja että nippujen teko 
rajoittaa auton kuljetuskapasiteetin hy
väksikäyttämistä. iputuksessa ta rvitta
vien Ii ävarusteiden hintaa on pidettävä 
kohtuullisena, koska menetelmä tehostaa 
autojen käyttöä ja ko ka e helpottaa 
auton kuljetushenkilösiön työskentelyä 

vara tomuodo telmiin purkami een ver
rattuna. 

ipun koko määräytyy ve itiekulje
tuk en vaa timuk ien eikä auton kanta
vuuden mukaan. Jos tavara kuormataan 
ajoneuvoon poikillain ja tehdään 5 ... 
6 p-m3 :n uurui ia nippuja , autolla voi-

Kuva 3. Kaksiakseli 
nen auto ja teles
kooppirunkoinen yk
siakselinen puolipe
rävaunu. Yhdistel
män kantavuus on 
13.8 tn. Pankot, 4 kpl, 
ovat siirrettäviä. Pe
rävaunun hinta ajo
kunnossa pankkoi
neen on n. 13 000 mk. 

daan tavallisesti kul jettaa sen kantavuut
ta vastaava puumäärä. Lyhytlavainen 
auto saattaa kyllä joskus tässäkin ta
pauksessa joutua ajamaan vähäisellä 
vajaakt:ormalla. Kun tavara kuormataan 
a joneuvoon pitkittäin ja tehdään isoja 
18 ... 20 p-m3 :n nippuja, kuorma voi 

autotyypistä ja tavaralajista riippuen 

usein jäädä sallittua pienemmäksi . ä 

mä niput ovat 4.0 . . . 4.4 m pitkiä . Ras
kaalla perävaunuttomalla kaksiakselisella 
autolla jonka kantavuus on 6 ... 7 ton
nia, voidaan kuljettaa yksi kuivaa pa
peripuuta sisältävä iso nippu, sillä ly
hyttä, enintään 2.44 m :n pituista kuivaa 
ha,,upaperipuuta saadaan kuormata 17 

... 20 p-m3 . Sen ijaan tuoretta tavaraa 
ei tämäntyyppisellä autolla voida kuljet
taa vaadi tun suuruisina nippuina ; sal 
liuu kuorma on vain 13 ... 15 p-m3 . 

Perävaunultomalla kolmiakselisella au
tolla. jollaisia puutavaran kuljetuk i a 
on vähän. pystytään sallittua kuormaa 
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ylittämättä kuljettamaan isoja nippuja. 
Kuivaa tavaraa kuljetettaessa auto jou
tuu kuitenkin tavallisesti ajamaan vajaa
kuorman kera. Kolmiakseliseen, kanta
vuudeltaan 9 tonnin autoon aadaan 
kuo rmata 2 m kuivaa havupaperipuuta 
26 p-m3 ja tuoretta lähes 20 p-m3 . Ylei
sin puutavara-automme, yksiak elisella 
puoliperävaunulla varustettu kaksiakse· 
linen auto, joutuu i oja nippuja teh
täessä tavallisesti liikkumaan vajaakuor-

Kuva 4. T eliakselilla 
varustettu teleskoop· 
pirunkoinen puolipe
rävaunu ja kaksi
akselinen vetoauto. 
Yhdistelmän kanta
vuus on 15.8 tn. Perä
vaunun hinta pank· 
koineen on 17 000 mk. 

min. Tällai en yhdistelmän kantavuus 
vaihtelee rajoissa 11.5 ... 12.5 tonnia. 
2 m kuivaa pinotavaraa saadaan tällöin 
kuormata 33 ... 36 p-m3 ja tuoretta 25 
.. . 27 p-m3. Kuivaa tavaraa kuljetet
taessa voitaisiin näin ollen tehdä kaksi 
17 ... 18 p-m3 :n nippua, mutta tähän 
asti käytössä olleiden perävaunujen lava 
on niin lyhyt, ettei kahden 4 m pitkän 
nipun sijoittaminen perävaunuun ole 
ollut mahdollista. 

Kuva 5. T eleskooppi
runko inen puo liperä
vaunu kuljetusasen
nossa auto n päällä. 
Perävaunun nostami· 
sessa voidaan käyt
tää apuna ohjaa
mon taakse asennet
tua vintturia. 

( J 
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Kuva 6. Kahden 4 m i 
pitkän nipun pudo- · 
tus samanaikaisesti 
sivullepäin. 

Pohjois-Karjalassa autoniputusta on 
kehitetty ottamalla käyttöön perävaunuja, 
jotka ovat niin pitkiä, että niihin voi
daan kuormata kaksi isoa nippua pe
räkkäin. iput pudotetaan samanaikai
sesti tavanomaisia sivullepäin purka
mi menetelmiä käyttäen. Perävaunut 
ovat joko kiinteärunkoisia tai teleskoop· 
pirunkoisia . Jälkimmäisiä on pidettävä 
parempina, sillä niiden oma paino on 
pienempi ja kantavuus näin ollen suu
rempi kuin kiinteärunkoi ten puulavalla 
varustettujen perävaunujen . Teleskooppi
runkoisessa perävaunussa ei tarvita la
vaa, sillä vaunu varustetaan siirrettä
vi llä, sivulle kaatuvilla pankoilla joiden 
asento on säädettävis ä tavaran pituu
den mukaan. Tällainen perävaunu voi· 
daan tyhjänäajon ajaksi nostaa auton 
päälle, jolloin säästetään rengaskustan 
nuksissa ja jousien korjauskustannuk
sissa, ja tyhjän auton liikkumi kyky 
kuormausvarastolla paranee. Kaksiakse
lisen auton ja yksiakselisen teleskooppi 
runkoisen perävaunun yhteenlaskettu 
kantavuus voidaan saada niinkin edulli 
seksi kuin 13.8 tonnia . Jos lähdetään 
13.5 tonnin kantavuudesta, kuivaa ha\'U· 

pinotavaraa saadaan kuormata 39 p-m3 

ja tuoretta lähes 30 p-m3 . Ajoneuvo
yhdistelmällä pystytään siten kuljetta
maan kaksi kuivaa tavaraa sisältävää 
nippua, jotka kokonsa puolesta täyttävät 
isolle nipulle asetettavat vaatimukset. 
Sen ijaan tuoreesta tavarasta tehdyt 
niput jäävät liian pieniksi, mikäli nou
datetaan annettu ja kuormitusmääräyksiä. 
Tuoreen tavaran kuljetuksen mahdollis
tamiseksi on hankittu teliakselilla varus
tettuja teleskooppirunkoisia puoliperä
vaunuja. Tällaiselle perävaunulle ja 
kaksiak eliselle vetoautolle on vahvis
tettu 15.8 ... 16.0 tonnin kantavuus. 
Tällöin voidaan kuljettaa samanaikaisesti 
kaksi tuoretta tavaraa sisältävää isoa 
nippua. Kantavuuden ollessa 16 tonnia 
2 m:n tuoreen havu paperi puun sallittu 
kuorma on 35 p-m3. Kuivaa tavaraa kul
jetettae sa nipun kokoa on suurennet
tava 20 p-m3 :stä, tai muuten joudutaan 
liikennöimään vajaakuormin . Kuivaa ta
varaa saadaan kuormata tähän yhdistel
mään lähes 46 p-m3 . 

Jos auto tai perävaunu varustetaan 
kuormauslaitteella, kantavuudet jäävät 
edellä esi tettyjä pienemmik i, jolloin sal-
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Rullapankko helpottamaan pinotavaran kahmainkuormausta 

Marttiinin Puukkotehdas Oy Rova
niemellä on ryhtynyt valmistamaan uutta 
pankkomallia , ns . rullapankkoa. Tämä 
pankko , jonka kehitystyössä konepääll. 
Matti Valto nen ja hänen apulaisensa 
Reino Bergman metsähallinnon Perä
Pohjolan piirikunnasta ovat ratkaisevasti 
olleet mukana, on tarkoi tettu pääasiassa 
pitkiin puoliperävaunullisiin autoihin , 
jotta pinotavaran kuormaus autokohtai
sella kahmainnosturi lla kävisi päinsä . 

li tut kuormat pienenevät va taavasti. 
Hydraulinen kahmainnosturi pienentää 
kuivan tavaran kuormaa noin 2 ... 3 
p-m3 :llä ja tuoreen tavaran noin 1 _ .. . 
2 lh p-m 3 :1lä. Kuormat on määritetty 1.()() 

... 2.44 m :n pituiselle havupaperipuulle 
sallittujen kuormien peru teella. Jos ta
vara on pitempää , esimerkik i -1-metri iä, 
kuivaa tavaraa saadaan kuormata 10 % 
ja tuoretta 9 % edellä e itettyä enem
män. 

Kuormaus tapahtuu tällöin auton pituus
suuntaan. Kuormauksen alkaessa pank
kopari siirretään sopivalle etäisyydelle 
nosturista ja lukitaan liukukiskoon vain 
mutteria kiristämällä. Kun pankkopari 
on kuormattu , avataan lukitus ja kuor
mattu pankkopari siirretään auton pe
rään. Pankkojen liukuvuus on erittäin 
hyvä. Tämä työntö voidaan suorit taa 
myös kahmainkuormaajan avulla. Sen 
jälkeen kuormaus jatkuu edelleen seu-

Kuva 7. Kolmannen 
pankkoparin kuor
mm: s meneil lää n. 

Kuljetusten uorittajat ovat esittäneet, 
että nippukuljetuk e a vajaakuorma ta 
oli i maksettava korvau . Tämän välttä
misek i oli i tärkeätä, että kuljetusten
antajat mahdollisuuksiensa mukaan suo-
i ivat ellaisen kaluston yleistymistä, 

jolla rnidaan kuljettaa iäy i kuorma , ja 
pyrki ivät ijoiuamaan kuhunkin kulje
tu tehtävään iihen soveltuvan kaluston . 

AEH 



Kuva 8. Kuormauksen viimeinen 
vaihe menossa. 

raavalle esiin otetulle pankkoparille. 
Kuormattaessa 2-metristä pinotava
raa on autossa viisi pankkoparia. 
Kuvassa 7 näemme kuormauksen 
edistyneen jo kolmanteen pankko
pariin kahden ollessa valmiiksi kuor
mattuina auton peräosassa. Kah
mainh:ormaajaa lähinnä olevien 
kahden pankkoparin kuormaus suo
ritetaan samanaikaisesti (kuva 8). 
Kuorman koko oli n . 47 p-m3 . Val
mista ja on ilmoittanut, että puoli
perävaunu ilman renkaita rullapank
koineen maksaa n. 7 000 markkaa. 

TWs 
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Uusi traktoriperävaunu 

Maastokone on valmistanut Metsähal
lituksen hankintateknilliselle toimistolle 
traktoriperävaunun (kuva 9), jonka ko
keilut on aloitettu syys-lokakuun vaih
teessa Hirvaalla. Ve- , 
tokoneena on runko-
ohjattu maastotrakto
ri , Timberjack. Perä
\"aunun kantavuus on 
n . 12 tonnia. Vaunus
sa on teliakselisto, jo
ka on sijoitettu aivan 
rnunun peräosaan. 
Renkaat , 8 kpl, ovat 
pinnoitettuja, kokoa 
10.0 ... 20. Pankko
rakenne on kehtomai
nen ja sivupylväät 
ovat kiinteät. Kuor
maus tapahtuu vau
nun nokalle asenne- Kuva 9. 

tulla H !AB 177 -kahmainnosturilla. Val
mistaja on ilmoittanut perävaunun hin
naksi ilman nosturia 10 800:- . 

TWs 
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Kuva 10. Pottitaimien 
istutuskone työssä. 
Traktori on juuri 
siirtynyt istutusvälin 
eteenpäin. 

Kuva 11 . Kone istutusreiän ja 
laikun teossa. 



"Pottitaimien" istutuskone 
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Kuva 12. Pottita imi va lmiiksi istutettuna. 

kuljettajan tottumus työhön on tär
keää. 
Kokonaisuutena ottaen työvoiman
tarve vähenee. 
Istutusaika pitenee käytännöllisesti 
katsoen koko su lanmaan ajaksi. 
Taimen juromisaika jää pois, koska 
kyseessä on pottitaimi. 
Taimien kuolleisuus vähenee käytän
nöllisesti nollaan. 

Kokemukset koneen käytöstä ovat 
vielä varsin vähäiset, mutta näyttää siltä , 
että istutustulos 8-tuntisen työpäivän 
aikana on n . 1 ha . 

A. Ahlström Osakeyhtiön Varkauden 
metsäosasto on juuri hankkinut tällaisen 
istutuskoneen. Tulee olemaan mielen-
kiintoisia seurata, miten tämä uutuus 
tulee selviytymään tehtävästään. 

TWs 
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229 Puutavaran mittaamhesta punnitsernalla. Amo Tuovinen. 
230 Tutkimus A. Ahlström Osakeyhtiön nipunkuutioimislaitteen mittaustarkkuudesta. 

Raimo Savolainen. 
Valmistusvaiheessa ovat lisäksi 

· Katsaus puutavaran kuorintaan. Jaakko Salminen. 
Hakkuumiesten metsätyöajan käyttö talvikautena 1963/6-L Aulis E. H akkarainen. 
Katsaus puutavaran koneelliseen karsintaan. Jaakko Salminen. 
Puutavaran lähikuljetusta Valmet-maastotraktorilla. Jaakko Salminen. 
Tutkimus Bamse-metsätraktorin käytöstä. Jaakko Salminen. 
Syksyllä kaadettujen ja nippuina veteen pudotettujen kuorellisten havutukkien 
uimiskyvystä. Arno Tuovinen. 
VAI JÄSEt ILLE TARKOITETUT TlEDOTUKSET 

,, 1/64 Tietoja moottorisahureista hankintavuonna 1962/63 kerätyn tilaston ajankäyttöä 
koskevista tuloksista. Aulis E. Hakkarainen. 
KATSAUKSET. Metsätehon katsaukset n:ot 39, -tO, -t 1 ja -t2. 
METSÄTEHON OPPAAT 
Venemoottorien käyttö- ja huolto-opas. Tapio urmi. 

Metsätehon filmit 1964 
77 " Nippujen kuutiotilavuuden määrittäminen punnitusmenetelmällä" . A. Ahlström ..,-

Osakeyhtiön valmistaman nipunkuutioimislaitteen toiminnasta. (es .aika 9 min) 
78 " Maastotraktorit puutavaran kuljetuksessa". Valmet- ja Brunett-maastotrakto-

reista ja Rysky-perävaunusta. ( 18 min) 
79 " Kokeiluja uudella istutuskoneella m/ Lindroos". Koneen käytöstä tu rveruukku

taimien istutuksessa. (7 ntin) 
80 " Pinotavaran kuormausta siirrettävillä pankoilla varustettuun a utoon" . (9 min) 

Lisäksi Valmet Oy:n lahjoittama kopio heidän maastotraktoriaan esittävästä 
uudesta filmistä " Kannolta kuljetusväylille". (n. 15 min) 

METSÄTEHO 
Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsätyöntutkimusosasto 

Osoite: Rauhan.katu 15, Helsinki 

Oy Kirjopoino F. G . Lönnberg. Helsinki 1964 


