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Uittotavaran merkitsemisestä 
maalimerkeillä 

Uittajien lukumäärän jatkuvan lisääntymisen ja sen 
mukana yhteisuitos a yhä enenevän m erkkien luku
määrän on yleisesti arveltu tuovan mukanaan kasva
vien kustannu Ien haitan. Kustannusten n ousun elimi
noimiseksi on suositeltu massaerotlelun ja -niputuk en 
käyttämistä, mikä k eino epäilemä ttä alentai i n ii iden 
käsittelyvaiheiden kustannuksia. ~h1tta k o k a se toisi 
mukanaan huomatt avia haittoja ja Ii äkustannuksia 
muissa suh teissa, puutava rayhtiöt ovat asettuneet tähän 
ehdotukseen nähden tor juvalle kannalle. 15in ei jää ne 
jäljelle muuta mahdollisuutt a kuin nykyi Ien käsi tt e
lyvaiheiden kehittäminen. Eräs m enetelmä erotlelu
kustannusten alen tami eksi on ta,·aran m e rkit se
m i e n teho Iaminen. - :\'ippu-uitto teki i m~·ös ny
kyisentyyppiset erotlelut tarpeettomik i mutta toi i ti 
lalle ehkä nippuerottelut , ja jos tä tä tietä pää tä isi in 
eroon ainakin suurista erottelui ta, lask isi uittotavaran 
merkitsemisen tärkeys huoma ttavasti. 

ykyään kä ytetään maalimerkkau ta y lei e ti vain 
kuivien puomipuiden merkitsemiseen. Uittotavarassa 
maalimerkkejä on k iiytetty k okeilumieles ä toi takym 
mentä vuotta s itt en puutavaran omi lajien miele tii 
lyydytlävin tuloksin. Met ä leho joutui tämän ky ymyk
sen kanssa tekemisiin kevättalvella 1951. kun .\[ e t ä 
j a i t t o v ä 1 i n e 0 y lähetti s ill e kolme erilai ta 
maalinäytett ä pyytäen lausuntoa nä iden o\·eltumi e Ia 
uittotavaran merkit emi een. \ ahd tellu un tulkimu -
ohjelmaan kuulumaltomana ei maaleilla merki t emi tä 
voitu ottaa ko. vuonna koko laajuude aan y lemaal
ti en tutkimuksen kohteek i. Kysymy herätti kuiten
kin iksi paljon mielenkiintoa, että päätettiin tilai. uu
den tullen tutkia näytteiden py yvyytlä uittol:n·ara a , 
var inkin kun .\fet ä - ja iltovii line Oy o alli - tui tutki 
rnu ku tun nuksiin . 

1\taalinäylteet 

Kokeilu a oli käytettävänä kolme erilai Ia mnalia : 
celleclun, • märkfärg tili timmen ja punanwlla-sidos

aineseos. Celledur on ak alai ta valmi Ieila, ja se toi
mitetaan kauppoihin tahnana pellia tioihin pakatt una . 
(1'utkimuk e a ollut vä ria in oli toimii ltu jäykkänä 
tahnana ja tarvittava ohennu aine, joka ohennettiin 
vielä amalla määrä llä vettä ne temäi e ä muodo a .) 
Väritahnaa sekoilettiin oh ennu ne tee een niin paljon. 
että syntyi haluttu vii ri ävy. \ ä ritahnoi Ia toinen oli 
Punainen ja to inen k elt a inen , ja käytety t Yäriaineet oli 
vat pigmenttivärejä. 

Märkfärg tilJ timmer n :ot 7304- 1 ja 7304- 2, joi ta 
k~ytetään tä ä kirjoilukse a nimity tä m e r k k i v ä
r l , olivat ruotsalaista alkuperää. yk yi in itä valmi -
letaan Ii en ilJä kotimaa akin. Kokeillavai maalit oli 
toimitettu käytlövalmiina . Punamultaa i ältäYä pa Ia 

oli ohennettu petrolilla. 1aalinäytteissä olivat kiinteät 
a ineet laskeutuneet purkkien pohjalle kovaksi massaksi 
ja petroli oli noussut pinnalle. Puutikulla sekoittamalla 
ja purkkia voimakkaasti ravistelemalla massa saatiin 
ekoittumaan nesteeseen. 1\'[aa lin valmistamiseen tar

,·ittava värillinen lahna toimitetaan k auppoihin vaneri
n tioihin paka ttuna, ja maalin käyttäjän tulee ohentaa 
pasta noin 30 °/o:lla sopivaa ohennu a inetta (petroli , 
sangajol, tärpii tti ). Kokeiltavina oli värisävyltään kak-
i erila is ta seos ta: punainen ja ruskean punainen. 

Kokeiltavana ollut, Suomes a valmi tettu maali eos 
on dipl.in inöö ri H. Undströmin kehittämä. ~[aalin val
mistamiseen tarvittava pulveri on punamullan ja tiet
tyjen s idosaineiden seos. Tämä väriaine. josta käytäm
me nimitystii pun a m u 1 t ase o s, tuli i kauppata
varana olemaa n pulverimaisla, ja maali valmi teltai · iin 
sekoittamalla ko. pulveri veteen. 

Kokeilujen suorittaminen Kymijoella 

~laalien kokeileminen oli alun perin tarkoitettu uo
ritellavaksi uittokautena virtaavas a vede 5.. Tämän 
kirjoittajalle tarjoutui tila i uus tällai iin kokeiluihin 
kesän 1951 a ikana J(ymijoell a 1\ y m i n i 1 t o y h 
d i s t y k s e n suosiollisella m yötäYa ikutuk ella . 

Kymijoessa Hit ossa olevasta uma Ia otettiin 16. 7. 
1951 yk. i edelli senä tah ·ena kaadettu puolipuhdas 
miin t~·tukki , yksi ~· li vHolinen puolipuhdas kuu ipaperi
puuranka ja yks i edelli enä ke änä ra iinkaadettu 
kuoripäällinen koivutukki , jotka katkottiin 30 · · · 40 
cm mittais iksi pölkyiksi. Mänty- ja kuu ipölkyi Lä höy
lä ltiin d elä yhdestä kohda ta kuori ja n ila kokonaan 
poi-. Koepölkkyjii oli kaikkiaan 36 kappaletta ja 
kutakin puutavaralajia edu ti 12 pölkkyä . {aaliainei
den niukkuuden takia kunkin pölkyn päähän ja vaip
papintaan maalattiin vain juovat. En immäinen 18 
kappaleen ryhmä maalattiin välittömä ti pölkkyjen 
1·almi Iamisen jälkeen niiden ollessa aivan märkiä ja 
toinen saman 1111ruinen ryhmä kahden viikon kuivatlu
mi en jälkeen 28. 7. (kun1 1). ?.!aala tui ta pölkyistä 
pant iin en immii inen 6 pölkyn erä (kutakin puulaj ia 2 
pölkkyä) Yeteen vii littömä ti maalaamisen jälkeen, toi
nen erii maa taa rni en jälkei enä päivänä ja viimeinen 
erii noin viikon kul11tt ua maalaami e La . 

Maalattuja pölkkyjä säilytettiin aluk i kuukauden ai
ka telakan aitaa . a , jonka ulompana olevaan päähän 
oli pa rilla riu"11lla rajoit ettu opiva tila ja jo a oli 
vaihtuva vesi (km·a 2). Telakan tult ua elokuun lopul
la muuhun käyttöön pölkyt lyötiin 6 kappaleen rybmis-

ii rimalla kiinni lo i iin a ja tälla i et ryhmä t kiinnitet
tiin rautalangalla Kymijoen yli johtavaan kiinnitysvai
jeriin . .Jiilkimmäi e ä paika a pintavirran nopeu oli 
n. 0.5 ml , joten pölkyt py yivät koko ajan puhtaina. 



Kuva 1. - - Kuivuneci pölkyt !)(1/mii/.:si m crkittyinii. - Va
lok. kirj. 

Picl. 1. Dry /ogs willr painled nwrks. - Plrot o._· Villikka. 

Veteen panlaessa mä ntypö lkkyjen pystysuorasta hui
kaisijasta oli vedenpinnan a lapuolella kesk imää rin 75 
Ofo, kuusipölkkyjen 60 Ofo ja koivupölkkyjen 80 Ofo. Koi
vupölkyt vellyiväl kuitenk in nopeasti ja painuivat te
lakka-altaan pohjaan. Siirrettäessä pölkyt keskemmiille 
virtaa lyö tiin koivupölkkyjen joukkoon n. 1.5 m pitui
set havupölkyt kohoiksi , jolloin koivupölkytkin olivat 
koko loppuajan samoissa olosuhteissa muiden pölkky
jen kanssa sekä veden ellti ilman vaikutuksen ala isina. 
Pölkkyjä pyöriteltiin telakan a ltaassa pä ivi ttäin, jolloin 
ne kastuivat kokonaan. Keskemmälle vir taa viedyl pöl
kyl kasteli aallokko aika a join kau ttaaltaa n. 

J aikoi ui ki nw kscl laborai oriossa 

Vesien jäädyttyä suoritettii n Kymijoella pölkkyjen 
tarkastus viimeks i· 20. 11. Kun maalien pysyvyys 
todettiin tä llö in vielii er ilt ii in hyvä ksi, vietiin yksi 28. 7. 
maalaluista ja 4. 8. veleenpa nnuisla mänlypölkyislä Hel
sinkiin lisätutkimusten suorittamiseksi. Metsätieteelli
sen tutkimusla itoksen m e t s ä t e k n o 1 o g i a n t u t
kimus .osaston sekä Yliopiston m e t sä t e k
n o 1 o g i se n 1 a i t o k s e n luovutetlua auliisti tar
peelliset liiat ja la illeet tutkimusten suorittamiseksi ko. 
mänlypölkky p ilkoltiin kappaleiksi ja pantiin 23. 11. 
a lkaen kahden kuukauden ajaksi vesitippuun. Tällä 
tunnetusti kuluttavalla m enetelmällä koetettiin hajoit
taa seitsemässä eri kappaleessa tarkoin merkitty kohta 
maaJalusta pinnasta. 

Joulukuun alkupuolella hankittiin vielä tuore mä nty
ranka, josta katkoituja pölkkyjä käytettiin pihkan vai
kutuksen tutkimiseen. Heti katkomisen ja puolip uh
taaksi kuorimisen jälkeen osa pölkyistä pantiin labora
toriohuoneeseen kuivumaan 15 · · · l8°C lämpötilaan 
ja osa ulkoilmaan. Vallinneiden leulojen säiden takia 
ulkona säily tety t pölkyt eivät jäii lyneet, kuten oli oJ o
tettu. Lämpötila oli kuitenkin siksi alha inen , ettei pihka 
juossut pölkyistä. Kaikki pölkyt maala ttiin kolmen vii
kon kuluttua 20. 12.; maalin annettiin kuivua kaksi 
päivää samoissa olosuhteissa kuin pölkkyjä oli säily
lettykin, jonka jälkeen pölkyt pantiin veteen m etsätek 
nologisen laitoksen laboratoriossa. Vesi oli seisovaa, 
mutta se vaihdettiin kuukauden k uluessa kaksi kertaa. 
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Kuva 2. - Maalilla m erk illyjä pölkkyjä liolusaltaussa Ky
mijoella. - Vulok. kirj. 

Pict. 2. Paint-marked logs in a pool at /(ymijoki. - Ph olo: 
Vi/likka. 

Kuukauden liollamisen jälkeen, jona aikana pihka 
juoksi ulkona säilyietyisiä puista, kirjoittaja tarkasti 
yhdessä metsänhoitaja .J u v o se n kanssa sekä viimek
si m ainitut pölkyt että Kymijoelta luodun pölkyn kap
paleet. Niis tä Yuoltiin mikrotomilla ohuita lastuja, jois7 

sa 20-kerta iseksi suurentavalla mikroskoopilla tarkas
teltiin mm. maalien tunkeutumista puuhun sekä I;1 iiden 
iiToittamismahdollisuutta. 

T utkimuslen tulokset 
a. Päämerkit 

Kymijoella suoritetuissa kokeissa pölkyt tarkasteltiin 
ensimmä isen kerran noin yhden kuukauden ja toisen 
kerran noin neljän kuukauden kuluttua niiden veteen
panosta . Maalien pysyvyyttä arvosteltiin silmämääräi
sesti. Kun kaikki kokeillut maalit oliva t värillisiä ja 
hyvin näkyviä sekä kun näkyvyyden ja pysyvyyden 
vä lillä vallitsee suora riippuvuussuhde, on pysyvyy
den arvostelemisessa voitu käyttää silmin helpommin 
todeltavaa näkyvyyttä a rvosteltavana omina isuutena. 
Eri maalien pysyvyyttä arvosteltiin vertailemalla eri 
maaliryhmiin kuuluvia merkkejä keskenään ottamalla 
kussakin ryhmässä h yvin pysynyt merkki vertauskoh
teeksi ja pitämällä näitä erivärisiä perusmerkkejä kes
kenään samana rvoisina. Tarkastamalla kaikki m erkit 
sama naika isesti voitiin eri värien ja puulajien välisten 
erojen otaksua ilmenevän oikeissa suhteissa. 

Arvostelussa on pyritty soveltamaan asteikkoa: 1) 
maali ei pysy, 2) maali pysyy heikosti , 3) kohtalaisesti. 
ja 4) h yvin suhteellisen ankarasti , koska maalimerk
kien käyttämisen yhtenä perusedellytyksenä on, että ne 
kestävät koko uiton ajan selvästi näkyvinä. 

Tulokset tästä silmämäärä isesti suoritetusta arvoste
lusta on esitelty taulukossa 1. Esitetyt luvut oso~t
tavat eri maaliryhmien pysyvyyttä sadanneksina puu-. 
lajista ja maalatun puun kosteudesta sekä veteenpano
ajasta riippuvana. 

Celledur on pysynyt täydellisesti kuivaan pintaan 
maala lluna ka ikissa puula jeissa. Kuusipölkyissä se on 
pysynyt täydellisesti tuoreeseenkin pintaan rriaalattuna 
sekä samoin täydellisesti tuoreeseen pintaan maala
tuissa ja vähintää n vuorokauden kuivuneissa mänty-. 



Puulaji Maali 

Taulukko 1. 
Maalimerkkien pysyvyys pölkkyjen päässä. 

Merkkien pysyvyys sada nneks ina 

Pysyvyys 
Maala Uu tuoreeseen 

16. 7. 

Veteenpa noaika 

Maalattu kuivaan 
28. 7. 

Ve teenpanoaika 

16.7. 1 17.7. 1 21.1. 28. ~-~-29. 7. 1 4. 8. 
--------+---------~-------~-----,:-------7-

Mänty 

Kuusi 

Koivu 

Celledur E i pysy 
Heikko 
Kohta!. 
Hyvä 

10 
90 

100 100 JOO 100 

'-Merk---:----k iväri L Heik:-:---ko L50-:~- 1 1 1 
,. ·.;..·... Hyvä 50 100 100 __ 10--,0_--';----_ 100 

~eu0:amulta- ~ ~~~~~~ 1 1 1. 50 1 ~~ 1 
Hyvä 50 50 

100 . 

100 

25 
75 

JOO _c_e_ll-ed_u_r_--:1,---~-~-~-·:å_.k_o_---T--I __ ~~--i-~-100 1 100 100 1 100 1 

Merkkiväri 1 _H__,yc_v_ä __ ---+1 __ 11)...:0 __ -';-1 __ 10_0 _ __,_1 __ 1_00 __ 1 __ 1_0_0 __ 1 __ 1_0_0_--+1 _ _ 10_0 __ 

;e~J~amulta- 1 Hyvä 1 1 1 JOO 1 100 1 100 

1 
Kohta!. 1 75 1 50 1 50 1 1 Hyvä 25 50 50 100 100 

1----:-----7----_,___--'---'----- 1-+-----i---
Merkkiväri 1 Hyvä 1 100 1 100 1 100 100 1 100 1 

Celledur 
100 

JOO 

-----'--P_se_':;_:a_m_ul-ta_--'1--~-"-~-~~-··k_o _ __,_l ___ l 1 100 1 ;~ 1 
25 
75 

pölkyissä. Tuoreeseen pintaan maataluissa koivupöl · 
kyissäkin tulos on ollut ver rattain hyvä, mutta tuorei
siin m äntypölkkyihin maalattuna sekä väli ttömästi 
maalaamisen jälkeen veteenpannuissa pölkyissä väri n 
Pysyvyys on ollut heikko. 

eri merk it (28.7. m aalallu ja 4. 8. ,·eteenpantu ) k eslivä l 
hajoamatta. Kaksi kuukautta kestäneen •pommittami
sen • jälkeen merkeissä ei Yoitu todeta p ien intäkään 
jä lkeä maa lin irtoamisesta puusta tai maalip innan sä r
kymisestä. 

Mcr_kkivåri on pysynyt täydellisesti eri puulajeissa 
kaikissa muissa tapauksissa paitsi maalattuna tuoreisiin 
mäntypölkkyihin, jotka pantiin heti maa laamisen jäl
keen ~e teen , jolloin puolet merkeistä on pysynyt hei
kosti. 

Punamultaseasta on kokeiltu vain Imivaan pintaan 
)' rnaalaten. Maali on pysynyt täydellisesti kuusipölkyissä 

ja muissa pölkyissäkin kohlalaista paremmin, joskin 
näissä on h eikosti pysyneitä merkkejä melko runsaasti. 
, Tip u t u sko k e e s s a mänlypölkkyyn maalatut 

Mikro s kooppi se s sa tarkas tuksessa 30. 1. 
1952 voitiin 20-kerla isessa suurennuksessa mita t!). maa
lin tunkeutuminen puuhun. Taulukossa 2 esiteUiän 
Imivaan pintaan maaJalusta ja 6 kuukautta vedessä ol
leesta mä ntypölkysut ko. a rvot. Taulukossa on fisii'!{\ii 
sa rake, jqka osoittaa puuosan pinna lla olevan maan 
kerroksen paksuuden. Koko m aaliker rok sen paksuus . · 
on = lunkeuluma + pintak crros. 

Ccllcdt!r m uodostaa pölkyn piiässii melkoisen h yvii n 
ja yhtenäisen kalvon, joka on keviilpuun koh dalla huo-

Taulukko 2. 

Maali 

Celledur 

1 

Merkkiväri 

Punamult aseos 

Maalikerroslen vahvuus mä ntypölkkyjen pä issii Kymijoella 
a loilei.UJJ , ka ikkiaan 6 kk. kestäneen li ottamiscn jälk een. 

Kcvä tpulJ Kesäpuu 

Tunkeutuma, mm 
1 Pinta- TuH kcutum a, m m 

j 
suurin 1 I> CJTOS, 1 s uurin keskiarvo 

1 
mm keskia rvo 

! a rvo a rvo 

0.27 0.55 - - -
0.51 0.92 - 0.12 0.37 

0.27 0.54 - - -
---·- ---- - - ---

1 

Pinta-
kerros, 

1 mm 
1 

0.04 

0.04 1 

0.02 1 
1 ---

3 



a b c d e 
Kuva 3. i\iflwlien tunkeutuminen m iintypölkkyjen päihin . a . . c 2 viikkoa kuivunut , 6 kk. vedessä ollut pölkky, d ja e 

tuore, pihkottumat on pölkk y. 1 = maalikerrok sen kesk imäiiräin en pak suus. Värit a ja d celled ur, b ja e m erkkiväri ja 
c punamultaseos. - llf ik rovalolc Itkonen ja Salo. 

Pict 3. Penctrcr lion of lhe ends o{ pine logs by pain ts, a, b and c: Jl log sertsoned two weeks and fl oated six months, d 
and e: Green, WJ/lrcsin ous log. 1 = rweragc lhickness of paint layer. Co lors: a and d: ce/ledur , b and e: m arkcolor, and c: 

rcd ochre m ix lure. - Jlf icropiloto: /I konen and Salo. 

ma tlavasti paksumpi ( värisävy k irkas) kuin kesäp uus
sa. Celledur tunkeutuu yleensä vain kevä tpuuhun, mut
ta jonkin verran m yös kesäp uuh un kevä t- ja kesäpuun 
ra jakohdassa. Maali irtoaa helpos ti kesäpuusta, mutta 
kevä tpuussa ta rtunta on luja. 

Meriekiväri on tunkeutunut ta ulukon 2 mukaan no in 
2 kertaa niin syvä lle puuhun k uin muut kokeillut vär it 
(ku va 3). Merkki vä ri on tunk eutunut m yös kesä pu u
hun, ja maalikalvo on s ii nä yhtenä inen sekä tiivis. JV[aa
lin ja soiukon vä linen tartunta on eri noma isen voima-

a b c 
Kuva 4. - Pihkan tunkeutuminen mrwlin läpi. a celledu r. 
b m erkkiväri, c punamultaseos . - Valok. It konen ja Sa lo. 
Pict. 4. Resin seeping through the paint . a celledur, b m ark
colc.r, and c red ocilre m ixture. ·- Ph oto: Itkonen and Salo. 

kas, eikä m aa li irtoa puusta vetäm ä llä soiukkoa mu
kanaan. 

Punam u/laseos eroaa edellisistä sikäli , ellei se muo
dos ta mitää n ka ivoa puun pinna ll e. Mikroskooppisessa 
tarkastuksessa sen on todettu li säksi vä rjäävä n puun so
I ukon , ja yksityise t värihiukkaset oliva t tunkeutuneet 
kevä tpuussa jopa 1. 71 mm syvy.y leen. Puun pinnalla 
vä riä on hyv in ohut kerros , joten se ero ll uu va in ke
vätpuussa. Vä rin pysyvyys koepölkyissä oli hyvä . 

Ta ulukossa 3 on esitelty mikroskooppisen tutkimuk
sen tulokset joulukuussa 195 1 m aala lui sta ja kuuka u
den vedessii oll e ista pölkyistä. T a ulukossa on li säk si 
sa rake, jos ta ilmenee pölkyn säi lytys paikka ennen 
maalaamista ja veteenpa noa sekä pihkan esiintyminen. 

Cel/edur irtoaa hyvin h elposti , k oska se on jäänyt 
a iva n pintaa n (ku va 3) . Puusta tunkeutuva pihka on 
työ ntä ny t m aa lin irti. Noin 1/3 pinta-alas ta o n pihka n 
peittäm ää, millä alueella m aa li on hävinny t kokonaa n 
(k uva 4). 

Merk kiväri on tunkeutunut p ihkolluneessa ja kuivu 
neessa pölk yn päässä huom a ttavas ti syvemmlfll e kuin 
tuoreessa ja pihkoltuma llomassa. Pinnalla oleva kalvo 
vo idaa n irroiltaa sy itä rikkom a lla, jolloin kesäpuu jää 
vä rillömä ksi multa kevä tpuu vä rilliseksi. Pihka on tun 
keutunut m aalin läp i va in ha rvo issa kohdissa eikä ole 
irroilla nut m aali a pihkasuonen ympä riltä (ku va ,1). 

Punamultaseos ei estä pihka n tunkeutumista ulos 
puusta . Maali on aiva n pinnalla ja se irtoaa h elposti. 

Ta ulukko 3. 
Maali kerros len va hvuus mä ntypölk ky jen päissä kuuk auden kes täneen li ollamisen jälkeen. 

Kevä tpuu Kesäpuu 
1 Koepölk- Tunkeutu ma, mm Tunkeutuma, mm 

1 
Maa li P inta- Pinta-kyjen säil ytys 

1 

suurin kerros, 

1 

kerros, 
keskiarvo keskiarvo suurin 

1 
mm mm arvo arvo 

Sisällä, pää l 1 Celled ur 
1 

-
1 

- 1 0.05 
1 

-
1 

-
1 

0.05 
_pihkollunee t Merkkiväri 0.48 0.02 - 0.21 0.40 0.01 

Ulkona, pih- Celled ur - - 0.05 - - 0.0:) 
ka juossut Merkkiväri 0.09 0.18 0.05 0.08 0.18 0.05 

1 

vasta maalna- Punamulta- 0.05 - - - - -
misen jälkeen seos 

------------------ -------------------- --·· · -----------------~--~~~--~ 

4 



) 

Taulukko 4. 
Maalimerkkien pysyvyys pölkkyjen vaippapinnassa. 

Merkkien pysyvyys sadanneksina 

Maala llu tuoreeseen 16. 7. Maalattu kuivaan 28. 7. 

Puulaji Maali Pysyvyys Vcteenpanoaika Veteenpanoaika 

16. 7. 1 17. 7 1 21. 7. 28. 7. 1 29. 7. 1 4. 8. 

~P· / vp. 
1 vp. 1 vp. 1 vp. 1 

vp. vp. 1 vp . 1 vp. 1 vp. 1 vp. 1 vp. 
pää ll ä all a pääll ä alla pää llä all a lpäällä alla päällä alla päällä alla 

Mänty Celledur Ei pysy 50 100 
Heikko 50 12 12 
Kohta!. ij8 12 
Hyvä 50 76 

Merkkiväri 75 
Heikko 25 

1 Ei pysy 

Hyvä 1 100 \ 1 100 1 100 
P.unarnulta-

1 Ei pysy 

1 1 1 1 

seos Kohta!. 
Hyvä 

Kuusi 

1 

Celledur Ei pysy 100 
Heikko 75 
Kohta!. 25 

1 

Hyvä 100 100 --

1 

Merkkiväri Ei pysy 38 
Heikko 12 
Kohta!. 50 
Hyvä 100 100 100 

Punamulta- 1 Ei pysy 

1 1 1 1 

seos Heikko 
Hyvä 

Koivu Celledur 1 Ei pysy 

1 

100 

1 

100 

1 1 

Kohta!. 62 
Hyvä 100 38 

Merkkivä ri 12 1 Kohta!. 
Hyvä 1 100 1 88 1 100 1 100 

Punamulta-
1 Ei pysy 1 1 1 1 seos 

~-· -· -

b. Pintamerkit 

Pintaan maa la tuilla merkeill ä ei liene käytä ntöä 
kuorimaliomia ta i puolipuhtaita puita uitettaessa. Vaik
ka m aa li pysyisikin nlustassaa n, on aina olem assa 
m ahdollisuus, että m aalialusta irtoaa ja vie m erkin 
m ennessään. Koepölkkyihin tehtiin kuitenkin p inta mer 
kitkin, ja tujokset niiden pysyvyydes tä esite tään all a. 
Tauluk~o 4 on tehty samojen periaatteiden mukaan 

kuin taulukko 1 :kin . Pintam erkkejä tarkasteltiin sek ä 
vedenpinnan ylä- että alapuolisissa osissa, joten taulu
kossa on n aitä varten sarakkeet. 

Celledur on pysyny t vaippapinnassa yleensä hyvin 
lukuun ottam a tta tuoreeseen pintaan m aa la ttuja ja heti 
maalaamisen jälkeen veteenpanluja p ölkky jii. Tulok
sissa on erikoisen silmiinpistävää , että m erkH ova t säi
lynee t yleensä jonkin verran pa remmin vedenpinna n 
ala- kuin y läpuolella. Cell edur tarttuu hyvin kuoreen , 
nilaa n sekä itse puun solukkoon. Maali ei irtoa veden 
kulutuksesta. Mekaanista kulutusta kuten esim. h an
kausta m aali ei kestä irtoam atta. 

Meriekiväri on vaippapinnassakin hyvin pysyvä vii ri , 
ja vain tuoreeseen pintaan maala ttuna sekä välittömäs ti 
maalaamisen jä lkeen veteenpantuna maali voi hävitä 
pinnasta. Se kes tää yleensä yhtä h yvin vedenpinnan 
ylä- kuin alapuolellakin. Se ta rttuu hyvin karunaan ja 
puun solukkoon mutta h eikosti nilaan . Se ei irronnut 
veden kulutuksesta tipuluskokeessa . Mekaani sess.'l ku -

50 25 12 25 
50 100 75 100 88 100 75 100. 

1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 

1 1 1 
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50 50 i:JO 

12 12 12 25 
88 100 88 100 88 100 75 100 

12 25 
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1 1 

1 

1 

100 

1 

25 

1 

100 

1 

25 

1 

100 
25 75 75 

1 75 

1 1 1 1 1 1 1 1 

50 25 12 
100 50 100 100 75 100 88 100 

1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 

1 1 1 1 1 1 1 
1 100 100 100 100 100 1 100 

lutuksessa nila jäii helposti väritlöm äksi, mutta kaar 
nassa ja puun solukassa väri pysyy paikoillaan. Koe
pölkyissä m aali oli tunkeutunut kaarnassa ja puun so
lukossa 0.1 mm syvyy teen ja sen pois kuluttaminen 
edelly ttäii varsin voimakasta h ankausta . 

Punamultaseos ei pysy puun vaippa pinnassa . Va ikka 
m erkki oli hyvin sä il yny t kuuka uden ajan vedenpinnan 
y läp uolisessa osassa, se ka tosi nopeasti pölkyn kääntii
misen jä lkeen . 

L ausunto 

Edell ii es itettyyn selostukseen viita ten ilmoitetaa n 
tutkittujen m aalien pysyvyydes tä tutkimusolosuhteissa 
la usuntona seuraavaa : · 

Celledur. Päiim erkkinä sen pysyvyys mä nty- ja kuu
sipölkyissä on hyvä ja koivupölkyissä hyvä npuoleinen. 
Tunkeutuu kohlala isen hyvin puun päähä n, joten kulu
miskes.lävyyskin on tyydyttävä. E i pysy pihkottuvassa 
puussa. 

Pintam erkkinä maalin pysyvyys on hyvänpuoleinen. 
Maalin ja pinta-a inesten välinen tartunta on }leikko ja 
kulumiskes lävyys huono. 

Merkkivärin pysyvyys ja kulumiskes tä vyys ovat sekä 
pää- että p intam erkkinä kaikissa olosuhteissa h yvä t. 

Punamultaseos pysyy pääm erkkinä hyvin kuivassa 
kuusipölkyssä ja hyvänpuoleisesli kuivassa m änty- ja 
koivupölkyssä . J{ulumiskestävyys pääm erkkinä hyvä . 
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Pihka läpäisee ja poistaa maalin helposti. E i pysy pin
tamerkkinä. 

Maalimerkkien on annettava kuivua ennen puiden 
veteenpanoa. 

Maalimerkkien hankauskulumiskestävyys on merki
tyk seltään vähä inen , ja veden kulutusta kestävät täyttä
vät tässä suhteessa riiltäviil pysyvyysvaatimukset 

Pintamerkkeinä m aalimerkkejä voidaa n käyttää vain 
puhtaaksi kuoritussa tavarassa . Hakkomerkkien n äky
vyyttä voidaan tehostaa m aalilla. 

Merkitys 

Maalimerkeillä on merkitystä erotlelulyön nopeutt a
misessa ja mahdollisesti puun vellymisen estämisessä, 
mikäli päät maala taan kokonaan. Maalimerkeillä tulisi _ 
täten merkitä vain erotlelun teh oon ra tka isevimmin 
va ikuttavat, useimmiten puumäärä ltää n suurimma t 
merkit, koska suma n nopeus on ennen niiden erottele
roista suurin. Riittävän suuren ja näkyvän maalimerk in 
erottelutyöntekijä voi todeta muutamassa 1000-osa mi
nuutissa, jolloin m erkkien hakemiseen ta rvittava aika 
jää käytännöllisesti ka tsoen kok onaan pois ja työnteki
jä voi käyttää koko aikansa vetotyöhön. 

Jos tätä tietä päästä isiin lähinnä pinotavaraerotte
luilla 100 kpi.lmin. tehoon , n ousis ivat Metsäteh on v. 
1950 tutkimien pinolavaraerollelujen työtulok set seu
raavasti: 

Myllyniemen erotlelu 
Iijoen jokierotlelu 
Hartaanselän erottel u 

T ulos v. 1950 
87 k pi.lmin. 
73 
48 

Nousu 
25 °/o 
37 • 

108 • 

Erikoisen merkityksen olaksuisi maalimerkeillä ole
van ns. välierotteluilla (Myllykosken, Inkeroisten ym. 
erottelut), joilla sumasta eroteliaan k esk en uiton sivuun 
pienehköjä merkkejä ja jossa m erkin n opealla tuntemi
sella olisi suuri vaikutus erotlelun kapasiteettiin. Jos 
työtulos näillä erotteluilla nousisi edellä esitettyjä vas
taavasti esim. ·30 °/o (tai miehitystä vähennetlä isiin Yas
taavasli) , työpalkkakustannukset alenis iva t Myll ykos
ken ero'ttelulla 0.8 milj . markkaa ja Inkerois ten erot
telulla _l.5 milj. m arkkaa vuodessa v: n 1950 puumää
rän ja kusta nnustason mukaan laskien . 

]( ustannuksisla 

Eri maaliaineiden hinnoista v. 1952 a lussa, peittoky
vystä ym . ovat myyjä t ilmoittaneet seuraavaa: 

,Celledur. Väritön perusaine toimitetaan n . 30 k g p ai
navissa peltiastioissa, ja sen hinta on n . 170:- /kg. Vä
ria ineena suositellaan käy tettäväksi. pigmenttivä rejä, 
joiden hinta on n . 4 ·· · · 500 :- /kg. Jos m aalin valmis
tamiseen käytetää n kumpaakin edellä ma inittua ·10 °/o 
ja vettä 20 °/o, valmiin m aalin hinnak si tulee n . 200 
. . · 250:- /kg. Tällaisen seoksen peittokyk y on n . 4 

m 2/kg. 
Merkkiväri. Väripasta toimitetaan 45 · · . 50 kg pakka

uksina, ja sen hinta on n. 200:- /kg. Maalia valmistet
taessa p asta ohennetaan n . 30 °/o:lla petrolia , sangajo
lia ta i tärpä ttiä. Valmiin seok sen hinnaksi tulisi tä ten 
n. 150:-./kg, ja sen peittokyky olis i siveltimellä m aala
ten 10 .. · 15 m 2/kg ja ruiskuttamalla 15 · ·· 20m2/kg. 

Punamultaseos toimitetta isiin k auppaan pulverina, 

jonka k äyttäjä sa is i sekoittaa veteen. Valmiin maalin 
hinnaksi tulisi n . 30 :-/kg, .. jos kuiva pulveri maksaisi 
n. 100:-/kg. 

Maalimerkit lienee edullis inta tehdä suurella sivelti
mellä lyömällä, koska ruisku! ovat h ankalia siirrellä ja 
maalin kul utus tulisi pinon rakojen takia suureksi. 

Loppulause 

Metsä teholla on pa raikaa meneillää n maalimerkki
tutkimus koko laajuudessaan. Sen tulosten odottaminen 
vie k uitenk in ensi uittokauden yli. 

Edellä seloslettuun pieneen a ineis toon perustuva sel
vittely antoi kuitenkin varsinkin merkkivärin kohdalla 
s ik i positiivisia tuloksia, että olisi mielenkiintoista 
nähdä tuloksia sovellellavan käyWntöön. E llei kukaan 
uit~aja suostu - _.vaikkapa osaksi uittoyhdistysten kus
tannuksin - merkitsemään maalimerkeillä koko puu
•nääri:iä nsä, voita isiin maalilla merkitä tietty ryhmä sa 
man omistajan puita , joka r yhmä saapuisi erottelulle 
jokseenkin samana ika isesti, niin ellei suma sisältä isi 
yhtäa ikaisesti saman uilla jan muilla m erkeillä m erkit
tyä sam anla ista puutavar aa. 

E dellä selostettu p unamultaseos on tutkituista maa
leista kustannuksiltaan edullisin. Veteen sekoitettavan 
pulverin käyttiimisen linjalta pitä is i pyrkiä ratkaise
maan k oko maalimerlddkysymys. 

Kymijoella kokeiltu pölkkyerä on jä tetty jokeen tal
vehtimaan ja lisä tuloksia m aalien pysyvyydestä voita
neen antaa a ikanaan. On luultavaa, ettei maalien pysy
vyys h uonone, vaan edellä esite ty t sadannesluvut (ta u
lukot 1 ja 4) jäävät voimaan. 

Pentti Villikka: 

On tbe. MarMng of Timbe1· f01· Flo~ting wilh 
Paint 

S U!\IM A RY 

In Finland, timhcr to be Floated is usually marked by 
culting, but these marks arc not as clearly visible as would 
he desirecl. Clearer marks are therefore very necessary. 
A possible means woulcl he the use of bright paint, but 
unfortunately no suitable paint has heer1 available so far. 
The methocl is rather cxpensivc, especially as .lhe pa int 
hardly stays on timber throughout an over-summer drive. 
Faced with lhis problem, Metsäteho has experimenled with 
some new kinds of painl, and lhe following reporl has been 
made about them. 

C e 1 1 c d u r. As an end-mark it stays well on pine and 
spruce Iogs and fairly well O'i birch logs. ll penetrates the 
end of the Iog ralher wcll ; thus its resistance lo fri ctio'n is 
satisfactory. It does not slay on timber thal tends to become 
rcsinous. 

As a side-mark lhe paint slicks lo lhe Iog fairly well. 
Microscope examinalion has shown, however, thal lhe paint 
does not acl hcre closely to thc log surface; therefore the 
resistancc to fri ction on thc surface is small. 

M a r k - c o 1 o r. It stays well on Iogs and has a good 
res islance lo fric tion both as an end-mark and as a side
mark, in all condilions. 

R e d oc hr e mi x lu rc. As an cnd-matk lhis pa int 
Iasls well on dry sprucc Iogs and fa irl y well on dry pine 
and birch Iogs. Tts resistance to friction 'as an end-mark is 
good. Rcs in easily pcnct ra lcs' and removes the paint. ll does 
not stick to wood as a sidc-mark. . 

In gcncral, pa inlecl marks musl be dry heforc the logs 
arc rolled into thc stream. The resis lance of pa intccl marks 
to fr iclion is of litlle imporlance, and marks able to resist 
lhe fri ction of watcr suffi cc in lh is respect. As side-marks 
pa inl ~ can he used only on fully ba rked limber. The same 
painls may also be usccl lo improve the visibilily of cul 
marks. · 

- . ;.:. ... 
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