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K asvavien puiden kemikaalikä-sittely kuoren 
irroittamiseksi ja kuorinnan helpottamiseksi sai 
alkunsa K anada sa W h i t e n toimesta 1940-
luvun alussa. iitä läht ien tätä menetelmää on 
kokeiltu ja t utkittu eri puolilla maailmaa innok
kaasti. J ohtavas a asemru sa tällä alalla ovat olleet 
Kanadan ja A:n tu tkimuslaitokset ja puu
tavarayht iöt . \ iime vuo ina menetelmän kokeilut 
ovat olleet käynni sä myös Euroopassa, jo sa asiaa 
selvitelleistä maini ttakoon G 1 ä se r Länsi-Sak
sassa, Z i e g e r Itä- aksas a, M: a te r n a ja 
Nova k T sekkoslovakiassa sekä Ne n z e 11 
Ruotsissa. Meillä uomessa suoritettiin alustavia 
kokeita vv . 194 - 50 Metsätehon toimesta, joskin 
tulokset olivat melko vaatimattomat. V:n 1954 
alkupuolella ryhdyttiin Enso-Gut zeit Osakeyht iön 
toimitusjohtajan , vuorineuvos W m L e h t i se n 
aloitteesta suunnittelemaan laajan t u tkimuksen 
. uorittamista kemialli en kuorinnan käyttömah
dollisuuksista ja pääte tiin suorittaa työ em . 
yhtiön ja ~etsätehon yhteisvoimin. Enso-Gutzeit 
Osakeyht iön puol sta t u tkimuksen johtoon osal
listuivat dipl.ins. Tur ma No r ta ja metsän 
hoi tajat Lauri ja Tor s t i L a h t i. K en ttä
työt aloitettiin ke ällä 1954 myrkyttämällä n. 3 000 
runkoa (tasan kuusta män yä ja koivua) Ruoko
lahdella . K oealue ij aitsi man tereesta eristetyssä 
niemessä. Myrkytyksiä uoritet iin kesä-, heinä
ja elokuussa. K ru'illä olevan elostuk en tulokset 
pohjautuvat pääosiltaan tämän materiaatin käsit 
telyyn vv . 1954- 55. Tulo ten muodo tu ttua erä is
sä suhteissa myöntei iksi pä-ätettiin kokeita jatkaa 
amassa paika sa ja uurin piirtein yhtä suurella 

materiaalilla . udes a käsittel} ainei tosta on t u 
loksia saatu tähän m nne ä muka.:'\n ra joitetusti. 
Metsätehon o alta tu kimu määrärahois a ovat 
va tanneet v. 1954 1etsätehon jäsenet mutta 

Kuva - Photo 1. R ngasta.ja sO\·eJ uu kuusirunkojen rengas
tukseen. R nkaan korkeus 3'. Yalok . ::\letaäteho. - The 
girdler i8 auitahle for girdling spruu Utn8. Wi<Uh of girdle 

3 in. Photo JleUäUho. 

Kuva - Pboto 2. Kuorima.ve itsi on mänty- ja koivupaperi
puurunkojen rengastuksessa. tehokas, mutta. kuusirunkojen 
rengastus sujuu siUä. hitaasti, ko ka. oksat on karsittava. pys
tystä. työasennosta johtuen n. l l /2 m korkeudelle maasta.. 
Va.lok. M:etsä.teho. - The draw-kni{e i8 effectit:e for girdJ,ing 
pine and birch pulpwood stems but slow for girdJ,i'l!J spruce 
etem.!l as, due to the vertical working position, the branchee mtl8t 
be branched to approx. 1.5 m. above the ground. Photo Mwäteho 

v. 1955 pääosalta Pienpuualan toimikunta. K o
keita suoritettae a on jouduttu turvautumaan 
myös Oy K aukas Ab:n ja iellä erityisesti yli-ins. 
V ä in ö S o meri n apuun eräiden tehda kokei
den osalta. 

K oska arsenitrioksidin ja natriumhydroksidin 
vesiliuo on muualla uoritetui a kokeissa todettu 
vakuuttava t i parhaaksi, ke kitettiin kokeilut tä
J?.än aineen käyttöön. To in kokeiltiin myös pie
nessä mitassa eräillä hormoonivalmisteilla ja 
ammoniumbifluoridilla, mutta tulo ten osoittau
duttua negatih·isiksi ei niihin tä.s ä yhteydessä 
tarkemmin puututa. 

Kemikaalikäsittelyn suoritus ja kustannukset 

K emikaalikä ittely uoritettiin meillä iten, että 
rungon ympäri tehtiin vaihtelevan korkuinen kuo
reton rengas, johon ar enikkiliuos iveltiin. Mene
telmähän on tuttu vanha taan . \. 1954 renga tuk
sessa käytettiin Enso-Gutzeit 0 akeyhtiön toi
mesta valmistettuja renga tus yökaluja (kuva 1} 

kä kuorimavei tä (kuva 2). Kun työntekijät oli
vat kesä-heinäkuun käsittelyis ä ehtineet jo a
kin määrin tottua uuteen työhön uoritettiin elo
kuu a (6.- 10 .. ) renga tustyö tä aikatutkimus 
(piirro 1}. Koivulla ja männyllä aavut ttiin 
kuorimaveit ellä selvästi edullisempi tulo kuin 
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Piirros - Fig. l. Karsintaan, rengas tuksoen ja r nkaan puh
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Piirros- Fig. 2. Karsintaan, rengastukse('n ja renkaan puh 
distukseen kulunut aika heinäk . 1955. R engas 0.5 m maasta, 
- T ime spent on branching, girciling, and cleaning the girdle. 

July 1955. C'rirdle 0.5 m. above the g-rcnmd 

n . rengastajalla . Näiden puulajien rengastusajat 
oliva t lähellä toisiaan , kun taas kuusen rengastu 
sujui hitaasti runsaasta karsinilst yöstä johtuen . 
Työtulos jäi kaikilla puulajeilla heikoksi , koska 
miesten osittaisen t ottumattomuuden lisäksi kuori 
oli jo kiintonaisempaa kuin kesä-heinäkuussa ja 
ennen kaikkea koska rengas tehtiin mahdollisim
man alas puun tyveen {10 .. . 20 cm kaatoleikkauk-
e ta). 

V :n 1955 aikana kokeilt iin aluksi saksalaisilla 
kuorintavälineillä, jotka eivät kuitenkaan o oit 
tau tuneet erikoisen onnistuneiksi , ko ka ne vaati
vat rungon kiertämistä kahteen kertaan. Myös
kään amerikkalainen Armstrong Co :n rengastus
kirves ei saavuttanut hyväksymistä. Siksi päädyt-
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t iin jo v. 1954 käytettyihin työka luihin. Rengas 
tehtiin nyt noin 0.5 m maasta . Kuorimaveitsell ii. 
tehdyn renkaan korkeus vaihteli 4 .. . ". Rengasta
jalla t eht iin 3" renkaita. Aikatut kimuk essa sama 
mies rengasti kutakin puulajia y hden päivän 
kuorimaveitsellä ja toisen rengasta jalla. 

Rengast uksen tehotyöaika sivuaikoinec-n (kar
sinta, raivaus ja renkaan puhdistus) oli nyt oleelli
sesti pienempi kuin edelli enä vuonna (piiiTos 2) . 
Männyn ja koivun rengastaminen suj u ivat hyvin 
tasaisesti. Molemmilla puulajeiJla oli kuorimaveits i 
soh·ästi joutui ampi t yöväline. Aivan valtaosa 
renga tusaja ta kului näillä puulajeilla var inai
seen renkaan tekoon, kute-n taulukosta ! ·ilmenee . 
Raivau - ja kar inta yön määrä on näillä puu
la jeilla varsin \ ähä inen. Rengastajaa märmylle 
käytettäe ä kului paljon aikaa renkaan puhdista
miseen (jälk.ikä i tel yn) koska nilan poistaminen 
kuului työ vaatimuksiin. Kuusen rengastu ksessa 
kuorimaveitsen käyttö ei sen sijaan näytä talou 
delliselta (piirro 2). Tämä johtuu onnen ka ikkea 
karsimisajan suuruude ta (taulukko 1). J os kun
sen rengastukse a käytetään kuorimaveistä, on 
runko karsit ta \ a py ty tä renga tu asennosta joh
tuen ja riittävän ö ken telytilan saamiseksi niin 
ylhäältä , että. karsi ruisajan kasvu ta ei voida 
välttyä. 

:n 1955 aika tutkimustulosten pohj alla on las
kettu , kuinka uureksi yötulo muodostuu , kun 
t yörylunän muodo taa 2 renga tajaa ja l sivelij ä . 
Edell k enä on ed lleen , että puu t ovat val
miiksi leima uj a kuten tä ä ta paukse sa oli 
asianlaita . iirtymi aikoina on käytetty 4" pu!Ue 
5 m siirtymismatkaa a taavaa aikaa 14 cmin/ 
runko, 6 .. puille 10m iirt mi en kulunu ta aikaa 
24 eminfrunko ja " puille 31 cminfrunko (15 m). 
K ä itellyn puumäärän mui tiinmerkit emisaika , 
6 cminfrun ko, on pidetty vakiona kaikenkokoi ille 
puille. K e keyt kset la ke t iin 10 % :ksi tehotyö
aja t a . 

Tauluko a it yi ä tulot i t a käy ilmi ha-
ainnollise i mit n voima.kkaa t i öku annuk 
et ka v at rungon koon pienent ä . K ki

kokoi iksi kat ottavilla 6 .. paperipuurungoilla ö
palkat vaihtel at puulajista riippuen 25 .. . 32: -
mk/p-m3 . ur mpien runkoj n kä itt ly ui 
luonnollise i halv mmaksi , kun taa pien mpi n 
runkojen kä i t 1 on hida ta ja kalli ta t ötä. 
Täl lai iin ö uloksiin pää min n d llytt ää koh
talaista to un i uu ta ja ön urakkaJuon oi
suu ta. ateisilla äillä täytyy t ö uloksi ta in
k.iä, ko ka iv 1 i sate lla kä päinsä . \ oimaka · 
sade näet huuh oo myrkyn pois. 

Pieni ä 1 imikoi a ei 3 mieh n t öryhmä ole 
para mahdollinen . iksi uoritettiin myös pä ivän 



kesLäuyL koe, jos::la sanm mies 
suorit ti koivulla sekä kuorima 
veitsellä rengastami en että si
velyn. Nä ihin työvaihei iin käy
tetyt ajat ilman puulta toiselle 
siirtymistä jrt runkoluvun muis
t iinpanoa sekä. ke keytyksiä on 
esitetty piirrokses a 3. ii tä ha
vaitaan , että ivelyaika on niin 
tarkasti puolet renga. t uk een 
kuluneesta ajasta, että kokei sa 
pääa. ia lii e t i käytetty 3 miehen 
työryhmä on hy ,·in sopiva . 
Vaikka tässä tapaukscs. n. työn
tekijän kannettav:ma oli myrk
kyastia, ei se ole uuren tanut 
siirtymisaikaa. K äyttäen amoja 
perusteita kuin edellä 3-miehi 
sellä työryhmällä on t ötulok
seksi ja työku tannuk. iksi saatu 

1 

1 

4' 
H.unkoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 
Kum·i ttua p-m• ............ .. 10 . 
mk/p -m3 . • • • . • . . • • • • • • . . • • 93 

Ttt.ulukko - Tablo 1 

Rengastusajan ja kaantuminen v . 1955. - Diatribution of girdling time in 1955. 

Raivaus ja Jälki-
kar inta Rengastus kä itte ly Yhteensä 

Puula j i Työlmlu 0 /earing ~nd Gird/iurl After- 'l'olaf 
1'ree 'l 'ool &ra.nching treatme11t 

species 

cmin/runko - rmi11. '-•tcm 
----

K uusi K uorima,·oitsi 1 
Drnw-k,tife 

1 

64. 1 iiO.~ 0.3 11 -Ui 
Spruce Rengas! aja 

Girdle-r 

1 

33. 1 39.!) - 7:!.0 

.\Län ty K uorirnavoit,si 1 

Dt·aw-kllife 3. 1 5 .3 - Gl..t 
f> ine H.ongastaja 

rlirdle•· .JA :i6.2 16. 7 71.3 

l(oivu Ku01·imaveitsi 
Drw•1-kni Ie 10.0 5 .2 3.5 7 1.7 

Bircl~ Rengas taja 
Gird.ler 5.8 76.6 1.6 84 .0 

-

päivässä (6 t): sanottavia paaomia . Mutta jos käsiteltävien run
kojen suuruus pienenee 3 .. .4 t uu m.aan rinnan 
korkeudelta, a ia muuttuu aivan toisenlaisek.<>i. 

K o i v u 

6' 
2 0 

42.0 
24 

2 10 

84.0 
12 

'l'yö on siis sujunut hieman nopeammin, mutta 
eron pienuuden johdosta voi todeta ainoastaan , 
että l miehen työryhmä on saman veroinen 3-mie
hi en työryhmän kanssa. 

A:ssakin on tähän a iaan kiumitetty vakavaa 
huomiota ja pyritty kehittämään nimenomaan 
pienten runkojen kemikaalikäsittelyä (C o o k & 
H a m i l t o n ). Rungon tyveen hakataan haavoja 
esim. Cornellin työkalulla, petkelcellä tai kirveellä 
ja kemikaali ruiskutetaan näihin haavoihin p ie
nellä käsi- tai elkärui kulla . Yksi mies voi hoitaa 
tällöin koko työn tar vit ematta asetella työkaluja 
välillä yrjään . Metsätehon uorittaman t utki
muksen mukaan näihin työvaiheisiin kuluu aikaa 
19 cminjrunko eli 14-.2 % koivun kemikaalikäsitte
lyyn kuluvasta aja ta ilman keskeytyksiä : K oska 

Saadut tulokset ilmaisevat, että keskikokoisten 
paperipuurunkojen ja tukkipuurunkojen kemikaa
Jikä ittelyn työku tannuk. et jäävät kohtuullisen 
pi niksi. Työkaluihinkaan ei tarvit e kiinnit tää 

Taulukko - Table 2 

H ngastusajan sul!ruu ja koko kemikaalikäsittelyn työtulos sekä työkustannukset. 
Työryhmässä 2 rengastajaa ja 1 ivelijä. ~liehen päiväpalkka 1 0:)0 m k.- Girdling time, 
toorl· result and lahour co t of tlte whole chemical treatment. Team of ? girdlers and 1 

applier. JUan'a daily llXJ{JUI 1 000 marks. 

Työry hmän työtulos/ 
6 t l~alkka 

Rongastusai ka l'erformance of temn JlCr ku tan-
1 mieheltä, 6 hours nukset, 

Puulaji D 1·1 
. cminfr mk/p -m• 

Tr e DRH G1'rdlitl{f t i me kuo•·ittua II' agc cosi-<, 
speciea of Olle> man. runkoa r-m• 11wrks 1>er 

cmin. per stem Ctt.111... piled f'U.111. piled 
stems 

mlllt~ure mea.sure 
barked 

Kuusi 4 ·' 4 1 760 22. 132 
pruce 6 1.13 630 94.5 32 

8 1.31 :HO 216.0 14 

Mänty .. 0.70 1 020 30.6 9 
Pi 11e 6 0.96 750 105.0 29 

8 1.22 590 206.5 15 

Koivu 4 0.73 9 0 29.4 

1 

102 
R irch 6 .9 1 790 11 .5 25 

8 1.22 590 236.0 13 

myrkky leviää hyvin heikosti 
sivulle päin, on haavoja tehtävä 
runsaasti. Amerikkalaisten C u r
r y'n ja R u h m o r e'n mu
kaan lehtipuiden tappamisessa 
ja kuoren ilToi tamise sa riittää 
4 ml 50% arsenikkiliuosta tuu
man päähän toi i taan tehtyihin 
porareikiin. :Mi n a ia on haa
voja tehtäe ä, on vaikeata il
man omia kokeita päätellä. Tun
tuu joka tapauk e a todennä
köi eltä, et ä pien ten puiden 
kemikaalikä ittelyn työkustan 
nuksia voida.an täten jonkin ver
ran alentaa. 

Toisena pääryhmänä ovat var-
inai et kemikaaliku tannukset 

kuljetu - ja vara toimismenoi
neen . Näi ä kokei sa käytetyn, 
Rikkihappo- ja uperfo faatti-
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cmin/ ru.nko - s t em 
200 .-----~----· 

180 

140 

120 

0 
4 6 6 10 ll 

Dl.J t uUlllaa - DBB inchu 

Piirros - Fig. 3. Saman miohcn 
suorittamaan koiv un rengastukseen 
kuorima.ve itse llä ja sivolyyn kulunut 
aika.. A = sively, B = rengastus 
ilman siirtymistä puulta. toisello ja 
keskeytyks iä. - Time spent by one 
man on girdling bi·rch with a draw
!.:ni/e plus applying the poison ( bl-u..•h. 
ing ). A = brushing, B = girrUin(l 
without movenwnt from tree to tree 

and interrupt ions 

tehtaat Oy:n valmistaman 40 % arsenikkiliuok
sen hinta ei ole valmisteen tilapäisluon to isuu
de ta johtuen tiedossa, mutta esim . G 1 ä se r 
( 1955) mainitsee 20 % liuoksen hinnaksi l. 90 
DMfkg (noin 16 : - mk). Ainemenekki vaih
telee myös tuntuvasti rengastamis- ja sively
tavasta riippuen. Jos oletamme valmiin a rsenikki 
liuoksen maksavan käyttöpaikalla 200: - mk/kg, 
ovat a inekustannukset esim. männylle suunnilleen 
seuraavat . 

Arsenikkiliuostfl gr/runko 
mk/p-m3 .••.....•..• . • . . 

4 

15 
10: -

Dl.3· 

6 
20 

3· -

'> _/ 

l : 60 

Välittömät a inekustannukset onlt sijs noin 10 % 
työkustannuksi ta. Luonnollisest i ka.an menoteivät 
pääty vielä tähän sillä etenkin kemikaalin vara -
toiminen voi nousta huomattavan kalliiksi. Myös
kään työnj ohtomenot eivät i älly Ja kelmaan . 
Näiden menoj en markkamääräi en uuruuden 
ar v101mi een ei täs ä h teyde sä ole mahdollisuuk
sia . Toisaalta laskelmassa ei ole otettu huomioon 
sitäkään , että t ietyis ä tapauk i a leimaus voi
daan uorittaa renga tami en y hteyde ä jolloin 
ka hden työ\aiheen yhdi tä minen a lentaa kustan 
nuksia. 

Käsinkuorinnan tulokset 

K ä illä olevan uuden menetelmän kannattavuu 
den t arka elussa muodo taa ver~ailu tavallisten 
käsinkuorintamenetelmien kan a tärkeän o an. 

amalla tämä ,-ertailu paljastaa o a pnillcen mene
telmän kannattavuuden ven attuna koneelU. een 
varastokuorintaan , jonka kustannuk et ovat ny
kyisin a maa suuruu luokkaa kuin käs inkuorin
nassa. 

Syyslcuorinta 

Ko ka pääo a meikäläisestä paperipuunha k
kuusta , milloin puolipuhtaaksi teosta on k sy
mys, suoritetaan syksyllä ennen pakkasten tuloa, 
verrataan ensiksi arsenikkipuiclen syksyllä 1954 
tapahtunei a kuorin a kokeis a sa-atuj a tuloksia 
tavalli ten puiden kuorintaan . Marraskuussa 1954 

Tau lukko - Ta.ble 3 
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K esällä 1954 a.rsenikiUa. käs iteltyje n kuusten ja. mänt je n kuorinta-a.ika. (kuorinta ja 
pukille nosto) verrattuna. käsittelemättömien puiden kuor intaan ma.rrnskuussa. 195-L 
P etkelekuor inta. - Barking time (bark:ing plus lifting Orllo trestle) of the spruce and 
pine trees treated with arsenic i n the summer o/ 1954, compared with barki.ng of tmtreated 

trees in November 19å4. Barking by bark spud. 

1 
Rungon käyttöosan b.-uutio, k-m3 kuo-1 1 Runkoja. , 

1 l'uula.ji K äsittelytapa 
rotta - Volume of tttilizecl part of s~m, 

1 

kpl -cu.. m. ( a) exrl .. barl.: Tree Treatment • umbe-r 
species 

0.02 
1 

0.06 1 0.1 0 1 0. 14 1 0.1 
1 

0.22 of logs 

cmin /runko - cmin. per stem 
Kuus i K äsittelemä tön 

Untreated 1.44 2. 70 3. c 5.20 
1 

5.33 6. 0 57 

iSpn.ce Ke ä-he inäk. k.i-
sitte ly 

Treated i n J une -
1 J uly 1.20 2. 10 1 2.40 3.90 4.40 5.47 33 

Aja.nsäästö, % 
1 1 1 1 T ·ime-saL-ing, % 17 22 :!0 9 - 17 1 9 _., 

-----

1 

cmin ,' runko - cmin. pe-r Skm 

li\länty K äsittelemätön 

Untreated 1 2.29 3.60 
1 

4.93 6.0 6.!l7 7. 7 9 
P ine K esä-heinä k. kä- , 

sittely 

3.20 1 
T reaterl in June-

1 J uly 1 2.27 3.60 1 -t - ·> 4.40 27 . ,_ 
---------

!Aiansäästö, % 
1 1 JTime-saving,% 0 35 1 21 20 1 44 
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Piirre:>- Fig. 4. Eri tavoin ko ä-heinäkuussa 1954 rengastet
t ujen ja s ivelty jen mäntyjen kuorint.a-aika marraskuussa 1954. 
Tyvipölkyt. - Barking time in 7\'ot· mber 1954 of pinea girdled 
aml bruahed by different methoda i11 Jtt11e-July l!J-54. Butt /og.~ 

sai yksi työntekijä kuorittavak e n toi. en miehen 
kaatamia, karsimia ja pölkyttämjä runkoja, kuus
ta, mäntyä ja koivua. Ku01·inta-aikaan sisältyy 
tässä tapaukse a myö no to pukille. Petkele
kuorintaa koskeYat tulokset on esitetty taulu
kossa 3. iitä havaitaan , että arsenikilla käsitel
tyjen kuusten kuorinta-aika on äännöllisesti pie
nempi kuin käsittelemättömjen. Ajansäästö vaih
telee tavallisis. a paperipuurungon suuruusluo
kissa 20 % :n molemmin puolin pienen tyäkseen sit
ten suurimmilla rungoilla . llmei e t i käytetty 
ar enikkimäärä ei ol ollut uurimmille rungoille 
riittävä. Männyn kuorinna a t ulokset ovat oleel
li esti toisensuuntaiset. Pienimpien runkojen kuo-

cmln/pöl kky - log 
400 

)00 

200 

0 

8 12 16 20 12 16 

[ eak l llplml tta -

Piirros - Fig. 5. Kesä-heinäkuUBSS 1954 myrkytettyjen män
tyjen kuorint.a-aika marrasku 1954 eri työkaluja käytet
tåessä. Tyvi- ja välipölkyt. - Barking time in ovember 
1954 of pinea poi.to~ in June-Jttly 1954, uaing different 

barking too/.8. Butt and middk log8 

rinnassa ei ole saavutettu rnitään ajansää.stöä, 
kun taas keskikokoisten ja , uurten runkojen kuo
rinta on sujunut hyvin. Mäntyrunkojan latvaosat 
ovat tuottaneet eniten hankaluutta. 

Arsenikkiplliden kuoriiltatulokset riippuvat. kui
tenhln niin voimakkaa ti moni ta eri tehljöi tä, 
joita tavallisten plliden kuorinna a ei esiinny, 
että on syytä lähemntin tutkia a iaa, varsinkin 
kun kirjallisuudesta on vaikea päästä näi tä 
asioista perille. 

Ensinnäkin elokuun käsittely o oittautui syys
kuorinna a illan myöhäi eksi. Puut to in kuoli
vat, mutta kuori ei ollut tyydyttävä t i irti . 

Renkaan alapuolella oleva kuori oli melko t iu
ka t i kiinni. aman tapaisiin tuloksiin on päädytty 
mm. USA:ssa (Co o k & H a m i 1 t o n ). 

3 tuuma.n renga o oittautlli havupuille yleensä 
riittäväksi, ko ka 6 tuuman renkailla varustettu
jen plliden kuorin tatulokse eivät olleet yht-ään 
paremmat. 

Oli yllättävää todeta, että rf'nkaan si veie
ntinen arsenikkiliuoksella vain yhteen kertaan 
tuotti paremman tulok en kuin yhtäpäätä suo
ritettu kaksinkertainen ively. Tavallaan tulos 
on luonnollinenkin, illä havupuu ta ehtii jo ennen 
sivelyä kihota renkaaseen pihkaa, jonka päälle 
ensimmäinen sively suoritetaan . Jo samaa koh
taa sivellään uudefrt,aan, tahtovat ar enikki- ja 
pihkakerro irtautua kokonaan joten paikka jää 
helposti ilmnn arsenikkia. a.atuja uloksia valai
see piirros 4 männyn tyvipölkkyjen o alta . ama 
ilmjö oli havaittavi a molemmilla puulajeilla. 

Onko petkelekuorinta ainoa mahdollinen ja pa
ras tapa erikoise ti männyn kuorinna a, on hyvin 
kys enalai ta, illä ns. puukkokuorinnalla (u eim-
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Piirros - Fig. 6. K ku 1954 käsiteltyjen koivujen kuo
riota-aika marraskuussa 1954 verrattuna kesä-heinäkuussa 
käsiteltyjen kuusten kuorint.aan. - Barking time i n ovem
ber 1954 of birchea treated i n June 1954, compared with barking 

of 8prUCU treated in June-Jttly 
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Ku,·a - Photo J. Oksattomista mänty. ja koivupölkyis tii. 
saadaan. täysin nilapuhclasta paperip uuta. Vaiole Metsäteho. 
- Branchless pine ancl sp1·uce logs yielcl t~•lty clean pulpwood 

when sap·barked. Photo Jfetsäteho 

miten aisau s petkeleellä ja kuoren poisto puukolla 
tai puutikulla) saavu tettiin heinäkuussa käsitel
tyjen män tyjen kuorinnassa lupaavia t uloksia 
(piirros 5) . Kokeet suori tettiin siten , että petkele
ja puukkokuorintaa suoritettiin eri päivinä ja että 
tuloksissa ei puukkokuorintapäivien t uloksi ta ole 
poistettu pölkkyjä, jotka oli pakko kuoria petke
leellä. Rungon oksikkaassa latvaosassa kuoren 
puukolla irti kään täminen ei t ietenkään käy jo 
senkin takia, että karsinta jää silloin a ivan liian 
huonoksi. amasta syystä ei kuusen puukkokuo
rintaan ole sanottavia mahdollisuuksia. Ko ka 
tällainen työtapa oli työn tekijöille verraten ou to 
ja koska työmenetelmää joudutaan nimenomaan 
männyn kuorinnas a vaihtelemaan pölkky pöl
kyltä, on luonnollista, ettei näin lyhytaikaisi sa 
kokei a voitu aavuttaa parasta mahdollist a tu 
losta. Männyn kuorintatulosten paran tamiseen on 
siis uuret mahdollisuudet. 

Pakkanen on arsenikkipuiden kuorintaa eri ttäin 
voimakkaasti haittaava tekij ä. Jo pieni, yhden 
yön kestänyt pakkanen eh tii jäädyttää kuores a 
ja kuoren alla olevan ,·eden niin taydellise t i, ettei 
kuorinnasta tahdo t ulla mitää~. Koska meillä 
e iintyy verraten runsaasti t ilapäisiä syy pakka-
Ia (etenkin öisin ), jotka eivät tavalli ten puiden 

8 

kuurintaan sanot.ta \·ast.i va ikut a , rajo ittaa arse
nikkipuiden kuoren n opea jäätyminen jo muuten
kin lyhyttä kuorintakautta tuntm·ast i. Toistai
seksi ei ole t arkkaa t ietoa miten varhain yksyllä . 
arsenikkipuiden kuorinta \Oidaan a loi ttaa, mutta 
tehdyt pistokokeen luontoiset havainnot viittaa
vat lokakuun a lkuun. 

K oivun syyskuorinnas a ei voida saavuttaa. 
minkäänla i ta menestystä (piirros 6). Samanla i
siin tuloksiin on päästy Itä- aksas a (Z i e g c r) 
ja U A:ssa ((' o o k & H a m i l t. o n ). 

V arastokuorinta 

Talven aikan a a r enikkipuiden kuorinta e i 
yleensä käy päinsä, illä kuori on t iukast i kiinni 
jäätynyt. Tilapäi e t i uoja. äiden a ikana kum·in 
taa t.osin voidaan suorittaa. J o. se ei ole tapahtu
nut syksyllä , voidaan puut kaa taa ja. pölkyttää 
talvel! a ja kulj ett aa vara tolle kaukokuljetusväy
län varteen , jo a vara tokuorintaan voidaan ry h
tyä pa kkasten päätyttyä viimeistään toukokuun 
a lussa. Kuoren sula minen on kuitenkin ehdoton 
edellytys t.yön aloittamiselle. 

Varastokuorintakokeet suoritettiin kahta työn
tekij ää seuraten 4. - 16.5.1955. K äsittelemät tö
mien kuusi- ja mäntypaperipuuerien lisäksi kuo
rittiin jokai en kä ittelykuukauden kuusta, män 
tyä ja koiYua . Kumpikin työntekij ä sai käyttää 
parhaik i katsomiaan työkaluj a ja -menetelmiä 
lyhyen alkukokeilun jälkeen. Työntekijä A (työta.i
dolt.aan keskinkerta.inen, hentoraken teinen) käyt ti 
arsenikkipuiden kuorinnas a run aa ti puukkoa 
petkeleen li äk i, kun taa työn tekij ä B (vankka
rakenteinen ja taitava) käytti enemmän petke
lettä. 

2m kuu ipaperipmm kuorinna a t yöntekij ä A 
kuori arsenikkikuu ta eri ttäin hyvin (piirro 7), 
sillä heinäkuus a ja elokuu a kä iteltyjen kuusten 
(367 pölkkyä) kuorinna a aikavoitto oli käsittele
mättömän tavaran (173 pölkkyä) kuorintaan ver
ratttma euraava. 

Latvaliipimitta . cm K eskian·o 

10 12 14 16 1 ' 

A ikavoitto, ~~ 

31 20 27 2 1 2-1-. 6 

en ij aan yön tekijä B kuori heinä-elokuus a 
käsiteltyä a t enikkikuu ta, joka oli osittain jää sä, 
kylläkin a malla nopeudella kuin työntekij ä A, 
mutta kä ittelemätön tä kuusta paljon paremmin, 
joten mitään aikaYoi toa ei pääs yt syntymään 
(piirros ). K äkuu kä itell:yn ar enikkikuusen 
(230 pölkk ä) kuorinna a hän n ijaan oli vi lä-
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l. ' iirros - F ig. 7. 1954 myrkytettyjen kuusten ja mäntyjen, 
jotka. oli kaadettu ja. pölkytetty tamm i-helmikuussa. 1955, 
va.rastolla. kuorinta.a.n ja s ii rtelyyn kulunut a ika verrattuna 
käs ittelemättömän kuu en kuorintaan toukokuussa. 19155. 
T yön tekij ä A. - 'l'ime spent on storage si te barking and "wving 
of spruce mul pine poisoned in 1954, felled mul bucked in Jan
tlary-February 1955, comparecl with the barkitl(f of tmtt·eated 

spruce in May 1955. Worker A 

kin nopeampi. Aikavoitto kä. ittelemättömään 
erään (20 pölkkyä) verrattuna oli tällöin seu -
raa.va . 

Latvaliipimitt.a, cm K oskiarvo 

s 10 12 1-! 16 1 ' 20 

.-\ ikavo it to, 0 ' ,o 

28 ~4 22 24 16 22 16 2:.!.6 

Kokeiden lyhyta ikai uudesta ja a rsenikkipuidf'n 
osittaisesta jäässä olosta huolimatta voitaneen 
päätellä, että kuusipaperipuun vara tokuorinna sa 
saatetaa.n selviytyä suunnilleen 20 % pienemmin 
työkusta.nnuksin. Pieniä puita kuoritta a sää tö 
näytt ää muodostuvan uuremmaksikin. Kuoren 
helppo irtoam inen aiheut aa, että rasittavim 
maksi työksi muodostuu oksan t ynkien lmtkaise
minen ja pölkkyj n . iirtel kun taas kuori ei tee 
sanottavaa vastusta. Ar nikkikuusten kuorinta. 
soveltuu sus erityi t i h ikkora ken teisille työn 
tekijöill . 

Mäntypap ripuun vara okuorinna a. a rs nikki 
puiden rikoi lu01m käy ilmi rittäin selvä t i, 
ko ka mänty on oksa oma mpaa, ja sen kaarna 
on rungon a laosi a paksua . P kelettä tar vitaan 
u. einkin vain a i auk en tekoon , jolloin kuori 
·aadaan irtoa maan paksukaam aisi ta tyvipöl
kyi tä kirve n hamaralla kopau tamalla ja muista 
puukkoa käyttä n. P ölkk jä , jotka kuorittiin t ä
ten , oli k ii- heinä - ja elokuun kä itte lyi . ·ii eri 
Hi.pimitta luoki . a ja ke kim äärin cura.;wa. ti , 

cmin/pölkky - log 

280 -;----;r---.--.-- .---,r--.---,--.--,---, 

240 

200 
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Piirros - P ig. . 19154 myrky tetyn ja. tammi-helmikuussa. 
1955 kaadetun ja. pölkytet yn kuusen va.rastolla. kuorintaa.n 
ja. si irtelyyn kulunut aika. \>e rra.ttuna. käsittelemättömän kuu
sen kuorinta.a.n toukokuus a. 1955. T yöntekijä. B. - T i me 
spent on storage site bark ing atul 11wt-ing of s pruce poi.soned i n 
1954 and felled atullm cked i n January-February 1955, comparecl 
with the barking of nntreated spruce in Jfay 1955. Worker B 

T yön
tekijii 

6' 

Lat n 1.l ii pimitta, r m K oski- Aineisto, 

arvo pölkky j ä 
10 12 14 ](i ~0 ~2 

Ilman pc tkelct t ä kuoritt nj a , 0 ' ,o 

A 75 85 63 / CI 6S 6:) 47 33 :n 64 45:l 
B 24 IU :lS .) '; 64 6i 65 i i 61 50 4R i 

Työn tekij ät poikke. iYat täydelli esti työtavoii
taan. Työntekij ä A käytti pienille pölkyille puuk
koa, kun taas työntekijä B kuori ne mieluummin 
petkeleellä tavalliseen tapaan. Isoja pölkkyjä 
kuorittaes a A käytti tavallise t i petkelettä, kun 
taas B vahyana miehenä a.isauksen jä lkeen mursi 
irronneen kaarnalevyn pölkyn ympäriltä . 

Eri kuukausina käsiteltyjä pölkkyjä kuories
aaan he menettelivät myös eri tavoin. Kuten piir
roksesta 9 ilmenee, työntekijä A, jonka työtapa 
kuvastaa hyvin pienten pölkkyjen kuoren irto
na isuutta, kuori pienet elokuun pölkyt melkein 
yk inomaan ilman petkelettä, kuntaa heinäkuun 
ja erikoi esti ke äkuun kä i telyn pienieo pölk
ky jen kuorinna a petkele oli jo tarpeelli . empi. 
Tämä suhde• on erittä in miel nköntoinen, kuva.
ta.a.han se Ni aikoina. kä iteltyjen mäntypölkkyjen 
kuoren irtonaisuuteen n tikuttavia tekijöitä, joista 
erikoisest i t ä hän menne sä käsittelemättömällä 
tekij ällä , puun kuinnn i. lla näyttää olevan uuri 
merkitys. Rungon latvao at ovat kuivuneet näet 
en emmän, ku ten jä ljempänä tulee puhe, ja kuori 
on siellä sitk änmun kiinni . Elolmun käsittelyn 
va ikui us t tmtuu myöhemmin, eiyä t kä latvao at 
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Piirros - Fjg. 9. K esä·, heinä- ja elokuussa 1954 käsiteltyjen 
mäntyjen ilman petkelettä varastoUa toukokuussa 1955 kuo
rittujen pölkkyjen määrä. Työntekij ä A. - Amount oj pine 
ICigs treated in Jwu , July ancl August 1954 and barked at storage 

site tuithout spu.d in ilt ay 1955. JVorkfr A 

kui vu samoin kuin heinä- ja kesäkuun käsitte
lyi ssä. 

Männyn varastokuor innassa ei työntekij älle A 
saatu järj estymään käsittelemättömän männyn 
kuorint.aa. Arsenikkimän tyjen kuorinta -a ika (piir
ros 7) on ollut hänellä suurin piirtein sama kuin 
a rsenikkikuustc>n , jos pölkkyjen pituusero otetaan 
huomioon. Varsinainen kuorinta-aika riippuu var
sin \ähän pölkyn lä pi mitasta, kun arswikkimän
nyt ovat ky ymyksessä., mutta pölkky jen siirtely 
on heikompiYoimai olle miehelle niin raskasta 
työtä, että koko työ huomioon ott nen läpimitan 
vaiku tus muodostuu näin t unt u vaksi. Eri kuu 
kausina käsiteliyjc·n pölkky jen eri la isesta kuoren 
irtona i. uudesta huoli matta ei kuor·inta-ajoissa ole 
niin seh ·iä eroja, ei! ä no kannattaisi ottaa huo
mioon. 

Työntekijiillii B suurten pölkkyjen (pii.iiosalt a 
t.yvipölkkyjä) kuorin t r.t ulo. poikkeaa oleellisesti 
kii>:itt c lcmät tömistä (piirros 10) , kun t aas pien 
ten pölkkyjen kohdalla kemikaalikäsittelyst ä on 
ollut hyvin vähän hyötyä, kuten seuraavaRta 
asetelmasta selviää. 

Työn- T .atv A läpimitta, ~::m K eskiarvo 
tekij ii. 

8 10 12 14 16 18 20 

Aikavoitto , % 

.B 17 17 17 18 22 2 3 1 20.2 
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l'iirros ·- Fig. 10. 1954 myr·ky te tyn j•t tammi -helm iku ussa 
1955 kaadetun ja pölkvtetyn männyn vnrastolla kuorintaan 
ja siirteln-n kulunut aika vcrrat.tuna käsittelernät törnän män
ny n kuorintaan. Toukokuu 1955. TyöntckijiL ll. - 'l'im.e spent 
on 8torage &ite barking anrl mm.·ing of pine poi.<n11ed in I !J54 
ancl /ellecl and buckecl in January-Febrotary /!J.j .j, comparrrl 

with the barking of untreatecl pi>oe . • 'luy J!JJ .;. ll' nr/;er B 

Saatu tulo ei kuitenkaa n täy in va tlmne todel- · 
li suutta, sillä käsittelemätön m~ntypapori pm1 oli 
pääosaltaan latvustavaraa arsc·n ikk ipuut taa 
runkota.varaa. Ar enikkimän tyjen a ikaYoittoa ei 
siis voida pitä-ä niin suuren a kuin miLii. yo. nu m -
rot osoittavat. E lokuun männyt olivat hiema n 
helpommin kuorittavi a kuin ke ä- ja heinäkuun 
männyt. Jku- ja ke kike ä llä. käsit lt jen män
tyjen varastokuorinna a ei iJ mei os i p st_vtä 
a iva n san:oihin tulok iin kuin edelli enä ;;yksynii. 

K oi,·un vara tokuorinna a aa u tettiin syk
S.) n 1!)54 oloihin ,-erra tuna täysin poikkeavat t u
lokset .• yk ·llä koivun kuori oli tä.y ir. kiinni . 
joten en kuorin ta o oittau t.ui aivan toivottomaksi. 
K oYiiällii pnkka~tm lopu tua. koivua. oit iin kll o
rin Rnn:nn n tapaan kuin mänt ·ä. En in aisaus j • ~ 

jos h1ori oli iMi, nou i .· jiinnityksen lauetcssa. 
ylöR jn. pölkyn kuori voitiin pCJi ·t an. kokonaisena. 
J0s t na kuori ol i \ ähiinkin kiinni, oli tun·audu t 
ta y n pet kelcen käyttöön . Ilman p tkolettä kuorit
t.iin euraava määrä pölkyi li.i . 

Käsitte ly - T ·ön 

aika tekijä 
7 9 

Latvalä pimittu, cm 

I I 13 15 II 19 

% k p l. -lu v u ta 

K o ökuu B .i7 :~!) 5tl 74 4 1 0 
H e inäkuu ,B 59 75 1 2 7 5 
Elokuu A 9 29 3:.: 

Elokuun kä ·i 1 r oli sii 0 itta.u tunut 
lii an m öhäi k 1. Pieni tä pölkyi tä. oli k 

K s ki-
arvo 

57 
0 
7 

a ivan 
sä - ja 



omin/pöl~ - log cmin/pöl~ - l og 

1 ! 
1 ' ' 

320 320 

l ! / 
! 

! (\ 1 

1 1 Ko1vu , käe1tte1emit 5n l\.___ Bi rcb,untreated 1 !"--.. 

280 280 

Ko1vu,e1olcUu 
1 

V 
1 1 }~ 

... 
Birch, Ausust 1 _,.' .. -· 

Piirros - F ig. ll. 1954 my rkytetyn 
ja tammi-helm ikuussa. 1955 kaade 
t un ja p ölkytetyn koivw1 varastolla 
kuorintaan ja s iirtelyyn kulunut. 
a ika verrattuna käsittelemättömän 
kuusen ja männyn varastolla kuo 
rintaan toukokuussa 1955 sekä käsit
telemättöm ä n koiv un metsäkuorin
taan kesäkuussa 1955. T yöntekijät 
A ja B . - T ime Etpent on atorage ait<J 
barking a-rnl moving of birch poiaoned 
in 1954 and felled and bucked i n 
January-Febru.ary 1955, compared 
with barking at storage sit<J of tm
treated spruce and pine in May 1955 
and barking in the forest of U1Ureated 
birch in J une 1955. IVorkera A o1ul B 
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heinä kuun kä.sitt .lyj ä suuri O.'a vaikea. t.i kuo
ri ttlwissa, kun taas uuret pölkyt kuoriu~ uivat 

helpost.i. \ 'a.ikeasti kuorittavat pöll<yt kuu)uinl.t. 
valt aosaltaan pi niin lat apölkkyjhin. 

ArsEmikkikoivujen kuorinta-aika o oittautui mel
kein täydellise t i läpimita ta riippumattomak i 
(piirros l l ). mikä m rkitsee it e a ias a sitä että 
pelkkään kuorimi een kulu a a ika pieneni läpi 
mitan kasvae a. Ed Uä mainittujen , kuorr·n irron 
neisuutta koskevien lukujen \Talossa tämä onkin 
luonnollista . E lokuun kä ittelyä e ei kuitenkaan 
ko ko. Molemmilla m.i hillä oli koivun varasto
kuorin taan kuluva aika n. 160 cminfpölkky . 
K aikki huon o t i kuoriutuu et pölk ovat täs ä 
mukana. Koska käsi telemä.ttömän koivun va
ra tokuorintaa ei aatu mukaan on aa t ua t ulosta. 
verrattava muilla tavoilla . Työn tekijä A on kuori 
nut koi upölk paljon n op ammin kuin käsit
tclemättömät kuu t vaikka kuu ipölkkyjen pi
tuus oli 20 cm pienempi . en ·ijaan ty"n ':ekijä B, 
jonka suuri ta voimi ta oli kuu. ten kuoriJm :lSS:1 
ilmeisesti paljon a pua, on pölkk jen pit uuseron 
huomioon ottaen pn;· yt htäläi een t ulokseen 
moiempi n puula ji n o alta. Kuu en kunrin ta
a jat on pii.ITok c ta 11 jätetty öntekij ä.n B 
o alta poi piirrok n lvyyd n säilyttämiseksi. 
Kä ittelemät ömään mänt yn errattuna kesä
heinäkuu a myrkyte yn koivun kuorinta oli 
työn tekijällä B 17. :.19 % nop mpaa. Kun ote
taan huorn ioon , ttä koivun kuorinta ainalun 
nila-ajan ulkopuol Ua on an-o telt u männyn kuo
rintaa hitaammaksi, e im . ~1 a k k o n (195-!} 
mukaan rnarra kuu a t hdyn puolipuhtaan koi vu 
paperipmm met ä sä t ko vaa ii kuutioyksikköä 

120 

80 

18 6 10 14 18 22 
Latva1ip1m~tta - Top di ameter, or. 

kohden 5 % ja pelkkä kuorinta-aika huomioon 
ottaen 7.5 % enemmän aikaa kuin männyn, on 
arsen.ikkikoivujen kuorinna a aa,·u tettua tu 
losta. pidettävä hyYin myöntei enä. 

Saatuja t uloksia vahvi taa myö työntekijän B 
kohdalla suoritettu vertailu 10. -11.6.1955 met
sässä tehdyn kä ittelemättömän koi,run kuorinta
aikoihin. Koska käsittelemättömästä koivu. ta oli 
käytettävissä vain pelkkä kuorinta -aika on sii 
hen lisätty arsen.ikkikoin1jen vara tokuorinna a 
saatu pölkkyjen siirtelyaika. Piirrokse ta 11 (B) 
havaitaan käsittelemättömän koivun kuorinta
a jan olevan suunnilleen yhtä uuri kuin kä.sittele
mättömän männyn. K o ka koivun kohdalla oli 
kysymys jo n.ilakuorinna. ta voidaan arsenikki
koivun vam tokuorinna a pitää n . 20 %:n ää.s
töä jokseenkin varmana . 

Jos arsenikk.ikoivun varastokuorinnassa voitai
siin menetellä siten että täydellin n kuorinta vaa
di ttaisiin ainoa taan niiltä pölkyiltä, joi ta kuori 
lähtee aisauksen jälkeen täydelli e t i irti , ja että 
muut pölkyt ai ataan kahdelta puolelta, mikä ei 
sanottavasti haittai i kuivuoli ta , mutta kylläkin 
työn valvonnan ja myöhemmän käsittelyn kan
nalta voisi tuottaa hankaluuksia päädyttäisiin 
seuraaviin tuloksiin ke ä-heinäkuun ar enikki
pölkkyjen varastokuorinna sa. 

Kaikkien Huonosti b.-uoriutuvien Ajan- .Aisat-
Työn- pölkkyjen pölkkyjen aisaus, säästö, tuja 
tekijä hwrinta muuten kuurinta 0 1 ,o pölk-

kyjä, 
cmin /pölkky % 

A 160 145 9.4 17.2 
13 16 123 26. 32. 
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P elkkän ä aisansaikan a on tässä käytetty molem
mille työntekij öille työntekij än B aisausaikaa met
sässä suoritetuista kokeista (58.7 cminfpölkky) . 
Kuten nähdään , ajansäästön suuruus riippuu suu
re t i aisattavien pölkkyjen lukumääräst ä vaih
dellen tässä tapauksessa 9.4 ... 26.8 % :iin. Viime
mainittu luku on kui te-nkin lä hempänä todelli 
suutta, koska työn tekijä A kuori puukolla tar 
peettoman suuren määrän pieniä pölkkyjä, joille 
aisaus on omiaan , ja käytti petkelettä runsaam
nun suurille pölkyille, joiden aisaaminen on vä
hemmän to ivottavaa. Kuorintakustannusten lasku 
olisi siis todennäköisesti samaa suuruusluokkaa 
kuin koko kemikaalikäsittelyn kustannukset, jos· 
vaikeasti kuoriutuvat pienet pölkyt olisi lupa 
aisata kahdelta puolelta. Käytännössä voitaisiin 
pitää kiinni jostakin tietystä l atvaläpimitasta. 

K esäkuorinta 

Arsenikkipuiden kuori m iskel poisuudesta an toi
Yat syys- ja varastokuorintakokeet melko selvän 
käsityksen , mutta lisäksi on tiedettävä, millaiseksi 
arsenikkipuiden kuorinta mahdollise ti muuttuu 
vuoden kuluttua käsittelystä, so. seuraavana ke
sänä. Siksi suoritettiin - tosin rajoitetussa mi
tassa - kokeita metsässä pystypuiden osalta 
3. - 11.6.1 955. Edellä mainittu työntekijä B sai 
kuorittavakseen heinä-elokuussa kä iteltyä män
tyä ja sekä käsittelemä töntä että kesä-heinäkuussa 
käsiteltyä koivua. 

Mitä mäntyyn tulee, vaihteli petkeleellä kuorit 
tujen (kuori ei ollut muuten helposti irroitetta-

cmin/pöl~ - log 
160 ,---~-.---r--.--,,--.---,--.---,--, 

120 

80 

6 10 14 18 22 24 

Latvaläpimitta - Top diameter, cm 

P iirros - Fig. 12. 1954 käsitelty jon mäntyjen kuorinta-aika 
ilman siirtelyä. Työntekijä B. A = kesä -, heinä- ja e lokuun 
mänty varastoiJa toukok. 1955. ll = heinäkuun mänty met
sässä ke äkuussa 1955. C = elokuun mänty mot.sässä kesä
kuussa 1955. - Barking t ime excl. moring of pi ne treated i n 
1954. Worker B. A = in Jumj, July and AugU8t treoted pine 
at storage site in "~ay 195-5; 8 = i 11 J uly treaterl pi ne i n the 
forest in J une 195J; C = i11 August treatetl pine i 11 the forest 

ill Jwte f !) .) !j 
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vissa) määrä t unhtYa t i eri läpimittaluokissa sa
moin lmin eri kuukau ien käsittelyis ä, kuten seu
raava asetelma o oittaa. 

H ein ä -

kuu 

Elokuu 

Pölk~·n latn\lä pimitta, cm 
Ai

K eski- neis-

t o , kpl 

7 9 II 13 15 17 19 2 1 

Pe tkeleellii. kuori ttuja, 0 0 

100 7 i5 H 35 64 4 23 54 229 
50 33 2 30 26 33 1 13 32 23 

H einäkuussa myrkytettyjen mäntyjen huo
nompi kuoriut uvai uu johtunee ainakin osittain 
sii tä, että ne olivat kuinmeet jo a ika tuntuvasti. 

ama ilmiö oli muuten havaittavissa myös varas
tolla . 

Jotta ruet äkuorinta-aja t. saatai iin vertailu
kelpoisiksi varastoku01·inta-aikojen kanssa, on 
viimemainitui ta vähenne ty iirte lya jr. t (piirros 
12). P y typuiden kuorinnan t ulokset eivät jää jäl
keen vara tokuorinnan tulohista. Elokuussa myr 
kytetty mänty on jopa an tanut elvästi paremmat 
t ulokset, kuten kuoren irtau tunei uutta koskevat 
luvu t edellä paniva odottamaan. aatu t ulos on 
erittäin mielenkiintoinen ja y llättävä, sillä jos se 
pitää yleisesti paikkan a, männyn kemikaalikä it
tely olisikin edulli inta uorittaa vasta loppu
kesällä, jos puiden kaato jää seuraavaan kesään. 
Ml sään tapaukses a kä ittelyajan siirtyminen syk
symmälle ei .tuota ahinkoa . On ilmeistä, että 
kuusenkin kohdalla a ia on suunnilleen samoin, 
koska elokuu a kä iteltyjen kuusten vesipitoi
suus pysyttelee hyvin korkealla. 

K oivun o alta kesäkuorinnan tulokset eivät ole 
yhtä selvät sillä o a huono t i kuoriut uvista arse
nikkipölkyistä aisattiin. 1 uorinta-a jat ilman iir
telyä on e ite y piirrok e a 13. H einäkuun arse
nikkikoi vun kuorinta on ollu ke kimäärin noin 
40 % ja k äkuun noin 45 % nopeampaa kuin 
kä ittelemättömän koi un kuorin a. To ia ia lli
sesti ero ei kuitenkaan ole näin uuri , illä Ia koi
maan ei ole ote tu mukaan ai attuja pölkkyjä, 
joita. oli h inä kuun tä in kuorittujen pölkkyjen 
lukumäärä tä 2 % ja Ya taava ti ke äkuun pöl
kyi tä 16 % -Jo huono t i kuoriutuvi n pölkk jen 
kuorinnan la k taan vaativan kak inkertai en 
a jan, mikä lienee h ,-in lä hellä oikeata aadaan 
korj atuk. i lopput ulokseksi, ttä h inä kuun a1 
nikkipöiJ;:k} jen kuorinta yaa ii ~6 % ja ke äkuun 
pölkkyjen 37 % Yäh mmän aikaa kuin kä ittele
mättömän , jo mahla lla ol ,·an koivun kuorinta. 
Ko ka. ku01·inta-ajan o uude ta koko ha klmu 
t yös: ii. ei ole koiyw1 nilakuorinnan o.·alta käy t t -, 



cmin/pölkky - log 
240 

1 1 ' ' .s ' 
1 Elolcuu 1 ( ' 

200 
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1 l_.i?f! Käs i t talemät5n 
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1 .. 1 .: i 160 
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Piirros - Pig. 13 . 1954 m)'l'kytettyjen koivujen kuorinta-aika 
ilman s iirtelyä m etsässä kesäkuussa 1955 verrattuna käsitte1e
mättömii.n koi vun kuorinta.an. Työntekijä B. - Barking time 
excl. nwring of birches poisoned in 1954 and barked in the forest 
in J une 1955, compa.red with the barking o( untreated birch. 

W orker B 

tävissä selviä lukuja, on vaikea sanoa, miten 
paljon kuorinnan helpottuminen vaikuttaa puoli
puhtaaksi teo ta mak ettaYaan palkkaan. Jos 
kuorinta -aika on 50 % hakkutm tehotyöajasta, 
merkitsee ku01·inta-ajan nopeu tum.inen 30 % koko 
puolipuh taak i teon halven tumi ta l 5 %:lla . 

Yhteenveto käsinkuorinnasta 

Kuorintatulok et o oittavat, että kemikaali
käsittely oli i suoritettava männy Ue ja kuuselle 
kesä-heinäkuussa, jos kuorinta on tarkoitus suo
rit.t aa jo saman vuoden ks llä, mutta. mieluim
min vasta elokuu a jo kuorintfl. tapahtuu va ta 
seuraavana kevään ä yara. tolla tai kesällä met
. ä sä. Erityi. e t i männyn k mikaa likä it telyn 
lykkääminen loimuU näyttää iinä apauk e sa 
edulliselta . Koivun r nga taminen oli. i suoritet· 
tnvn. m ielui mmin jo ke ä kuu. n., jo kin heinäkuun 
käsitt ly a.n taa myö t) dyt t äYäL tul okset . K oi
nm s~·yslmorintaan ei n äytä olevan mahdolii
suuk. ia. 

Renknn n korkeudek i riittää havupuille 3 .. .-J. " 

ehk ii. suuri mpia J"llnkoja lukuun ottama.tta. Mil
laista. renga ta lwi ntlle oli · i käytettävä, on to i.
ta iseksi cpävarn aa. R enkaa n ij oittam inen 0.5 m 
maasta tuottaa . ano ta nw ha ittaa. a inoastaan 
:-;yyskuorilmaR. a, joten : ih ri yken. ii. kann;tla 

tehdä aivan juuren niskaan . ivelyä m saa suo
rittaa kahteen kertaan. 

Pien.ien puiden kuorinna sa ei saavuteta sellai
sia etuj a, että suuret rengastuskustannukset tulisi
vat edes korvatu.iksi. Ellei kemikaalikäsittelyn 
kustannuksia voida jyrkästi a len taa, ei pienten 
puiden osalta kannata puhuakaan kemiallisesta 
kuorinnasta. 

K eskikokoisten ja uurten puiden (D1 •3 kuoren 
päältä vähintään 6") kuorinna sa saavutetaan jo 
sellaiset t ulokset, että kemikaalikäsittelyn kus
tannukset saadaan peitetyiksi ja t ietyis ä tapauk
sis a jää selvää voittoakin taYalli een käsinkuo
rint aa n verrattuna . , uurimmat mahdollisuudet 
taloudelliseen kannattavuuteen ovat koivun kä
sittelyssä ja erityisesti, jos pien ten latvapölkkyjen 
täydellistä kuorintaa ei pidetä pakollisena, vaan 
sallitaan kahdelta puolen ai au . :Myös suurten 
män tyrunkojen kemiallinen kuorinta on hyvin 
kannattavaa. Tulok ia tarka teltaes a on koko 
a jan yerrattu ar enikkipuiden kuorintaa tavalli 
seen puolipuhtaaksi kuorintaan. Itse asiassa tämä 
vertailupohj a ei ole täy in oikea eikä t uo esille 
sitä, että ar. en.ikkimän tyjen ja -koivuj en kuorin 
nassa saadaan nihtpuhtaita pöllckyjä vähintään 
puolet kappalelmru ta ja kuutiomäärästä lasket
t una t untm ·asti enemmänkin, koska hyvin kuo
riutu Yat pölkyt oYat vaitao altaan kookkaita. 
:Milloin t ällä . eikalla on taloudellista arvoa, kal
listuu yaaka voimakkaasti kemiallisen kuorinnan 
puolelle, sillä puhtaaksi kuorinta tu lee nila-aikaa 
lukuun ottamatta mak amaan Yähintään kaksin
ker taisen hinnan. 

Arsen.ikkipu.iden kuorintaa voidaan suorittaa 
ra joitettuina aikoina. aman vuoden yksyllä ovat 
lokakuu ja osittain marraskuu sopivaa a ikaa havu
puiden kuorintaan. itten t ulee koko talviajan 
kestävä tauko ja yasta keväällä ku01·inta -a ika 
allma uudelleen ke. täen toukokuun alu ta t ietyin 
rajoituk in läpi euraa,·an ke än ja syksyn. H an
kintakausi muodo. tuu iten , uhteelli. en pitkäksi , 
koska käsit t elyvuoden , yksyll ii kuorintaa voidaan 
suorittaa verraten vähän . Hankintoj en nopeaan 
suori tukseen korko- ja pääomamenojen su pi tami
seksi tämä menetelmä iis tarjoaa hy,·in vähäi et 
mahdollisuudet . 

On tähdennettävä. että vertailut peru tu vat 
suhteellisen pieniin ainei toihin, joiden valin
nassa ei ole voit u menetellä parhaalla ma hdolli
sella tava lla. Eri tyise t i maaperästä ja puidPn eri 
la i. e ta kasvu voima. ta johtuvat vaihtelut hait
taavat arsenikkipuita koskevia tuloksia ja päätel
miä. Tä. tä simerkkinä maini ttakoon , että uolla 
ka. ,·aneiden koi\'ujcn kuori ei irronnut .\'htä hyvin 
ku in vioroiscll ii t uoreelia kankaa lla ka vaneidcn . 
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Koneellinen kuorinta 

Arsenikkipuiden kuorintaan soveltuvat t ieten 
kin myös koneelliset menetelmät. Tähän mennessä 
ei niiden käytöstä ole paljonkaan kokemuksia . 
Näin jo senkin vuoksi, että tulosten saaminen ko
n eellisesta kuorinnasta ja etenkin rumpukuorin
nasta vaatii suurta materiaalia. 

Arsenikkipuiden käsittely varastokuorimako
neilla tuskin tulee kysymykseen , sillä uusimmat 
konemallit, ku ten Oambio ja Veikko, kuorivat 
tyydyttävästi käsittelemätöntäkin puuta, myös 
koivua, joten kemikaalikäsittelykustannukset jäi
sivät ylimääräiseksi kustannuseräksi, ellei jälki 
ole niin paljon parempaa ja syöttö sen verran 
nopeampaa, että n ämä ylimääräiset kustannukset 
tulisivat peitetyiksi. Pölkkyjen siirtelytyöhön , 
joka varastokuorimakoneissa muodostaa pullon
kaulan, ei ar enikkikäsittely tuo mukanaan mi 
tään helpotusta. 

uunnilleen samoin lienevät asiat m yös nippu
kulj etusväylällä pitkin rantoj a kiertävien , aluk-
iin sijoitettujen kuorimoniputtajien suhteen , joi

den käyttö ilmeisesti tulee laajenemaan . Arse
nikkikoivun käsittely n äissä kuorimoniputtajissa 
voi i kyllä t ulla kannattavaksi, jos vain koivu
pölkkyjen veteenpan o ta vo itaisiin välttyä, so . 
käyttää rannalta alukseen johtav ia kuljet.timia . 
Mitä taas havupuihin tulee, mahdollisuudet kuo
rinnan nopeut u miseen ja kuorintajä ljen paran tu
miseen ovat vähäisemmät kuin koivulla . 

Kolmantena mahdollisuutena on arsenikki pu i
den kuljetus kuorellisina tehtaalle ja siellä tapah
tuva rumpukuorinta. 

Enso-Gutzeit Osakeyht iö uoritt.i Ta inionkosken 
ulfiittitehtaan rumpukuorimossa 5.4. 1955 pienen 

arsenikkipuiden kuorintakokeen , jo sa ar. en ikki 
kuusten keskimääräisiksi kuorinta-ajoiksi saatiin: 

- kesäkuussa 1954 käsitelty kuusi 2.98 tuntia 
- elokuussa l 954 2. 0 

Li äksi jäi 1umpuun vie lä 6 % kappaleJu yu ta ha
vainnoimi en päättye ä. Kuorinta tapahtui ko
valla pakkasella (noin - 20° 0) lyhyta ikaisen 
altaa sa sulatuk en jälkeen. Puuhun jääneen nilan 
havait eminen tuot ti pmm pinnan ruskeudE>n takia 
hieman vaikeuksia. Suoranai ta vertailua ineistoa 
kokee een ei isältynyt, mutta mainittakoon, että 
samassa rummussa ku orittiin maaliskuu a 1955 
kuorellista, käsittelemätöntä kuu ta, jonka keski
määräiseksi kuorin ta-ajaksi saatiin t . P akkasta 
oli tällöin vain 4° 0 . Kesäkuu a 1955 kuori ttiin 
amassa rummu a uitettua, kuorellista kuusta ja 

kuorinta-ajaksi aatiin lähes 5 tunt ia. Näyttää 
ii iltä, että ke rnikaalikäsittely lyhent~'i tlmtu 

va t i kuu ipaperipu iden rumrnut usa.ikaa ja siten 
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suurentaa rummutuskapa iteettia, millä tietyissä 
tapauksissa voi olla hyvinkin uuri merkitys. Eri
tyise t i ta.lvirummutukse. sa hyöty näyttää suu 
relta. 

Kaukopään ulfaatt itehtaalla huhtikuussa 1955 
suoritetuissa pieni sä kokeis a tod'3 ti in , että rum 
musta tultua-an a r enikkimännyi tä ol i puhtaita. 
n. 90 %, mutta ar~enikkikoivui ta vain 10 %
Puut olivat jää ä. Kun taa ar 'enikkikoivuj a 
rummutettiin kuoren sulana olles a touko-ke ä 
kuun vaihteessa 1955, olivat pölkyt puhtaita heti 
rummusta tultuaan. 

Oy K aukas Ab:n Lauritsalan teh a iden tasku
rummu a kuori ttiin 25.5. 1955 heinäkuussa 1954 
myrkytett ä 2m koivua n . p-m3 uuruinen nippu , 
joka kuoriut ui tavan mukai a 25 minuutin rum
mutuk e sa siten että 0 % pölkyi tä oli täysin 
puhtaita, 15 % i äl i 10 ... 20 cm levyi iä t uohi 
renkaita, joihin i ku t eivä olleet osuneet, ja. vain 
5 % pölkyi ä oli ella i ia jois a t uohen rikkoontu
misesta hu limatta pieni lä i kä kuorta oli kiinni . 
Oheinen lnn·a arja (kuvat -! -6) vala i ee ko. koe
rummutuk en vaiheita. Arsenikkikoivun rummu 
tukse a ,·oidaan iis aada var in tyydyttävät 
t ulok et, ilman että puita on ede a i ·attu . Aisau 
tuleekin varsin ka lliiksi. Niinpä e no taa n ykyis
ten taksojen mukaan 36 % kuorelli en kuu en ja 
47 % männyn hakkuupalkkaa. A.r enikkikoivuj en 
aisauk een ei liene aihetta jo tästäkään syystä. 
Lisäksi on todennäköistä että a isaus t ulisi o it
tain vaikeu tamaan kuor n irtoamista jos puut 
ehtivät hy vin kuivua . Tä tä eikasta ei kuiten
kaan ole kokemuksia ar enikkipuiden o a lta. 

Mäntypaperipuun rumpukuorinna a k mikaali 
kä ittely tä aata a hyöt jää ilmei st i varsin 
vähäisek i, koska männyn kuoren uhteen eikä -
tännös ä olla eri yi en tarkkoja. en ij aan koivun 
kemikaalikä ittel llä on uurempi merkit , ko ka 
täten aadaan täy in kuoretonta puuta, johon 
muita menetelmiä kä t e tä-e ä on vaikea pää-stä. 

Jotta ar enikkipuiden hankintaku tannuk i ta 
aatai iin jonkinlainen kun\ on pyritt vortail -

maan kuor lli n ja met ä ä kuori un ar enikki 
koi tm hankinta ku tnnnuksia. tavalli n tapaan 
met ä ä a i a~ uun ja puolipuhtnak i kuori t t.uun 
koivuun. 

K emikaali- Hakkuu H e,·osajo, Yhte n. ii. 
kfu ittely 1 km 

mk /kuurellinen p -m 3 

Kuorell. ars . 
koint (tuore} .j. :LI 169 .J.:JO 

Kuorittu ars. 
koint (k>ti,·a ) 40 3.37 116 513 

Aisattu ko in t 
( puolik-uin~ } :11 :1 I;).J. -l-67 

Kuori tu koin t 
(Imi a} .J.:?l llli .j3i 



Kuva - Photo 4 

Kuva - Phot,o 5 

Kuva - P hotn 6 

Ku\·a t - Photo 4- 5--6. He inäkuu 1954 kil.sitelty jä, 
aisaamattomio. koivupölkkyjii ta.skuru mmussa Oy Kaukas 
. \ b:)l. Lauritsalan tehtailla toukokuussa 1955. Kuvat otettu 
10, 1 i ja 25 minuutin rummutuksen jälkoon. \'alok. Oy Kau
lm8 Ab. - BircJ1 l,ogd, no/ atrip-barkeå. treaLed t' t l J uly 19.54, 
i 11 thc pocket drmn aJ the l.nuritsaJa .\ f iUa of Oy Kaukaa Ab, 
.1/ay 19.5.5. PhotoR takcn a ft r drt1111-barki 11 f! for JO , 17 atul 
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Piirros - Fig. 14. Arsenikilla käsitelty jen kuorelliston ja. m ot
siissä kuorittujen sekä tavallisten met iissä aisattujen tai kuo
ri ttujen koivupaperipuiden myrk~·tys- , hakkuu, hevosajo
ja auto kustannukset. - Gost of poi.•oni ng, felling, horse oouln,ge 
and truck hqulage of birch pulpwood treaf.ed with arsenic aml 
left tmbarked, or bark.ed in the forest , aml of ordinary birch 

pulpwood atri p -barked or barkeå i n the forest 

Kuoritun a rsenikkikoivun hakkuutaksa on las
kettu 15 % pienemmäksi kuin avallisen koivun. 
Autoajossa on käytetty nykyi iä taksoja (esim. 
10 km 110: - , 50 km 2 0: - ja 100 km 415: -/ 
p-m3) kuivalle tavaralle. Puolikuivan tavaran a jo
taksoja on no tettu 10 % ja t uoreen tavaran 20 % 
Näin saadut kokonai ku. t ammkset, jotka t ieten
kin voivat olla vain uuntaa-an tavia, on esitetty 
piirrokse a 14. en mukaan lyhyiden autoajo
matkojen päästä (korkeinta.an 30 km) arsenikki
puut ka1mattaa t uoda tehta.:tlle lmorellisina, kun 
taas pitcmpien matkoj C'n oLI C' a ky ymyk essä ero 
kääntyy aika sel\'ils· i mC't äs ä kuoritun hyväk i. 
Metstlssä ai atun tantlli en koi vun hankintaku -
t annukset ovat kau ' ta linj<' n hiC'man uur mmat 
kuin kuorelliston arsen.ikkipuid n .Tandli en puoli
puhtaa n koivun hnnkint:-. on a ina :)0 km ajamai
lma n saakka kallii mpaa kuin mui sa tapauksis a. 
H ankintaku ta nnust<'n erot ova t etenkin lyhyiltä 
a jomatkoilta niin pi n ,t, että vähäinenkin muutos 
e im. tuoreen ja kuivan tavaran autoajota lu;oi a 
kallistaa vaa'an helpo t i puoleen tai toi een. 

'Miten nämä eri vaihto hdot itten uhtautuvat 
toisiinsa tehdaskuorinnassa on luot ttavan ver
tailuainei ton puuttue,. a vaikea. ti ratkai tavissa . 
Tulos riippuu varma. ti hyYin paljon myö pai
ka lli , i, ta olosuhtei ta. ' . 1955 m~ rkyte tyjen pui
den ja tkokäsittely . ä tullaankin pan maan pää
l a ino konekuorinnan ku, tamm . ten elvittelylle. 
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Arseni kkipuiden laatu 

Arsenikilla käsitellyt puut poikkeavat varsin 
t untuvasti tavalliseen tapaan käsitellystä puu
tavarasta. 

Värivioista esiintyy havupuissa sinistymistä 
varsin runsaasti (taulukko 4) . 

Kuusi sinistyy pahemmin kuin mänty. Sinisty
misestä vapaita kuusipölkkyjä on vain elokuun 
käsittelyssä ja silloinkin etupäässä nmgon latva
osassa. Männyn tyviosat sinistyvät aina jonkin 
verran, oli mistä käsittelykuukaudesta tahansa 
kysymys. Elokuun käsittely on sinistymisen estä
misen kannalta männylläkin selvästi paras. Sinis
tymistä esiintyy molemmilla havupuula jeilla siinä 
määrin, ettei sahapuiden ja vastaavien arsenikki
käsittelyyn n äytä olevan mitään mahdollisuuksia. 

inistyminen on voimakkaassa syy-yhteydessä eri
tyisesti kaarnakuoriaisten esiintymiseen. Kuoren 
rikkouduttua ja puun pinnan kuivuttua siltä koh
taa tarjoutuu sinistäjäsienten itiöille hyvät kehit 
tymisen mahdollisuudet. 

K oivulla sinistymistä esiintyy erittäin vähän. 
en sijaan jo heti myrkytyksen jälkeen koivun 

pintapuuhun muodostuu n . l cm vahvuinen , 
t ummanruskeaksi värjäytynyt rengas tyvestä lat
vaan aakka . Vähit.ellen värj äytym ä tunkeutuu 
latva ta lähtien yhä syvemmälle, niin että lopuksi 
käsi ttelyä seuraavan a kesän ä on ainoastaan 1.. .3 m 
korkuinen puhdas kartio pmm tyvessä. Tämä vär
jäytymä n äkyy pölkkyjen leikkauskohdissa vain 
vähän aikaa, mutta pysyy pölkyn sisällä , olipa 
pölkky varastoitu maalle tai veteen, kuten suorite
tu t kokeet osoittivat. J os värj äytymä on a ivan 
yhten äinen , ei sitä huomaa paljoakaan kuiva
tuissa vanerilevyissä, mutta jos samaan levyyn 
tulee puhdasta ja värjäytynyttä puuta, väriraj a, 
py yy selvästi havaittavan a vanerin valmistuksen 
kaikissa vaiheissa, kuten En o-Gutzeit Osake
yh t iön äynätsalon vaneri tehtaalla ja Oy K aukas 
.-\b :n Lauritsalan vaneritehtaalla suoritetuissa ko-

Taulukko - Table 4 

keissa kesällä 1955 ilmeni. Värjäytymä estää siis 
sorvattavien tai a hat t a yien koivurunkojen arse
nikkikäsittelyn. Toi tai ek i ei ole t iedossa, mikä 
tällaisen värj äytymi en aiheuttaa. 

Lisäksi kaikkien kä iteltyjen puulajien pinta 
värjäytyy kuoren alta jonkin verran . On epäilty, 
että kuusen kohdalla pinnan Yärjäytyminen mer
kitsisi parkkihapon tunkeutumi ta ulommaisiin 
solukerrok iin. Enso-Gutzeit Osakeyhtiön ja Ke -
kuslaboratorio Oy:n uoritta mi a pieni sä ko
keissa tästä seikasta aatiinkin Yarmuus, mutta 
vahinkoj en uuruude ta ei tällä hetkellä ole sel
vyyttä. 

\ ärivikojen li äksi myö. hyöntei viat a lentavat 
jossakin määrin arsenikilla kä iteltyj n ha \ upui 
den laatua . Erikoise ti mäntyrunkojen alao issa 
esiintyy puuhun tunkeu tuneiden toukkien (la ji 
määrit. ksiä ei ole uoritettu ) reikiä. farra kuus a 
1954 oli reikiä ta n1tta Yis a männyi ä seuraava ti. 

K iisittelyaiktl "- 1 fl.> .J. 

K esii kuu 

H e in >i kuu 

E lo kuu 

J{pj'itPtt .\·jä miintymnknja. ~~ 

27 
2 

Varhai en kä ittelyn mukana puuta tuhoavien 
toukkien e iin yminen ii li ään t) y run aa ti. 
\ altaosaltaan toukanreiät ij a it ivat pmm arvok
kaimmas a o a a, sen yye ä . Kuu e akin ' a -
taavanlai ta uhoa e iintyy silloin äll öin mutta 
paljon Yähemmän kuin männy ä. 
Kaa~nah.·uoriai ten run aus oli etenkin kuusi

rungois a huomiota herättävä (taulukko 5) . 
K aarnakuoriai ia on kl1use sa paljon enemm än 

kuin männ' ä. K e äkuun kä ittely on kaarna 
kuoriai ten run auden takia opimattomin; lo
kmm kä ittely yli,·oimai e t i edulli in , ko ka niitä 
ei illoin e iinn ' · Puun laatuun kaarna kuoria i et 
ei,·ät . uorana i e ti ,-aikuta välilli t i ky llä kin 
hdnun i ta ja ini tyrni tä edi täen. Li äk i kaar
n akuoriai ten e iin yrn inen \'a ikuttaa jonkin Yer-

ran puiden kuorintaan ko ·ka 

Hinistyminen, % vaippapinnasta ja puhtaidon pölkky jen määrä, % kappaleluvu ta 
marraskuussa 195-1 . - Blueing, per cent of 81trface m ·ea, and amormt of clean IO!J , per 

cent of total log numbe~·, .\'ovember 1954. 

niitä run aa i i ältävä kuori 
murtuu helpo t i ja on puun 
pinnan lmivuttua mone ti ,•a i-

~----------------------------------

~liinty - P i 11c 
k i irroite tavis a. 

--'------- - ----- ----- A1 enikilla kä it Llyill ha
vupuill . on ed II n htonteen 
omai ta, että nii ä ei , iinny 
pih kotturn i ta pihkaa, k hittä 
Yien tyl ppy olujen nopea. ta. 
kuolcmi e ta johtu n. Täm i1 

puole~taaJ\ rn rkit · itä t t ii 

m enikilla kä it II puu ovat 
altt iit a icnituhoill ja. \'ctty

\'ät holpo ti. , 'ulfaatt isl'lluloo-

l'ölkky laj i 
[ ,OfJ group 

1 Tyvi - l:Jutt 
Väli - .\J irlrllr 
Latva - TOJI 

Kaikki - '!'otat 
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K äsitte lyaika v. 195-1 -- Month oj trrating in I!J5.J 

1 K esäkuu 1 Heinä kuu ! Elokuu K esi\kuu 1 H ein,tkuu l·: t kuu 
1 June July August June 1 ./uly August 

----------~-------------

Sinist.nninon. 0 ~ vaippapinnast.a (l'uh taita, 0~ kappalo
lu vt~sta) - !Jlueing, % of areal (Sounrllog , 0~ of number) 

56(- ) 1 3 1 (- ) 1 14 ( 7) 19 (- ) 1 22 (- ) 
77(- ) 33(- ) :1( 43) ' 25(-) 15( 1i) 1 
62(- ) 20(- )' 3 (55) 35(3) 31 (7) 

-- - ------ - --- ------- -

23 (-) 
1 ( - ) 
2 (77) 

62 (- ) 2 ( - l n (28) 26 ( l J 22 ( 9) n (54 ) 
------~~----------------------~ 



Taulukko 'l'tLole ;, 

1\:o.amakuorio.isio. sisältänoiden arsenikkipölkk~·jen määrä marrask. 195+. 
- .Vmnber of arsenic .treated loa.> conla inina bm·k beetles, Xovember 1954 . 

kuw;t.en kohdall <t <Hsenikkikiisittely ei 
ole sii: pienentänyt Yesipi toisuutta. Elo
kuu sa myrkytetyt kuuset ovat jopa pal
jon ko teampia kuin käsittelemättömät. 
K esä-heinäkuUP a kä. iteltyjen kuusten ty
v ipölkyt isäitävät vettä yllättävän run -

Pu ulaji 
Pölkkylaj i 
r.og yroup 

Käs itte lyaika , .. 1954 - Jf o11tlt of 
treat ing in J9.).f 

'L'ree 
spe,-ics K esäkuu 

J!llu 1 
Jl e inäkuu 

July 1 

Elokuu 

A11gust 

~0 kappaloluvusta - % o( twmbe1· 

aasti (126.9 %). 'aatu tulos poikkeaa 
oleelli e ti G 1 ä erin ( 195:3) ja Z i e
g er i n (1955) . aami. ta tuloksi. ta. Kuusi 

1 •" ' / J1"UCf' 

Ty,·i - l.Jutt 
\'äli - Jlidd~e 

Latva - 'l'op 

76 
!).) 

3 1 --- ~~ l _____ _ ~fänty on kuivmmt arsenikkikäsittelyn 

.\ liint ~· 
l 'in <' 

K aikki - '!'otw 

'l'yvi - llull 
\";ili - J t irldle 1 
Latva - 'l 'op 

----

1 K aikki - '/'ota/ 

3.i 
3+ 

!) 

+6 

11 
3:2 

_ !..:_1-__ 1 

20 

:-an valmistukHes. a pihkan \'ii. hä isyyH me>rkih;ee 
Hi \ ' 11 1 110tt eiden miiäriin pienenty mi:::tii. 

J\litii koivun lahoami . <:'en tulee, e i arsenikki 
kiiHittely va ilmttane ·uoranai. e. t. i mutta kyllä
kin ,·ä lilli scst i. P ysty. sä oli<' saan ar enikkikoin1 t 
py ·yviit a iva n tuoreina ja jos ne ku oritaan met
Hii. sä, ne kuivm ·at nop<'a t i eivätkä ,·oi la. hota. 
Ta va llinen a isattu koivu . en ijaan la hoaa erittä in 
helposti, ellei a i. au. ole moitteeton ja kuivumi:
pa ikka hyYä. 

Jt ä- a.ksa. sa suoritett ujen eh·itysten mukaan 
(Z i e g e r 19:35) ar. enikkilm m;ten kuori e i kel
paa parki tusaineeksi. 

Painon muutokset 

Arsenikkipuiden painon muutok. i ta on a lan 
kirja llisuude sa e itetty eri tahoilla ja eri puu
lajeja ko kien hyvin nihtelevia ja keskenään 
ri ·tiriit a isiakin t ietoja. Painon muutok ill a on käy
tännölli tä merkitystä rit i. e. t i, kun on kysymys 
lmorelli en tai juuri .k-uoritun puun maa

ansiosta tuntm-a ti, jos käsittely on t<t
pahtmmt. ke ä-heinäkuu sa, illä ke ki 
määräinen , kappalelm·ulla pmmittu vesi
pitoisuus oli ,·ain 89.-l ~0 kuiva-ainepai
no ta kä ittelemättömien l OH H % vas
taan . Ko ka pienikokoi et latvapölkyt 

olivat kui vuneet selvä. ti parhaiten kuutiomittoja 
koskeva painoero \'Oi kuitenkin olla ,·ain n . 7 ... 
,' % suuruusluokkaa. Elok-uus'<t käsitellyt p1111t 
s isiilsivät vettå melko runsaa. ti. 

Keväällä 1 9:)5 ei uoritettu enää ve ipitoisuus
määrityksiä , vaan uittokelpoi. uu tutkimu ta var
ten varatut pölkyt pmmittiin heti varastokuorin 
nan jälkeen 4. - 16.5. ja toi en kerran kuivt11nisen 
selvi ttäm isek. i 9. - 1 0.6. Kaikki pölkyt oli kaa
dettu jo tammi-helmikuu. sa 1955. 

Jos käsittelemättönuen kuu. ten ja mäntyjen 
paino pölkkyä kohden eri läpimittaluokissa merki
tään sadalla, oli kesä-heinäkuu . a ja elokuu sa 
käsiteltyjen puiden . uhteeUinen paino heti va
rastokuorim1a.J1 jälkeen taulukon 7 mukainen. 

Kesä-heinäkuus. a. 1954 kä. itellyt pienet kuusi
pölkyt olivat sii, vara. tokuorim1an jälkeen vähin 
tään 10 % kevyempiä kuin kä ittelemättömät, 
keskikokoiset hieman painayampia, mutta uuret 
pölkyt taa , hieman kevyempiä kuin käsi ttelemät-

Taulukko - Table 6 kulj etuk e ta. Tämän tutkimuk en y h
teyde ä suoritett iin painon (\-e ipitoi
. uuden) määrityk. iä marra. kuu .. a l !l54 ja 
touko-kesäkuu. sa 1955. 

Ta,·allisten ja arsenikkikuu ten ja ·mål1tyjen ke kimääräinen ve ipitoi · 
suus marrask. 1954. Kiekot pölkyn tyYe tä, ilman kuoria. - A verage 
ll'aler co1l le1l t of ordinary a.11d arset~ic. treaJ-eå spru.a and pi11e. 1\'orember 

Marra kuu sa 195-! otettiin aman met
sän käsittelemättömi n ja ar enikiJ la ke ä-, 
h inä- ja lokuu sa kä. iteltyjen nmkojen 
pölkkyj n t vipäi tä kuor ttomia kiek
koja, joid n ve ipitoi uu. määritetti in. 
Kiekkoja oli ura~va. i: 

Kuusi 
:\[änt~· 

l\:oivu 

K i\.-;i tt lomi\ t iin 

14!l 
]j(j 

Kii.-;itelt~· 

:W!l 
2 0 

41 

Ve ipi toi uu yaiht li havupuiUa voi
makkaasti kä. ittelytava. ta ja pölkkyla 
ji ta riippu n (tau lukko 6) . 

JUJ4. Sample sections takett aJ bull of log, withotli bark. 

l'uulaji 
7'ree 

specie« 

Kuuili 
• 'prnce 

.\länt~· 

P i11e 

Pölkkylaji 

Dog group 

T y ,·i Hull 
Väli - .\f iddle 
Lat,•o. - 'l'op 

Kaikki - Total 

Käsittele· KP~:heiniik. E!okuun 
miitön kasttte1y 

1 

ka tttely 

U nJ;rtJa/.«l 1 Trw-ted in Treated in 
J tme-J uly A !I{IUSt 

\ ' ttä, % kuh·a.a.inepaino ta- Water, 
~;. of dry weight 

106.2 1:26.9 136.6 
124.6 115.4 169.6 
127.6 ___ 1 ___ 1_2_7._1 __ ~ ____ 16_6_._9 __ _ 

119.1 124.7 153.0 

96.4 
101.5 
114.5 

Tyvi - JJull 
\'illi -- JJ iddle 
J .at,·a - 'l'oJJ _ _,___c_ ___ _ 
Kaikki - 'l'otal 103.9 
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Taulukko - Table 7 Yhteem·etona \ oidaan todeta, et t ä ar

Tam mi-he lmikuussa. 1955 kaadet tujon ja toukokuuSS!I kuorittujen arse
nikkikuu ten ja. -mäntyjen paino verrattuna. käsittelemättömiin pölk
ky ihin 4.- 16.5.1955. - W eight of arsenic-treated spruce and pine felled 

enikilla käsiteltyjen mäntyjen ve ipitoi
uus kui a-ain paino ta laskettuna on 

kä ittelyvuoden yksyllä n. 15 % pie
nempi kuin kä ittelemättömien mäntyjen , 
eli arsenikkimäntyjen pa ino on n . 7 ... % 
pienempi. euraavana keväänä niiden 
paino on jo n . 15% pienempi kuin kä it 
telemättömän tavaran. Elokuus a käsi
tellyt männyt eivät ~'llitenkaan kuivu R-i
van nä in paljon. Kuorinnan jälkeinen kui
vumisnopeu on ar enikkimännyillä ' ä
häiserupi kuin ta valli illa männyillä, mut ta 
kuitenkin sellainen että kuukauden kui
vumi ajan jälke n arsenikkimännyt ovat 
vielä n. 5 % kev empiä . Luonnollise t i 
ero katoaa kuivumisajan jatkue a . 

in J anuary- Feflr.uary 1955 and barked in 1\Jay 1355, compared with 
tmtreated logs, ll'fay 4- 16, 1955. 

--
P ölkyn latvaläpimitta -

P ölkkyla.j i T op diameter, cm 

Log group 

1 l ll 1 13 1 15 1 17 7 9 

K ut/,8i - '-' pruce 
K äsittelemätön - Untreated 100 100 100 100 100 100 
K esä-he inäkuu - J une-J uly 89 85 101 105 102 97 
Elokuu - August 100 ll6 119 l 27 J ll7 106 

111 änty - P ine 
Käsittelemä tön - Untreated 100 100 100 100 100 100 
K esä-heinäkuu - J une-Ju ly 74 81 4 83 84 88 

1 E lokuu - A ugU8t 86 79 83 90 91 92 

tömät. Elokuun pölkyt olivat kautta linjan 
10 ... 12 % painavampia kuin kesä-heinäkuun pöl
kyt ja yleensä myös paljon raskaampia kuin käsit
telemättömät. Arsenikkikuusten kohdalla ei siis 
voida odottaa mitään sanottavaa painon pienen
tymistä kaato- ja kuorinta-aikaa lykättäessä. 

uurelta osalta arsenikkikuuset ovat jopa paina
vampia kuin käsittelemättömät. 

Männyllä tulokset ovat sen sijaan paljon posi
tiivisemmat. Kesä-heinäkuussa myrkytetyt män
typölkyt ovat n. 15 % (vaihteluväli 12 .. ~6 %) 
käsittelemättömiä kevyempiä. Elokuussa myrky
tetyt männyt ovat kuivuneet selvästi, joskin niu
kasti vähemmän, keskimäärin suunnilleen 10 %
Arsenikkimäntyjen paino on kuitenkin niin suuri, 
että maakuljetu taksoissa ne on silti luettava tuo
reeseen tavaraan kuuluviksi. 

Kun koepuut punnittiin uudestaan n. kuukau
den kuivumisajan jälkeen 9. - 10.6, voitiin 

Aineisto, 1 
pölkkyä 

Material, 
logs 

100 
200 
100 

100 
199 

99 

Arsenikkikuu ten o alta ei amanlai iin 
kuivuruist uloksiin voida pää tä. E tenkin elokuu a 
myrkytetyt hm et py _yvät jatkuva t i hyvin 
painavina. 

Arsenikkikoin1t äil t ävät ve ipitoi uuten a 
hyvin itkeä ti. Marra kuu a 1954 oli ar enikk i
koivuista otet ujen kiekkojen ve imäärä euraava. 

Kesäkuun käsittely .. ... -... 91.5 % ku iva-a inepaino ta 

H einäh.-uun . . . . . . . . 0.9 t -•-

Elokuun . ... .... 76.6 • -•-

K eskimäärin 3.3 % k·uiva-ainepainosta 

Nämä ve ipitoi uud va taava uunnilleen kä
i telykuukau ina kaad tuj n koivujen ve ipitoi

suutta, joten mis ään kuin1mi e t a ei voi olla 
kysymys. 

ara t olla 5. - 7. 5. 1955 kuori tujen arsenikki
koivujen paino muu tui k än a ikana si n , ttä 
heti kuorinnan jälkeen. tä in tuor t pölkyt (v t ä 

Taulukko - Ta.ble eri tavaralajien kuivumise sa havaita 
eräitä mielenkiintoisia eroja (taulukko 8). 

Arsenikkikuuset ovat tällä kertaa olleet 
suhteellisesti vieläkin painavampia kuin 
heti varastokuorinnan jälkeen, mutta jos 
Ii äksi otetaan huomioon käsittelemättö
mien kuu ten hieman heikompi varas
topaikka ja pitempi kuivumisaika, jolla 
toukokuus a 1955 vallinneissa olosuhteissa 
ei ole kuitenkaan kovin suurta merki
tystä, voidaan sanoa, että arsenikkikuuset 
ilmeisesti kuivuvat hieman hitaammin. 

4.- 16.5. 1955 kuorit t ujen tavallisten ja. a.rsenikkikuusten ja. -mäntyjen 
suhteellinen pain o 9.- 10.6.1955.- R elatit:e weights, JwUJ 9- 10, 1955, 
of ordinary and ar t nic-treated BprtiCe and pine barkul 1\f ay 4- 16, 1955. 

Arsenikkimännyt ovat sen sijaan kui
vuneet tuntuva ti hitaammin kuin kä
ittelemättömät männyt, mikä ei ole en
inkään ihmeellistä, ko ka ne olivat va

rastokuorinnan yhteydes ä uhteellisesti 
vieläkin kevyempiä. 
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1 Pölkkylaji 
J,og group 

Kuusi - pruce 
Käsittelemätön 

1 
Untreated 
K e ä-heinäkuu 
J une-J uly 

1 E lok-uu · AugU8t 

1 
Mänty - l:'i ne 1 

K äsittelemätön 
Untreated 
K esä-heinäkuu 

Pölkyn Ia va.läpimitta -
T~p diameter, cm 

j 9 

1 

10 100 

97 103 
107 13-l 

11 
1 

13 15 1 17 

1 

1 1 

l 112 1 110 1 
123 1 129 122 1 1 :!7 

1 1 -

1 l 

' June-Jttly 93 5 

1 

E lokuu - A ugust J 97 6 
97 1 92 91 1 94 
5 95 1 95 95 J 

Ain isto, 
pölkyjä 

ll'faterial, 
/oga 

19 
1 

1 

1 

K uivu-
misa.ika., 

vrk 

Dryi.ng 
ti.me, 
days 

36 

2 
2 

2 

3 
3 1 

1 

.. 



tikimääräi Ia kelmien mukaan -!9 ... 55 % koko pai
nosta) kevenivät kuukauden a ikana ( 10.6. men
ne ä) seuraava ·ti: 

K e. äkuun k>i.-;itt e ly 
H einiikuun 
Elokuun 

:lti 0~ 

20 ~ 

16 • 

Kun tavall i. ten mänt jen va taava keventy
minen oti 30 % ja kuu ten 2 ' %. o. oittaa tämä, 
että koivu t kuivuivat uht elli en hitaa ti. Kui vu
nunen ei loppunutkaan tähän illä 19.7. muutos 
oli a lkupainoon verrattuna: 

K u . .;ioi.kutut kii.~ittPI~· 

H inii.kuun 
Elokuun 

39 % 
:11 • 
2il • 

Tämän jälkeen pieu t.ä kui' umi. ta tapahtui ,·a in 
uuremmi a pölkyi ä. 

Arsenikkipuiden uittokelpoisuus 

Uittokuljetuksen muodo. ta a maamme tär
keimmän kaukokuljetu muodor. päätettiin tutki
mus ulottaa myö. ar. enikkihavupuiden uimis
kyvyn selvittämi e n tenkin kun a iaa koskevia 
tuloksia ei ole mistään muualta aatavi sa. Kokei 
siin otettiin mukaan vain 4.-16.5.1955 kuorit
tuj a 2m paperi puita, jo ka pan iin veteen 9. -
10.6. pwmituksien jälkeen. Koepui ta pidettiin 
a.vo lauta. a läpi ke än. Plmnituksia uoritettiin 
kahdesti, 19. - 23.7. ja 9.9.1955. 

Heinäkuun ja yy kuun punnituk i a oli kuusi
pölkkyj n paino uur n tunut veteenpanopainoon 
verrattuna keskimäärin uraa.vas i. 

K äsi t tel miltön .... . . .. ...... . . 
K äkuun kii..'littel~r .. .. ... .... . 
Hein:.tkuun 
Elokuun 

H einiikuu 
9 % 

• 
12 • 
16 • 

. 'yy><l<llll 
13 % 
26 • 
20 t 

22 • 

Nämä luvut ilmai eva , e ä läh 1 l /2 kuu
kauden pi uisen \7 d ä~lon aikana kesä-heinä
kuu a ars nikkikuu ten paino on Li ääntynyt 
12 ... 1 k .. i t 1 mättömi n vain 9 %. 

a olivat k .. it 1 mä tömät pöl
mpiä kuin muu . Elokuu a 

kä itellyt pölkyt oli a yn m lkein yh ä 
paljon kuin k äkuun puu , vaikka n oli at 

kuorinnan 
raavaati. 

oli 
ä . aatua painoa uur mpi u-

K äsittelemätön . . . . . . . . . . . . . . . . 0 % ka.ppaleluvust>l. 
Kesäkuun käsittely . . . . . . . . . . . . 30 • 
Heinä kuun 
Elokuun 

14 • 

Heinäkuun mittaukseen menne sä ei pienten 
ar enikkipölkkyjen vettyminen ollut käsittele
mättömiin pölkkyihin verrattuna ke kimääräistä 
suurempi (piirro 15) mutta loppuke ällä pienten 
ja uurten pölkkyjen a eroa jonkin verran huononi. 
Herättää huomiota, että heinäkuussa myrkytetyt 
kuuset jatkuva ti py yttelivä hyvin lähellä kä
sittelemättömiä. Mitään eli y tä tähän ilmiöön 
ei a inei ton peruste lla kuit nkaan voitu saada. 

Uponneita arsenikkipölkkyjä oli Yain l kpl, 
joten suoranainen uittotappio jäi erittäin pieneksi , 
mutta kuten edellä e itety tä elviää, ar enikki
kuuset eivät py ty kilpailemaan uimi kyvyssä kä-
ittelemättömien kuusten kan a. Niiden huono 

uimi kyky aiheutuu pihkottumisen melkein täy
dellisestä puuttumisesta. 

Mäntypölkkyjen paino oli puol taan suuren tu
nut veteenpanopainoon v rrattuna euraava ti. 

K äsitwlemätön ... . ...... ..... . 
Kesä-heinäkuun kiisitt.ely ..... . 
Ebk-tmn kw itt.ely .. .... . . ... . 

H einäkuu 

14 % 
19 • 
20 • 

, yyskuu 

23 % 
24 • 
27 • 

Ar. enikkimännyt ovat ii uineet huonommin 
kuin käsittelemättömät. Heinäkuu sa ero on 
ollut uurempi kuin yy kuu a. Alkuvettymisen 
suuruutta o oittaa myö että jo heinäkuun mi -
taukses a oli uurella osalla pölkyi tä uurempi 
paino kuin kuorinnan yhteyde ä, kuten euraa
vista luvui ta käy ilmi. 

1> f, 
140 140 

130 1}0 

120 ..... 
120 

110 110 

100 100 
6 10 14 6 10 14 18 

Piirros- Fig. 15. Toukokuussa. 1955 kuorit ujen ja 9- 10.6. 
1955 veteen pantujen kullllipölkkyj n paino 19- 23. i. ja 
9.9. 1955, % veteenpanop ino ta. - W ei9l1U, July 19- 23 
and ept. 9, 1955, of apruce loga barked in Jfay 195J a•ul roUetl 

into water Ju.ne 9-10, 1955, per cenl of weighl 
when roUM. into troUr 
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l' iino,.; - Vil!. 1 ö. Toukokuussa. 1 !):iii k uo ri ttujen ja. 9- 10.6. 
1 !Jii:) \ 'Otl'e n pantujon miint~·pölkk~ ·j o n paino l !J- 23 .7 . 1 !)55, 
0~ ,-et.eenpanopainosta . - ll"eiyh/8, J 11 ly / !J- 23 . l !J55, of pine 
Joy,, ba·rketl in .1 /ny / !J. ).) nwl rolletl 1'nto wc•te1· Jun e 9- 10, 
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K esii-lte iniil.; uun kiis ittc ly ..... . 
El okuun kii,.;itt e ly ............. . 
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Tarkastettaessa vettymistä läpimittaJuoki ttain 
(piiiTos 16) nä hdään p ien ten arsenikkipölkkyjen 
Yettyvän alussa erittäin voimakkaasti, kun pihkot
t uminen ei ole veden tunkeu t umista estämässä. 
Pihkan vähitellen liuotessa käsittelemättömistä 
puista ero alkaa pienentyä. Elokuussa myrkytetyt 
puut ovat kaiken aikaa lähellä käsittelemättömiä, 
kun taas kesä-heinäkuun puut vettyvät selvästi 
enemmän. Uppoa mista ei minkään ryhmän koh
dalla silti tapahtunut. 

Arsenikin käyttöä rajoittavat tekijät 

Arsenikki ei t ietenkään ole suuren myrkyllisyy
ten sä vuoksi mikään miellyttävä ratkaisu puiden 
kemikaalikäsittelyssä. Toistaiseksi on epäselvää, 
onko ar enikin käyttö meillä edes sallittuakaan ja 
vaikkapa sen yleinen käyttö ilman suurempia 
ra jbituksia olisikin mahdollista, nousee eteen mo
nia vaikeasti ratkottav.la pulmakysymyksiä. 

Myrkytystyön suorittajille arsenikista ei ame
rikkalaisten kokemusten mukaan ole todettu ole
van mitään erityistä vaaraa, jos vain myrkyn 
käsittelyssä ollaan riittävän varovaisia. Sen sij aan 
karjan ja riistan kohdalla vahinkoj a voi sattua 
paljon helpommin. Amerikkalaisten tulosten mu
kaan 95 % arsenikista katoaa sivelykohdalta 
4 tunnin kuluessa käsittelystä, joten suurin vaara 
on heti myrkytyksen tapahduttua . Käytännössä 
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a.:-; in 11 11 lwi! oJLkiJl niw , oLLi~ us<L my rky :-;! ii j iiici. I'Oli 

lwan reunoille ja erityi e ti män tyä käsiteltäessä 
Yoim akkaan pi hkan vuodon johdosta itse renkaa
seenkin pa lj on pitemmiksi ajoiksi. uurimm an 
vaaran torjumiseksi on ainakin K anada ssa ja 

SA :ssa käytetty pahan ha juisia karkoitusainei ta 
(m m . kreosoottiölj yä). ~Ieilläkin kokeiltiin ke
väällä 1954 K arko-nimisellä a ineella lehmien kar 
koittamiseksi, mutta kokeet antoivat täysin nega
tiiviset t ulokset. Kirj allisuudesta ei käy ilmi , 
on ko karj a- ja riistavahinkoj a todella jossakin 
sattunut . 

Tsekkoslovakiassa on todettu, että arsenikki 
kä ittely tappaa varsin run aasti käsittelemättö
miä naapuripuita (M a t e r n a ja N o ,. a k 
1955). Kun myrkytyksiä oli suoritet t u 22 pa i
kassa, säästyttiin vain 2 paikassa n aapuripuiden 
kuolemalta. Yhdessä met ikössä oli täUa isia puit,n. 
jopa 22 % käsiteltyjen puiden luvusta. Kuolleet 
n aapuripuut olivat myös yleensä paljon suurem
pia kuin käsitellyt . ~Iyrkky oli siirtyn yt puusta 
toiseen juuriston välityksellä . nurin osa kuol 
leista naapuripuista oli 1.0 ... 1.5 m päässä käsitel
lyistä pui sta. ä in huonoj a kokemuksia ei ole 
saatu t iettävä ti mis ään muualla . Naapuripuiden 
runsas kuoleminen lienee Tsekkoslovakiassa a iheu
tunut siitä, että rengasta tehtäessä nila..:'t ei pois
tettu , joten myrkky pääsi kulkeut umaan yhteyt
tämistuotteiden virtauksen mukana juuristoon . 
J os taas nila poistetaan , kuten mm. meillä on 
tehty, virtaus a laspäin katkeaa ja arsenikki nouseP 
pintapuussa kohti latvaa. Meilläkin tavattiin 
v . 1954 syksyllä kaksi naapuripuuta (mäntyä) 
arsenikin tappalnina . G 1 ä se r i n mukaan (1955) 
naapuripuita oli kuollu t 0.1 % käsiteltyjen koko
naismäärästä, mikä vastaa siis omia kokemuk
siamme. Ruotsalainen Ne n z e ll (1954) on 
myös todennut tämän ilmiön. Naapuripuille aiheu
t uvat vahingot pysynevät mitättömän pieninä, 
jos rengastu suoritetaan oikein. 

Aikoinaan on pelätty, että kaarna- ym . kuoriais
ten esiintyminen li ääntyisi kemikaalikäsittelyn 
johdosta suure ti mutta pelko näyttää olevan 
aiheeton . .r iinpä mm. '[ a te r n a ja o v a k 
(1955) ovat tarkois a tutkimuksi aan t ulleet päin
va taiseen t ulokseen. AlkuJre är~ käsittely t uo 
arsenikkipuihin to in runsaasti kaarnakuoriaisia, 
mutta kuoriaisille ja niiden oukille tuhoisin seura
uksin. Pikemminkin arsenikkipuut toimi,·at pyyn
tipuina ja e tävä kuoriaisten lisääntymistä. a
manlaisiin tuloksiin on t ultu myö Län i- ak assa. 

Loppupäätelmät 

Lyhyenä ht envetona uoritetuista tutkimuk
sista todettakoon euraavat pääseikat. 



1. K emikaalikäsittely t ulee maksamaan paperi
puille 20 .. .40: - mkfkuorittu p-m3 lähinnä rungon 
koosta, mutta hieman myös puulaj ista riippuen. 
Pien ten , 3 .. .4" rinnankorkeudelta olevien puiden 
kemikaalikäsittely tulee rengastusta ja toden 
näköisesti muitakin menetelmiä käytettäessä oleel
lisesti kalliimmaksi. 

2. Havupuut on myrkytettävä alkukesäll ä, jos 
kuorinta suoritetaan jo saman vuoden syksyllä, 
mutta muulloin mieluummin vasta elokuussa . K oi
vun myrkytystä ei saa jättää loppukesään . 

3. Syyskuorinnassa saavutetaan sekä kuusen 
että männyn o alta n. 20% aikavoit to , .mikä 
merkitsee lähes 10 %säästöä kuorit un paperipuun 
teossa. Pienten män tyrunkojen kuorinta sujuu 
kuitenkin hitaammin. 

4. Pakkanen tekee arsenikkipuiden käsinkuorin
nan melkein mahdottomaksi. 

5. Varastokuorinnassa saavutetaan havupuilla 
n. 20 % suur uinen kustannusten säästö puolipuh
taaksi kuorintaan verrattuna, mutta työ on suori 
tet tava lyhyen a jan kuluttua pakkasten päätty
misestä, koska etenkin männyn kuori kuivuu ja 
tartt uu kiinni . K oivun varastokuorinnassa säästö 
on .ainakin saman suuruinen ja tuntuvast i suu
rempikin, jos pieniä latvapölkkyjä ei tar vitse kuo
ria puhtaiksi , vaan ainoastaan aisata kahdelta 
puolelta. 

6. Arsenikkipuiden hyvä kuoriutuvaisuus säilyy 
käsittelyä seuraavaan kesään. Osittain tulokset 
ovat jopa paremmatkin kuin syys- ja varastokuo
rinnassa. 

7. Arsenikkipuista saadaan niJapuhdasta tava
raa ainakin 50 % · 

. Kuorelliset arsenikkikoivu t kuoriut uvat erit 
täin hyvin rummus a vuoden kuluttua käsitte
lystä. Myös kuusipaperipuun kohdalla arsenikkikä
sittelystä on rumpukuorinnassa tuntuvaa hyötyä. 

9. Sahaus- ja sorvau kelpoisia puita ei sinisty
misen ja värj äytymi en vuoksi voida arsenikilla 
myrkyttää. Elokuus a kä itellyt havupuut sinis
tyvät paljon vähemmän kuin kesä-heinäkuussa 
käsitellyt. Kuusipaperipuuhun syntyy parkki
happovaurioita. 

10. Puuhun tun keutu via kuoriaisia esiintyy 
kesä-heinäkuussa myrkytetyissä männyissä ja 
hieman kuusiss.akin. K aarnakuoriaisia on etenkin 
varhain käsitellyi ä kuusis a hyvin runsaasti. 
Hyön teistuhovaaran li ääntymis ä tämä ei kui
tenkaan merkitse. 

Ll. Arsenikkimänt jen paino vähenee 10 ... 15 % , 
mutta kuusten ja eten kin koivujen py yY ennal
laan. 

12. Pihkan erityks n est minen aiheuttaa arse
nikilla käsitellyissä männyissä ja kuusissa sen, että 

Kuva. - Photo 7. 1.5 m päässä. käsitellystä. männystä. oleva. 
p ieni mänty on kuollut. Tällaisia tapauksia. todettiin 2 kpl 
3 000 käsiteltyä runkoa. kohden. Va.lok. Metsätebo. - T he 
small pine 1.5 m away from the treated pine had died. There 
were two BUCh caaea in the total of 3 000 treated stema. P hoto 

Metsäteho 

niiden uimiskelpoisuus huomattavasti pienen tyy, 
joskaan uppoaminen ei nouse poikkeukselliseksi. 

Tutkimukset osoittavat kemiallisen kuorinnan 
pystyvän tasapäiseen kilpailuun n ykyisten paperi
puun han kintamenetelmien kanssa. Näin on asia 
erityisesti koivupaperipuun suhteen . 

LÄH D ETIETOJA 

Cook, David B . A. a.nd Hamilton, L. S. 1955. More a.bout 
Chomi .P eeling. The Northea.stern Loggor. August 1955. 

ewYork. 
Curry, J ohn R. a.nd Rushmore, F. M. 1955. Experiments in 

Killing Northern Ha.rdwoods with odium Arsenite a.nd 
Ammonium Sulfa.na.te. Journal of Forestry, August 1955. 
New York. 

Gläser, Hanna, 1955. Untersuchw1geu i.iber die chemische 
F.ntrindung und ihre Anwendba.rkeit in deutschen " "äldorn. 
Fra.nkf urt a.m l\lain. 

Me I ntosh, D. C. a.nd Hale, J. D. 1949. Effects of chomical 
trea.tment of trees on ease of peeling. Forest Products Labo· 
ra.tory , Ottawa. Mimeogra.ph 0- 140, April 1949. Ottawa. 

Jahn , Edwin C. 1954. Chemical D eba.rking of Trees. Wood· 
lands R.eview, July 1954. MontreaL 

Makkonen, Olli 1954. Puolipuhtaiden koivupaperipuiden teko. 
Metsätehon tiedoitus n:o 99. Helsinki. 

Materna, Jan und NovaJr, Vlad. 1955. Neue Erkenntnisse hei 
der chemischen Entriudw1g. Forst und Jagd Heft l / 1955. 
Berliu . 

Nenzell, G. 1954. Försök med kemisk ba.rkning i Torpsha.m
ma.rstrakten . CA.tidningen, ceptember 1954. Sundsvall. 

The Chemical Killing of Tree to Fa.cilitate Ba.rk Romova.l. 
1951. Northeast Pulpwood R.esea.rch Center. Gorha.m, New 
Hampshire . 

Z ieger, E. 1954. Untersuohungen iiber die Anwendba.rkeit der 
chemischen Entrindung. Archiv fiir Forstwcren. 3. Ba.nd. 
1954. Heft l / 2. I. P. 

Zieger, Erich. 1955. Probleme der ohemischen Entrindung. 
Forst und Ja.gd. J\1a.i 1955. Heft 5. Berliu. 

21 



lnvestigations into Chemical Barking 

SU111MARY 

Enso-G~ttzeit Osakeyhtiö and Metsäteho co
opemted in the investigation which started in 1954 
with the poisoning of some 3 000 stems in South 
East Finland tvith 40 % sodium arsenite solution. 
The stems were evenly divided into spruce, pine 
and birch treated in June, July and August. Most 
of the results repo'rled refer to this lot of timber. 
Similar timber quantities wet·e poisoned in J uly 
1955 in the same locality. F ew only of the restdts 
of this series are available. 

Chemical Treafmcnt 

The stems were poisoned by sap-girdling. ln the 
git·dling study of August 1954, a draw-knife 
(Photo 2) was ~tsed for all the tree species, the 
girdler (Photo 1) for pine and birch only. As the 
workers were unacmtstomed to the job and the ring 
was made at the butt, the git·dling was slow work 
(Fig. 1 ). ln July 1955 the same tools were used 
for all the 3 tree species and the girdle was made 
0.5 m above the ground. The girdler makes a 
ring 3 in. tvide, the draw-knife 4-8 in. The results 
of the girdling are given in Fig. 2 and Table 1 
and the t·eswts and total costs of the chemical treat
ment in Table 2; the team consisted of 2 girdlers 
and 1 applier ( i.e. of the poison). The trees 
weTe marked in advance. The dmw-knife proved 
the best toolfor git·dling pine and birch, the girdlet· 
for spruce. Labour costs rise steeply as the size 
of the stem decreases. One man doing both the 
girdling and poisoning ( applied with a brush) 
can achieve the same results as a 3-man team. 
The chemical treatment of small stems should be 
developed into a 1-man job by increasing the girdl
ing speed and eliminating the time spent on 
exchanging tools. 

lllarmal Barkirzg 

In experiments with forest barking in autumn 
1954, the spud-barking of arsenic-treated spruce 
and pine trees showed a time-saving of approx. 
20 % over ordinary partial barking (Table 3) . 
With small pines, however, the result was poorer. 
Consequently, the logging costs of barked pulpwood 
t~·ere t·educed by nearly 10 %. A 3 in. girdle proved 
adeq~tale for conifers at least. The conifers 1·equire 
bntshing once only ( Fig. 4) . The August 
treatment was too late for amumn bm·king. The 
barking re~tlts can be improved for pine by 
strip-barking with a spud and loosening of 
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bark with a knife (Fig. 5 ). Low tempemtures, 
preventing effective barking, affect the arsenic
treated trees more readily than the untreated. The 
autumn badcing of birch does not give satisfactory 
results ( Fig. 6) . 

ln May 1955, on storage site barking of trees 
felled in winter ( January-February) 1955, woTker 
A achieved a nearly 25 % time gain in barking 
(including moving) spruce treated with arsenic 
in July-August (Fig. 7 ); worker B was faster 
only with barking spruce treated in J une ( Fig 8); 
the comparison in both cases is with untreated 
stems. However, the partially frozen condition of 
the trees and the uneven condition of the tools 
hampered this comparison. 

1 n connection with the storage site bat·king of 
pine it appeared (Fig . 9) that the bark of the 
small pine logs treated in August ( mainly top 
logs) was better loosened than that of trees treated 
in June-July, pt'imarily because of differences in 
drying. Worker A barked arsenic-treated pine and 
similarly treated spruce ( Fig. 7) equally well. 
There was no differences in barking times between 
the pines treated in the different months. Worker B , 
barking at the storage site, including moving, was 
an average of 20 % quicker than in dealing with 
untreated pine; the difference, howeveT, is exag
gerated by the differing proportion of to'p logs 
( Fig. 10). A ugt~t treattnent gave the best reswts 
in this respect. 

In the storage site barking of biTch 57 % of the 
birches treated with arsenic in June and 80 % 
of those treated in J uly, bm only 7 % of those treat
ed in August could be baTked without a spud, 
e:r;cluding the preceding strip-baTking which was 
done with a spud. The small to p logs were 
difficult to bark. Bvth workers spent appTox. 
160 cminflog on baTking, including moving, 
poisoned birch (Fig. 11). Worker A barked at·se
nic-treated birch much mon quickly than untTeat
ed spruce, worker B equally quickly. Worker B 
barked birch treated in June-Jttly 17 ... 19% more 
quickly than ordinary pine. A similar difference 
was noted on comparison with ordinary birch 
barked in the forest in J une when the time spent 
on moving the logs for barking at the storage site 
was added. 

The strip-bark;ing on two ides of arsenic-treated 
birches dif ficult to bark would give a titne saving 
of nearly 27 % in the starage site barking of all 
the arsenic-treated logs dealt with by worker B , 



for wh01n the balance of logs to be st1·ip-barked 
would have been nearly 33 %- The bulk of the 
logs to be strip-barked is in the smallest diameter 
classes. 

Barking expe1·iments in J une 1955 showed that 
the pines treated in August 1954 contained 32 % 
of logs di f ficult to ba1·k ( prima1·ily small diameter 
classes ) , tlwse treated in J uly 54 %-A comparison 
of the results with bm·king at the storage site 
(Fig. 12 ) shows that bm·king in the forest gave 
the best results for logs t.1·eated in August. Barking 
arsenic-t1·eated birches in the forest was definitely 
quiclcer than badcing untreated birch (Fig. 13 ) . 
However, the difference is not quite so great if it 
is borne in mind that some of the a1·senic-treated 
birches were strip-barked. After correction calcula
tions, the time-saving for July birches is 26 % 
and for J une birches 37 %- This implies an 
approximate 15 % decline in the wage costs of 
logging bm·ked bi1·ch pulpwood. 

Mecllanical B arkittg .. 
Small-scale expe1·iments showed that unbarked 

birch pulpwood treated in J uly 1954, after 25 min. 
in a pocket dn1.m in Jtfay 1955, was so well strip
ped that 80 % of tiie logs we1·e clean, 15 % showed 
bark rings and 5 % solid bark (Photos 4-6 ) . 
Fig. 14 shows the logging costs ( chemical treat
ment, felling and barking, horse and truck haul
age ) , delivered alongside mill, of arsenic-treated 
birch, unbarked or barked in the forest, and of 
ordina1·y birch pulpwood strip-barked or partially 
barked in the forest. According to the figure, un
bm·ked a1·senic-treated birch is best over short 
hauling distances. 

I n winter 1955, at the Tainionkoski Sulphite 
Mills, the drum barking time of arsenic-treated, 
unbm·ked spruce pulpwood was approx. 3 h., that 
of unt?·eated 8 h. I n J une 1955, barking time of 
unbarked, ordinary spruce, floated in bundles, 
was nearly 5 h. 

Quality of A rse11ic-Trea ted T imber 

Blueing was a common phenomenon in coni
/ r , particularly in trees trealed in June-July 

(Table 4 ), and prevented the poisoning of sawlogs. 
T he birch at first shows in the surface a brown 
layer, 1 cm deep, which gradually deepens. I t has 
proved impossible to remove the stain completely 
ajte1· tuming. 

The spruce is found to develop tannic acid 
damage when standing: the extent of the danwge 
is not yet known. 

I nsects penetrating into the wood were found 
in 27 % of the pine stems treated in J une, in 2 % 
of those treated in July , and 0 % in August. The 
spruce also 1·evealed similar damage on a s1naller 
scale. Bark beetles were abundant, especially in 
spruce treated early (Table 5 ) . They affect to 
some extent the drying, and the loosening of the 
bark, but especially blue-staining. 
. Conifers killed with arsenic do not become 
resinous. 

Weigltt of Arsen ic-Treated Stems 

Spruces treated with arsenic have at least the 
same water content, in the autumn of the year of 
t1·eatment (Table 6) , as the untreated, but pines 
dry up slightly. The water content of the birch 
1·emains the same as at the time of treatment. 

I n May 1955, spruce treated in J une-July was 
either slightly lighter or heavier, depending on 
the diameter, but that treated in August was always 
at least as heavy as unt1·eated spruce (Table 7). 
T he pines had clearly dried. The birches had not 
dried at all. ' 

During a drying period of one month arsenic
treated spruces and pines dry relatively slowly 
(Table 8 ). 

Floatability 

F loating experiments with spruce and pine 
ba1·ked at the storage site and dried for a month 
(Figs. 15 and 16) slwwed that arsenic-treated 
timber definitely become more water-logged than 
untreated timber. This was particularly obvious 
with suwll pine logs. However, only one arsenic
treated spruce log sank. T he high degree of u:aler
logging of arsenic-t?·eated ti1nber is due above all 
to the absence of resin. 
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