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PAPERIPUIDEN RAITAKUORINNASTA. 

]{irj. metsänlwitaja A r no Tuo vin e n. 

:\[ in. fjm 

Ku orinna 11 pääasiallisena t a rkoituksena on puun 
Yesipitoisuuden a lentaminen , jolloin pai non pienen
tyessä kulj etuskustannukset a lentu>at ja puun uimis
kyky paranee. TaYallisimmin kuorinta suoritetaan 
metsäs:-,ii tai Yarastopaikoilla, siten että kaarna 
kokonai,.;tmdessaan ja osa nilasta poistetaan (puoli 
puhtaaksi kuorinta) . Tämä työ on ,~arsin hidasta. 
Va rastopaikoilla suoritettuna siihen kuluu suunnil
leen minuutti juoksumet ri ä kohden. J os paperipuut 
sen sijaan ainoa:-; taan aisataan, on ajanmenekki 
-4-6- 48 % puolipuhtaaksi kuorintaa n kuluneesta 
ajasta. Paperipuita aisattaessa suurin osa kuoresta 
jäiL kuitenkin kiinni puuhun estämään veden haihtu
mista. Siksi aisattu jen paperipuiden uimiskyky 
011 huono, niiden tilanJ,uspaino suuri ja kuoren poista 
minen myöhiii ,.;emmiis,.;ii t\-ai heessa 1ivaikeaa. Voi
tai siin ku(tenkin ajatella, ~·ttiL jos tyydyttiiisiin jossa
kin miiiLrin YiLhäisempää n kuorinta -asteeseen kuin 
tava llisesti, kuorintatyössä saa\Utettu ajan sääs tö 
Yoisi olla suurempi kuin täll ai,.;esta \ajaasta kuorin
nasta aiheutuYat haitat. Tämii n mahdoll isen ajan
säästön suuruud en seh-itt iLmisek-,i piiä tet tiin :\Ietsä
tehon toime~ta suorittaa Yertailevia kokeita. Xäissä 
kuorint a suoritettiin ~ it en , että kukin t·iilu ulottui 
puun ]Jin taan saakka, m7tlta viilujen t·äliin sai jäädä 
noin se nflimelrin la yinen kaarnaraila. 

Etelä-Suomi. 

En,i mmii inen kokeilu toimitettiin puolipuhtaan 
kuusipaperipmm hakimun yhteydessii :\fetsätehon 
kokeilutyömaalla Ruokolahdella syksyllä 1946. Siellä 
;;euratt iin yhtii työntekijää , joka Yalmisti pysty
puista 4 - metri ~ t iL ku u-;ipaperipuuta kuorien pölkyt 
maas,a pet keleellii. Puolipuhtaak-;i kuorinn an lo
massa mies ;.;a i 2 päiYiin aikana suoritt aak.-;een y ll ii 
0le\ien Yaatimu~ten mukai~ta kuorintaa, ns . raita
kuorintaa , samoin pet kelett ä kiiytt iien. Kuorin ta
aikaan luettiin t ii liöin paibi suorana i, ta kuorinta
työtii myö:> pölkkyjen käii nteleminen ja jälkikar>i inta, 
muttei ~ iirtelyä ristikoimi ,.,paikalle jne. Piirro,; l 
valai,ee kunrinta-aikojen "uuruutta min uutt eina 
j uoksmnetri ii kohd en eri lii pi mi t taluokiR,a. 

Piirrok~esta haYait aan, että raitalmorinta -aika on 
<' llut kaikis,.,a liipimittalunki,.,,_a ~eiYibti pienempi. 
Ke,kimiiii rin 011 aikaa kulunut: 

- ra it akuorinta 0.59 min 'jm 
- pu olip. kunrinta l .O ' min jm 
K e:-k imii ii rin on rait aku nrin ta-aika ollut ,., iis n. 

55 % YastaaYasta puolipuhtaahi kuorinta-aja, ta. 
Piirrok.,e.~ta on haYaittan :-,;,a, että työaika suurenee 
läpimitan ka:-,yae:-:-a huomattaYa<;ti Yoimakkaammin 
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.--\ . Kmllint a puolipuhtaaksi 
B. R ai takuorinta 

raitalmorintaa käytettäe:-sä. Tiimä ,.;aa, selityksensä, 
kun molempia kuorintatapoj a \ errataan lähemmin 
keskenään. Koska raitakuorin taa käytettäessä jokai
sen viilun väliin jää kaarnaa l cm levy inen raita 
pölkyn pituussmmnas,a, on jokai,.,ella petkeleen 
t yönnöllä kaarna leikattava irti terän molemmi lla 
sivuilla. Puolipuhtaak,i kuorittaessa ainoa<.taan te 
rän t oinen puoli ensimmäistä viilua lukuun otta
matta leikkaa kaa rnaa toisen puolen työn muodos
tuessa huomattaYasti helpommak-,i. :\Iitä bUUrem 
mista läpimitoista on ky,;ymy~, sitä \ ahYempaa 
kaarna yleensä on ja sitä raskaammak.-,i muodostuu 
raitakuorinn a.-,sa yk-;ityinen petkeleen työntö ja 
sitä enemmän se \ie aikaa. Raitakunrinnassa sllc'1\U
tettuun ajan voittoon Yaiku ttanee o,aJtaan mahdolli
suus sij oitta.n mustaksi jääYä kaarnaraita pahimpien 
oksantynkien kohda lle, jolloin kar,iminen ja gamalla 
koko kuorintatyö Yastaaya-,ti helpottuu. Tä lla inen 
mahdollisuu:-; on ainakin teoreettise-,ti olema,;,a. 

Pohjois-Suomi. 

Kun kokeilut Etelä- uomes,a oliYat näyttäneet 
näinkin suotuisilta, päätettiin niitä ja tkaa muiden 
kuorintatutkimusten ohebsa. K olari,.,:-a keYäällä l 94 i . 
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K eskiläpimitta. cm 
Piirros 2. 
A. Kuorinta puolipuhtaaksi. :?-metrinen kuus ipaperipuu 
B. Raitakuorinta. - •-
C. 4- ja 6- metrinen ->-

Nytkin seurattiin ainoastaan yhtä työntekijää, joka 
sai suorittaakseen seuraavat työt: 

l ) 2-m kuusi- ja mäntypaperipuun puolipuhtaaksi 
kuorinta >arastolla, 5 päivää, 

2) 2-m kuusi- ja mäntypaperipuun raitakuor inta 
vara tolla, 6 päivää, 

3) 4- ja 6-m kuusi- ja mäntypaperipuun ra ita
kuorinta varastolla, 5 päivää. 

2-metrinen paperipuu kuorittiin kuorimaveitsellä, 
mutta 4- ja 6-metrinen petkeleellä., jonka käyttöön 
mies oli kuitenkin hieman tottumaton. Paperipuut 
olivat pystypuista va lmistettuja. Varsinaista. latvus 
tavaraa ei ollut mukana. Piirroksessa. 2 on esitettv 
kuusipaperipuiden kuorirman tehotyöaika minuut
teina jm kohden. 

Kun verrataan 2-metrisen kuusipaperipuun eri 
kuorintatapojen aikoja keskenään, ha>aitaa.n raita-

lmorintaan kuluneen ajan suuruuden riippu,·an rat
kaiseYasti pölkyn lä.pimita"ta . Pienillä pölkyillä 
raitakuorinnasta "aanttettu ajan sää.-;tö on ollut 
:-.uunnilleen ~-htä suuri kuin Ruokolahden kokeilussa. 
:\Iitti. suuremmista. läpimitoista on ky;;ymys, sitä 
pienemmä.k;;i ajan :,;ää,.;tö muodostuu. 20 cm läpi
mittaluokassa raitakuorinnasta ei ole ollut enää 
yhtään apua. Näissä kokei~;;a kän siis kuoren vah
vuuden suuri vaikutus raitakuorintaan epäämättö
mä.sti ilmi. 4- ja 6-metristen kumipaperipuiden 
petkeleellä suoritettu raitakuorinta on uj unut ehkä 
miehen tottumattomuude-;ta johtuen >arsin heikosti. 

Mäntypaperipuiden kohda lla ainei;;to jä i niin pie
neksi, ettei ;;en perusteella ole mahdolli;:;ta päätellä 
paljoakaan. :\Iainittakoon vain, että kuorirnaveit 
sellä suoritettuna raitakuorinta-aika oli tiiliöin 50-
70 % vastaavasta puolipuhtaak"'i kuorint:t-ajasta 
läpimitan suuruudesta riippuen . 

Vaikka suoritetut kokeet O>atkin olleet pieniä, 
voitaneen niiden perusteella kuitenkin päätellä, että 
Etelä-Suomessa, jossa paperipuun kuori on ohutta, 
raitakuorinnalla. ;;aarutetaan noin 30--40 % siiästö 
kuorintakus tannuksissa . Raitakuorinnan heikkoina 
puolina voidaan mainita mm. , ettii 

l ) karsinta jää ilmeisesti heikomma ksi kuin puoli
puhtaaksi kuoritulla paperipuulla, mikii. ntikeuttaa 
tehtaalla suoritetta>aa rumpukuorintaa., 

2) jäljelle jäänyt kuori Yaikeuttaa tehtaalla suori
tettaYaa rumpukuorintaa etenkin kuusipaperipuun 
kohdalla. Mäntypaperipuun kohdalla haitta on pie
nempi, si llä männyn kuori irtaantuu uiton aikana 
helpommin kuin kuusen kuori, 

3) kuivuminen ei liene yhtä. tehokasta kuin puoli 
puhtaaksi kuoritulla pa peripuulla, mikä tekee pitkä
aikaisen uiton mahdottomaksi, ellei kui vumisaikaa 
voida jatbt.o'L, 

4) kuusipaperipuuhun imeytyy uiton a ikana parkki
happoa, mikä heikentää sulfiittima;;san laatua. 
Mäntypaperipuun kohdalla tätä haittaa ei ole, 

5) uittovesistöihin jää entistä enemmän kuorta 
kalakantaa tuhoamaan. 

R aitakuorinnasta kuusipaperipuun ha nkinnalle ja 
jalostamiselle aiheutm-at haitat ja lisäkusta nnukset 
lieneYät niin suuret, että kuu' ipaperipuun raita
kuorintaan tuskin kannattaa ryhtyä. Mutta männyn 
kohdalla haitat ei>ät saavutettuun työajan sää~töön 
nähden näytä niin >oittamattomilta, etteikö mänty
paperipuun raitakuorinnalla >oisi olla. omat mahdoll!
suuten;;a. 

H el;o ink i 1948, Frenckellin Kirjapaino Osak e,htiö. 


