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Pinotavaran väriffierkkauksesta 
Yhdysvalloissa 

Värimerkka usk ysy mys on Yiimeksi kuluneina n iO

·s ina saanut Yhdysva llo issa paljon h uomiota osakseen. 

Vaikka kin merkkiYasa ra siellä on Yielä a iYan yleinen. 

·on kuitenkin nimenomaa n pinota Yaran piiämerkka uk

sessa py ritty käyttäm ää n Yä ria ineiden apua päii merk

k ien haYainnollisla misessa. ~fet·kkh·asa ralla tehdyn 

merk in toteaminen Yaa tii usein ,·ar in huolellista tut 

kimista , e ikii tä hä n lii heskää n a ina ole edes m a hdol

lisuutta ,·a rsinkaan s ie!Hi missä uuret puumiiärii t jou

tuYa t nopean käsitt e l~· n kohteiksi ja missä ta rkkailu 

·etii isyys tekee yksityiskohta isen merki n tutki kelu n 

ha nka la ks i. Nä inhä n on asia nla it a esim. ero tteluilla. 

Lisäksi pinotava ra n ha kkuussa yhä yleistynyt moot

torisaha n käyttö on tuonut tullessaan u uden va ikeu

den. On näet voitu todeta, että sahaketjun jä ttkimi1 

leikkausjä lki yleensä on hyvin epä tasa inen ja tikk ui 

nen ja sen nwksi vä hemmä n sopi,·a merkki vasa ra lla 

lyötävi:i n merkin a lus ta ksi. Vesitiekul jetuksen a ika na 

<1)11 lisäk i pölkkyjen epä tasa is ten pä iden liettyminen 

~>miaan va ikeutta maan merkin näkyvyyttä . 

Xorlheasl Pulpwood Hesearch Center. Gorha m . X. H. 

ryhtyi jo Yuosia s itten tutkimaan asiaa keskittyen lä

hinnä vä rimerkka uksessa käytettävien lyövä lineiden 

k ehittiimi een . Seuraa va sa esitetyt tiedot ova tkin pää

~sillaan em. tulkimusla itok en kokeiluihin pohjautu 

Yia,1) multa perustm·at osiltaan m yös kirjoittajan 

J\merika n-ma tka n a ika na uoritta miin ha Ya intoihin. 

Värimerkkauk essa kiiytettuvät työvälineet 

l{un vä rimerkka us ta ryhdyttiin tutkimaa n, ha luttiin 

l oi aalta pyrkiä selvittä mään jo olemas a ole,·ien y k

s inkerta isten, vä rimerkka ukseen todennäköise ti sO\·el

tuvien työvälineiden , kut en ivelt im ien ja m erkkaus

rullien sekä hiema n m onimutkaisempien käsi- ja 

repp urui kujen soveltuvuus tä hä n tehtävään nii ä olo-

uhteissa, jo i sa toiminta tosiasia lli e ti tulis i ta pa htu

maan, loi aalta taas py rittiin m a hdolli uuk ien mukaan 

k ehittä mään sella inen Yä rimerkkauk een O\·eltuva työ

vä line, joka oli i suunnit IIu j uu r i tä tä tehtävää var

ten. Tällöin tultiin si ihen johtopää tök een. että tä lla i-

1 ) Northeast Pul pwood He ca rch Cen ter, Paint :\larking 
Pul pwood, Corham, N. H. U A. 

Kuva 1. Pohle-ruisku. 
Fig. 1. Pohlc Spray Gun. 

sen lyöYä lineen tulee suorittaa vä rimerkka us rui kut 

ta malla, koska va in siten voidaan olla jotakuinkin 

Ya rmoja usein m oott orisaha lla ka tkoitujen paper ipuu

pölkkyjen epä tasaiseen pää hä n tehläYä n Yä rimerkin 

laadusta . Työvä lineen kä ytö n tulisi niin ikään voida 

tapahtua kohtala isen siististi maalia inetta tuhlaam a tta , 

mikii jo m aa lia ineen kalleuden nwksi oli i tä rkeä 

nä kökohta, multa myös työn uoriluk en kanna lta oli i 

positih·inen omina isuus. ~faaliaineen r u isk utuk een 

ta rvitta van pa ineen a ikaansaamiseksi p idettiin paine

säiliö tä epäedulli ena, koska vä ria ineen r uiskutus edel 

ly ttää melkois ta pa inetta ja sen vuoks i pyrittiin ra ikui-

emaa n kysymys ruiskun käsiosan mekani min avulla, 

jotta s iten vä ltyttä i iin pa ine ä iliöstä. 

Pohle-ruisku 

Parin eri kehitysmuodon ka utta ynty i itten ku

,·assa 1 esitelty vä riruisku, joka on ollut jo jonk in ai

kaa sa rjavalmistuksessa Yhdy valloi sa ja josta siten 

on käytettävissä jonk in ver ra 1_1 käytännön työ ä saa

tuja kokemuksia . Tä tä vä riruiskua, josta englann in 

k ielessä käytetää n nimeä Pohle Spray Gun , nimitän 

seuraavassa Pohle-ruiskuksi. Pohle-ru i kun toiminta

periaate on yksinkerta inen . Pa ineltae a r u i kun e tu

ta ukoa pölkyn päätä vastaa n työn tyy mäntä yl in te

t·issä taa k epä in ja painaa maalia ineen sylinteri sä ole-
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Ku va 2. Pohle-ruiskulla tehtyjä pääm erkkejå. 
Fig. 2. Symbols and marks produced with Pohle Spray Gun. 

n m uuttimen ka utta ulos. T yö nnön lakattua jous i pa

la uttaa mä nnä n sylinterissä, jolloin samalla maaliaine 

synty neen imun va ikutuksesta imey tyy sylinteriin . 

:\[aa lia ine ä iliö tä pide tä än käy ttäjän selässä ja sä iliös tä 

johtaa kumil etku ruiskuun . :\faaliaineen kulku säiliöstä 

sena voitaneen pitää n . 450 p -m 3 9-tuntisen työpä ivä n

aikana. Huippusaavutuksena mainitaan n . 600 p -m 3 

päivän työtuloksena. Tavalli sta sh ·ellintä käy tettäessä 

työtulos on yleensä jään yt n . 200 p-m3:iin pä ivässä. 

Pohle-rui skua voidaa n kä yttää m yös muuhun kuin 

pinotavaran vä rimerkka ukseen. Sitä on kokeiltu myös 

leimiko issa pys tyleima ukseen. Tä llöin on todettu epä

kohda ksi, ett ä rui skun käy ttä jä n täy ty~· tull a a h ·a n 

leima ttava n puun vi erell e voida kseen työ ntää rui skun 

etuta ngo n kaa rnaa va taa n , mikä luonnollises ti on a i

kaa vievää. Toisaa ll a taas ruiskun jä ttä mä jä lki on 

myös puun kaa rn a lla oso itta utunut hydn nä kyvi1 ks i. 

Niin ikää n on ha va ittu . että maa li a ineen suurempi d s

kosit ee tti on todennä köise ti eduksi, kun merkki ruis

kut elaa n huokoisell e kaa rna n pinna ll e eikä pölkyn pää

hän , kut en on la it a p in ota \·a ra n vä rimerkka uksessn. 

Suuremma n suuttimen tarpeellisuus pys tyl eima uksessn 

on myös todennä köin en. 

Eri muotoisten pää merkki en muodos ta misessa Poh iP

rui skull a on melkoiset ma hdollisuudet. Jo suuttim €' n 

sy linte riin ja y linte ristä ulos säännö tyy erikois lä p- muodon \·a ihtelull a \·o idaa n saada a ikaa n pieniä muu-

pien avulla. Rui kua on kokeiltu monenlai sissa olo

suhteissa ja todettu sen toimivan moittee ttomasti myös 

erittä in ko \·a lla pa kkasella . Ruiskutus tapahtuu suut

timen ka utta, joita on eri kokoisia. Pienin suutin , jonka 

teoree ttinen ka pas itee tti on 9.5 ga llonaa ( 1 gall ona = 

3. 7 ltr) tunnissa, on oso itta utunut pirtolavaran päämerk

ki en ruiskutuksessa erittä in sopivaksi. Rui skun suu 

rimma n suuttimen vastaava kapas it ee tti on runsaasti 

ka ks inkerta inen. Suoritettaessa käy tännön vertailuja 

!oks ia synt y vää n d rimerkkiin . mutt a va rsina ise ti se 

ta pa htuu s iten, ett ä r ui skusta tul e\·a vä risu ihku rajoi

tetaa n muodos ta maa n ha luttu km ·io. Km·assa 2 nä h

dää n erä itä ta va lli im pia Pohle- rui k ulla te htyjä merk 

kejä. 

Pohle-rui skussa käy tett äv is tä maa lia ineista on yl ei

s in ölj y\"ä ri. Pääasia on, ett ei maa li ole rakeista vaa n 

muodostaa ohennu a in een ka n a homogeenisen ne -

teen . Tä mä seikka on r ui kun moitteett oma ll e toimin -

on eri kokoisten suuttimien vaikutus maalia ineen kulu - na lle tä rk eä. Eri maa li a ineet näy ttä vä t a llh·a n e ri 

tukseen hava ittu va rs in suureksi. Niinpä pienimmällä 

suuttimella 1 ga llona maa liainetta riittää n. 150 · · · 200 

p-m3 ruiskutukseen , mutt a suurimma lla n. 60 · · · 7 5 

p-m 3 :iin . Suuttimen suuruuden lisäksi näytt ä viit maali 

a ineen kulutukseen ra tk a isevasti vaikutta\·an sellai set 

seika t kuin tehtävä n pää merkin suuruus, merkkien 

lukumää rä pinokuutiometri lä, mikä osittain riippuu 

pö lkkyjen lukumää räs tä kuutiometrillä, osittain myös 

s iitä, ruiskutetaa nko kuhunkin pää hii n vain yksi m erk 

ki va i u eampia, sekä ti etenkin tapa kuinka huolelli 

ses ti ruiskua käytetää n. Tehtä vä n pää merkin suuruus 

on y leensä ollut n . 20 cm2, jo lloin m erkin halkai s ij a 

on 5 cm . Va in s uurempiin pölkk yihin o n lyö ty kaksi 

ja poikkeu ta pa uksessa kolme m erkki ä (ks. kuvaa n :o 

2). Verta uksen vuok i ka nna ttaa mainita, että ma:~li 

a ineen kulutus ta·va lli sta maa li a inee een ka te ttan1a s i

ve llintä käyte ttäessä on pa ljon suurempi ku in Pohle

rui kua käy te ttäessä. Puutava rayhtiö t, jo tka ova t \·er 

ta iluja uoritta neet, omt todenneet s i\·e ltimen kulut 

tava n maali a n. 2 · · · 3 kertaa enemm ii n . Vä rimet·k

kau ksen nope ude Ia Pohle- rui skull a on va rs in va ihte

lev ia lukuja. Jonk in la isena keskimäärä isenä työtulok-
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määt·ä n ohennusa inetta. Ta \·a llisin eko itussuhde \·ä ri 

merkka ukseen käytettä vä n maa lia ineen teossa on 1:1. 

J os kuitenkin rui kutu työ joudutaa n suoritta ma:1 n 

erittä in kovi ssa pakka olo uht ei a, ohennusaineen 

runsaampaa käy tt öii , ke kimää rin uht ees a t :11/ 2, pi 

detää n suos it elta va na. Ohennu a ineena käy tetää n yl ei

ses ti petrooli a, jo ta maa li a ineiden va lmi !aja t ei\·ä t kyl

lä kää n suo ittele, koska illä ohennettu maa li a ine ei 

1\uvo 3. Pienikokoinen paineruisku. 
Fig. 3. :"io-motor prayer. 



jätä aivan tasa ista jälkeä maaliaineen ja petroolin epä

tasaisen sekoittumisen vuoksi. Lisäksi petrooli estää 

maaliaineen kunnollisen kuivumisen. Jos näet otetaan 

huomioon eri ohennusaineiden haihtumisnopeudet 

(tärpätti = 40 minuuttia , petrooli = 1500 minuuttia), 

voidaa n seh ·äs ti todeta petroolin maaliain een kuivumi 

selle a iheuttama hidasla va vaiku tus. Petroolin ha lpuu

den huomioon ottaen pidetää n s itä kuit enkin va rsin 

tyydyttävänä ohennusaineena. Yhdysvalloissa ovat näet 

muiden ohennusaine iden hinnat noin kaksinkertai set 

petroolin hint aan verra ttuna. \1 yöskään ei ole voitu 

todeta mitään mainittavaa nega tii vista va ikulusta ,·ä ri

merkin laa tuun , va ikka pölkk y välittömäs ti värimerk

kauksen tapahdu ttua onkin joutunut veteen . Petrooli 

on sen vuoksi varsin yleises ti käy tetty pin otava ran 

Kuva 5. Hu opaincn m erkkausrulla. 
Fig. 5. Fell roll er . 

... ,. .. _ 
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vä rimcrkkauksen maaliaineiden ohennusa ine. Petroo- ei täydelli sesti pääse hajo ittam aa n m aa li a inesuihkua. 

Iilla on li sä ksi jonkin verran voit elukykyä, mitä omi - minkä seura uksena maaliainetta hukkaan luu tippumal

naisuutta rui skun toimintaa silmä llä pitäen on pidet- Ia verra ten paljon vaikuttaen sit en sen kokonaiskulu-

lävä merkittävä nä . Tästä johtuen suosit ell aa n pä i,·än tukseen. 

lyön päätyttyä rui skun sisä i tä petroolihuuhtelua, joi- Raskaat kompresso riruiskut , jotka ovat vaikeasti lii-

loin pienetkin maaliosaset liukeneva t ja poistuvat kuteltavia , eivä t ole saaneet sijaa ,·ä rimerkkauksen työ-

tarkka rakenteises la rui skusta. välineitä valittaessa. 

Kokonaan oman lukunsa kaipaava t vä rimerkkauk-

l\luita vlil'imel'kkaukseen kä;ytetUiviä välineitä sessa käyte tyt , edellä es itettyjä yksinkertaisemmat ,·ä

Pohl e-ruiskun li sä ks i on kokeiltu use it a muit akin 

rui skuja , joista mainittakoon enn en muit a pienikokoi · 

set puut a rhoissa käy tetyt pa ineruiskut. Kuv:~ssa 3 o n 

e itetty juuri e räs tällainen Amerika sa verra ten pa ljon 

kok eiltu ruisku , jonka etun a on pidettävä juuri sen 

melko pientä kokoa. ~laaliain een ruiskutuksessa tar

vitaan kuitenkin m elko korkea ta pa inetta, minkä sa •

lyttäminen pienikokoi is a , käs in pumpattavissa ruis

k ui ssa tuottaa va ikeuksia. Tä ll a is ten ruiskujen käy

tös tä värimerkkaukseen on joka ta pauksessa saa tu va r

sin tyydy tthiä tul oksia, joskin verra ten runsasta 

maa li aineen kulutus ta on pidettävä nega tiivi ena eik

kana. Syynä tä hän on se, että rui kutuksen yhteydr ä 

jokaisen pa inalluksen a lku- ja loppuva iheessa pa ine 

Kuva 4. l'y•i reä 1112·• läpimillainen ~ivellin . 
Fig . .t. Stcncil brush , 1 J/2" in diam 

lineet, jo ihin on luettava pyöreä t siveltimet, m erkka us

rull a t ja maaliliidut. Ka rkea t siveltimet näyttävät ole

van pehmei tä parempia. Karkeaa runsaa ti maaliainet

ta varasioivaa s ivellintä ei näet tardt e kastaa maa li -

a ineeseen la inkaan niin usein kuin pehmeää , mikä jou

duttaa työn suoritusta , mutta toisaa lta taas m erkkauk

sen kuluessa maa liainett a tippuu run saammin karkea -

ta siveltimes tä , mikä taas puolestaan nostaa maa li

aineen kulutuksen noin kaksinkerta iseksi. 1iin ikään 

runsaas ti maaliainetta kulutt ava ra tkaisu on sä iliö ivel

lin , jossa esim. selä sä kannellavasta säiliö lä ,·ahm 

kumil etkua m yö ten maaliainetta ivellimeen. Jotta 

maa liaineen tul oa siveltimen läpi voi ta isiin äännö -

tellä , edell y ttäisi se e rikois rakenteista sh ·ellintä. Täl

lai en kehittämiseen ei kuitenkaa n ole ka tsottu olevan 

a ihett a, koska eril a i et ruiskut pinotavaran värimerk

kauksessa ova t osoittautuneet varsin käyttö- ja kehit 

tämiskelpois iksi. :\!erkkausrulla t ova t raken teeltaan ai

van yk ink erta isia (kll\·a n :o 5) ja sen vuok i ,·ar in 

halpoja. \!aaliaineen kulutu sen s ijaan on run a ta 

ja työ kus ta nnukset suhteellisen korkea t. Sekä i\·elti

mien että merkka usrulli en varjopuolena värimerkkauk

sen uorituksessa on työn likaisuu , riippuen täm ä 

luonnolli es ti jonkin verran merkkaajan ,·arovai uu

de ta m aa lia in een ja työvä lineensä käsittely sä. 

\!aa liliitu jcn etuna on niiden yk ink ert a i uu . :\'iiden 

käyttö on s ii sti ä eikä edell y tä mitää n erikoi välineitä. 

Kaikki en maaliliitujen jälki ei kuit enkaan ole o oi t

tau tunut pysyväksi. Kelta inen \larkal maaliliitu tyyppi 
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B on kuitenkin poikkeus, s illä suoritetuissa kokeissa ar

vosteltiin tä llä suo ritettujen m erkkien kunto 15 kuu

kauden vesivaras to innin jälkeen vielä kauttaaltaa n hy

väksi. 

Northeast Pulpwood Research Center on suoritta

missaan tutkimuks issa vertaillut eri värimerkka usväli

n eiden kä ytö n a iheutta mia kustannuksia toisiinsa. Kus-

Työ,·iiline 

Pohle-ruisku 
Paineruisku 
Sivellin 0 1112 " 
?-. lerkkausrulla 
~'larkal-maa l i-

liitu 

0.083 
0.1 36 
O. t 5-l 
0. 189 
O. t6i 

Kustannuslen jakaantuminen 
0/o:na kokonaiskusta nnuksis ta 

• 0 2" 
• 0 2" 
• 0 2 1/4' 

- 7/s" x -l 1//' 

- 1/ ·/' x 7" 

32 
H 
iiG 
5 1 
5i 

:::> 
>. 
:-. 

ll 
10 
2 
2 

gallo na lta. Luntt o n laskettu kusta nnuksina yhdelle 

cordille (3.6 p-m3), jossa on keskimäii rin lask ettu o le

va n 80 pölkkyä. Työn s uorituksessa o n kuhunkin p ölk

kyyn m erkitty yksi leima kumpaankin päähän. 

J os dollarimäärä iset kokonaiskusta nnukset k oetetaan 

muuttaa marko ik i (nyk. kur s i 1 dolla ri = 23 1 mk) 

sekä laskea kusta nnukset p-m3 koh ti , saamme kustan

nuksik i seuraavat luvut: 

Pohle- ruisku . . . . . . _ ............ . n . 

Paineruisku 

Sivellin o 1 ' / / ' 

:\[e rkka us rulla 

:\farka l-m aa liliitu 

5 :-/p-m3 

9:-/p-1113 

10 :-/p-m3 

12:-/p-m3 

11 :-/p-1113 

On to tta, e ttä o losuhteet Yhdysva llo issa tässä kin suh

teessa po ikke:wat m eikä lä i is tä. Kuitenkin on todet

tanl se mielenkiin to, jota s iellä tunne taa n ,·ii r im erk 

ka us ta kohtaan sen k ehittä mispyrkimyksissä . Ehkäpii 

tannus,·ertailussa on työ ,·oimalle laske ttu maksetun jotki n kehitetyt työ,·ätineet ta i niis tä aadu t kokemuk-

1 dollari tunnilta, ö ljyYä rin hinna ks i 3:50 dollaria ga l- set , ·oiva t s ite n o lla tää lläkin hyödyk i. 

lonalta {3.7 ltr) sekä pe traolin hinna ksi 0.16 dolla r ia Kuvat - Pholos: :\orlheasl Putpwood Resea rch f.enl er. 

Paint-Mar·king of Pulpwood in thc { nited States 

Summary 

The a rticle deals with the pain t-ma rking of eordwood 
in the United States. The ma in attention is focussed upon 
the different devices used in the making of end-ma rk . 
The clearness of a mark made with a marking hammer 
is very poor, especially when a motor-saw has been used. 
Besides, in water tra nsporta tion !he soaking of uneven 
log ends tends to reduce !he clearness of end-marks. The 
Northeast Pulpwood Research Center has la tely dHeloped 
a so-called Pohle-sprayer for the end-marking of cordwood. 
In exper irnents carr-ied out in the United Sta les it has 
been found that thc Pohle-sprayer can average about 450 
cu.m. piled m rasure per 9-hour day. Oil pain t thinned. 

usually with kerosene in !he proportion 1:1, is used as 
!he ma rking sub Iance. Other de,·ices used in paint-marking 
are pressure sprayers and imple round brushes, marking 
rollers and paint tiks. The article ends with a comparison of 
!he economics of each device. A comparison of !otat mark
ing costs indicales that !he Pohle-sprayer as a special 
de,·ice for !he job is in !he Iong run the mo t profi table, 
although its depreciation and maintena nce costs are rela
tively lhe h ighe 1. \Vaste of marking substa nce is one of 
!he reasons for !he relati,·e expen i,·ene of s impler de
vices. 
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