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KOKEMUKSIA MUOVIKELLUKKEISTA UITON 
JA VESIRAKENNUKSEN KÄYTÖSSÄ 

Jaakko Salminen 

Tähänastiset kokemukset muovikellukkeiden 
käytöstä erilaisiin uiton j a vesiraken
nuksen laitteisiin ovat olleet hyviä. Muo
vikellukkeen etuna on ennen kaikkea sen 
hyvä kantokyky ja keveys sekä tästä johtuva 
helppo siirrettävyys . 

Muovikellukkeiden käyttö 
ja vesirakennuslaitteissa 
tyvän sitä mukaa, kuin 
kasvavat . 

tietyissä uitto
näyttää lisään

käyttökokemukset 

Pienten irrallisten muovikappaleiden käyttö 
on kiellettyä niiden jalostustehtaaseen 
kulkeutumisen estämiseksi . 

Mertsalmi Oy Padasjoelta valmisti vuosina 
1977-1978 erilaisia muovikellukkeita ko
keiltaviksi uiton ja vesirakennuksen käyt
töön . Uittolaitteita kokeiltiin kesällä 
ja syksyllä 1978 Kymin Uittoyhdistyksen 
ja laiturirakenteita tie- ja vesirakennus
laitoksen Hämeen piirin alueilla ja toi
mesta . Metsäteho keräsi saadut kokemukset 
ja neuvotteli käyttäjien kanssa kokeilun 

tuloksista ja laitteiden edelleenkehittä
misen tarpeesta. 

Tietoja kerättiin lisäksi Enso-Gutzeit 
Osakeyhtiön , Kemijoki Oy : n, me tsähallituk
sen , Pohjois-Karjalan Uittoyhdistyksen, 
Tehdaspuu Oy:n ja tie- ja vesirakennus
laitoksen Pohjois- Karjalan piirin saamista 
erilaisten muovikellukkeiden käyttöä koske
vista kokemuksista . 

MUOVI KELLUKKEEN RAKENNE 
JA OMINAISUUDET 

Kokeiltujen laitteiden perusasana on muovi
kelluke. Mertsa- muovikellukkeen (kuva 1) 
runkona on jätemuovista valmistettu poly
eteeniputki , jonka kumpaankin päähän on 
hitsattu muovinen silmukkalaippa . Kelluk
keen päihin ja keskelle on porattu putken 
läpimenevät reiät, joihin on köysien kiin
nitystä varten hitsattu muoviset , halkaisi
jaltaan 25 mm:n holkit . Kelluke on joko 
täytetty polyuretaanimuovilla tai se on 
ilman täytettä . 

Kuva l. Mertsa-muovikellukkeen rakeone ja mitat (mm:einä ) 
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Yhden 4-metrisen ~uovikellukkeen ulko
tilavuus on 0.146 m, paino ilman täytettä 
21 kg ja täytteellä 25 kg sekä kantokyky 
noin 1. 2 kN . Vastaavankokoinen kuiva puu
puomi painaa noin 95 kg ja sen kantokyky on 
510 N. Muovikellukkeen kanto~ykyä vastaa
van puupuomin koko on 0.343 m ja paino on 
noin 220 kg eli noin 9-kertainen muovikel
lukkeeseen verrattuna. Muovikelluketta voi
daan nostella ihmisvoiminkin ja sen vetovas
tus on vain 1/9 puupuomin vetovastuksesta. 

Polyeteenimuoviputki kestää syöpymistä, 
jäätymistä ja lämpiämistä (alle +l00°C). 
Alle -15°C:n lämpötiloissa se e~ kestä 
äkkinäisiä, kovia iskuja. Sen tekninen 
käyttöikä uitossa on epäselvä, mahdolli
sesti se on 10 ... 15 vuotta. 

Nelimetrisen muovikellukkeen myyntihinta 
on ilman täytettä noin 200 mk ja täytteellä 
noin 240 mk. Kantokyvyltään vastaavanlai
sen puupuomin hinta on noin 80 mk. Muovi
kelluke on siten hankintahinnaltaan noin 
kolme kertaa · niin kallis kuin puupuomi. 
Koska puupuomin ikä on 10 ... 15 vuotta, 
kelopuomien jopa 40 vuotta, muovikellukkeen 
pääomakustannukset ovat ainakin kolminker
taiset puupuomin pääomakustannuksiin ver
rattuina . 

Uittokokeiluissa voitiin todeta, että muo
vikelluke, jonka seinäpaksuus on 7.7 mm, 
kesti hyvin sille tulevia mekaanisia, kol
humaisia rasituksia . Tätä ohuemmat (seinä
paksuus 6.2 mm ja 5 mm) muovikellukkeet 
ovat kokeiltua olennaisesti halvempia, mutta 
niiden mekaanista kestävyyttä ei tiedetä . 
Alustavissa kokeiluissa asiasta ei voitu 
sanoa mi t ään varmaa . Muovikellukkeen sisä
halkaisija , 200 mm , näyttää olevan tyydyt
tävä, mutta muun muassa kellukkeiden luku
määrän vähentämiseksi kantavammat, sisähal
kaisijaltaan esimerkiksi 300 mm:n kelluk
keet saattavat olla käyttökelpoisempia. 

Putken täytemateriaali tukee seinää ja 
lisää putken vakavuutta . Kokemukset poly
uretaanitäytteen käytöstä jäivät vähäi
siksi. Vaikka polyuretaani on umpihuokoi
nen ja vettä eristävä muovi, se ainakin 
mekaanisesti rasittavassa käytössä helposti 
murentuu ja vettyy sekä aiheuttaa siten 
koko kellukkeen kellumiskyvyn menetyksen . 
Vettä edellistä paremmin eristävät solu
polystyreenimuovit (esimerkiksi styrox 
P 30 tai P 40) sopivat muovikellukkeiden 
täytemateriaaliksi polyuretaania paremmin. 
Putken täyttäminen solupolystyreenillä on 
muun muassa materiaalin höyrystämisen takia 
paljon vaikeampaa kuin polyuretaanil la , 
mutta toisaalta solupolystyreeni on pal
jon halvempaa kuin polyuretaani. Täyte
materiaalia ei tarvita lainkaan, jos putken 
seinäpaksuus on riittävä ja päätylaippojen 
ja holkkien hitsaussaumat ovat vesitiiviit. 
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Muovista valmistettuja laitteita ja väli
neitä käytettäessä on huolehdittava siitä, 
että muovi ei joudu jalostusprosessiin. 

SOVELLUKSIA 

Uppo· ja karkupuiden keräilylautta 

Keräilylautta on muodostettu vierekkäin 
olevista muovikellukkeista, jotka on kiin
nitetty toisiinsa kellukkeiden keskellä ja 
päissä olevien holkkien läpi menevillä 
20 mm paksuilla käysillä (kuva 2) . Köydet 
voivat olla muovista tai muusta materiaa
lista. Esimerkiksi 20 mm :n paksuisten muo
viköysien vetovoima on noin 2 x 30 kN = 
60 k , joka on riittävä vetovastuksen voit
tamiseksi. Köysien venymisestä johtuvien 
haittojen välttämiseksi köysiin on tehty 
solmut kaikkien muovikellukkeiden väliin. 

Keräilylauttaa kokeiltiin hajonneista ni
puista karkuunpäässeiden puiden keräilyssä. 
Karkupuut vedettiin keksillä lautan päälle 
kellukkeiden suuntaisesti ja lauttaa hinat
tiin moottoriveneellä . Kokeilulautassa 
oli 20 kpl 4-metrisiä muovikellukkeita ja 
lautan pituus oli noin 6 m. Lautta osoit
tautui liian pieneksi, oikeampi koko olisi 
noin 40 kpl kellukkeita ja pituus yhteensä 
noin 12 m. 12 m pitkään lauttaan mahtuu 
kark~puita täysperävaunuautollinen eli noin 
40 m . Täl lainen lautta ui noin 1 m:n 
syvyydessä. Uppopuita keräilylautalle 
mahtuu vähemmän kuin karkupuita. 

Kokemukset muovisten keräilylauttojen käy
töstä ovat olleet erittäin hyviä . Puisiin 
lauttoihin verrattuna muovilauttaa on hel
pompi siirrellä muun muassa kevyemmän pai
nonsa, pienemmän vetovastuksensa ja helpon 
kasattavuutensa takia. Puisten laut tojen 
etuna tätä nykyä on niiden halvempi han
kintahinta . Keräilylauttojen tarvetta ei 
voida täysin arvioida . Esimerkiksi Kymin 
Uittoyhdistyksen alueella tarvittaneen tätä 
nykyä 10 ... 15 keräilylauttaa , mutta nykyis
tä laajempien käyttökokemusten perusteella 
saatettaisiin keräilylauttoja tarvita 
enemmänkin . 

Huonosti u1v1en nippujen uimiskyvyn 
parantamislaitteet 

Huonosti uivien nippujen uimiskyvyn paran
t amiseksi käytetään kellukkeita . Tällai
siksi soveltuvat nipun molemmin puolin 
sijoitettavat muovikellukkeet , jotka on yh
distetty toisiinsa nipun alapuolitse kulke
villa kolmella köydellä (kuva 3) . 

Muovikellukkeita voi olla nipun molemmin 
puolin yksi tai useampia tarvittavan kanto-



voiman mukaan . Jos kellukkeita on kaksi 
eli yksi nipun kummallakin puolella , nii
den kantovoima on yhteensä 2. 4 kN . Tämä 
riittäisi nostamaan esimerkiksi 5 m:n 
tavarasta t3htyä huonosti, aivan pinnassa, 
uivaa 15 m :n nippua noin 10 cm . Neljää 
kelluketta käytettäessä tällainen nippu 
nousisi noin 15 cm . 

Muovikellukkeista on vielä vähän kokemuksia. 
Ne saattavat tulla kysymykseen joko uiton 
aikana tai vasta tehdasvarastoissa . Kel
lukkeiden käyttö tullee suhteellisen kal
liiksi , joten niitä voidaan käyttää vain 
silloin , kun halvempia keinoja ei ole . 
Usein voi huonosti uivan nipun kiinnittää 
viereisiin, hyvin kantaviin nippuihin ket
juilla tai muilla vastaavilla . 

Nippuvaraston suojapuomit 

Nippuvaraston suojapuomien tarkoituksena 
on varsinkin nippujen pudotuspaikoilla 
raJO~ttaa pudotusalue ja estää nippujen 
ja irtopuiden karkaaminen sekä nipuista 
irtoavien kuorijätteiden ynnä muiden ros
kien leviäminen ympäristöön . Tavallisesti 
nämä suojapuomit tehdään puupuomeista ja 
katiskaverkosta. 

Muovikellukkeesta tehty suojapuomi nähdään 
kuvasta 4. Suojapuomi tehdään siten, että 
muovikellukkeen ympärille kiinnitetään 
polyeteenikankainen pussi , jonka lieve 
ulottuu 0 . 5 .. . 1 . 0 m:n syvyyteen putken ala
puolelle . Liepeen alareunaan on kiinni
tetty pieniläpimittainen muovikelluke, 
jonka sisällä on teräsköysi kankaan pitä
miseksi suorana . 

Kokemukset suojapuomin käytöstä Kymin Uit
toyhdistyksen alueella ovat olleet hyviä . 
Laite pystyy estämään roskien leviämisen. 
Roskat putoavat vesistön pohjalle suoja
puomin kohdalle, mistä ne voidaan tarvit
taessa poistaa kauhalla tai muulla . 

Tuulisella säällä ja moottoriveneilyn ai
heuttaman laineilun takia roskat huuhtou
tuvat helposti puomin ylitse, joten on 
ehdotettu helttamaisen harjan tekemis tä 
muovikellukkeen yläreunaan. 

Laiturit 

Erilaisia uitto- ja veneilytarkoituksia 
varten tarvitaan laitureita (kuva 5) . 

Muovikellukkeista tehdyssä lai turissa on 
alustana vähintään kaksi kelluketta, joiden 
päälle on rakennettu puinen lava kaitei 
neen ja portaineen. Kell ukkeet on sidottu 
toisiinsa ja yläpuoliseen lavaan teräs
siteillä . Muovikellukkeiden sijasta käy-

MUOVI 
PUTKET 

Kuva 2. Keräilylautan rakPnne 

Kuva 3. Huonosti uivan nipun muovikellukkeet 

A) KOKEILTU MALLI B) HELTIAHARJAINEII 
MALLI 

Kuva 4. Huovikellukkeesta tehty suoj apuOQi 

HUOV!KELLUKKEET 

Kuva 5. Huovikellukkeista t ehty laituri 
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tetään usein muovitäytteisiä puu- tai 
teräslaatikoita. Kokemukset muovikelluk
keisista laitteista ovat niiden kestävyy
den ja helpon sii1~ettävyyden ansiosta 
olleet hyviä. 

Uittojohteiden kulutussuojat 

Uittojobteiden muoviset kulutussuojat tule
vat kysymykseen sellaisissa paikoissa, 
J01ssa niput ja etenkin nippukettingit 
helposti hankaavat puupuomit poikki tai 
J01ssa karhea betonipinta estää nippujen 
liukumista. Tällaisia kohteita ovat muun 
muassa silta-aukot, paalut ja pollarit 
sekä nippujen pudotuslavan juoksut. Muovi
set kulutussuojat valmistetaan esimerkiksi 
leikkaamalla muoviputki pituussuuntaisesti 
kahteen tai kolmeen osaan ja kiinnittämällä 
muovipinnat ruuveilla tai muilla puupintoi
hin. Muovi voidaan myös hitsata puupintaan. 
Kokemukset muovisista kulutussuojista ovat 
olleet yleensä hyviä. Muun muassa Kymin 
Uittoyhdistyksen alueella olevalla Kalkkis
ten kanavalla puiset ohjepuomit on päällys
tetty 12 cm leveillä ja 14 mm paksuilla 
muovipinnoilla . Suojat on kiinnitetty 
veistettyyn puupintaan kannaltaan upote
tuilla ruuveilla 40 cm:n välein. Muovi on 
osoittautunut muita materiaaleja kestäväm
mäksi . Joillakin alueilla kokemukset muo
visista kulutussuojista ovat olleet huonoja 
muovipäällysteen huonon kiinnityksen takia. 
Muovia kiinnitettäessä on otettava huomi
oon eri materiaalien erilainen lämpölaaje
neminen. 

Nippujen pudotuslavojen juoksujen päällys
tämisestä polyeteenipinnalla on saatu 
hyviä kokemuksia muun muassa Enso-Gutzeit 
Osakeyhtiön alueella. Tällaisella liuku
pinnalla nippu luistaa hyvin eivätkä nippu
siteet katkea . 

Reimarit 

Muovikellukkeesta rakennettuja reimareita 
on käytetty TVL:n Pohjois-Karjalan piirissä . 
Tällä alueella käytettyjen muovikellukkei
den sisähalkaisija on 200 mm tai 225 mm 
ja seinän paksuus 7 ... 10 mm sekä pituus 
2.4 ..• 8 . 0 m veden syvyyden mukaan . Kel
lukkeet on tehty erivärisestä muovimas-
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sasta, mistä on se etu, että väri säilyy. 
Sen sijaan maalatut puuviitat menettävät 
helposti värinsä. Vakavuuden lisäämiseksi 
kellukkeet on täytetty solupolystyreenillä 
(styrox P 30), jonka vettymisaste on hyvin 
pieni. Kokemusten mukaan polyuretaani ei 
sovellu täytteeksi, koska se helposti vet
tyy ja reimari menettää kelluvuutensa . 
Myös metsähallituksella on hyviä kokemuksia 
solupolystyreenin käytös tä. 

SOVELLUSIDEOI TA 

Seuraavat muovikellukkeiden sovellukset 
ovat mahdollisia, mutta niitä ei ole vielä 
missään kokeiltu. 

Nippulautan suojapuomit 

ippulautan suojapuomien tarkoituksena on 
nippulauttaa hinattaessa estää nipuista 
irronneiden puiden karkaaminen. Suojapuo
mina voidaan käyttää tavallisia tai hie
kalla tai muulla täytettyjä tahi alapuoli
sella liepeellä varustettuja muovikelluk
keita. 

Lava- ja syväpuomit 

Lavapuomit eli saappanit ja syväpuomit on 
tavallisesti valmistettu kuusipuista tai 
kelopuista . Koska varsinkin kelojen saanti 
on vaikeutunut, voidaan lava- ja syväpuo
meissa käyttää kellukkeina muoviputkia tai 
-laatikoita, jotka on täytetty esimerkiksi 
solupolystyreenillä. 

Voimalaitospatojen yhteydessä oleviin puo
mituksiin on harkittu kokeiltaviks i myös 
esimerkiksi halkaisijaltaan 500 ... 800 mm 
ja seinäpaksuudeltaan 20 ... 24 mm olevia 
pitkiä polyeteenimuoviputkia. Vakavuuden 
lisäämiseksi kellukkeet on täytetty joko 
hiekalla tai betonilla sekä muovilla. 

Muita sovelluksia 

Muina muovikellukkeiden sovelluksina saat
tavat tulla kysymykseen muun muassa S11r
rettävät niputuslai turit ja - laitteet, 
uittopussit sekä riippapollari t ja poij ut . 

EXPERIENCE OF PlASTIC FLOATS USED IN FLOATING AND ~IATERWAY CONSTRUCTION 

The review deals with experience and exper
imental results gained in Finland with the 
use of plastic floats for the collecting of 
sinkers and stray logs , as a device im-

proving the buoyancy of bundles of logs , 
as protective booms for the bundle storage , 
as docks , as protectors against the wear 
and tear of floatways and as perch poles. 

METSÄTEHO SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO RY:N METSÄTYONTUTKIMUSOSASTO 

Opasiinsilta 8 B · 00520 HELSINKI 52 · Puhelin 90 - 140 011 

ISSN 0357·4326 HELSI Kl 1979 PAINOVALMISTE 


