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NIPPULAUTTOJEN TEOSSA KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT
Veikko Ylä-Hemmilä

Nippulauttojen teo a tulevat ky eeseen lähinnä euraa at aihtoehdot .
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YLEISTÄ
Pudotus paikkojen yhteydessä tapahtuvaa lautan
t e koa on viime aikoina pyritty koneellista maan perinteisestä keluvenemenetelmästä .
Ka t sauksessa esitellään uusia jo käytössä tai
ainak i n kokeiltavina olevia lautantekomeneEri menetelmien soveltuvuus rLlp t e l mi ä .
puu läh i nnä pudotus paikalle ajettavasta puumäärästä , erilleen lajiteltavien puutavaraer i en ( puu tavaramerkkien) lukumäärästä sekä
it se pudotus paikasta-sen laajuudesta , pud otu slavojen määrästä , tuulista ym .
Kun pudotus paikan koko kasvaa , lautantekokustannukset eivät läheskään aina laske ,
vaan usein ne nousevat lähinnä se ur aavista
syistä :
- Puutavaramerkkien määrä yleensä kasvaa
s i ten myös lajittelu lisääntyy .

ja

Suurimmilla pud o tuspaiko illa päästään yleensä
t yö nt ekijän kannalta kevyempiin ja kehittyneempii n lautantekomene telmiin kuin pienillä
pudotuspaikoilla .

NIPPUSIEPPO
Yleistä
ip pusiepp o on var t avasten nippujen siirtelyyn suunniteltu alus .
."ip puun tartutaan
hydraulisesti t o i mi valla t ar ttumala itteella
nipun molemmilta sivuilta nipun oll essa pit - ·
kittäin s iep on edessä . Siepolla voidaan myös
hinata nippuja .

Teknisiä t i eto j a
Pituus
Leveys
Ulkomuo t o

8.00 rn
2 . 70 m
keula t yl ppä , peräpää pyöristett y
py ör iväl t ä po tkurikoneistolla
Ohjau s
voidaan varustaa suunnanVaihteisto
vaihtajalla
loot t or in teh o n . 80 kW
varustuksen mukaan 300 000 Hinta
400 000 mk
Rauma - Repola Oy , Savonlinnan
Valm istaj a
tel akka

ja

- Tarvitaan joko tehokkaita apulaitteita tai
useampaa pudotuslavaa , jotta suurimmilla
pudotuspaikoilla ehdittäisiin käsittele mään koko puumäärä .
Vesialueet laaj nevat
kasvavat .

3
olla 1 , 00 - 1 , 50 mk/m , kun taas pienemm i llä
pu do tu s p a~koilla ne yleens ä ovat 0 , 50 - 1 , 00
ma rkkaa/m .

siirtomatka t

Suurimmilla (200 000 - 300 000 m3 : n/v) pud otus paikoilla lautant kok ust ann uk s t saattavat

Toimintatapa
Kun nippu on pudotettu veteen , nippusieppo
tarttuu kahmarillaan nippuun ja vie sen haluttuun paikkaan , - j os käytössä on lajittelukujasto (= luikusto ) , siihen kujaan , jossa
on samaa puutavaramerkkiä .
Kujassa samanmerkkiset ni put kootaan lautan osaksi . Kun
yksikkö on saatu kujassa valmiiksi , se hinataan apualuksella varsinaiseen l auttaan .
l

Kuv a 1 .

Ni ppus i eppo .

Va lok. Metsäteho

Nippusiepon tehokas käyttö edellyttää lajit telukujaston rakentamista veteen . Lajittelukujaston hinta on noin 150 000 - 200 000 mk .

Ominaisuuksia
Tehokas , pys t yy siirtämään no1n 30 - 40
nippua tunnissa (siirtomatka noin 50 - 100m) ,
mikä riittää suurimmillekin pudotus paikoille .
Suurimmillakaan pud o tuspa i koilla
kuin yksi pudotuslava .

ei tarvita

Nippujen käsinliikuttelu vähenee , jolloin työ
kevenee . Työntekijämäärä vähenee .
Nippujen pudottaminen toistensa päälle vähenee , koska niput ehditään viedä pudotuslavan alta pois .
ip pujen kunto paranee .
ippusieppoa ja kujas t oa käytet t äessä toiminta on hyvin selväp iirteistä , jollo i n saadaan
selvempiä kuormia .
Laut an jatkokäsittely
helpottuu , lautan rakenne sulutuksen kannalta
paranee ja virheellinen kuormaus vähenee .

Kuv a 3 .

Log Sorter.

Va lok. Enso-Gutze i t Osa keyh t iö

. ippusiepon + luikuston kalliin hinnan vuoksi
pu do tuspaikan työtuntikokonaiskustannukset
nousevat noin 100 mk .
Tällöin on otettu
huomioon , että nippusiepon ansiosta työntekijöiden maara alenee yksi kaksi henkilöä .
Kustannusten alentamiseen , esimerkiksi siepon kokoa pienentämällä , ei ole suuria mahdollisuuksia .
Pudotuspaikalla tarvitaan toinen moottori
varsinaisen lautan tekoon , koska nippusieppo
ei ehdi molempiin töihin .
ippusiep on varomattomaila käytöllä
vahingoittaa nippuja .
ippusiepon kahmari
kestävä .

ei ole

voidaan

oll ut riittävän

Soveltuvuus
Sove ltuu suurimmille (200 000 - 300 000 m3 : n/
vuosi) pudotus paikoille , joissa on paljon
puuta varamerkkejä .
ippus ieppo ei suoranai sesti alenna lautantekokus tannuksia, mutta
ehkä hillitsee niiden no usua . Lautan jatkokäsittelykustannuksia se sen sijaan alentaa
jonkin verran .
' ippusieppoja on käytössä Pohjois-Karjalan
Uittoyhdistyksen kahdella pud otus paikalla ,
joilla käsitellään puuta pud o tuspaikkaa kohti
noin 300 000 m3 vuodessa .
Käsiteltävien
merkkien lukumäärä on noin 20 - 25 , vesialueet ovat ahtaat ja pudot uslavoja on vain yksi .
Tehdasvarastoilla sieppoja on noin 10 kpl .
, ippusieppoja voidaan käyttää apuna talvinip pujen lautan teossa ja nippujen hinauksessa .

LOG SORTER

Kuva 2. Ni pun pudotus veteen. nipun siirto ni ppusi epo ll a la ji ttelu ku j aan, säikeen sitominen kuj as sa j a
sä ikeen hinaus l auttaan
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Yleistä
Log Sorter on samantyy ppinen nippujen käsit telyalus kuin nippusieppo , mutta koska se on
tarkoitettu läh innä tehdasvarastoilla tapahtuvaan ni ppujen työntöön ja hinaukseen , sitä
ei ole varustettu kahmarilla .
Log Sorterin
keulassa on nippujen työntää varten hammas tus . Log Sorter on ulkomitoiltaan jonkin

Kuva 4. Tarraimella varustettu moottorialus.
Metsäteho

Va lok.

verran pienempi kuin nippusiepp o , joten se
so pii paremmin ahtaisiin paikkoihin .
Log
Sorteria ohjataan pyöriväliä potkurikoneistolla . Kun potkuri on keskemmällä kuin nippusiepossa , Log Sorter liikkuu myös sivuittain .

Te knisiä tietoja
Pituus
Leveys
Ulkomuoto
Ohjaus
Vaihteet
Moottorin teho
Hinta
Valmistaja

6 . 66 m
2 . 68 m
pyöristetty keula + perapaa
pyöriväliä potkurikoneistolla
1 + vapaa
noin 80 k\-1
300 000 - 400 000 mk
Enso-Gut zeit Osakeyhtiö ,
Savonlinnan konepaja

Soveltuvuus
Log Sorter pystyy hinaamaan 40 - 50 ni ppua.
Se on pienikokoinen ja näppärä tehdasvaras toilla, mutta lähinnä kahmarin puuttumisen
takia ei niin sovelias pudotuspaikoille kuin
nippusieppo .
Log Sortereita ei ole käytössä pudotuspaikoilla , mutta tehdasvarastoilla useita .

Kuva 5.

Tavallinen moottorialus.

Va lok. Metsäteho

Toimintaperiaate on samankaltainen kuin nip pu siepon , mutta tätä käsittelyalusta käytetään yleensä ilman luikustoa .

Ominaisuuksia
Huomattavasti halvempi kuin nippusieppo ,
hinta on noin 150 000 mk . Kustannukset ilman
palkkakustannuksia ovat noin 40 mk/ajot unt i.
Taloudellinen käyttö ei edellytä niin suurta
ni ppumäärää kuin nippusieppaa käytettäessä .
ippujen käsinliikuttelu vähenee .
Voidaan käyttää myös hinaukseen, jolloin ei
yleensä tarvita toista moottoria lautan
tekoon .
Pystyy käsittelemään melko suurenkin nippumäärän , siirtomatkan mukaan noin 20 nippua
tunnissa .
Ei yhtä näppärä ja tehokas kuin nippusieppo .
Toiminta ei ole yhtä selväpiirteistä kuin
nippusiepon , koska käytössä ei yleensä ole
luikustoa .
Pienempien puumaarten vuoksi
sitä e i kannata rakentaa .
Varomattomalla
vahingoittaa .

käytöllä

nippu ja

voidaan

TARRAIMELLA VARUSTETTU
MOOTTORIALUS

Soveltuvuus

Yleistä

Soveltuu pienemmil le (100 000 - 200 000 m3 : n/
vuosi) pudotuspaikoille kuin nippusieppo .

Vanhasta apualuksesta on eräin muutaksin
t7hty käsittelyalus samoihin tehtäviin kuin
ntppusieppo .
Aluksen keulaa on pyöristetty
ja siihen on lisätty työntöhammast us ja
aluksen eteen on asennettu hydraulisesti
toimiva tarrain .
ipusta saadaan o te painamalla tarrain alas nippua vasten , minkä jälkeen nippu viedään haluttuun paikkaan . ippu
on aluksen edessä yleensä po ikittain .
T~~laisen käsittelyaluksen mitat ,

tehot ym .
rttppuvat siitä , mistä aluksesta se on tehty .
1oottoriteho on yleensä noin 50 k . Aluksessa on yleensä tavanomainen potkuri ja
alusta ohjataan kääntyvällä suulakkeella .

äitä käsittelyaluksia on käytössä PohjoisKarjalan Uittoyhdistyksen alueella kolme .
K~nkin pudotuspaikan koko on 100 000 - 200 000
m /v ja käsiteltäviä merkkejä on noin 15 .

TAVALLINEN MOOTTORIALUS
Yleistä
Useilla pudotuspaikoilla käytetään nippujen
siirtelyyn vanhaa moottorialusta , jonka moot toriteho on noin 50 kW . Nippuj a siirrellään
pääa siassa hinaamalla , joskus työntämällä .
3

Moottorialus on käytössä es i merkiksi Kymin
Uittoyhdistyksen Haapaniemen pudo tu s pa i kalla ,
jonne aje t aan puuta r unsaat 100 000 m3 vuodessa .
Siellä on käytössä useampi pudotuslava (1 pudot uslava/yhtiö) , jolloin lajittelu on hel pompaa . Töissä on 3 - 4 miestä
ja keluvenettä ei paljon käytetä .

Ominaisuuksia
Keventää ja helpottaa lautan tekoa .

Soveltuvuus
Tavallisen vanhan moottorialuksen käytt ö
soveltuu sellaisille pudotuspaikoille , j~issa
käsitellään puutavaraa noin 100 000 m /v .
Nippujen siirtely ja lajittelu helpottuu ,
jos käytössä on useampi pudotuslava .

MOOTTORI KÄ YTTÖI NEN KELUVENE,
VARPPAAJA VIPU

Kuva 6 .

Varppaa ja Vipu.

Valok. Metsäteho

Ominaisuuksia
äppärä, yks inkertainen, halpa, pienikulutuksinen (polttoaineen kulutus 10 litraa/pv) ,
pienet käyttökustannukset .
Keulassa tulisi olla hammastus , j olloin nip pua pystyttäisiin pare.mmin työntämään .

Yleistä
Vipu on Iin Rauta Oy : n valmistama kokeiluvene nippujen siirtelyyn .
Siinä airot on
korvattu moottorilla ja käsinkelu hydrauli käyttöisellä vintturilla .

Te knisiä t i etoja
Pituus
Leveys
Moottorin teho
Vaihteet
Vintturin vetovoima
Veneen materiaali
Hinta

5.1 m
1 .7 m
5 . 5 kW (Volvo Penta)
2 eteen + 1 taakse
8 . 5 kN
teräslevy
n . 30 000 mk

Toimintatapa
Vene ajetaan nipun viereen ja veneessä oleva
köysi kiinnitetään koukulla nippusiteeseen,
minkä jälkeen nippu viedään haluttuun paikkaan .
Pienen välityksen ansiosta näinkin pieni
moottori pystyy viemään muutamaa n1ppua
samalla kertaa .
Lautta kootaan yksiköistä vintturin avulla .
Vintturi jaksaa vetää muutamaa kymmentä
nippua.

Työntekijät pitävät enemmän isosta kuin pienestä aluksesta .

Soveltuvuus
Vipu- varppaaja soveltuu 3pienille ja melko
suurillekin ( ~ 100 000 m :n/v) pudotus paikoille . Pystyy käsittelemään noin 20 nippua
tunnissa .
Vipuja on ollut käytössä kaksi , toinen yli
vuoden Tehdaspuu Oy : n Puhoksen pudotuspai kalla ja toinen Tehdas puu Oy : n Tahkorannan
pudotuspaikalla .
äille pudotuspaikoille
ajetaan vuodessa puuta 60 000 - 100 000 m3 .
Käsiteltäviä merkkejä on noin 10 ja töissä
on kolme miestä .
Kokemukset ensimmäisen vuoden aikana tehtyjen muutostöiden jälkeen ovat olleet hyviä .

KELUVENE
On vanhin käytössä olevista menetelmistä ja
soveltuu edelleenkin pienimmille pudotuspaikoille .
Keluveneen hinta on noin 3 000 4 000 mk . Keluvenemenetelmä on halpa , mutta
raskas ja hidas , noin 30 nippua/ päivä .
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OF BUNDLE RAFTS

The review discusses the making of bundle rafts by different methods .
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