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Puutavaran vesitiekulietus kehittyy 
(Water T ransport of T i mher unde1· D evelopment) 

Puutavaran hankinnan rationalisoimistoimin
na-ssa on viime aikoina saavutettu runsaast i 
sellaisia tuloksia, että niiden ansiosta hankinta
kustannuksia on voitu huomattavasti alentaa. 
Eräs kaikkein nopeimmin ja perusteellisimmin 
tapahtuneista muutoksista koskee maakuljetuk
sesta vesitiekuljetukseen siirtymistä. Puutavaran 
hankintaa kehitettäessä kuuluu pääperiaatteisiin 
saada kuljetus metsästä tehtaalle, kulutuspaik
kaan tai vientisatamaan mahdollisimman no
peaksi ja yksinkertaiseksi. l\Iitä suurempina 
yksikköinä puutavaran käsittely tapahtuu ja 
mitä vähemmän käsittelykertoja esiintyy, sitä 
:pienemmin kustannuksin kuljetus voidaan suorit
taa. äitä periaatteita noudattaen onkin kehi
tys kulkenut maakuljetuksesta vesitiekuljetukseen 
siirryttäessä. 

Suoraan metsästä vesistöön 

Yksinkertaisin tapaus on , että puut Yoidaan 
ajaa samalla kulkuneuvolla (meidän oloi amme 
hevosta käyttäen ) metsästä suoraan uittoreitille. 
Tämä tapa tulee kysymykseen ainoastaan lyhyillä, 
yleensä alle 5 km ajomatkoilla. J os vesistö 
~i ole nippukuljetuskelpoinen. ajetaan kaikki 

.R.uva l. Paperipuiden jäälle ajo vaatii useimmiten metsässä 
tapahtuvaa kuiva.a.mis ta. Ristikko on er iste tt ävi\ maa ta ja 
tuettava kunnollisesti pääpuilla. Yalok . k irj . K uhmo. 1949. 

ne puut, joiden uimiskyky on riittävän hyvä, 
suoraan jäälle. K ysymykseen tulevat runsaasti 
sydänpuuta sisältävät, kookkaat havutukit sekä 
paperipuut, joiden käsittely edellyttää kuitenkin 
metsässä ylivuotiseksi kuivattamista (kuva l ) ja 
latomista jäälle reestä matalaan pinoon. Pinoa
minen on välttämätöntä luovutus- ja ajomitan 
selville saamiseksi ja päämerkkien lyöntiä sil
mällä pitäen. Tukit taas varastoidaan jäälle 
1-kerroksisiin kasoihin, joiden aluspuina käyte
tään mahdollisimman hyvin uivia tukkeja. J äätä 
varastopaikkana käytettäessä säästytään ranta
vuokrilta ja puiden veteen vieritykseltä sekä 
paperipuiden ristikoinnilta. 

Milloin nippukuljetus on mahdollista, hevosella 
suoraan jäälle a jo tuottaa vieläkin suuremmat 
edut, sillä niputus voidaan suorittaa hyvin hal
valla. Olisi edullisinta, jos puut voitaisiin a jaa 
metsästä nippuina , mutta valitettavasti mahdolli
suudet ovat siihen vähäiset. Näin ollen puut on 
purettava reestä jäälle ja vasta sen jälkeen nipu
tettava . Paperipuiden ja yleensä pinotavaran 
käsittelyssä työmenetelmät on jo kehitetty suh
tellisen pitkälle, kun taas tukkien niputus on 
toistaiseksi aivan kokeiluasteella . 

Paperipuut ladotaan jäällä reestä joko suo
raan niputuskehikkoon , jolloin nippujen mittaus 
ja puiden luovutus on kuitenkin haittana, tai 
ensiksi pinoon , jossa luovutus tapahtuu, ja vasta 
en jälkeen niputuskehikkoon. Viimemainitun 

menetelmän heikkoutena on t ietenkin kahteen 
kertaan latominen ja lisäksi pinon alaosas a ole
vien pölkkyjen kiinnijäätymismahdollisuus. Näi
den haittojen voittamiseksi on Tampellan toi
mesta ryhdytty tekemään n . nippupinoja (kuva 
2) , so. puut ladotaan reestä pinoksi, joka on kui
tenlun ennen latomisen aloittamista erotettu 
nippulangoilla osiin. Kun mittaus ja luovutus on 
tapahtunut, nippujen yläosat pyöristetään ja 
nippulangat sidotaan kiinni. Menetelmä soveltuu 
erityisesti 2-metri en , mutta myös pitemmänkin 
pinotavaran käsittelyyn , jos pinot tehdään mata
liksi ja riittävän kauaksi toisistaan ja jäätä vah
Yistetaan auraamalla varastoalue ennen ajon 
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Kuva 2. Nippupinojan avulla on hevosella jäälle ajettujen 
puiden mittaus ja niputus ratkaistu onnistuneella tavalla. 
Taustalla pinot pyöristetty nipuiksi, etualalla nippulangat 
sijoit~taan paikoilleen ennen latomista. Valok. kirj. Karttula. 

1950. 

alkua. Edellytyksenä on myös, kuten yleensä 
ta.lviniputuksen yhteydessä, että pinotavara on 
metsässä ylivuotiseksi kuivunutta, mikäli niput . 
joudutaan purkamaan kesken vesitiekuljetuksen. 
Jos nippuja ei tarvitse purkaa, voidaan täten 
käsitellä myös tuoretta pinotavaraa, kuten poltto
rankoja ja rullakoivuja. 

Tuklcien niputuksessa on Lahti Oy:ssä kokeiltu 
kuluvana keväänä jäälle, alustelojen päälle yhteen 
kerrokseen varastoitujen tukkien puristamista 
nipuksi auton tai telaketjuauton moottorin voi
malla (kuva 3). Tarkoituksena on suorittaa nipu
tus ajojen päätyttyä maalis-huhtikuussa voima
koneiden siirtyessä paikasta toiseen. Toistaiseksi 
on selvittämättä, kuinka suuria 1uppuja minkin
laisista tukeista voidaan tehdä ja millainen pu-

Kuva 3. OMC-kuorma-auton moottorin ja t e räsköysilenkin 
avulla jäällä oleva tukkikasa puristuu nipuksi. Lahti Oy:n 

kokeilu. Valok. kirj . Korpilahti. 1950. 
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Kuva 4. Autokuorman pudottaminen nippuna sivullepäin 
kallistuskorokkeita käyttäen on yleisin autoniputusmenetel
mistä. Tänä vuonna autoniputusmäärä noussee lähelle 1 

milj. p-m8• Valok. E. Virtanen. Leivonmäki. 1950. 

ristamismenetelmä kussakin tapaukse a on edul
lisin. Samoin on tarkoitu kokeilla erilaisilla, 
mahdollisimman yksinkertaisilla niputuskehikoilla 
käsivoimin niputusta, sillä käytettävissä olevien 
koneiden avulla lienee vaikeata päästä riittävän 
suuriin nipun kokoihin eikä koneita voida siirtää 
kaikkialle, mis ä niitä kevättalvella tarvittaisiin. 

Autoniputus 

Useimmiten puita ei kuitenkaan saada kuljete
tuksi suoraan metsästä vesistöön, va.an ma-a
kuljetus sisältää kaksi tai u eampia toisiinsa liit
tyviä kuljetusvaiheita. -()lois amme on ylivoi
maisesti yleisintä, että alkukuljetus tapahtuu 
hevosella ja loppukuljetus autolla. Jossakin mää
rin tulevat kysymyk een myö traktorit ja tela-

Kuva 5. 2-metristä paperipuuta isåltAvA, taa~ p urettava 
nippuk-uorma. Kippujen alaosat pyöristetty alas käännettä
villA kolmioilla. Yalok. E. Yirtanen. LängelmAki. 1950. 



Kuva 6. Autokuorman purkaminen röykkiöön käy nopeasti 
kuorman alle sijoitetun teräsköysilenkin ja ankb.-urivaijerin 
avulla. Sama menetelmä sopii myös nippujen pudottamiseen. 

Valok. kirj. Viitasaari. 1950. 

ketjuautot sekä rautatiet. uurin muutos maa
kuljetuksesta vesitiekuljetukseen siirryttä~ssä on
kin tapahtunut autokuljetuksen osalla. Aikai
semmin meneteltiin siten, että autokuormat puret
tiin yksin pölkyin joko vesistön varteen, jonka 
jälkeen seurasi puiden varastoimineo rannalle, 
veteen vieritys ja niputus vedessä, mikäli vesistö 
oli nippukuljetuskelpoinen, tai purkaminen tapah
tui samoin yksin kappalein jäälle tai suoraan ve
teen. Nykyisin on valtaamassa alaa autokuorman 
teko nipuiksi jo kuormausta suoritettaessa ja 
kuorman purkaminen nippuina suoraan jäälle 
tai veteen. Tämän ns. autoniputuksen ansiosta 
niputuskustannukset ovat laskeneet murto -osaan 
entisestään. tuoreen ja pienikokoisen tavaran 
vesJtiekuljetus on tullut entistä kannattavam
lllaksi ja on voitu vähentää kalliita ja epävarmoja 
purouittoja. 

Kuva 7. Pohjanlahden rannikolla autokuormista puretut 
havutuk:it ladotaan jään päälle suurikai mer inipwksi. ipun 

pohjan teko kAp1n issä. Valok . kirj . Yksp ihlaja. 1950. 

Kuva 8. Rantaan varaatoitujen paperipuiden purkaminen 
reestä röykkiöön jäälle kallistustelineitä käyttäen. Valok. 

P. Pylvänen . Kuhmo. 1949. 

Purkamisessa on käytetty kahta menetelmää, 
joko sivulle tai taakse pudotusta. Ensin mainittua 
käytetään etupäässä pitkän, mutta jossakin mää
rin myös 2-metrisen puutavaran niputuksessa. 
Pölkyt kuormataan pitkittäin auton lavalle suu
rin piirtein tavalliseen tapaan. Ainoa-staan kuor
man yläosa pyöristetään nipun muotoiseksi. Ala
osan kulmien pyöristämiseen ei ole yleensä syytä 
ryhtyä, paitsi millon 2-metrisestä tavarasta teh
dään tavallisia yksittäisnippuja. Rannassa sido
taan nippulangat tai kettingit paikoilleen, ja 
kuorma pudotetaan jäälle tai yeteen sivullepäin 
n. 30 cm korkuisten, siirrettävien kallistuskorok
keiden avulla, jotka sijoitetaan kaatosuunnan 
vastaisen puolen kaikkien pyörien eteen (kuva 4). 
Taaksepäin pudotusta käytetään ainoastaan l - 2-
metriselle tavaralle. Pölkyt ladotaan kuormaan 
poikittain välipuiden rajoittamiin osiin (kuva 5), 
joiden ympärille rannassa sidotaan nippulangat, 
ja kuorma pudotetaan jäälle joko kippilaitteen, 
kaltevan pinnan tai ankkurivaijerin avulla. On 

Kuva 9. Traktorilla veteen t yönnettävien p inojen on ol ta.va. 
kohtisuorassa rantaa Yastaan kunnollisten aluste lojen pä ällä. 

Valok. H. Olkinuora . R oYaniemen mlk. 1949. 
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Kuva 10. Pinotavaran jäällä niputuksecn käytetyistä niputus
kehikoista lienee m fLehtioksa laukaisulaitteensa yksinkertai
suude ta johtuen kaikkein kätevin. Pitkää puutavaraa nipu
tettaessa toisen puolen pylväät voidaan tehdä jatkettaviksi. 

Valok. kirj. Vesanto. 1950. 

käytetty myös auton etupyörien koroldceille ajon 
aiheuttamaa kallistumista hyväksi. Samanlaiset 
purkamismenetelmät tulevat kysymykseen myös 
irtaalleen purkamisessa, vaikkakin niitä on käy
tetty toistaiseksi hyvin rajoitetussa mitassa (kuva 
6). Tulevien kokeilujen varassa on, miten pino
tavara-autojen kuormaus voitaisiin saada rat
kai tuksi tyydyttävällä tavalla. Erillisten auton 

Kuva 1 L 2-metrinen paperipuu ladotaan rantavarastoiJa 
etureen päälle sijoitettuun rekiniputtajaan, m/Kumpulainen, 

ja nippu ajetaan jäälle . Valok. kirj. Vesanto. 1950. 
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Kuva 12. Pitkän paperipmm niputukseen soveltuva rekiniput
taja m/Reki-Sorsa, jonka siirtelyyn tarYittaisiin traktoria. 

Valok. kirj. Himanka. 1950. 

perävaunujen purkaminen aataneen U ' d itetuk i 
samaan tapaan kuin it e autoh.Lwrmien purkarui
nenkin. Traktorirekikuormien purkaminen taas 
tapahtuu edulli e ti sivulle vetoa käyttäen. 

Tähän ryhmään on luettava myö suurten 
merinippujen teko autolla tai rautateit e niputus
paikalle tuoduista puista, mitä menetelmää käyte
tään Pohjanlahden rannikolla tukkeja Ruotsiin 
kuljetettaessa. Talvella puut ladotaan paalujen 
rajoittamaan, jäähän sahattuun avantoon, iten 
että kettingit jäävät alimmaisiksi (kuva 7). Ke
sällä käytetään samaan tarkoitukseen suurta 
kehikkoa. Latomi en päätyttyä kehikko laukais
taan keskeltä kahteen o aan. 

Rantavarastot 

Yllä kuvattujen menetelmien li äksi tulee kysy
mykseen myö puutavaran vara toiminen ve is
tön varteen. illä kaikkea puutavaraa ei voida 
yarastoida jäälle eikä purkaa uoraan veteen. 
Tämä johtuu ennen kaikkea iitä ettei puutava
ran met ä ä kuivattaminen ole hetikään aina mah
dollista. Näin on a ia erityise ti havu- ja koivu
tukkien sekä la vuspinotavaran uhteen. udet 
menetelmät eivät ole myö~kään vielä niin vakiintu
neet, että kaikilla tahoilla u kaltauduttaisiin 
perusteellisiin hankintatapojen muutok iin joten 
rantavara tointia e iint r meillä uure a rui
ta sa. Monin eri tavoin on p.)Titty kehittä
mään myös rantavara toilla olevan puutavaran 
Yeteen iirtoa. 

Pinotavaran iirro rannalta veteen on mene-
telty siten, että. puutavara puretaan bevo en vetä
mistä rei tä kalli tuslaitteita käyttäen röykkiöön 
jäälle (kuva ) tai työnnetään rantaa va taan 



:Kuva 13. Havutukkikasojen vieritystä. \ 'eteen te laketju· 
traktorilla. \ ' alok. A. R a utela. )!uonio. 1949. 

kohti uorina pinoina traktorilla veteen (kuva 9). 
. Jos nippukuljetus on kysymykses ä , on käytetty 
monia eri menetelmiä. Talvella on alkeellisin 
menetelmä ellainen , että kak i miestä latoa puut 
rantavarastolla heYosen Yetämään parirekeen , 
vie kuorman jäälle ja ottaa niputusmiesten tyh· 
jentämän vaihtoreen uudestaan kuormattavaksi. 
Xiputus suoritetaan siis jäällä Iatomalla puut 
ree tii yksinkertaiseen pyöreistä puista tehtyyn 
niJ)Ut?Mkehikkoon (kuva 10). )lenetellään myös 
iten , että puut ladotaan rannalla nipuk i uo 

raan 1·ekiniputtajaan , jolla nippu ajetaan jäälle 
(kuvat 11 ja 12). Jos käytetään hevo vetoa , ei 
pitkästä pinotavarasta voida tehdä riittä,·än 
uuria nippuja. Kolmanneksi mainittakoon pino

tavaran niputus rantavarastalJa kehikoilla alu -
puiden päälle ja täten yntyneiden nippujen ajo 
erityisellä kelureellä jäälle. Kelureen käyttö on 
osoittautunut var in onnistuneeksi menetelmäk i 
erityisesti lyhyen pinotavaran jäälle iirro a. 
Rantavarastojen talviniputukses a voi 1 tulla 
kysymyk een myös puukimppujen veto erilaisin 
konein teloja myöten jäällä oleviin niputu lait
teisiin , kuten Neuvostoliitossa on menetelty. 
Kesäaikana on kokeiltu syvärautaisilla järvillä 
nippujen veteen vieritystä alusteloja hyväk i 
käyttäen. 

Ranta.vara tolla olevien tukkien veteen siir-

Kuva 14. \ 'arppausmoottorivieritys on nopeaa, jos telakasat 
ovat hyviä. ja varastoa lue kivistä ym. este istä. vapaata. Kah
den tukkikimpun yhtäaikainen veto e i kuitenkaan onnistu, 
kuten kuvassa yritetään . Valok. H. Olkinuora. Sumiainen . 

1949. 

rossa on ryhdytty kokeilemaan traktorin ja varp
pausmoottorin käyttöä. Traktorivieritys (kuva 13) 
käy päinsä suurilla varastoilla, jois a tukit voi
daan varastoida mieluimmin ilman väliteloja 
oleviin kasoihin ja jois a väylä on heti rannasta 
alkaen riittävän syvä ja ve i virtaavaa. Varp
pausmoottorivieritystä (kuva 14) on kokeiltu uur
ten järvien rannoilla, mutta . e voi tu lla kysyinyk
seen myös pienemmillä vesistöillä. , en edelly
tyksinä ovat telojen taitava järje tely, vara ta
alueen ja rannan kivettömyy sekä telaka ojen 
riittävä etäisyys toisistaan. ~lyö rantamaa ton 
kaltevuudella ja ka an korkeudella on a iaan 
,-oimakas vaikutuksensa. Toistai ek i on el
vittämättä, nussa määrin varppau moottorei
den peraan kiinnitettyjä niputu laitteita voi
taisiin käyttää suoraan puiden maalta vedon 
yhteydessä. 

~1aakuljetuksesta vesitiekuljetukseen iirtymi
sessä käytetyt työmenetelmät ovat iis varsin 
moninaiset. Vielä suurempi on niiden oveltami-
es a käytettyjen laitteiden lukumäärä. Ko ka 

suurin o a tästä uusia uria aukova ta työstä on 
suoritettu parin viime vuoden aikana, on luon
nollista, ettei kuhunkin työhön parhaimmin so
veltuvia menetelmiä ja laitteita ole vielä ehditty 
kehittää. valmiiksi Tähäna ti. et tulokset ovat 
kuitenkin jo Yar in rohkaisevia. 

Eripaino.~ Pap.-rl- ja P uu B , 11~:sta .J a. 1950 
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Water Transport of Timber under Development 

by A r n o T u o v i n e n 

SU:'IfMARY 

A great cleal of attention has recently been paid in 
Finland to the simplification o f water transport and 
lundling of timber in bundles. E<>pecial interest has been 
d voted to sub tituting water transport for· various land 
transportation methods. 

Horse haulage onto ice direct from the forest ha 
become much m ore general, and new m ethods have been 
introduced such as the tacking of pulpwoocl into piles 
separated by bundle wires into sections corresponding 
to the size of a bundle (Fig. 2). In this way doublc 
stacking is avoided, and mea uring can be effected in 
a reliable manner. Experiments have a lso been made into 
pre ing of bunche of logs stor·ed on skids on the ice 
into bundles by truck eng ine powe r (Fig . 3). 

H owe \·er, the spread o f new methocls has gained mos t 
in the changeover from truck to water tra nsport. Timb r 
is s tacked on truck platforms either lengthwise or ci·oss
wise in ection<> corresponding to the s ize of a bw1dle, 

and clumped straight into the wate r or onto ice in bundles 
(Fig . 4 and 5). Thi. year the timber bundlecl in this 
way is likely to total nearly 1 million cu.m. Tn addition, 
large sea bunclle a re made on the coasts o f the Gulf of 
Bothnia from logs brought by truck or railway, by 
storing them in water through holes made in the iee 
(Fig . 7) or by tacking them cluring the :-lummer in la rgc 
bundling frames. 

The largest amotmt of timber perhaps are tili t hose 
stored to dry on land along floatways, a nd they a rC' 
moved into the w'ater , not only by ordina ry manual 
method., but also by tractors (Figs. !l and 13) and b~· 

warping m otors (Fig . 14). \\' hen transport in bunclle.' 
is feasible the timbcr i ' bundled either on th icC' by 
special bundling framt>:l (Fig. 10) or on shore storage si tes 
by imila r frames or ' Ieigh bundlcrs (Figs. II and 1 Z), the 
timber being hauled onto the ice by the same Ieigh 
buncller-s or by winch sleighs. R olling of bundles into 
water may also be employed in ome cases. 

6 H eloinki 19:>0, Frenckellin Kirja paino :" ke~ htiö. 


