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• Kyselyn tavoitteena oli selvittää aines- ja energiapuun kuljetusyrityksiltä ja kuljettajilta puun 
kuormansidontaan liittyneitä ongelmia, ongelmien syitä ja mahdollisia keinoja sidonnan 
kehittämiseksi. Kyselyyn saatiin 61 vastausta. 

• Ketjut automaattikiristyksellä on yleisin sidontatyyppi. Kitkaa lisäävä pinta pankon karikoissa ja 
pankolukitus on käytössä yli puolessa vastanneista yrityksistä. 

• Neljännes yrityksistä vastasi, että niiden kuljetuksista oli pudonnut puita viimeisen 3 vuoden 
aikana. 60 %:ssa vastauksista puu tai puunippu oli liikkunut kuljetuksessa, mutta ei ollut 
pudonnut kyydistä. Kuljettajista lähes kaikki olivat havainneet muista autoista pudonneita puita.   

• Sidontaongelmien syinä mainittiin useimmin jäinen puu, löystynyt sidonta ja samansuuntaisesti 
kuormatut latvat. Kuljettajat ilmoittivat myös hajonneista sidontalaitteista. 

• Keinoina ongelmien vähentämiseksi mainittiin useimmin automaattikiristimien käyttö, 
huolellinen kuormanteko, kuorman ominaisuudet (latvojen suunnat ja lyhyiden puiden 
välttäminen) ja ketjujen suosiminen liinojen sijasta. 

• Kyselyn tuloksia hyödynnetään osana Oulun yliopistossa käynnissä olevaa puun 
kuormansidonnan kehittämistä koskevaa tutkimusta.    

Tiivistelmä 
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• Kyselyn tavoitteena oli selvittää puutavaran kuljetusyritysten ja kuljettajien kokemuksia ja 
näkemyksiä
‒ kuormansidonnassa ilmenneistä ongelmista ja mahdollisista onnettomuustilanteista
‒ ongelmien taustalla olevista syistä
‒ kuormansidontaan liittyvistä kehittämisehdotuksista. 

• Kysely suunnattiin puun kuljetusyrityksille, joilla on käytössä ainespuun ja energiapuun 
(koko- ja rankapuu) kuljetuksiin tarkoitettuja puutavarayhdistelmiä. 

• Tuloksia hyödynnetään Oulun yliopistossa käynnissä olevassa 
kuormansidontamenetelmien kehittämistä koskevassa hankkeessa.

• Metsäteho Oy kiittää Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:tä kyselyn lähettämisestä jäsenilleen 
sekä kyselyyn vastanneita kuljetusyrityksiä ja kuljettajia. 

Kyselyn tavoite
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• Kysely toteutettiin internetlomakkeiden (liite 1) avulla. Lomakkeista oli oma versio yritys-
ja kuljettajakohtaiseen kyselyyn. 

• Metsäalan Kuljetusyritys ry (MKY) välitti kutsun kyselyyn 365 jäsenyritykselleen. Kutsussa 
yrityksiä pyydettiin välittämään kysely myös kuljettajilleen. 

• Kaikkiaan vastauksia saatiin 61. Yritysvastauksia saatiin 48 kpl, joten vastausprosentti oli  
13 %. Kuljettajavastauksia saatiin 13 kpl. Puutavarayhdistelmien kuljettajia on arviolta 3 
520 kpl*, joten kuljettajien osalta vastauksia voidaankin pitää vain suuntaa-antavina. 

*Strandström, M. & Poikela, A. 2016. Metsäalan työvoimatarve – Savotta 2025. Metsätehon tuloskalvosarja 15/2016. Saatavissa: 
http://www.metsateho.fi/metsaalan-tyovoimatarve-savotta-2025/. [Viitattu 2.1.2018].  

Kyselyn toteutus 
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• Yritykset ja kuljettajat nimesivät maakunnan, jonne näiden kuljetusten pääpaino kohdistuu. 
Vastaukset koottiin aluehallintovirastojen (avi) toimialueiden mukaan (vasen kuva). Vastaajat 
kattoivat hyvin Suomen eri alueet. 

• Vastaajayrityksistä suurimmalla osalla oli 2–5 aines- tai energiapuun* kuljetusyhdistelmää 
(oikea kuva). 

*koko- tai rankapuu  

Vastaajat
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• Puukuormien sidontaan käytetään eniten 
ketjuja, joissa on automaattikiristys. 
Toiseksi yleisin sidontatyyppi on liina 
manuaalikiristyksellä.

• Kitkaa lisäävä pinta pankon karikoissa ja 
pankolukitus ovat käytössä yli puolessa 
vastanneista yrityksistä. 

• Automaattipankoa ei ole käytössä 
vastaajayrityksissä. 

• Sidonnan erikoisratkaisuina mainittiin 
useimmin ylimääräiset liinat ja kiristimet 
(liite 2).  

Käytössä olevat kuormansidontamenetelmät
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• Viimeisen 3 vuoden aikana neljänneksessä 
yrityksiä oli pudonnut puita 
puukuormasta. 60 %:ssa yrityksiä 
puunippu tai puu oli liikkunut, mutta ei 
pudonnut kuormasta.

• 67 % yrityksistä ja lähes kaikki kuljettajista 
ilmoittivat havainneensa tiellä muista 
autoista pudonneita puita. 

Kuormansidonnan ongelmatilanteet
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*poislukien kuorman jälkikiristys yleiselle tielle saavuttaessa



• Kaikkien vastausten (seuraava kalvo 9) osalta yli puolessa sidontaongelmien syinä 
mainittiin
‒ jäinen puu
‒ löystynyt sidonta (laite pysynyt ehjänä)
‒ puiden latvat kuormattuna nipussa samansuuntaisesti.  

• Kuljettajien vastauksissa (liitteet 3–4) mainittiin jäisen puun lisäksi useimmin ketjujen ja 
muiden sidontalaitteiden hajoaminen. 

Ongelmien syyt 
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Ongelmien syyt 
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• Keinoina sidontaongelmien vähentämiseen 
vastaajat mainitsivat useimmin (liitteet 5–6)
‒ automaattikiristimet 
‒ huolellisen kuormanteon
‒ puukuormien ominaisuudet (latvat eivät saa olla aina 

samansuuntaisesti nipussa ja lyhyiden puiden 
välttäminen tai vähintään erottelu)

‒ ketjujen suosimisen liinojen sijasta.

Keinot ongelmien vähentämiseen
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Liitteet
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Liite 1. Kyselomakkeet
A. Taustakysymykset
• Kuinka monta autoa yrityksessänne on käytössä (pois lukien alihankkijoille kuuluva 

kalusto)?
‒ Ainespuukuljetuksissa ___ kpl 
‒ Energiapuun (koko- ja rankapuu) kuljetuksissa ___ kpl

• *Minkä maakunnan alueella suoritatte eniten puukuljetuksia?

Asteriskilla * merkityt kysymykset kysyttiin myös kuljettajilta, tai kuljettajille on ko. kohdassa oma kysymysversio. 
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B. Käytössä olevat kuormansidontamenetelmät
• Missä määrin seuraavat kuormansidontamenetelmät ovat käytössä yrityksenne puukuljetuksissa?
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Käytössä 
useimmissa 

autoissa

Käytössä 
joissakin 
autoissa

Ei käytössä 
lainkaan

Ketjut automaattikiristyksellä
Ketjut manuaalikiristyksellä 
Liinat automaattikiristyksellä
Liinat manuaalikiristyksellä
Kitkaa lisäävä pinta pankon karikoissa
Automaattipanko
Pankolukitus

• Kuvailkaa muut käytössä olevat menetelmät. 

• Mitä erikoisratkaisuita sidonnan varmistamiseksi (esim. ylimääräiset sidontaketjut) 
yrityksessänne on käytössä? 



C. Kuormansidontaan liittyneet ongelmat ja 
onnettomuustilanteet
• Miten usein viimeisen 3 vuoden aikana yrityksenne autoissa on koettu seuraavia puukuorman 

sidonnasta johtuneita ongelmia? Puulla tarkoitetaan tässä myös isompia oksia. / *Miten usein 
viimeisen 3 vuoden aikana olette kokenut omissa kuljetuksissanne seuraavia puukuorman sidonnasta 
johtuneita ongelmia? Puulla tarkoitetaan tässä myös isompia oksia. 
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0 kertaa 1–5 kertaa Yli 5 kertaa
Puukuormasta on pudonnut puita lähtövarastopaikalle tai 
yksityistielle 
Puukuormasta on pudonnut puita yleiselle tielle 
Puukuormasta on pudonnut puita muualla (esim. 
toimituskohde)
Puunippu tai puu on liikkunut, mutta ei pudonnut 
kuormasta 
Puukuorman sidontaa on jouduttu korjaamaan 
kuljetuksen aikana (poislukien kuorman jälkikiristys 
yleiselle tielle saavuttaessa)
Tiellä on muusta autosta pudonneita puita 



D. Kuormansidontaongelmien syyt
• Miten useissa yrityksenne puukuljetusten sidontaongelmissa syynä ovat olleet seuraavat tekijät /*Miten useissa 

omien kuljetuksienne sidontaongelmissa ovat olleet seuraavat tekijät?
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Useimmissa Joissakin Ei missään 
Liinan hajoaminen
Ketjun hajoaminen
Muun kiinnityslaitteen hajoaminen
Löystynyt sidonta (laite pysynyt ehjänä)
Riittämätön kiinnityslaitteiden lukumäärä pinoa kohden
Epävakaa / puutteellinen kuormaus
Väärin tehty sidonta
Jälkikiristyksen puute 
Jäinen puu
Märkä puu 
Puiden latvat kuormattu nipussa samansuuntaisesti
Kova jarrutus tiellä 
Muu syy

• *Mainittujen muiden syiden kuvaus / *Muut aihepiiriin liittyvät kommentit



E. Kuormansidontaongelmien vähentäminen
• *Millä keinoilla näette kuormansidontaongelmia vähennettävän parhaiten?
• *Muut kyselyyn liittyvät kommentit
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Liite 2. Avovastaukset muista sidontamenetelmistä ja 
erikoisratkaisuista 
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Muut menetelmät 
Exte A9-pankot, TU-kiristimet ja pankot lukittu runkoon. Ei ongelmia kuorman liikkumisen suhteen vuosikymmenten aikana.  
Liinat nupissa
Irtoliinat, räikät rikkoontumisten yms. varalle
Remmi ja räikkä irtokappaleissa
Irtoliinat varalla 

Erikoisratkaisut
Ylimääräiset liinat / irtoliina / sidontavyö (mainintoja 17 kpl)
  - Liinoihin liittyviä tarkennuksia: kiristimen rikkoutumisen varalle, kun kuormassa liukkaita puita, mekaaniset liinat 
Ylimääräiset kiristinräikät (mainintoja 3 kpl)
Käytössa olevissa 5-akselisissa perävaunuissamme on 6 sidontaketjua jolloin esim. etunippuun saa ylimääräisen ketjun
Joissakin perävaunuissa useampi automaattikiristin kuin lain vaatimat, että saa kiristimen aina oikeaan kohtaan.
Ylimääräisiä sidontakohtia että saadaan sekä ranka että kolmonen sidottua.
Meillä tehdään kuormat kunnolla, millä varmistetaan puiden pysyminen kyydissä.
Ei tarvita erikoisrankaisuja, kunhan perävaunun ensinmäisen nipun pankot ovat lukittu runkoon
Ei ole muita ylimääräisiä kiristimiä. Paineilmakiristimillä Exten TU-kiristimet ja alumiinipankot. Kuormat ovat pysyneet hyvin paikoillaan. 



Liite 3. Ongelmien syyt vastaajaryhmittäin
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Liite 4. Avovastaukset sidontaongelmien syihin
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Yritykset 
Pinojen laatu heikko. Tyvet samaan suuntaan joskus, vaikka ei tarvitsekaan.
Vaarallisin tilanne on samaan suuntaan pinotut puut
Sellaisten kuljetusten suoritus, jossa puiden latvat on oltava samaan suuntaan nipussaan esim. sahan takia, tulisi kieltää kokonaan
Puiden epämääräinen katkonta, huonot pinot
Suurin ongelma on mielestäni kuitupuun katkonta. Rankakasassa on puita 2 metristä 7 metriin, niin tahtoo tulla epävakaa nippu. 
   Ja jos sen kuormaa huonosti, niin se alkaa kallistumaan eteen tai taakse päin. 
Eipä ole ongelmia ollut viime 3 vuoden aikana. Kuormat ovat menneet joskus kasaan kuljetuksen aikana ja sen takia on joutunut jälkikirimään. 
   Ketjut tapaavat mennä silloin tällöin poikki.  
Kiristinketju/vaijeri on katkennut.  Jäiset puut ovat päässeet liikkumaan kuormassa.
Kiristysvaijereiden katkeaminen
Automaattikiristin on hoitanut työnsä
Löystynyt sidonta
Löystyminen pahin ongelma
Jäinen nippu liikkuu pankolla 

Kuljettajat 
Puun mitan heitto 6 metristä 2 metriin  
Hiomokuusi 4-metristä. Siirtopankkovaunun 1. pankko vain kiinteänä rungossa. 
   Etunippu liikkunut talvella, vaikka alimmaiset puut 4-metrisinä neljällä pankolla.
Puunipun liikkumiseen esim. kovassa jarrutuksessa syynä on, että pankot eivät ole lukittuna!!!
Talvella ongelmana pankkojen liikkuminen eteen tai taakse, joka löysyttää liinoja. 
   Ratkaisuna ollaan käytetty etummaisen pankon nostoa hieman muita ylemmäksi, sekä alusterästä tehty stoppari etupankkoon. Lisäksi etunipussa on kolme liinaa.



Liite 5A. Avovastaukset keinoista 
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Yritykset 
Automaattiset kiristimet (mainintoja 10 kpl)
 - Automaattikiristimiin liittyviä tarkennuksia: ainakin perävaunuun, kiristimet pakollisiksi, paineilma, oikein käytettynä 
Ilmakiristimien avulla ketju tai liina
Tehokkaat kiristimet
En näe mitään ongelmaa tämän päivän sidonnassa. Ehkä kaikissa autoissa pitäisi olla sidontalaitteet, joissa on jatkuva kiristys.
Pankkoihin paremmat liukuesteet.
Nosturilla nostettavat ketjut
Vaijereiden tilalle ketjut, liinoista luopuminen
Helppo ja kuljettajaa rasittamaton sidonta, esim. ketjut ylinostokoukuilla.
Pankkojen "karhennukset", liikkuvien pankkojen lukitus ja lisäsidonta ketjuilla.
Automaattipankot (hankintahinta liian suuri!)
Perävaunun etunipussa yleensä etumainen panko on  kiinteästi rungossa, muut liukuvia. Nippu on kiristäjien ja etumaisesta pankosta rungossa kiinni 

Huolellinen kuorman teko (mainintoja 11 kpl)
  - Tarkennuksia: Laitteet kunnossa, kuormanteko ja köyttäminen, jälkikiristys tehtävä, pankon asianmukainen lukitus runkoon 
Pankot perävaunussa lukittu, kuorma lastattu oikein, AMMATTITAITOISET kuljettajat, jos eivät ole jo loppuneet!!!
Kuorman tarkastus välillä
Kuormasidontamenetelmät ovat riittävät, kun kuormat vaan sidotaan ja ladonta lastausvaiheessa tärkeämpi asia
Tehdään kuormat hyvin ja ei yli tappien kukkuraa - kyllä pitäisi toimia



Liite 5B. Avovastaukset keinoista
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Yritykset (jatkuu)
Kääntäjät kaikille sahoille. Katkonta kuljetukselle sopivammaksi. Pinojen laatu paremmaksi.
Pahin syy mielestäni latvat samaan suuntaan lastaus.  Se pitäisi mielestäni lailla kieltää!
Puiden kuormaus latvat samaan suuntaan aiheuttaa vaaratilanteita
Puiden latvojen samansuuntainen kuormaaminen kiellettävä.
Kuormia ei saisi lastata latvat samaan suuntaan.
Puiden katkonta ei lyhyttä pätkää. Varastolla pinot ladottu kunnolla, ei heinäkasoja.
Puutavaran pinoamisen yhteydessä lyhyet tyvijynkyt eri pinoon
Tasaisempi ladonta  
Varsinkin kuitupuun varastopinojen laatuun tulisi kiinnittää huomiota. 
   Päätehakkuissa tuleva tasauspätkä ja täyspitkä (5,5m) ranka ovat huono yhdistelmä samassa pinossa!
Puun katkonta tasapituisempaa, ei pätkiä seassa. Teiden epätasaisuus pyrkii liikuttamaan nippuja; teiden kuntoon panostettava.
Kuitupuun pituuskatkonta tasamittaisemmaksi. Pitkä puu on hyvää, koska siitä tulee matalampi ja vakaampi nippu.
Pätkiä vähemmän rankapuun seassa. Huolellisemmin ajetut pinot.  
Puun katkonta; ei pinossa 2-6-metrisiä vaan tasamittaista
Koulutus ja opastus
Ei ongelmia

 
    

 

            
    

            
         

          
 

    

 
        

            
      
    

      
          

      
   

       
              

             
             

        
      

  
 

Kuljettajat 
Käytetään vain ketjuja ja paineilmakiristimiä
Paineilmakiristimet
Kiristinketjut ehjät.
Ilmakiristimet
Ei missään nimessä liina, joka on mekaanisesti kiristävä. Ketju tai liina (miel.ketju) automaattikiristyksellä.
5-metristä nippua kohden 3 sidontaketjua
Perävaunun pankot pitää olla lukittuina / stopparit paikallaan! Ruotsalaisen Exten tuotteita käyttäen. 
   Paineilmakiristimiä käyttäen. Perävaunun liikutettavien pankojen stopparit paikoillaan.
Lisää sidontaa per nippu esim. 3 kpl sekä liikkuvien pankojen lukitusmahdollisuus.
Toimivat välineet.
Toistaiseksi en näe ongelmia. 



Liite 6. Vastaajien muut kommentit
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Yritykset 
Ilman paineilmakiristimiä kuorma tulisi jälkikiristää.
Nostokoukun mallia voisi parantaa, ettei tartu oksiin ja puihin kiinni ja aiheuttaa lisätöitä ja vaaratilanteen.
En näe nykyisissä menetelmissä ongelmaa, kunhan on pankot lukittu ja automaattikiristimet
Jonkun pitäisi kehittää kestävä yksinkertainen ja edullinen automaattikiristin.
Kiristinten oikea asettuminen paikoilleen

Suurin riski puiden liikkumiselle on väärin kuormattu auto ja liian kova tilannenopeus
Suurin syy kuorman liikkumiseen jarrutuksessa on pankon löysä kiinnitys. Eli panko pääsee luistamaan rungolla vähän 
matkaa.  Sen jälkeen kuorma jatkaa omaa matkaa, kun panko pysähtyy!!
Metsäpäässä huomio puiden katkontaan, ja  huonot pinot saatava paremmiksi.
Ei samaan suuntaan pinottuja kasoja
Mielestäni nykyinen sidonta on hyvä ja riittävä, mutta näitä lyhkäsiä pätkäpuita on liikaa ja niitä jää välillä roikkumaan 
nipun päähän eikä niitä välttämättä näe poistaa. Ja vaarallistakin on se nipun päässä kiipeily ja metrin pätkän pois 
vetäminen toisella kädellä kiinnipitäen.
Toimitaan ohjeiden mukaan

Kuljettajat 
Kiire aiheuttaa huolimattomuutta, josta osa johtuu
Suurin ongelma on siinä, että perävaunun liikutettavien/säädettävien pankojen stoppareiden käyttöä usein kuljettajat 
laiminlyövät. Isoin ongelma on 8-pankoisessa vaunussa, joissa edes valmistaja ei ole mahdollistanut "kakkospankon" 
lukitusta. 
Ilmajouset hyvät; ei löysty liinat. Ei jälkikiristystarvetta niin kuin oli rautajousikärryissä
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