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VANTEIDEN KÄYTTÖ AUTONIPUTUKSESSA 

Veikko Ylä-Hemmilä 

VannetukseZZa on seuraavia etuja ja haittoja. 

Edut: 

- Niput saadaan kireämmiksi; kiristämistarve 
vähenee 

- Muotosuhde ja uimiskyky paranevat 
- Niputus nopeutuu; tarvitaan vähemmän 

siteitä 
- Niputus kevenee; ei tarvita pudotusketjuja 
- Niputuksessa ei väZttämättä tarvita apu-

miestä 
- TurvaZZisuus paranee; kuorman pää ZZe ei 

tarvitse kiivetä 
- MahdoZZistaa nippujen kiristämisen vedessä 
- MahdoZUstaa niputuksen osittaisen automa-

tisoinnin 

Haitat: 

Vaatii pudotuspaikoiZZe erikoisZaitteet 
- Vanne on Zankaa kaZ Uimpaa 

JOHDANTO 

Tutkimuksessa kokeiltiin teräsvanteen so
veltuvuutta autoniputukseen ja hinaukseen. 

Teräsvanteen soveltuvuutta nippusiteeksi on 
kokeiltu aiemminkin, 1960-luvulla. Niistä 
ajoista niin vanteet kuin vannehtimiskoneet
kin ovat kuitenkin kehittyneet melkoisesti. 

Teräsvannetta käytetään Kemijoen erottelul
la suuressa määrin ja sen käyttöä siellä tul
laan edelleen lisäämään. Kemijoella käytössä 
oleva vanne on kuitenkin tässä tutkimuksessa 
kokeiltua vannetta huomattavasti kapeampaa 
ja ohuempaa, koska siellä niput kootaan ve
dessä ja hinausmatkat ovat lyhyitä. 

Ruotsalaiset käyttävät teräsvannetta mm . 
uittaessaan puutavaraa Suomesta Pohjanlahden 
yli Ruotsiin . 

TUTKIMINEN 

Vanneniputusta kokeiltiin Oulujoen Uittoyh
distyksen alueella, talvella Suomussalmella 
Kiantajärven Kylmässälahdessa ja kesällä 
Kiantajärven Juntusrannassa. Kokeilualu
eeksi valittiin Oulujoki lähinnä siitä syys
tä, että siellä voimalaitoksien vuoksi nip
pujen kiristämistarve on suuri ja sii"tä ai
heutuvat kustannukset ovat melkoiset. 

Kajaaniin uitettavat niput jouduttiin S11r
tämään neljän voimalaitoksen ohi ja Ouluun 
uitettavat 11 voimalaitoksen ohi. 

Niputusta seurattiin aikatutkimusta käyt
täen. Niputuksessa käytettiin erilaisia 
vannemääriä/nippu ja niputusta kokeiltiin 
sekä ilman apumiestä että apumiehen kanssa. 
Niput numeroitiin ja niiden muotosuhteet mi
tattiin pudotuksen jälkeen. Nippujen kuntoa 
tarkkailtiin uiton aikana voimalaitosten ni
punsiirtoasemilla ja tarvittavat toimenpi
teet kirjattiin. Nippujen saavuttua perille 
nippujen ja vanteiden kunto tarkastettiin 
sekä nippujen muotosuhde mitattiin. 

Nippujen kiristämismahdollisuutta vedessä ko
keiltiin. Lisäksi seurattiin vanteiden käyt
töä Kemijoen erottelulla sekä ruotsalaisten 
Suomesta ostamien puiden vanneniputusta. 

TUTKIMUSAINEISTO 

Talvinippuja oli 28. Ne olivat pääasiassa 
kuusirankanippuja, osa oli mäntyrankanippuja 
ja osa 2 - 4-metrisiä mäntynippuja. Kuusi
rankanipuissa käytettiin 2 - 5 vannetta. Ou
lujoella käytetään yleensä 5 lankaa ja pudo
tuksessa 2 ketjua. Mäntyrankanipuissa käy
tettiin 3 - 6 vannetta, tavallisesti 5 - 6 
lankaa ja 2 pudotusketjua. 2 - 4 metrin 
mäntynipuissa käytettiin 4 vannetta, taval
lisesti 5 - 6 lankaa ja 2 pudotusketjua. 
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Kuva 1. Vanteen kiristys ja lukitus sekä 
lukittu vanne 

Kesänippuja oli 20. Ne olivat pääasiassa 
mäntykaksoisnippuja ja noin 4-metrisiä män
tynippuja. Lisäksi oli pari mäntyrankanip
pua ja yksi mäntytukkinippu. Kaksoisnipuis
sa käytettiin 4 vannetta, tavallisesti 6 
lankaa ja 2 pudotusketjua. Noin 4-metrisis
sä mäntynipuissa käytettiin 3 - 4 vannetta, 
tavallisesti 4 - 5 lankaa ja 2 pudotusketjua. 
Mäntyrankanipuissa käytettiin 3 vannetta, 
yleensä 6 lankaa ja 2 pudotusketjua. Mänty
tukkinipussa käytettiin 4 vannetta, yleensä 
5 lankaa ja 2 pudotusketjua. 

NIPUTUS 

Vanteiden laitto onnistuu parhaiten noin 
metrin korkuiselta sidontalavalta. Vanteet 
ovat niin jäykkiä, että ne saadaan nipun ym
pärille ilman kuorman päälle kiipeämistä ja 
ne kiristetään nipun ympärille paineilma
käyttöisellä kiristäjällä (vannehtimisko
neella). Kiristäjä vetää vanteen noin 25 
kN:n voimalla nipun ympärille erittäin tiu
kaksi. Vanteet lukitaan lukoilla, jotka pu
ristetaan paineilmakäyttöisellä lukitsijalla 
vanteen ympärille. Vanteet katkaistaan kat
kontapihdeillä. Menetelmä on periaatteessa 
samanlainen kuin pakkausteollisuudessa 
(kuva 1). 

KALUSTO 

Tutkimuksen kohteena oli pudotuspaikoille 
puutavaraa ajavat autot. Vannehtimiskonei
siin tarvittava paineilma otettiin kuorma
auton paineilmajärjestelmästä. Autojen pai
neilman tuotto ei ollut riittävä vannehti
mislaitteiden tehokkaaseen käyttöön. 

Kokeilussa käytetty vanne, kiristäjä ja lu
kitsija olivat Telkon Signode-tuotteita. Si
tomisen suoritti Telkon edustaja. 

2 

VANTEIDEN JA LANKOJEN LUJUUSARVOJA 

Vanteen koko, 
mm x mm 

32 X 0.9 
32 X l. 3 

Suurin mahdollinen 
rasitus, kN 

28 . 0 
44 . 0 

Halkaisijaltaan 5.5 mm:n teräslanka kestää 
11.8 - 14.7 kN:n rasituksen. Kokeilussa 
käytettiin lähinnä vannekokoa 32 x 1.3 mm ja 
jonkin verran kokoa 32 x 0.9 mm. Paksumpi, 
1.3 mm:n, teräsvanne kestää kertakäyttöside
lankaan verrattuna noin 3 - 4-kertaisen ja 
ohuempi, 0.9 mm:n, vanne yli kaksinkertaisen 
rasituksen. 

Vanteen ja langan venymä katkeamishetkellä 
on kummallakin samansuuruinen, 7 - 9 pro
senttia. Tällöin on kuitenkin otettava huo
mioon, että 1.3 mm:n vanteen venymä, sillä 
hetkellä kun lanka jo katkeaisi, on vain 
noin 1 7. ja 35 kN:n rasituksessakin venymä 
on vain noin 3 %. Toisin sanoen teräsvanne 
antaa saman rasituksen alaisena huomattavas
ti vähemmän periksi kuin sidelanka. 

Paineilmakäyttöisellä kiristäjällä vanne ki
ristetään nipun ympärille noin 20 - 30 kN:n 
voimalla, kun lankasirlannassa kiristysvoima 
on noin 5 - 10 kN. 

TULOKSET 

Niputusaika 

Sitomista seurattiin aikatutkimusta käyttäen. 
Lyhytaikaisen kokeil~n vuoksi laitteet ja me
netelmät eivät olleet parhaat mahdolliset. 
Eniten työskentelyä hidasti se, että etenkin 
vanhemmista autoista saatava paineilma ei 
riittänyt jatkuvaan työskentelyyn. Niputuk
sen hidastuminen tai nopeutuminen nykyisestä 
riippuu paljolti siitä, montaako vannetta/ 
nippu käytetään, ja siitä, minkälaisia si
teitä ja montaako pudotusketjua/nippu millä
kin alueella käytetään. 

Vanteiden laitto on jonkin verran hitaampaa 
kuin lankojen, mutta kun niitä tarvittaneen 
vähemmän kuin lankoja, kun pudotusketjujen 
laitto ja irrotus jäävät pois ja kun pudo
tuksen valmistelu apumiestä käytettäessä 
Voidaan tehdä sitomisen aikana, Vllpymis
aika pudotuspaikalla ei kasva, vaan pikem
minkin jonkin verran pienenee. Näin etenkin 
nipuissa, joissa tarvitaan monta lankaa ja 
useampi ketju. 

Tehokkaampia laitteita ja menetelmiä käytet
täessä niputus saattaa nopeutua melkoisesti. 

Sitomisen rasittavuus ja turvallisuus 

Sitominen kevenee jonkin verran, kun pudo
tusketjut ja käsin kiristys jäävät pois. 
Työturvallisuus paranee, koska vanneniputus 
ei vaadi kuorman päälle kiipeämistä. 
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Kuva 2. Vanteilla sidottu nippu. Molemmat 
valok. Metsäteho 

Apumiehen tarve 

Niputuksen voi tehdä ilman apumiestä, mutta 
silloin niputus hidastuu jonkin verran. 

Nippujen kunto pudotuksen jälkeen 

Nippujen kuntoa pudotuksen jälkeen arvostel
tiin muotosuhteen (leveys/korkeus) ja levey
den perusteella. Niput todettiin hyväkun
toisiksi. 

Kesäniput olivat talvin ippuja melkoisesti 
parempia. Kesänippujen muotosuhteet olivat 
1.36- 1.66 keskiarvon ollessa 1.47, talvi
nippujen muotosuhteet olivat 1.53 - 1.92 
keskiarvon ollessa 1.69. Talvinippujen huo
nompi kunto johtui paitsi talviolosuhteista 
myös sitojan tottumattomuudesta ja vanhemmis
ta autoista (paineilma ei riittänyt) sekä 
puutavaran laadusta. 

Vanteiden lukumäärä ei kovin paljon vaikut
tanut nipun kuntoon. Tältä osin tulokset 
olivat melko ristiriitaisia. Kuusirankani
puissa vanteiden lukumäärä on vaikuttanut 
jonkin verran; mitä useampi vanne,sen parem
pi nippu. Mäntyrankanipuissa tilanne taas 
on ollut päinvastoin; mitä vähemmän vanteita, 
sen parempi nippu. 

Kahden nipun pudotuksessa käytettiin karhu
ketjua. Sen ei todettu vaikuttaneen nipun 
muotoon. Tämä johtunee siitä, että pudotuk
sessa nippu on vanteiden varassa, sillä pu
dotusketjua ei saada yhtä kireälle kuin van
netta ja vanteet kestävät venymättä pudotuk
sen rasituksen. Lankoja käytettäessä nippu 
on pudotuksessa ketjujen varassa. 

Muutamissa nipuissa käytettiin vanteiden li
säksi kaiken varalta yhtä tai useampaa lan
kaa. Myöskään niiden ei todettu vaikutta
neen nipun muotoon. 

Myös vanteen paksuuden vaikutus nipun muo
toon oli vähäinen. 

Kuva 3. Vannenippu pudotuksen jälkeen 

Nippujen kunto matkalla 

Nippujen kunto tarkastettiin voimalaitosten 
nipunsiirtolaitoksilla ja korjausta vaativil
le nipuille tehtiin tarvittavat toimenpiteet. 

Yhtä kuusirankanippua jouduttiin kiristämään; 
siinä oli ollut alunperin kaksi vannetta ja 
kaksi lankaa. Kiristystä oli vaatinut 2 % 
nipuista. 

Yhteen kolmen vanteen rankanippuun joudut
tiin lisäämään yksi lanka, samoin yhteen 
noin 4-metriseen neljän vanteen nippuun. 
Lankoja oli lisätty 4 7. :iin nipuista. 

Lankoja oli lisätty myös muualla kuin voima
laitoksilla 12 nippuun, ei niinkään nipun 
kunnon takia, vaan lähinnä siksi, että nip
puja ei ollut uskallettu hinata vanteesta. 
Jos nämä lankojen lisäykset otetaan huomi
oon, 31 7.:~ nipuista oli korjattu. 

Nippujen kiristämistarve vaihtelee suuresti 
vuosittain, esimerkiksi Oulujoen Uittoyhdis
tyksen alueella se on vaihdellut 10 7. :sta 60 
7. :iin, viime vuonna se oli noin 20 %. 

Nippujen kunto perillä 

Keskimäärin 81 7. nipuista oli hyväkuntoisia, 
17 7. keskinkertaisia ja 2 7. huonoja. Kesä
niput olivat talvinippuja parempia. Kesä
nipuista 88 % oli hyviä, 6 % keskinkertai
sia ja 6 7. huonoja. Talvinipuista 71 % oli 
hyväkuntoisia ja 29 7. keskinkertaisia. 

Nippujen muotosuhteet eivät olleet olennai
sesti muuttuneet uiton aikana. 

Vanteiden määrä ei vaikuttanut paljon nipun 
loppukuntoon. Jos nipussa oli monta (4 - 6) 
vannetta, niistä joku oli yleensä l öysällä 
ja nippu oli 2 - 3 vanteen varassa. Sama
ten nippuihin lisätyt langat olivat useim
miten l öysällä. Kaksi vannetta talviranka
nipuissa osoittautui liian pieneksi määräksi. 
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Sellaisten nippujen kunto, joille oli tehty 
joitain toimenpiteitä matkalla, ei suuresti 
poikennut niistä nipuista, joille ei ollut 
tehty mitään. 

Nippujen hyvä kunto johtunee siitä,että van
ne saadaan lankaa kireämmälle ja se kestää 
venymättä lankaan verrattuna moninkertaisen 
rasituksen. 

Vanteiden kestävyys 

Vanteet kestivät pudotuksen ilman ketjuja 
hyvin, vain kahtakin vannetta käytettäessä. 
Ruotsalaisten Suomesta ostamia tukkinippuja 
pudotettiin Kuopion syväsatamaan sataman 
penkkaa pitkin, ilman pudotuslavaa. Kuopios
sa käytettiin kahta vannetta kaksinkertaise
na ja nippuja pudotettiin useampia satoja. 
Kotkan satamassa pudotettiin maalle noin sa
ta nippua, JO~ssa oli kaksi yksinkertaista 
vannetta. Aikaisemmissa tutkimuksissa on 
todettu, että pudotuksessa saattaa pudotus
ketjuun kohdistua 20 - 37 kN:n rasitus. Van
teeseen kohdistuva rasitus jäänee tätä pie
nemmäksi; 1.3 mm:n vanne kestää 44 kN:n ra
situksen. 

Vanteet kestivät uitossa hyvin. Yhtään van
netta ei katkennut. 

Vanteiden sivuittaisvetolujuus osoittautui 
riittäväksi. Vanteet kestävät vääntyilemistä 
eivätkä heti katkea, vaikka osuisivatkin es
teeseen, kiveen tai muuhun. 

Vanteiden korroosiokestävyydestä ei ole tois
taiseksi tietoa. Yhden uittokauden jälkeen 
ruostuminen oli vielä vähäistä. 

Vannenippujen hinaus 

Vannenippua voidaan hinata vanteesta ja rin
nan lankanippujen kanssa. Kokeilussa nippu 
kiinnitettiin hinausvaijeriin joko muoviköy
den pätkällä tai saparolla. Saparossa saisi 
olla hiukan harvempi kierre; vanne sopisi 
siihen paremmin. 

Kiristämismahdollisuus 

Vannenippu voidaan kiristää vedessä samoil
la laitteilla kuin se on tehtykin. Nipun 
muotoa ei varsinaisesti pystytä muuttamaan, 
mutta nippu saadaan kireäksi. Kiristäminen 
käy kuten sitominen sen jälkeen, kun vanne 
katkaistaan. Jos vanteessa ei ole riittäväs
ti löysää, sitä pitää ensin jatkaa. 
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Vanteiden uudelleenkäyttö 

Vanteita voidaan periaatteessa käyttää uu
delleen, mutta niiden kuljetus takaisin 
käyttöpaikalle on hankalaa. 

KUSTANNUKSET 

Kokeilussa käytetyn teräsvanteen hinta luk
koineen lankaan verrattuna on vanteen paksuu
den (0.9- 1.3 mm) mukaan 2 - 3-kertainen. 
Tämän lisäksi kiristäjä, lukitsija, kompres
sori sekä yksinkertaiset apulaitteet maksa
vat yhteensä noin 20 000 - 30 000 mk. 

Verrattaessa vanneniputuksen kustannuksia 
lankaniputuksen kustannuksiin on otettava 
huomioon mm. seuraavat seikat. Vanteita 
käytettäessä siteiden määrää voidaan ilmei
sestikin vähentää parhaimmissa tapauksissa 
puoleen, yleensä 2:een/3. Tällöin sidekus
tannukset nousisivat 0.9 mm:n vannetta käy
tettäessä 0,00 - 0,50 mk/m3 ja 1.3 mm:n van
netta käytettäessä 0,75- 1,50 mk/m3. Van
teiden käyttökustannukset jäänevät lankojen 
käyttökustannuksia alhaisemmiksi niputuksen 
nopeutumisen, muotosuhteen paranemisen sekä 
kiristämistarpeen vähenemisen vuoksi. Kiris
tämiskustannukse) ovat lankoja käytettäessä 
0,00- 1,00 mk/m ja sitomiskustannukset 
1,65 - 2,00 mk/side. Vannekustannuksia puo
lestaan suurentaa sitomisessa vaadittavat 
erikoislaitteet. 

Kokeilussa käytettiin Magnus-erikoisvanne
terästä,jonka vetolujuus on noin 20 % taval
lista vanneterästä suurempi. Hinnaltaan se 
on noin 30 - 40 % kalliimpaa. Halvemman van
teen soveltuvuutta uittoon ei ole toistaisek
si kokeiltu. 

Kaiken kaikkiaan kustannukset saattaisivat 
jopa pienentyä nykyisestä. 

PÄÄTELMÄT 

Tutkimusaineisto oli verraten suppea, joten 
sen perusteella ei voida tehdä kovin pitkäl
le meneviä päätelmiä. Tulokset olivat kui
tenkin siksi hyviä ja aikaisempia kokeilu
tuloksia parempia, että kokeilua olisi syy
tä j~tkaa laajemmin etenkin siitä syystä, 
että vannetus mahdollistaisi suurimmilla 
pudotuspaikoilla niputuksen edelleenkehit
tämisen ja automatisoinnin. Tulokset il
meisestikin paranisivat vielä kokeilun 
tuloksista, kun pudotuspaikalla on kunnol
liset laitteet ja kun työmenetelmät halli
taan kunnollisesti. 

USE OF STRAPP 1 NG 1 N lRt.CK-BlJt{)L 1 NG 

The suitability of steel strapping in truck-bundling and towing was studied. 
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