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NIPPUSITEET JA NIIDEN SOVELTUVUUS 
KONEELLISEEN SIDONTAAN 

Veikko Ylä-Hemmilä 

Autonippujen sitominen siteineen maksaa nyky
ään 1, 50 - 3, 00 mk!m3. Siirtymällä kestä äm
piin siteisiin ja mahdollisesti koneelliseen 
sidontaan sitomiskustannukset nousevat, mutta 
myöhemmissä työn aiheis a saadaan kus tannus
säästöjä . 

YLEISTÄ 

Autoniputuksen menetelmä siinä käy t ettävine 
siteineen vaikuttaa kuljetusketjun kaikkiin 
osavaiheisiin. 

Autokuorman tekoon, kokoon sekä muotoon 
(ylä- j a alapyöristykset) , kuorman sitomi
sen helppouteen ja turvallisuuteen, sito
miskustannuksiin, apumiehen t arpeeseen , 
autorungon ja jousituksen mi t oi tukseen , 
laukaistavien pankkojen tarpeellisuuteen 
ja kuljettajien uittoonajohalukkuuteen 

Nippulautan tekoon ja lautantekokustan
nuks i i n 

ipun kuntoon, kiristämistarpeeseen ja 
- mahdollisuuteen , uittokelpoisuuteen eten
kin tuulisella säällä ja uittohäviöön 

Uittohäviö varsinaisessa uitossa on nykyi
sin hyvin pieni, mutta tehdasvarastossa 
melko suuri . Eräillä tehdasvarastoilla 
nostetaan vuosittain puuta pohjasta 
2 - 3 i. varasto idusta puumäärästä . osto
kustannukset ovat 30- 50 mk/m3 , joten kus
tannukset uitettua puumaaraa kohti ovat 
no i n l mk/m3 . Kaikkea puuta ei kuitenkaan 
saada ylös . Jos pohjaan jää l i. uitetusta 
puumäärästä, uitettua puumäärää kohti las
ketut kustannukset ova t noin 1,50 mk/m3 . 

ippujen uppoaminen tehdasvarastossa johtuu 
puiden huonosta uimiskyvystä ja nippujen 
huonosta kunnosta . ipun kunto vaikuttaa 
myös nipun käsittelyyn tehdasvarastossa . 

ippujen hajoaminen hidastaa käsittelyä ja 
lisää käsittelykustannuksia . 

Nipun syöttöön tehtaaseen , nippusiteen 
po istamiseen ja jat kokäsit t elyyn 

Kertakäyttöside katkaistaan ja he itetään 
suoraan r omukasaan . Useampaan kertaan käy
tettävän siteen lukko joudutaan aukaise
maan . Aukaisemista saattaa vaikeuttaa lu
kon hankala sijainti esim . nipun päällä 
tai kahmarin alla sekä l ukon jäätyminen 
t alvella . Monikäyt t öside vaatii myös mo
ninaista jatkokäsittelyä, kuten kiepi
tystä , kasausta , huoltoa ja paluukuljetus
ta pudotuspaikalle . Siteen uusintakäyttö 
voi o lla uuden siteen käyttöä hankalampaa 
eri tyises ti talvella . 

5.5 mm:n KERTAKÄYTTÖTERÄSLANKA 

Ominaisuuksia: 5 . 5 mm : n (Ovakon) kertakäyt
tölanka on yleisin käytössä olevista siteis
tä . Sitominen on suhteellisen helppoa ja 
nopea t a ja siihen käytetään aina uutta sidet
t ä . Nippua kohti t arvitaan useita siteitä 
ja pudo tuksessa myös ketjuja tai teräsköy
siä . Pudotussiteet ovat usein autokohta isia . 

Kertakäyt t ölanka soveltuu hyvin nippulautan 
tekoon . Sen kestävyys on suhteellisen hr~ä , 
vetomurtovoima 12 - 14 k . Lanka kiriste
tään yksinkertaisin apulaittein 5 - 10 kN : n 
voimalla . Kiristettäessä ja muussakin rasi
tuksessa lanka venyy , mistä seuraa nipun 
löystyminen ja kunnon heikkeneminen sekä 
uittohäviän kasvu . Löystyneen nipun kiri s 
täminen on hidasta ja siksi kallista . 

Kertakäyttöisyys helpottaa tehdasvastaan
o ttoa ja si t een jatkokäsittelyä . 

Siteen (noin 10 . 5 m) hinta vuonna 1981 on 
5 , 30 mk/kpl. 

Koneellinen idonta ei onnistu autossa , vaan 
sitä varten puut on siirrettävä erilliseen 
sidontakehikkoon . Kehikossa nipusta tulee 
pyöreä ja lankasidonnallakin kireä . Puu-
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Kuva 1. Kertakäyttölankasidos vasemmalla ja 
kett inkisi dos karhutukkaineen oikealla 
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Kuva 2. Lankasidonta-automaatti, malli Sund KNSS 
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Kuva 3. Teräs l angan j a muovisiteen yhdistelmäside 
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Kuva 4. Kertakäyttöteräsköysis ide Koisa-lukkoi
neen ylhäällä j a yhdistyssaparo kuormaköyteen 

tavaranipulle riittävän suuria automaattisia 
lankasidontakoneita ei nykyisin ole saata
vissa , mutta niitä voidaan rakentaa . Sidon
takoneet soveltuvat myös 5 - 7 mm paksuille 
langoille . Ne asettavat langalle joitakin 
erityisvaatimuksia , kuten puhdistetun pinnan, 
pehmeämmän aineen ym., jotka ehkä nostavat 
hieman langan hin taa. Sidontakoneet ovat 
melko monimu tkaisia, joten niissä voi esiin
tyä häiriöitä ja siksi ne saattavat vaikeut 
taa veteenajoa. Koneiden huolto ja korjaus 
voi olla vaikeata , koska pudotuspaikat si
jaitsevat usein syrjäseudulla . Koneiden 
soveltuvuus talvikäyttöön on kyseenalaista 
koneiden rakenteen vuoksi ja siksi , että nip
pu pitää sidonnan jälkeen siirtää jäälle . Yh
den sidontakoneen kapasiteetti riittänee 
suurimmillekin pudotus paikoille . Sidonta
koneen hinta on 700 000 - 800 000 mk ja sen 
vuotuiset kokonaiskustannukset ovat 200 000 -
250 000 mk . Puiden siirto sidontakehikkoon 
ja siltä nippuina veteen aiheuttaa lisäkus
tannuksi a . Lankasidontakoneita valmistaa 
mm . ruotsalainen Sunds Defibrator AB . Näitä 
koneita käytetään nykyään lähinnä sellu- ja 
terästeollisuudessa . 

YHDISTELMÄSIDE 

ominaisuuksia: Yhdistelmäsiteen pa1ssä on 
6 . 5 mm : n teräslankaa ja keskellä 12 mm : n 
polyeteeniköyttä . Tällaisia siteitä käyte
tään mm . Oulujoen Uittoyhdistyksen alueella . 

Niputus yhdistelmäsiteellä on hankalampaa 
kuin kertakäyttölangalla . Lisäksi yhdis 
telmäside on kertakäyttölankaa kalliimpaa 
(sen hinta on noin 9 mk/side) , mutta sitä 
käytetään mahdollisuuksien mukaan useampaan 
kertaan . lonikertakäyttöisyys kuitenkin han
kaloittaa tehdasvastaanottoa ja siteen jat 
kokäsittelyä . Yhdistelmäsiteen käyttöä ra
J01ttaa myös se , että muovin käyttö uitto
laitteissa on monin paikoin kielletty . 

1uoviosan ansiosta yhdistelmäside on kiin
teillä kiristyspaikoilla helppo kiris tää. ~ 
Tämä on merkittävä etu silloin , kun kiris 
tämistarve on suuri . 

Soveltuvuus koneelli een idontaan näyttää 
melko vähäiseltä . 

KETTINGIT 

aminai uuk ia : Kettinkejä käytetään lähin
nä silloin , kun siteeltä vaaditaan erityis
tä varmuutta, kuten merihinauksessa ja han
kalissa väylänosissa . Usein samassa nipus 
sa käytetään sekä kettinkiä että lankaa . 

Yleisin käytössä oleva kettingin koko on 
9 x 55 x 16 mm , joka kestää vähintään 40 
k : n koekuormituksen . Kettinkisiteitä ei 
tarvita niin monia kuin lankasiteitä . Ket 
tinki on raskas (noin 15 kg/side) käsitellä 
ja kuljettaa . ipun sitominen on raskasta 
ja hankalaa . Sitomis- ja kiristämislaitteet 
ovat yksinkertaiset , ja sidottu nippu on mel 
ko tiukka . Kettingit ovat erittäin kestäviä 



uitossa eivätkä veny , joten nippu ei sen 
takia löysty . Kettinkiä voidaan myös kor
jata . Kettinkisiteen hinta lukkoineen on 
noin 150 mk/kpl . Sidettä on käytettävä use
aan kertaan , mikä hankaloittaa tehdasvastaan
ottoa ja siteen jatkokäsittelyä sekä sito
mista . Ke ttingin kestoikä on noin 7 vuotta 
ja kierron o llessa 1 . 5 kertaa vuodessa 
käyttökertoja on 10 . Monikertakäyttösi teel
lä on aina hävikkiä ja se vaatii yleensä 
huoltoa . Kettingin ja teräsköyden yhdistel
mä on kettinkiin verrattuna halvempi ja se 
painaa vähemmän . 

Sitomisen koneellistaminen on erittäin hanka
laa. Kettinkiä voitaisiin keventää ja luk
ko j a kehittää , jolloin käsiteltävyys paranisi . 

KERTAKÄ YTTÖTERÄSKÖYSI 

Ominaisuuksia: Kertakäyttöteräsköyttä ker
takäyttölukkoineen käytetään lähinnä saa
ristoniputuksessa . 

Kertakäyttöteräsköyden paksuus on ollu t 4 . 2 
mm ja vetomurtovoima 16 k . Ke·c t akäyt töte
räsköysi on vyyh t enä hel ppo kuljettaa ja si
tä kuluu vain nipun kokoa vastaava pituus. 
Kertakäyttölukko (Kaisa- lukko) on varma ja 
melko halpa (noin 1 , 40 mk/kpl) . Siteen hin
ta lukkoineen vuonna 1981 on 5,70 mk/kpl . 

Kertakäyttöteräsköyden lukkoa on vaikea 
avata ja siten teräsköyttä vaikea kiristää . 

Sidonnan koneelli tami mahdollisuudet ovat 
vähäiset . 

MONI KÄYTTÖTERÄSKÖYSI 

Ominai uuksia : Useaan kertaan käytettävää 
t eräsköyttä l ukkoineen on kokeillut Tehdas
puu Oy useana vuonna . Käytetyn teräsköyden 
paksuus on 8 . 6 mm , vetomurtovoima on 50 k 
ja sitä valmistaa Teräsköysi Oy . Teräsköyt 
tä voidaan kiristää aukaisematta l ukitusta , 
toisin sanoen teräsköysi luistaa vain toi
seen suuntaan . Kokeiluissa on ollut eri 
valmistajien erityyppisiä lukkoja , mm . 
Teslockin lukko , jota markkinoi Teollisuus
Teräs Oy , ja Koistisen lukko (Toppi 81) , 
jota markkinoi Uittokalusto Oy. 

Sitominen on suhteellisen helppoa ja yleensä 
tarvitaan vain kaksi sidettä ni ppua kohti . 
Pudotusketjuja ei tarvita ainakaan kesäaika
na ja nippu saadaan yksinkertaisin apulait
tein tiukaksi . Sitominen ei vaadi välttä
mättä kuorman päälle kiipeämistä . Usean 
käyttökerran vuoksi siteiden ja lukkojen 
kunto saattaa heikentyä ja sitominen siten 
vaikeutua . Talvella lukot saattavat jäätyä . 

Teräsköysi soveltuu hyvin nippulautan tekoon . 
Sen kes tävyys uitossa on hyvä , side ei veny 
eikä nippu sen takia löysty . ipun kiris
täminen vedessä on helppoa . 

Varmasti pitävää , teräsköyttä rasittamatonta 
ja helposti aukaistavaa lukkoa ei ole vielä 
keksitty, mutta uus1a lukkoja kokeillaan 
jatkuvasti . 
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Kuva 5. Monikäyttöteräsköysiside Toppi 81 -lu kkoi neen 

Kuva 6. Honikäyttöteräsköysiside 
Tesloc k-pikalukkoineen 
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Kuva 7. Teräsvanteen kiristys ja lukitus paine
ilmakäyttöisiltä laitteilla sekä lukittu vanne 

Kuva 8. Teräsvanteen syöttö 
teltavan syöttökaaren avulla . Vanteen kiristys 
ja lukitus paineilmakäyttö i s illä l a ittei ll a 
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Teräsköyden käyttö useampaan kertaan hanka
loittaa tehdasvastaanottoa - erityisesti 
talvella - ja jatkokäsittelyä . Side luk
koineen vaatii huoltoa ja hävikin takia nii
tä poistuu käytöstä ennenaikojaan . Kierto 
on hidasta , noin 1 . 5 kertaa vuodessa . Ko
keiluissa olleita siteitä ei ole kierrätet
ty useaan kertaan , joten niiden kestoa ei 
vielä tiedetä . Pudotuksessa on samaa sidet
tä kokeiltu useasti . 

Teräsköyden hinta lukkoineen on noin 
60 - 75 mk/kpl. 

Jos lukituksessa käytettäisiin monikerta
käyttölukon sijasta kertakäyttölukkoa, nipun 
kiristäminen vedessä vaikeutuisi . 

Sidonnan koneellistamismahdollisuudet ovat 
vähäiset . 

TERÄSVANNE 
Ominaisuuksia : Teräsvannetta on kokeiltu 
vuonna 1979 Oulujoen Uittoyhdistyksen alu
eella ja vuonna 1980 Pohjois- Karjalan Uit
t oyhdis tyksen ja Enso- Gutzeit Osakeyhtiön 
alueilla . Kokeiluissa on ollut eripaksui
sia ja erilaatuisia vanteita . 

Sitominen teräsvanteella on s uhteellisen 
helppoa; pudotuksessa ei tarvita pudotusket
jua, eikä niin montaa sidettä kuin lankaa 
käytettäessä . Vanne kiristetään ja lukitaan 
paineilmakäyttöisellä kiristäjällä 10 - 20 
kN : n kiristysvoimalla . Nipusta tulee tiukka, 
eikä kiristäminen vaadi välttämättä kuorman 
päälle kiipeämistä . Kokeillut vanteen ovat 
olleet paaasiassa poikkileikkaukseltaan 
32 x 1 . 3 mm ja vetomurtovoimaltaan 30 - 45 kN . 
Vanne vaatii pudotuspaikalle no in 30 000 mk : n 
erikoislaitteet . Pudotusketjukustannukset 
jäävät pois . Kertakäyttösiteenä teräsvanne 
on käytettäessä a ina uutta . 

Van teen kiinnitys nykyisen mallisella sapa
rolla hinausvaijeriin ei onnistu . Siksi 
vanteen leveyttä tai saparon muotoa tulisi 
muuttaa . 

Oulujoen kokeilussa vanteen kestävyys uitos
sa oli riittävä ; vanteita e1 katkennut. 
Sen sijaan Pohjois- Karjalan kokeiluissa nii 
tä katkesi noin 10 %. Vanteet olivat leik
kautuneet uiton aikana nippujen väliyhdis 
tyslangan kohdalta . Oulujoella tätä ongel~ 
maa ei ollut, koska siellä nippuja e i yh
distetä toisiinsa langalla, vaan ne kiin
nitetään hinausköyteen muoviköyden pätkällä . 
Jotta vanne kestäisi myös siellä ,missä niput 
yhdiste tään toisiinsa langalla, tulisi van
teen paksuutta lisätä 1 . 3 mm : stä ehkä 
1 .5 - 2 .0 mm:iin . Leikkautumista vähentäisi 
olennaisesti myös se, että väliyhdistyslanka 
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olisi yksinkertaisen 4 mm :n langan sijasta 
kaksinkertainen 3 mm :n lanka . Vannetta pak
suntamalla sen leveyttä voitaisiin pienen
tää . Kapea vanne kääntyy helpommin kuin 
leveä vanne lappeeltaan kyljelleen , jolloin 
leikkautumisarkuus vähenee . Pehmeämpi, ve
nyvämpi vanne saattaa lyhytaikaisessa rasi 
tuksessa kestää paremmin kuin kova, venymä 
t ön vanne, mu tta pitempiaikaista , sivuttais
ta leikkaavaa rasitusta ei sekään kestä ja 
toisaalta vanteen venyessä nippu löystyy . 
Vanne ei veny uiton aikana, joten nippu ei 
sen takia löysty . Toisesta päästään hajon
nut nippu saadaan vedessä korjatuks i hina
uskelpoiseksi . ippu voidaan kiristää ve
dessä joko samoin koneeliisin laittein 
kuin se on tehtykin tai käsikäyttöisin 
laittein . Kertakäyttösiteenä teräsvanne hel 
pottaa tehdaskäsittelyä ja siteen ja tkokä
sittelyä . 

Kokeilussa käytettyjen vanteiden hinnat 
lukkoineen ovat olleet 9 - 15 mk/kpl. 

Sidonta voi tapahtua puolikoneellisesti myös 
autossa . Sidontavaihtoehdot ovat seuraavat . 

Vanteiden syöttö käsin ilman apulaitteita 
sekä kiristys ja lukitus paineilmakäyt
t ö isi llä laitteilla . Laitteet maksavat 
noin 30 000 mk 

Muuten sama kuin edellä, mut t a vantei
den syöttö syöttökaaria pitkin, mikä hel
pot t aa työskentelyä . Laitteet maksavat 
noin 50 000 mk 

Vanteen syöttö moottorin ja liikuteltavan 
syöttökaaren avulla . Kiristys ja lukitus 
kuten edellä. Laitteiston hinta no in 
100 000 mk 

Sidonnan täydellinen automatisoiminen au 
tossa , mikä on hankalaa mm . erilaisten 
pankkorakenteiden vuoksi 

Erillistä sidontakehikkoa käyttämällä edellä 
esitetyt vaihtoehdot ovat helpompia ja hal 
vempia toteuttaa . Myös täydellinen automa
tisointi on tällö in mahdoll ista . 

Automaattikoneissa on vaikeutena mm . riittä
vän käyttövarmuuden aikaansaaminen , etenkin 
talvella. Talvikäyttö on muutenkin hankalaa , 
koska niput pitää siirtää jäälle . Huolto ja 
korjaus saattaa olla vaikeata , koska pudo
tuspaikalla ei ole huoltohenkilökuntaa j a 
paikat ova t yleensä asutuskeskusten ulko
puolella . 

Automaattikoneen hin ta on 600 000 - 800 000 
mk ja sen vuotuiset kokonaiskustannukset 
ovat 200 000 - 250 000 mk . 

Automaattikoneita ja teräsvanteita myyvät 
mm . Oy Allstrap Ab ja Oy Telko Ab . 
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