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Niputusmenetelmät kehittyvät 
Viime aikoina on e n puolilla maata kiinnil elt~· 

suurta huomiota nippukuljetus ten kehitliimiseen. 

Paitsi tunne ttua ne k i-S () r s a :1 > on tehty mYi"lS 

eriiitii muita huomio n anois ia keks intöjii, joilla tullee 

olem aa n suuri m erkitys puutaYar:m kuljetuksi ·sa. 

T. AUTOSTA SUORAAN :\IPPC III!:\ . 

Kun puulaYaraa ajetaa n autolla uill orei lin ,·ar lecn 

\·iililtömi:isti edelleen kuljelettaYaks i, kumma pudote

taan nykyisin ran ta lai turilta Yeleen ja nipulelaan ve

dessä tai hina taan k ehälauttoina edelleen. Jos p uula 

\'ara nipulelaan \·edessä, työtä ei Yo ida . uo rillaa niin 

Yiilittömäsli autokuljetuksen päätytlyii. ell ei\'ä t puut 

joutuisi sei om aan p yr ä issä päiviä tai jopa Yiikkoja

kin. Tällöin uppoamishukka muodostuu suureksi, ja 

joka tapauksessa h eikosti k uivuneiden puiden uitt o kiiy 

kannattamattomaks i. Vedessä lo imiYien nipuluslail

leiden s iirt e ly paika ta toi een on kallis ta , sam oin 

kuin miesten majoituksen ja muun huollon jiirjeslii

minen . 

Puut olis i s iis saalava nipule tuiks i jo H' leen panon 

~· ht eydessii. Yht yneet Paperitehtaat Oy:n Jämsiinkos

ken tehtaiden m etsiinhoitaja Paavo Saarema onkin 

~uunnil ellul sellaisen m enetelmä n ta rpeellisine la ill ei

ncen. Alkukokeiluja o n to imitettu tiinii k esiinii Yh

dessii paikassa , nim. Kuhmoisi a. 

2-m etris iii pape ripuita ajett aessa pölkyt ladotaan 

auton lavalle poikkipä in kuten \:1\·a llisesti , mu lt a 

ku orma jaetaan k eskeltä kahtia 2 pystyyn aselelulla 

pölk~· llii . jotka yläpäästään s idotaan l eräskö~·de ll ii 

auto n etulolppiin . La,·an pohjaan lyödiiiin nauloilla 

kiinni 2 la ukkua n. 1 m p iiiih iin toisistaan. Lankku 

jen keskiosaan kairataan reiät , joihin kuorman kah 

tia jakaYal pys lypölkyl alapiii lään kiinnitetään. (ku 

\'a 1). 2-m etri s tä 1::1\·araa s i ii ltäYien nippujen suu 

ruus saa o lla n . 6 p-m3, mutt ei suurempi . koska ni 

put s illoin Yedes ä kaa luYa t (kuYa 2). 1\uormassa tu

lee liil en la Yalli immin olemaan 2 X 6 = 12 p-m~ 

Paperipuila. Kuorma-auto peruu te taan ranna-; ·a laitu 

rin vie reen lankuista rakenne lulle ja Yeleen upolc

lullc l:wall e. Laiturill e on pysly tell y k ii ik iiy llö inen 

nosto lait e (kuva 3), joka o n auton p~·örillii ja ,·cto

lailt eilla Yarus le llu . !he niputu ·työ. johon tarvitaan 

2 miestä automiesten li siik~i , . uoritelaan ~euraaYast i : 

1. Auton ap um ies pujollua to i en nipullajan a\·usla 

m a na t eräsköy~isilmukan kuorman takao. an ym-

piiri. Silmukka kiinnileliiiin nostoköyden piiiis ii 

o levaan koukkuun. 

2. Nipullajal n osla\'al ,·imsillii lerii. köyden \·araan 

puristu nee n nipun il'!i auton ]a\'a]la. 

3. J~un nippu on saatu kohoamaan. irroitetaan au

ton taka to lpat. J o: nippu o n liian . uuri. takatolp

pia ei tahdo n:Hh irti, 

1\u,·a 1. Anton la\·a::m on lyöty nauloilla 2 lankkua, joiden 
ke~kl'I I P on kairallu reiiil ja niihin Iyönneiiy 2 pystypölk 
kyii. l'iilkyt on teriiskö\'den pätkillä kiinnitetty auton elu
tolppii n. Ajomil'S ja apumies pujottamas a teräsköyttä 
kuorman etuosan ympiirille. h:uhmoincn. Yalok. kirj. 1948. 

4. Tolppien irroi llamben piiiilyllyii auto ajaa en 

\'Crran eteenpäin. ellii nippu jiiii Yapaasli ilmaan. 

5. :\lippu laskelaan ala~piiin, muttei Yeleen saakka. 

Vain loinen nipull aji~ta kiiyttää Yintturia. 

6. :\'ipullajal o llaYal nippulangat ja kiertä\'iil ne 

nipun ympärille (km·a 4) . 

7. 1\'ippu lasketaan kelinmaan Yeleen. terä köy i ·ii

mukka irroitetaan ja no toköysi koukkuineen hi

nalaan y lös (kuYa 5). 

8. .-\ulo peruu te taan uudc. !aan no lurin alle laYalle. 

Sitii cnm' n ajomies ja apumie O\':ll pujollaneel 

l e rii~k ii ~· ~i~ilmuk an kuorman Nuo an ympäri (ku

\':.1 1) . 

9. Teriiskiiy;,isi lmukka kiinnit etään no lurin kouk-
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Kuva 2. ;'\liput cidt saa o lla liia n suu ria. E tuala lla oiL· ,·a t 
<! nippua isiiltihlit n. 7 p-m3 2-mctris tä paperipuuta, muut 

taas 6 p-m3• - J i1 m iinkoski. Valok. kirj. 19-I H. 

kuun , nippu noste taan irti auton la ,·a lta ja au lo 

ajaa pois. 

10. Nippu lasketaa n al mmaksi, jolla nippulanga l 

,·o idaa n s itoa kunnolla. Langat ·idolaan, nippu 

Ia kelaan vet en ja köysis ilmt1kka irroite taan . 

1!. Laiturin vieressä olevaa kopukkaa käyttä en 111 ie

het iirtä ,·ät niput tois ten nippujen luo ja s ito

,·at ne rautalangoilla nippulautak i. 
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Tämä n menetelmän e tu i n a voidaan m a inita : 

1. Uppoami hukkaa ei pääse uiton alkuvaiheessa 

yn tymään. 

2. Niput ova t kestäviä . 

3. 1\'ippulautta tulee ,·almiik ·i uoraan niputuksen 

yhteyde ä ilman erikoiskustannuksia, s illä la u

tan itominen i ä ityy nipulu urakkaan. 

4-. 1\'ipulu työpa lka t jäävä t pienik i. iinp:1 a lusla -

vi a kokei sa kulu i aikaa kuormaa kohden n. 16 

min. iitä he tkestä , jolloin auto oli pcruute ttu 

en immäisen kerran nosturin a lle, s iihen h etkeen, 

jolloin m olemmat niput keliuivat v cles å , teriis

köydet oli irroite llu nippujen ympii riltä ja no lo

köy i h ina ltu y lös. Aika on kuitenkin liian uuri. 

illä e im. nippujen itomiseen kulunee ta ajasta 

(lii he 6 min .), suunnilleen puolet pudonnee po is. 

Alkukokeiluissa näe t käy tettiin vanhoja nippu

lankoja, joita täyty i ja tkaa ja oikoa. \[ie ·tcn to t

tuminen uul en työhön vaa lii myös oman a ikan

,sa, joten muidenkin työ,·aiheidcn voi tiiydcll ii 

yyllä olettaa tuleva n huoma ttan1 Ii tii h il na: tbta 

nopeammik i. Jos niputtajat kykene,·iit l tunnissa 

kä ittelemään 4 a ut okuo rmaa , mihin sannituk

een pää ernis tä urakkatyössä e i ed ll ä olevaan 

viita ten voitane pi tää mitenkäii n liiallisena, ehtis i

vät miehet 8 tunnissa niputtaa 32 au tokuorman 

eli 384 p-m3. Jos miehill e m ak etaan e im. 5 mk 

p-m3:Itä, tuli i heidä n pä i,·äa ns iok een 960 m k. 

5. Koska nostola itteen siirto pa ika ta toi een on 

ka lli ta , tulee e ri työnan tajain a maan pa ikkaan 

aje tt a\"ien p uiden nipulta minen a ma lla nosto

la itteell a ajanko htaisek i. Tällöin pääsevä t p ie

nempienkin puuerien hankkija! o a lli iksi nipu

tuslai tt een tuottamas ta hyödy lii , jo yhtei to i

mintaan niin voidaan päästä. 

Kuva 3. 1\uorma-auto ajcllu no turin a lle ve teen ja kuor
man takaosan no to la ,·a lta käynnis ii. Kuhmuinen. \ "aio!;. 

kirj. 19-18. 

~lenc lelmän ,. a r j o p 11 o 1 11 a ,·o ida:t ll 

ma ini ta: 

!. 1\'ostolaitteen hankin ta- ja asennu ku tann uk. et 

o\·a t uurel. Laitteen hankintaku ta nnuk is ta on 

vaikea e ittää lukuja, ko ka ko. no turi oli teht y 

omaa tan·etta varten Jäm ·ä nko keila. a moin 

asentami ku tannuk et vointt va ihdella pa ikas ta 

riippuen var in paljon. 

2. La iturin ja au ton peruultami ·paikan rakentami

nen ,·oi t11oltaa ,·aikeuk. ia ja t11lla kalliik 1. 

3. Autokuorman purkami en käyte tty a ika ka ,·aa 

uunnilleen kak ink rtaisek ·i ,·e rrattuna purkami

. een uoraan ve teen. Au to \"iipyy tä tä m enetelmiiii 

käyte ttäe ii n. 10 min . ta i hiema n vii hemmiin 

ranna a. 

-L Autokuorman Huruuden on olta ,·a 2-metri iä pa

peripuita nipu leltae a 6 p -m 3 :n kerrannainen 16. 

12, 1 jne p -m3) . n clvää. e ttä k11orman . uu 

r\1\ICien rajoi tta minen mää rä tty ihin kokoihin va i

kuttaa epäedulli e ti autokulje tu. ku tannuk ·iin . 

Kuormat muodo tu,·a t joka tapauk a pien m -

mik i kuin ta ,·allis a ajo a , ill ii im. jo py ·-

typölky t vieYä t tilaa n. 1/4 p-m3. elle i pu ita la 

do ta va taa,·a ti korkeammalle. Haitta ei ku it n 

kaan ole ko,·in uuri. illä 12 p -m3 uur mpi n 

kuormien ajo ra iltaa 11 inkin liiak i au toa. 



5. ~Ienelelmän so,·elt:llninen muiden tavara laj ien 

niputukseen luottaa ntikeuk ia . E imerkiksi tuk 

kien niputtami ta vaikeuttaa lukk ini pp ujen suuri 

paino. 

6 .. Jn tta au tot e id t joutui:i odotte lemaan niputus

paikalle p iiiisyii, o li i niiden ajo aata ,·a miiiirii

ajoin lapahlu vak i mikii YOi Juonnolli e Ii luot

taa va ikeuks ia. 

7. Ajetl<l\·ien puumäärien on o ltaYa jatkuYa ·ti huo

matta,·an s uuret. 

1\ll\·a .J . :\ippulankojcn itominen k iiynni ii. :l.uto ei täs ä 
ta pa uk essa ole Yielii :.~ja rrut poi no turin a lla. Kuhmo i-

11 11 . Valok. ki.rj. 19.J . 

.\lene telmii on jo nykyi ell iikin as teeliaan ,·a rs in 

käyttöke lpoi nen, mutta ·ilti itä ,·o idaan vi lä kehit

tää. Voi ta isiin aja te lla e im. curaada parannu k ia· 

1. Teriisköy i. ilmukan pujottaminen ranna sa kuor

man puolikkaan •mpii ri Yaatii liian paljon a ikaa. 

Kuorman takao an ympäri on lerii köysi s ijoitet

tavajoku rmauk en aikana. Etuo ·an ympiiri ~ ii 

mukka ,·o idaan pujotl aa ranna . aki n. (Kokeilujen 

ja tkue ·a au tomieh et o ,·a tkin it e o ttaneet tiimän 

1 yön hoi tdon a ). 

2. 1\'ippu lankojcn tai- kettinkien on oJta,·a tarkoi

tuksenmukaisia, jol la työ joutui. i m:lhdollisim

man nop a Ii. 

3. Nostola it ll a on kehi tetthii . \ oidaan ajatella kiiy-

1 lt iidk i joko kiint it ii tai liikkU\·ia no tu rei ta . 

1\ll\·a sa 6 on e it e tty kiint ki. · iihkö kii,· t

t b i 11 e n n o t u r i joka on kiiytiinnöll in 11 ja 

t hoka ·, multa :en hank inta- ja a · n tami ·ku ·tau 

nuk e t o\'at . uurcl. . ill ii ,·o idaan no taa mYÖ 

tukkinippuja. Tiillai~l'l no~lurit tulisi,·at ky · ymyk-

l\un1 .). Nippu kelluu vede ·ii. :.lo tokoukku piiä te tiiän 
irti ja n ipun ympiirillii o lc,·a teräsköysi ilmukka irroitetaan. 

Kuhmoinen. \'atok. kirj. 19.J3. 

seen ainoastaan kaikkein suurimmis a nipulus

pa ikois. a . Ka ikkein käytännölli in ja am::~lla 

koko m enetelmän so,·ellami een ratkai e\·a ti Yai

kutta Ya o lisi Jiikku,·a nostola ite, mikä tek isi mah

d olliseksi pi entenkin puuerien kannattaYan ni

p utl a misen. J(uvas a 7 on e ite lty tälla inen liik 

kuYa n ost~l ai te, n o s t u r i a u l o. Pohjolan Lii

kenn e Oy: n toimitusjohtajan , ev. luutn. V. Koivis

Ion a ntamien tietojen mukaan näitä Diamond

m erkki iä a utoja on aatu U A:n armeijan yli 

jäämävarasto i ta o tetuik i muutamia kappaleita. 

Auton paino Yarusteineen on 6 100 ko ja m oot

lo riteh o 150 hY. Etupyöriä on 2 ja takapyöriä 8 

KuYa 1\. iihköki-iyttöi11cn kiinteä no turi. jolla Yoidaan 
nos taa myös pi tkiä paperipuita ja tukkeja i ällii,·i;l nip

pujn . .J iim siinkoski. \ 'aJok . kirj. t9.J . 
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Kuva 7. Diamond-no luriaul o. No tokyky G.OOO kg. Veto 
aina .)0 m pää lii. Moottoriteho 150 lw. Paino 6 100 kg. 

Valok. Pohjolan Liiken ne Oy. 

kpl. Noslurin varren pituus on n. 6 m ja nosto

kyky 6 000 kg ja ylikin . Varsi voidaan jalkaa 

m elke in kaks inkerlaisck i, multa s ill oin n oslo

k ·ky Ia kee 3 000 kg:aan. oslurin var si ,·oidaan 

käänU1ä uoraan molemmille ivuille. l\filluin 

joulutaan uoriltamaan jatkuvia n osloja, voidaan 

putkila lla l laskea a la , jolloin pyörät eivä t kos-

~-
f-

t> f-
f-
f-
f-
f-
f-

-J-' 

t:i 1 -

ke la maa ta. Bensiinin kulutu on ollut tähä na ti 

s i sa töissä 5 llr. tunni a . Yhtä tällai ta Dia

m ond-no t uria on käy telly tänä kesänä menes

tyk ellisesti no tellaes a imojärve tä puuta vama 

Kemijokeen iirrelläväk i. uuren no tokykynsii 

ja liikkuvai uulen a an io ta tä llä autolla tulisi 

ilmeisesti olemaan suuri m erkity myös iirrel

tiic sä puutavaraa nippuina kuorma-auto Ia ve

I r n. utoa voidaan ta lvi aikaan k~1yllä~i trakto

rin veroisena te iden a uraajana. koska pyöräpinta 

ala on uuri ja k a ikki pyörät ,·e tävä l. 

II. RA TAVARA TOLTA KÄRRÄÄl\IÄLU. 

NIPP IHIN. 

Rantava ra toilla pinoi a tai ri likois a olevia pa

pe ripuita uHtoväylään iirre ltä ä voidaan m en tellä 

siten, että mahdolli imman lähelle rantaa a jetaan 

p onltooni (parkka), puut kä rrä lään ille ja kaade taan 

sen takao a a olevien niputu keltinkien pää IIe. l\[ -

netelmä n iihen kuuluvine la ilteineen on e itl~inyt 

Yh tyneet Paperit hlaal Oy:n Jäm änko ken tehtaiden 

a lo ite toiminnan tulok ena lai\·an päällikkö Lauri Pa

linen. :\Ienetelmää on kokeiltu ke ällä 1947 Pä ijii n 

teen rannoilla u ea a paika . a hyvällä m ene. lyk ellä . 

. . . 
1 

~ 

- 1 ~ !4_ 
.......-::::::: .,., r_r -:1. 

. 

Kuva 8. L. Patisen paperipuiden niputu laite. 
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Työryhmän muodostavat 3 kärrääjäå ja 1 nipullaja . 

La itteen rakenne käy selville oh ei e ta piirrokse ta 

(kuva 8). Työ suo rite taan euraaYaan tapaan : 

Niputtaja si too nippulanga t e tukä teen niil ii ,·arlen 

oleviin koukkuihin , joten langat jäädt syn ty\'iin ni

pun a ll e ja ympilrille. iputu keltingit ova t ylhäällä. 

Kärrä ii jii kaataa kuormansa ke ttinkien piiiille ja palaa 

takais in. Koska jarrula it e on piiällä kettingit ja sa

malla niiden päiillc pudote tut puut eivii t piiäse vajaa

maan ,·eteen . .Jotta nipus ta aa ta is ii n tasa inen, pölkky

jen tois ta piiiilii ,·as iassa on rautaleYy. Nipulla ja työn

tfdee pölkyt itii Ya ten. Rautatapil e tiivii t pölkkyjen 

putoamisen Yeteen. Kun kettinkien vara a on puita 

tiiysi mäiirä , niputtaja olmiaa nippulanga t kiinni ja 

pudotta a vintturilla nipun veteen. Sitten hä n irroittaa 

kettingit koukuis taan ja Yetäii ne nipun ali t e lakai

. in ylö . Työ aavutu. Ien . uuruuleen ,·aikullaa ra tkai 

se,·a ti kä rräysnopeus. niputtaja ehtii uoriltaa 

työstii oman osuut ensa, kun kiirrä lty puumäärä on 

pii ivä ä n. 150 p-ms. T iiliö in varsinainen niputu. 

mak aa työpaikkoina 5- 7 mk p-m3 :1tä. 

Tämän niputusmenelelmän tuina voidaan m a init a : 

l . Niputus on halpna. 

2. Upponmishukkna ei pii iise csiiutymiiii n . 

3. Voidaan niputtaa m~·iis Yiilwmmiin kuin111ull a 

laYaraa. 

4. Varsinainen nipuluslaitc on yksinkertainen ja 

h alpa. 

~fenctelmiillii on kuit enkin omat ra joituksensn. :\iin

pii jos kiirriiysmatka muodo luu pitkiik i (ranta on 

m a talan tai ki,·ikkois ta ), varmann on edullisempaa 

suorittaa nipulus jo tah·isaikaan • Hcki -. o rsaa kiiyl 

liien jn ajna niput he,·o. ella jiiiille. P onttooni olisi 

myös saa lava mahdollisimma n yk ink.erta i. ek .· i ja si

ten ha h ·a ksi. Pitkiä pa peripuita e i tä tii m cnetelmiiii 

käylläen YOida niputtaa . J o tule,·a i uude a iirry

tiiän entistä suuremmassa mäiirä. ä niputuk. en uo

riltamiseen jiiällii. tämän m enetehi1än kä yttömahdolli 

suudet viihene,·ät. Onkin h yYin todennäköi tii , ett ii 

jiiii ll ii niputtamisecn tullaan . iirtymiiän ,·ar in huom a l

la\·assa miiärässii. Tiiliöin joko tehdään lavalli ia nip

puja • H; _kj-Sorsalla • tai rakennetaan suuria , ,·e. ipa 

ke tteja • . 

L. Patisen niputuslaitt ccn piirustuk~ia on s:wtads. n 

~fct sii t chos ta , osoit : ll e ls inki , l ' nio ninkatu .tQ B. 




