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KunL 1. Pinol::tY::lrn::l ::tjcl:1:1n p::trircilHi r::tnl::tY::tr:. s

tolla jiiälle j::t ladotaan s iellii puusta tc ltty~· n niputus

kehikkoon m/ \' APO. Tii ten nipute ttiin ,·iimc t:th·cna 

n . 90.000 p-m 3 lyhyll ii pino lavaraa. Ajotyöryhmii (2 . 

mies tä, he,·onen ja 2 parirekeii ) ja niputustyöryhrnii (2 

miestä ja 1 kehikko) ovat toi s iinsa s idolluja , j:1 lalo mi 

nen tapahtuu kaht ee n kertaan , jot en pieni piii,·ii lyö

tulos , 90 p-m 3, on ymmärre ltä,·issä. Jos lt e,·onen V::l ~ 

taa 1 1/z miestä , tute~ ILilok eksi mieslii kohden vain 

16 p -m 3/ p,·. Päi\"äpalbn o li~ sa 550 mk jäälle ::~jo j::t 

niputus maksaa 3-!-35 mk/p -m 3. 

];:LI\·a 2 . .Jii ii ll ii nipuluk scssa 011 k iiy l e ll~· molll·nl :: i

s ia ke hiko ita . Tiissii li. A. Serlachius Osake~ ltl iii n 

m/ Kuoppa la, jo sa nippu lehd iiiin ke tlinki en varaan . 

Kahdes ta kammi ta y ht 'a ikna \·äii nlämiillä nippu jiiii 

aluspuiden päälle. Niputu k ehiko it a void::tan k:iy tliiä 

myö puiden m etsäs tä suoraan jäälle ajon yhleydessii. 

kut en tänä talvena tullaan te kemään. Nippu jen mit 

tausky ymy vaatii tii liöin ratkaisu:1:1n. 

2 

Arno Tuouinen: 

Talvinil 
L · u~i aika. uudet t:l\·at \·oi sanoa. kun 

n •rrat:wn pullta,·aran nykyistii nipulla 

mista e, im . en nen sotia tapah tun cesec 11. 

:\iputus ta · e i s uo ril e tak aa11 cniiii ~· ksin 

oma:tl1 kcsiiaikaan. vaan myös lah·en ja 

sc11 mukana Ycs is töj emme jiiiipcilleen tar

joamista mahdo lli s uuks is ta on ale ttu o ttaa 

vaarin yhii laaje 11 e\·as!'>a mitassa. Seura:wassa koe te

laan luoda y le iskatsaus ku,·ien ja lyhyen te kstin andla 

ta!Yinipuluksessa kiiyl ettyihin m enetelmiin ja niiden 

Lyhyen puutavaran 
tai Yiniputuk e sa on m eillä pää ty suhteelli en pitkälle. 

Ohein en kuYa-aukeama antanee jonkinlaisen k ii. ityk

sen nykyhetken saaYutuk i ta. euraavan aukeaman 

mene telmät tul evat myös osittain ky ymykseen . 

I;:u,·a 3. l -usimpiin kehikoihin kuuluu m/ Tarnpclla. 

joka 011 tehty kokonaan puu Ia. :\ippu pudole t::wn 

jiiii.lle kehiko n ja las ten ::tila o le,·ien alu pölkkyjen 

andl::l Tämän niinkuin muidenkin nipu tu kehiko iden 

heikkout ena o n, e tt ii nipun jäiille pudo ttaminen ja ke

hikon paiko illeen a ella minen ujll\·at hitaa ti . 



ntuksesta 
kii ~· tt ö ke l pois u ut ee 1t 'd l'l ,;i kho1t 'unr i II :I 

mien tulkimuste 1t ja muiden asia,ta . :tatu

jen tie tojen pe rust ee ll a. 

Tah·ini putnsta e i harra, te la Yk ,iiwma:tll 

meill ii. \"iinpii i'\eu,·ostolii to"a niputelaan 

er iiill ii Yesis tö ill ii yht ii pa ljo11 puutaYa 

raa niin tah·ell a kuin kesii ll iik in ja 11. ;w 0/o 
lah·iniputukses la o n koneellis tut ettu . Tah·iniputus l'l 

o le tu n tematon kiis it e m~·öskiiiin !ltiohi!>,a. e tenkiiiin 

·en p ohjo isosissa. 

J--:uYa -1. Pinota,·aran niputus Yoiuaan suorittaa myii, 

ran taYarastolla .. Jo niput tehdiiiin almpuiden pii iille 

kehiko illa (,·aikkapa jo ennen tah·en tuloat. , ·oida:tn 

ne ajaa jiiii lle muka,·a s ti kelureellii. 2 miehen nipu 

tus työtul os o n 11 . 107 p -m 3/ pv .. \ jo!ttlo' riippuu Uhin 

nä ajoma tkan pituudes ta ( 100 111 = ;~ Y 107 v -111a 300 

m = 2 X 107 p -m 3,800- 900 m = 1 X 107 p -m 3). \"ipu

lu ja ajotulo o n 300 m :n matkalla miesW kohden 11 . 

28- 29 p -m 3/ pv .. e li työ mak;,aa 1!) 20 m1J p -m 3. 

1.-u,·a .J. Hanla,·a ra, tojen tah·inipu tuk,essa kiiyt e

tiiiin m~·ös rekiniputtajia (m/ (;rönroos) . P arireen pääl

le 'ijoitetut mallit m ·a t edu llisimpia .. Jos 1 lyöryhmii 

(2 m ie,tii. ht• ,·onelt ja 1 rekiniputta ja) huolehtii sekii 

nipuluksesta e tt ii jiiii lle :tjos ta , on t~·iitu los 67 p-m3/pY .. 

e.l i mie!> tii kohden 11. 1!) p-m3/ pY. Työ maksaa niiin .ol

len 11. 2!) m kl p-m:1. Tah·l'lla 1 9-I H- -19 niputettiin liiten 

ra ula ,.a rast ol la 11. !iO.OOO p-m3 pinola ,·araa. :\[iiärii t u

lee o lemaan liiuii lah·ena suurem pi . Hekiniputtajien 

kiiy tt i)ii suoraan metsiis tii ajossa l ttllaa n kokeilemaan. 

Ku va 6. Erikois rek een sijoi te ttu rekinipullaja 

m / Reki -Sorsa , joka poikkeaa 111ui ta umpinaisten kaa

riensa puolesta. i'\ ippu laukaisiaan taaksepäin. Ti1nä 

tah·e11:1 . tull aan kiiyllii m iiiin m~·ö parirek een ijoile t

tuja ja intllepii in kaata Yia Heki -Sor;,ia , joilla nipul 

,aadaan jäälle jonoon. Sek ii niimä että m / Grönroos 

,·oidaan laukaista nopeasti. Hekinipullajia olisi oltava 

mieluimmin :l kpl. nipntus työryhmää kohden. Jo n.ii 

tii o n Yain 2 kpl.. njo ld r ii . Työtulos· on illo i11 120 

p-m 3/ pv. , eli miestä k ohden 21-22 p-m3/ p ,·. Työ mak

!>aa 11. 2.) mk/ p-1113. 
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Kunl 7. :\Iyös pitkän puuta1·aran jiiii llii nipulmla 

kehikoita kiiyttiien on yri lell y. 2-melrisen pino la,·a

ran nipulukseen ,·eJTattuna lyö muodostuu hank:tlam

maksi. koska la lomiskorkeus tulee suureks i ja nipun 

laukaiseminen luollaa ,·aikeuksia. 1\lll·assa 1\ymin 

Osakeyhtiössä uut1nite llu kehikko m/ 1\umpulaincn . 

jonka tapa i ia kellikuita on Sllllllnitellu melsii%ii ni

putusta ,·a d en myös L:SA:ssa . 1\ehikon loisiaan ,·as

laanlt puolet vedetiiiin s intlle, ja nippu jiiii paikoi lleen 

aluspuiden piiiille. :\ippujonoa e i tii ll ii la illcc lla 1·oida 

lehdii. 

Kuva 8. Pitkän puuta1·aran jäällä nipulukseen ·uun

niteltu kehikko m/Tampella, jonka erikoisuutena on 

latominen kahden miehen voimin sivulla päin h eitlä en. 

Laukai u alu pölkkyjen avulla . Kehikolla suoritetut 

kokeilut ovat ke keneräiset. 1\"ipul voidaan va ras toida 

haluttuun järje tyk een. Pitkän puutavaran jäällä nipu

tukseen soveltuu m yös kuvas a 1 es itelty kehikko 

miVAPO. 
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Pitkän pD1 

lall"inipu luksessa ma hdolli!>UtHlc l o1·a t yhtii moninai

set. mu lta uppoaminen nippu ja purcllac a ennen 

maall e nos toa !nollaa ,·a ikeuk. ia lukkien ja n m crikoi

n ijcn kohdalla . ~ipul usmcnet elmiil u1·a1 ja lku,·as ti 

--------------------------------~ 

J\uva 9. Rekinipull ajiakin on kiiytelty 3- -l -mclri

scn puutavaran rantavarasiolla nipuluk een ja jäiillc 

ajoon (m/ Sallisal mi ) . ::\ipun uu r uu on korkeintaa n 

10 p -m 3 yhden hcvo en to imiessa vctiijiinii. Vcton )i

maa lisiiiimiill ii. nipultajaa umcnlamall i,l ja rekcii 

vah1·islama lla ,·o iclaan lchdii u urcmpiakin nippuja . 

:\Iyös kaksoisnippujen teko 2-melri e tä tan 1ra Ia käy 

pii insii. Hckini pullajicu on olta va intllc kaata ,·ia . 

jolloin niput saadaan samalla jonoon jiiiillc. 



t1 tavaran 

kehi tt"In:·ts ·· · 1 t ·· k 1·· 1 k "II J • sa. JO en yo ·ent a o n a,·o •nmt ro 1 ·e• c 

YI"iltäjille. :\likäli haluatt e li siiti e toja tai jos T c>i ll ii 

it ellänne on uusia ko ke iluj :.t tekc ill ii , ot takaa yht e~· s 
:\!etsä tehoon. 

------
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l\un1 10. J iiäll ii niputus käy nee piiinsii m yös s iten . 

e tt ii alus lelujen pii iill e jäälle ,·arastoidut puut Yede tiiiin 

ankkuri- ja Yeloköysiii k iiytt iicn yht ee n kåsaa n nipuk

:i (.-\nton \V. s , ·ensso n. Hu o ts i) . :\fene tclmiiii e i o le 

m eill ä tie tt iid Ii kok eiltu . 

Ku nt 11. :\euYo toliitossa harrastetaan su ure. sa mil

takaa ,·as a puiden ,·e loa kapea raide \·aunus ta . ranta

,·a ra !olla jne. teloja m yö ten jäiillä o Je,·iin yksinkertai

s iin • VI~F • - niputus l a itt e i s iin . Veto s uorit e taan ku,·a~ 

. a 3- rumpui ella • TL-3 • -sä hkö ,·intturilla . J rumpu 

s uo rittaa ,·edon , loinen köy is tön palautukse n ja k ol

mas \"intturin s iirt e lyn niputu rintama a . :\!yös te in 

ke tju trak to reiden \·inttureita k iiy te tään samaan tark oi

tuk ee n . :\fenctelmiin kiiytt ö mahdolli uudet li ene ,·ii t 

m eill ii viih ii i e t. 

• 

----------------------------~ 
11. 

Km·a 12 . Kaikk e in ed nlli si mpia tal Yin iputusmuotoj:t 

o n pudott :w au to ku o rm a yht enii tai useampana nip

pnna jiiii ll e. Pudo tt amin e n suor it e ta an kalli ·tn skorok

ke iden av ulla. Sumimmat niputusm iiiiriit lienee Lahti 

Osakeyhtiöll ii. 

l~m·a 13. :\!yö:, trakt orireki en purkamisc sa vo ida:m 

kiiyttiiii au to niputukse n kaltaisia m enetelmiii . 1\nvas a 

tl•la ketju a ut on \"intturilla , ·edetiiiin kuorma nippuna 

s inlll e al us te lojen p iiii ll e (Ruotsi ) . Tätii m ene tclmäii 

k iiytlä("n YOi myös rantava ra siolla oleY ien puiden tah·i

nipu tus saad a k äy ttökelpoisen ra tkaisun. 

l~m·a 14. Tah·iniputuk een voi taneen Ia kea kuulu

,·aksi myö s uurten m erin ippu jen teko rannikkokulj e

tu ta nutcn . :\lenctelm ~·ii käytet ään uure . a mita a 

P u h joi -H uo tsi sa (mm. :\[o och Dom jöJ. jo ta c 

on Je,·iiimiis ii m~·ös m eille (Wiik &. Höglund.). 
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Arno Tno\·incn: 

On \ Vinlc t• Bnndling. 

iSummary in Englich ) 

\Vinter bundling in Finland is gaining in exle nl a l lhe 
expense o f s ummer bundling. \ Vinler bundling is a lso 
effec ted o n a large scale in the Sovic t Union and !he some 

exlent in Sweden. 
In winter bundling o f 2-mc tre piled wood in Finland 

the principal m ethod has been to haul lhc timber from 
the shore s to rage ite onto the ice by double slcighs and 
to bundle it o n the ice, using bundling frames (Figs. 1-3). 
The melhod is be ing abandoncd as it nccessi la tes double 
piling and as it is difficull to coordinate the work of bund
ling a nd ha uling working groups. Oireet haulage from 
fo res t onlo ice, on lhe other hand, is gaining in extent. 
A ,·ery a dn111Lageous procedure is lo make bundlcs using 
cradlc-;, m ount them o n s kids at the s ho re s lorage sit e, 
a nd Imu! them o nto the ice by winch sleigh (Fig. 4). 
Eruployment o f s leigh-bundlcrs fo r bund ling at shore 
s torage s iles and haulage of bundles onto the ice is gaining 
in extent (Figs. 5-G). The bcsl way is to mount !he 

bundling equipment o n a duublc s leigh fro m which il tips 
the load ovc r onc side, permilling a n orderen placing o f 
bundles in a ro w o n !he ice. 

In winter bundling o f lo n" timber bo lh bundling cradi i'S 

(Figs. 7- 8) a nd leigh-bundler · (F ig. 9) ha Ye been used. 

Lilllc cxperience has o fa r bccn gain cd on !he use o f 

c ither. ln additio n the timber can be unluadcd o nt o lhe 

ice on foundation logs and roped into a bundle (Fig. 10), 

or it can be pulled along on kids by a winch into a bund

ling equipment , as is done in the So,·ie t u nio n (Fig. 11 ) . 

Perhaps !he most a lh ·a nlagcous method ha proved to be 

lhe tipping o f a truck load by latcral tilting in a bundle 

onto !he ice (Fig. 12), which method may ·perhnp prove 

sui table in unloading tractor lei"h also (Fig. 13) . A 

procedure lo be considered in consta l wa ters is to make 

up large sea -bundles between po le driven through thc icl! 

(Fig. 14). 
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