
Arno Tuovinen: 

METSÄTEHON TIEDOITUKSIA n:o 66 
METSÄTEHO REPORT No. 66 

KOKEMUKSIA KONEELLISESTA VETEENVIERITYKSESTÄ 

Puutavaran siirto maakuljetuksesta uittoon on eräs niistä eri 
kuljetusmuotojen yhtymäkohdista, joiden kehittämiseen on viime ai
koina uhrattu puutavaran hankkijoiden taholla paljon huolta ja va
roja . Pääperiaatteena on tällöin ollut itse siirtovaiheen kustan- · 
nusten alentamisen lisäksi, ettei tehdyistä muutoksista aiheudu 
liian paljon haittaa edeltävälle maakuljetukselle ja että puutava
ra tulee uittoon juuri sellaisessa muodossa ja kunnossa, että uit
to sujuu mahdollisimman edullisestio Verraten suuri osa puutavaras
ta ohittaa tämän siirtymäkohdan hyvinkin nopeasti ja halvalla 
(esim. autoniputuspuut) 1 kun taas osa ja vielä tälläkin hetkellä 
suurempi osa on eri syistä varastaitava rannalle maakuljetuksen 
jälkeen ja siirrettävä uittoon yleensä vasta seuraavana keväänä 
tai kesänä . 

Rannalle varastoitujen puiden siirto veteen on suoritettu meil
lä viime vuosiin asti yksinomaan ihmisvoimin, ja se on tullut suh
teellisen kalliiksi, samalla kun se on tarjonnut työväestölle 
otollisen tilaisuuden palkankorotusten vaatimiseen, milloin suuret 
puumäärät on ollut pakko saada veteen lyhyen ajan kuluessa. Ve
teenvieritys ei ole myöskään sopeutunut riittävän hyvin uiton 
asettamiin vaatimuksiin, erityisesti kun on kysymys veteen vieri
tettyjen puiden niputuksesta. Farin viime vuoden aikana onkin sen 
vuoksi pyritty ottamaan käytäntöön uusia koneellisia menettelyta
poja. 

Koska koneellis et menetelmät ja niiden kustannukset riippuvat 
oleellisesti siitä, millä tavalla uitto tapahtuu, tarkastellaan 
seuraavassa asiaa erikseen irtouiton ja nippukuljetuksen kannalta . 

I r t o u i t t c 

Irtouiton yhteydessä tapahtuvassa vierity~E8ssä on kokeiltu 
t ähän mennessä t elaketjutrektorien, hinausmo~ ttorivene iden 3ekä 
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räjähdysaineiden käyttöä. Näiden lisäksi voisivat ehkä tulla kysy
mykseen myös hihnakuljettimet ja vastaavat. Koska hihnakuljetti
mien siirto työpaikalta toiselle ja itse työpaikan epätasaisessa 
maastossa tuottaa suuria hankaluuksia ja koska niillä voidaan kä
sitellä ainoastaan lyhyttä puutavaraa, ei niiden käyttöä ole edes 
kokeiltu eikä niiden käyttömahdollisuuksiin tässäkään yhteydessä 
sen enempää puututa. 

Telaketjutraktorit 

Koneellisista vieritys tavoista on meillä kokeiltu ensiksi tela
ketjutraktorien käyttöä lähinnä Ruotflista saatuihin herätteisiin 
perustuen. 

T u k k i e n traktorivierityksen on todettu onnistuvan seu
raavilla edellytyksillä. 

1 . Tukit on varastaitava pitkin uittoväylän rant.aa tiiviisiin 
kasoihin (kuva 1) 1 luistavien alustelojen päälle. Tel_oj en välimat
ka on n . 0.5 m traktorin telaketjujen ulkoreunojen etäisyyttä suu
rempi eli ainakin 3 m. Kasan sitOmiseksi ja kasan teon helpotta
miseksi saadaan käyttää korkeintaan 2 m pituisia väliteloja (pape
ripuita, riukuja tms . ), jotka sijoitetaan kuitenkin ainoastaan ka
san molempiin päihin (ei keskelle). Jos ·väiiteloina käytetään 
tukkeja, vierityksess ä ei onnistuta tyydyttävästi (kuva 2), 

2. Kasan pituus saa olla 10·~·15 m, ja tukkeja siinä saa olla 
korkeintaan 1 000 j3, jos on kysymys kuorellisesta t avarasta ja 
korkeintaan 1 500 j3, jos käsitellään kuorittuja puita . Kuorittu
jen tukkien traktorivieritys ei juuri voine tulla kysymykseen, 
koska kuoritut tukit eivät kuivu kasoihin varastoituina. Mitä kor
keampi kasa on, sit? helpompi se on vierittä ä veteen. Jos trakto
rin paino ylittää 10 tonnia ja sen työntökykyä voidaan käytt ää 
täysin hyväksi (esim . maaperä on kovaa), suuremmatkin kasat on 
mahdollista saada veteen. 

3. Tukkikaset on tehtävä niin kauas toisistaan, ett ä niiden 
väliin jää ainakin 1m levyinen vapaa tila. Jos näin ei ol e teh
ty, tukit tarttuvat työnnön aikana viereisiin kasoihin j a särke
vät ne . Sama vaikutus on kasojen väliin jääneillä suurilla kivil
lä ym. esteillä. 
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4. Kaikkien, myös lyhimpien tukkien on oltava kunnollisesti 
alustalojen päällä. Ellei jonkin tukin teloilla pysymisestä ole 
täyttä varmuutta, se on sijoitettava kasan sisään. Alustaloilta 
pudonneet tuki t heikentävät työntöä ja joutuvat lopuksi telaket
jujen alle pirstoutuen säpäleiksi. 

5. Kasassa on tukkien tyvi- ja l a tvapäät sijoitettava sekai
sin, sillä muuten kasa kaatuu helposti työnnön aikana. 

6. Työnnön aloittamista varten on kasan takana oltava aina
kin 3 m levyinen tyhjä tila. Ellei sitä ole, joudutaan käyttämään 
sivuittaista työntää, milcä helposti hajottaa kasan, rikkoo alus
puut ja vaurioittaa muitakin kasoja. 

7. Kasan alla ei saa olla niin korkeita kantoja ja kiviä, 
että ne haittaavat työntöä. 

8. Ellei varastoalueella ole rantaa riittävästi koko puumää
rälle, on rantakasojan taakse tehtävän. 4 m päähän toiset kasat, 
joiden on oltava pienempiä kuin rantakasat. Erityisesti on varot
tava tekemästä kauempana olevia kasoja notkopaikkoihin ja pehmeäl
le maalle, sillä sellaisten kasojen koneellinen vieritys tulee 
erittäin hankalaksi. Yptä epäedullisia ovat myös kauas rannasta 
jyrkkään rinteeseen tehdyt kasat , sillä työnnön aikana tukit läh
tevät vierimään eri tahoille . 

9. Traktoreista lienee edullisin Caterpillar D 4 (oma paino 
ilman lisävarusteita yli 4 tonnia) lähinnä hyvän liikkuvuutensa 
ansiosta. Myös 6•••7 tonnin traktorit ovat käyttökelpoisia, Tätä 
suurempien traktorien työntökykyä saadaan käytetyksi hyväkai vain 
poikkeustapauksissa. 

10. Traktoreissa on oltava hydraulisesti toimiva suora pusku
ri, jonka etupuolelle sidotaan 3 tai mieluummin 4 hieman eteen
päin taivutcttua rautakiskoa (kuva 3). Niiden pituuden on oltava 
vähintään 1.5 m, mutta 2 m pituus on edullisempi, Vintturi on 
myös välttämätön lisävaruste pehmeiden paikkojen ylityksessä ja 
kaukana rannasta sijaitsevien kasojen vedossa. 

Vieritys tapahtuu puskemalla rantakasat järjestyksessä veteen. 
Jos ranta on matalaa ja kivistä tai jos traktori ei pääse ranta
törmälle asti, on ennen työntöä pantava vähintään 2 alustelaa 
johtamaan kasan reunasta veteen , Apumiehet (tavallisesti 2 mies
tä) avustavat t arvittaessa traktorin kuljettajaa ~yönnön aikana, 
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vierittävät jäljelle jääneet alustelat veteen ja purkavat mahdol
liset rantaruuhkautumat. 

Jos rantakasojan takana on toiset ja mahdollisesti kolmannet
kin kasat, työnnetään ne käyttäen rantaantyönnön aikana alustelai
na mahdollisimman pitkiä riukuja. Ellei työntö onnistu, voidaan 
kasa vetää traktorin vintturilla rantatörmälle, josta se saadaan 
työntämällä veteen. Tämä menetelmä on kuitenkin niin paljon aikaa 
vievä, että se tulee kysymykseen vain poikkeustapauksessa. 

P i n o t a v a r a n traktorivierityksen onnistumiseen vai
kuttavat suurin piirtein samat tekijät. Työssä on kuitenkin eräi
tä oleellisiakin eroja, mitkä aiheutuvat pääasiassa puutavaran 
erilaisesta pituudesta. Tärkeimmät onnistumisen edellytykset ovat 
seuraavat, 

1. Puutavara on varastaitava rantaa vastaan kohtisuoriin pi
noihin, joiden pituus ei saa ylittää 2 m tavaralla ainakaan 15 m 
( kuvat 1 ja 4) , 

2. Pihojen aluspuiden ja alustan laatu ovat merkitykseltään 
ratkaisevia~ Vierekkäisten aluspuiden on oltava luistavat ja eh
dottomasti samalla korkeudella, eikä pinon alla saa olla mitään 
kohoumia, jotka estävät pölkkyjen liukumisen tai pyUrimisen alus
puita pitkin, Ellei näin ole , kitka kasvaa voimakkaasti ja kun 

traktori jatkuvasti työntää, puut nousevat puskurin edecsä ylös
päin ja näin puristunut, nouseva pino on herkkä kaatumaan sivul
lepäin (kuva 5). Usein käy myös siten , että traktori pyrkii nou
semaan puiden päälle, jolloin sen työntöteho on heikko, Mitä ly
hyemmästä puutavarasta on kysymys, sitä lyhyemmiksi ja matalammik
si pinot on tehtävä kaatumisvaaran ehkäisemiseksi. Ainaki n 1 m 
tavaraa vieritettäessä on suotavaa asettaa aina kaksi pinoa kiin
ni toisiinsa ja työntää molemmat pinot yhtaikaa. 

3. Tukkien vieritykseen soveltuva hydraulinen puskuri ei ole 
yhtä edullinen pinotavaran vierityksessä, sillä sitä on vaikeata 
ohjata aluspuiden yläpintaa myöten. Joko mekaanisesti liikutelta
va tai automaattisella s äätälaitteella varustettu, hydraulinen, 
aluspuita vasten painuva puskuri on pinotavaran vierityksessä 
edullisempi. 

4. Puskuriin sidottujen rautakiskojen lisäksi tarvitaan pus
kurin eteen joko n , 3 m korkuinen lautaseinämä taikka kustakin 
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työnnettävästä pinosta otettu ja yhtä korkealle ulottuva pölkky
rakennelma. 

T r a k t o r i v i e r i t y s k u s t a n n u s t e n suu
ruus verrattuna käsinvierityksen kustannuksiin on varsin vaikeas
ti arvioitavissa, sillä suoranaiset vierityskustannukset ilmaise
vat eron vain pieneltä osalta o Jotta saisimme kuitenkin jonkin
laisen käsityksen asiasta, valaistakoen sitä seuraavalla, suori
tettuihin kokeiluihin perustuvalla esimerkillä, 

100 000 j3kuorellisia 9 j3 havutukkeja on varastoitu rantaka
soihin traktorivieritystä silmällä pitäen. Traktorina on Cater
pillar D 4, jonka tuntivuokra on nykyisin Pellonraivaus Oy:llä 
2 500 mk 8 tunnin työpäivältä ja seisonta- tai kuljetusajalta 
600 mk/te, kuitenkin korkeintaan 4 800 mkjpv~ Työsaavutus on 
7 000 j3/t. Käsinvierityskuatannukset tarkoittavat 2-kerroksi
sista telakasoista vieritystä samalla paikalla (1:10/j3). 

Vieritys 
Traktorin siirto kuorma-autolla 
50 km päästä ja takaisin (5 t .) 
Traktorin seisonta-aikaa (8 t.) 
Apumiesten palkkaus (3 miestä 
2 pv.) 
Työnjohto 
Varastoalueen raivaus j~ vuokra 
- traktorivier. 13500 m~ a 5 mk 
- käsinvier. 17000 m2 a 4 mk 

Traktorj_vieri tys Käsinvieri tys 
Kustannukset , mk 

35 800:- 110 000:-

5 000:-
4 800:-

6 000:-
5 000:-

67 500:-:-

2 000:-

68 000:-
Kasojen teko (2 miestä/a 2 kk.) 100 000:-

--------·----------------------Yhteensä 224 100:- 180 000: -

Kuten yllä olevasta vertailusta nähdään, kustannusero riippuu 
aivan ratkaisevasti varastoimiskustannuksista. Jos traktorivieri
tys aiotaan saada kannattaraksi, kasojen teko ei saa nostaa kus
tannuksia ku~en edellä olevassa esimerkissäe Lisäksi siinä ei ole 
otettu huomioon nfi~ tullimittaulm esta aiheutuvia lisäkustannuksia 
eikä myöskään puunhQkkaa 1 joka tähänastisissa kokeissa on noussut 
varsin huomattavaksi (pahimmissa tapauksissa jopa l••ol.5 ~puu
määrästä). Traktorivierityskustannukset riippuvat myös työmaan 
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suuruudesta ja siirtomatkojen pituudesta. Ei ole myöskään yhden
tekevää, käytetäänkö lainatraktoria vai omaa konetta, jonka käyt
tökustannukset ovat tuntuvasti pienemm2t. Onnistuneen traktorivie
rityksen pääedellytyksenä on t a r k k a e n n a k k o s u u n
n i t t e 1 u, j ~ssa puutavaran mittaus ja varastointi, trakto
rien siirrot ja huolto sekä monet muut tekijät otetaan riittäväs
ti huomioon. Jos traktorivieritystä käytetään nykyiseen tapaan 
tehdyillä varastoalueilla, tulokset muodostuvat negatiivisiksi. 

Hinausmoottoriveneet 

Traktorien lisäksi on puutavaran hankkijoilla käytettävissään 
myös erilaisia hinausmoottoriveneitä, joiden vetokyky on ankku
roituina huomattavan suuri. Niinpä esim. 2 000 kgf voimalla kye
tään vetämään aluapuita pitkin yli 4 m3 kirisiävään silmukkaan 
sidottua puutavaraa. Tähän mennessä suoritetut kokeilut ovat ol
leet suhteellisen vähäisiä, j6ten ei voida toistaiseksi esittää 
tietoja menetelmän kannattavuudesta. Kokeiluissa on todettu seu
raavien seikkojen olevan tärkeitä työn onnistumiselle u 

l. Ankkurin pitävyys on merkitykseltään ratkaiseva. Koska ta
vallisia ankkureita käyttäen onnistuminen on aina hyvin epävarmaa 
ja joka tapauksessa runsaasti aikaa vaativaa, lienee välttämätön
tä konstruoida aluksen perään alas laskettava puskuri , joka poh
jaan vastatessaan pitää aluksen paikoillaan~ Sopivån puBkurira
kenteen käyttö tul ee jouduttemaan ankkuroimista huomattavasti. 

2. Vedosta on selvittävä mieluimmin yhdellä rummulla, so. il
man koneellista palautusta, vaikkakin se tuo mukanaan tiettyjä 
vaikeuksia vetoköyden palautuksessa, 

3. Tukit ja yleensä pitkä puutavara vedetään maalta ilman ki
ristävää silmukkaa (kuvat 6 ja 7), mikä pienentää vetovastusta 
puiden päästessä pyörimään ja tekee mahdolliseksi vetää koko tela
kasan yhdellä kertaa veteen. Vetoköyden päässä olevaan rankaaseen 
salpakoukulla kiinni tetyt vetosilmukat ( 2 kpl.) kierretään kasan 
päältä lähtien välitalojen ulkopuolitse kuvan 7 osoittamalla taval
la. Niiden toiset päät sidotaan samoin salpakoukuilla laivasta tu
levaan ~nkkuriköyteen. Vedon alkaessa l äht Ge ensiksi liikkeelle 
ylimmän kerroksen takapää ja lopuksi koko ylin kerros vyöryy alas 
ankkuriköyden päälle . Vedon j a tkuessa t ulee seuraavan kerroksen 
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vuoro jne. Välitelat käännetään poikittain niiden päällä olleen 
tukkikerroksen vyöryttyä veteen. 

4. Tukkien varastointiin ei tarvitse kiinnittää aivan yhtä 
suurta huomiota kuin traktorivierityksessä, sillä telakasojenkin 
veteenpane käy päinsä, joskin ilman väliteloja rakennettujen ka
eojen veto sujuu nopeammin. Lyhyiden pölkkyjen sijoittaminen te
lakasan takapäähän tuottaa hankaluuksia. Samoin on haittaa tela
kasan tasapainottomuudesta. Korkeat ja jyrkällä rinteellä sijait
sevat kasat sortuvat helposti vedon aikana. Jos kasan alaosa ~-n 

vedessä, koko päällä oleva osa liukuu märkiä teloja myöten seka
sortoisesti veteen. Vetosilmuken pujottaminen on vaikeaa, jos 
alimman kerroksen tukkien tyvipäät koskBttavat maahan. Liian lä
hekkäin ja epätasaiseen maastoon tehdyt tukkikasat on vaikeata saa
da kunnolla veteen, kuten traktoreillakin • 

5. Erityisesti vanerikoivujen veto vaatii huomattavast i enem
män voimaa kuin kuorittujen puiden veto, sillä koivujen nahkea 
kuori sekä mutkaisuus ja lenkous estävät pyörimistä vedon aikana . 

6. Lyhyen puutavaran vetoa ei ole kokeiltu ensinkään, mutta 
sen onnistumiselle lienee peruaehtona kiristyvän silmukan käyttö, 
varastointi rantaa vastaan kohtisuoriin pinoihin ja pinojen jaka
minen osiin pystypuiden avulla. 

Räjäyttäminen 

Räjäyttämismenetelmää on kokeiltu kahdella eri taval l a. Ruot
sissa on menetelty siten, että puutavarakasan rannan puoleinen osa 
on tuettu maasta käsin kasaa rakennettaessa kahdella n. 0.5 m 
korkuisella pölkyllä , räj äytetty ne sähkösytytyksellä yhtaikaises
ti ja saatu t äten kasan rannan puoleinen pää putoamaan 0.5 m alas
päin, jolloin suurin osa puista vierii veteen, Menetelmän suurim
pana hankaluutena on kasan alUsrakennelman tekeminen, kasojen saan
ti riittävän korkeiksi ja kaukana rannasta olevien puiden saanti 
veteen. 

Huomattavasti yksinkertaisempaa on sen sijaan r äjäyttää ainoas
t aan rantatörmälle tehdyn tukkikasan tai pinon rannan puoleiset 
pääpuut ja muut tukirakennelmat , ilman että osaa kasasta pyritään 
p~dottamaan alaspäin. Näin menetellen s aavutetaan kylläkin vain 
osittainen tulos . Menetelmää kokeiltiin keväällä 1951 Veitsiluoto 
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osakeyhtiön eräällä työmaalla suhteellisen hyvällä menestyks€llä 
(kuva 8) ~ 

Irtouittoa käytettäessä veteenvierityksen koneellistamismahdol
lisuud~t ovat rajoitetut, koska koneiden avulla voidaan korvata . 
ainoastaan ihmisvoimin suoritettu vieritystyö eikä saavuteta mi
tään sanottavia etuja uiton kannalta. Lisäksi on otettava huomioon, 
että vierityksen koneellistaminen pakottaa käyttämään sellaisia 
varastoimistapoja, jotka haittaavat mittausta ja suurentavat va
rastoimiskustru1nuksia ja osittain myös voivat alentaa puutavaran 
laatua ja suurentaa sen uppoamista. Autokuljetusten ankaran kil
pailun johdosta veteen vieritettävien puiden määrä on myös tuntu
vasti alenemassa, joten koneita joudutaan käyttämään suhteellisen 
pienien puumäärien käsittelyyn tai siirtelymatkoja joud~taan vas
taavasti pidentämään. Oman hankaluutensa koneiden käy~ölle tuottaa 
edelleen se seikka, että koneellinen vieritys on suoritettava kul
jetusten kannalt e. epäedullisena kelirikkaaikana ja lisäksi - aina
kin purouittojen osalta - hyvin lyhyen ajanjakson sisällä. Se vie
ritystöiden nykyinen organisaatiomuoto, että kukin puutavaranomis
taja vierittää veteen omat pu~sa, ei ole ~yöskään omiaan lisää
mään työn koneellistamismahdollisuuksia, sillä täten koneiden siir
tomatkat kasvavat. 

Näin ollen on ymmärrettävää, että irtouiton yhteydessä tapah
tuvan vierityksen koneellistaminen kohtaa suuria vaikeuksia eikä 
voine meillä saavuttaa mitään erikoisen laajaa käyttöä, elleivät 
ihmie- ja konetyön kustannukset oleellisesti muutu nykyisestään. 
Ainakin traktorivierityksen mahdollisuudet ovat varsin rajoitetut. 

N i p p u k u 1 j e t u s 

Nippuhinausväylien varsilla koneellisen vierityksen käyttömah
dollisuudet ovat suuremmat kuin irtouiton ollessa kysymyksessä, 
sillä puutavaran niputus j a nippujen hinaus kuormantekopaikalle 
voidaan suorittaa samassa yhteydessä. 

T r a k t o r i e n käyttömahdollisuudet jäävät tällöin var
sin pieniksi, sillä vaikka niput tehtäisiinkin valmiiksi jo ran
tavarastolla, mikä ei tietenkään ole täysin mahdotonta joskin ai-
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nakin tukeista kyseen ollen vaivalloista, nippujen työntäminen eh
jinä riittävän syvään veteen on vaikeaa ja niiden kuljetus kuor
mantekopaikalle ilman hinauskalustoa mahdotonta . 

Senpä vuoksi onkin pyritty kehittämään h i n a u s m o o t -
t o r i v e n e i t ä ja vastaavia sekä maalta vetoon että nipu
tukseen soveltuviks i Dipl.ins o Ko P ö 1 1 ä s en toimesta on 
Kaukaan Tehdas Osakeyhtiössä kes~~ 1951 aikana koetettu kehittää 
sellaiset laitteet ja työmenete lmät , joilla tämä päämäärä pystyt
täisiin saavuttamaan (kuva 9). Tähänastiset kokeilut viittaavat 
si ihen suuntaan, että ainakin pitkän puutavaran koneellinen maal
ta veto ja niputus on mahdollista suorittaa kannattavasti hinaus
moottoriveneiden avulla , joskaan kokeissa ei ole päästy vielä 
niin pitkälle, että varsinaisia kustannusvertailu ja voitaisiin 

tehdä. 

Periaatteena ko. menetelmässä on vetää puita maalla olevasta 
telakasasta tai pinosta kiristävän silmukan avulla l ujasti ankku
roidun aluksen vetovoimaa käyttäen veteen ja vettä myöt en suoraan 
aluksen perään kiinnitettyyn niputuskehään (kuva 10) , Kun taakka 
on tullut perille ja irroitettu, vetoköysi palautetaan takaisin 
rannalle uuden taakan sitomista ja vetoa varten ~ Köys i en ede sta
kainen liike on saatu aikaan aluksen peräosaan sijoitettujen rum
pujen avulla . Voima siirretään höyrykoneesta ketju- ja hammaspyö
rävälitystä käyttäen rumpujen yhteiselle akselille . Rumpuja on 3 
kpl, Reunimmaiset ovat ns . vetorumpuja ja keskimmäinen on palau
tusrumpu. Palautuksen aikana palautusrumpu on kytkettynä kiinni 
akseliin, kun taas molemmat vetorummut ovat siitä irti. Taakan 
vedon aikana kytkentä on päinvastainen. Köysien toiminta käy sel
ville kuvasta 10$ Köysistön rannanpuoleinen tukipiste on kiinni
tetty vieritettävänä olevan kasan taakse puuhun tai kasan takim
maiseen tukki in, ellei puuta tai muuta sopivaa kiinnitys kohtaa sa
tu olemaan paikalla. 21 hv höyrykoneella on voitu vetää kuorittu
ja havutukkeja yhdellä kerralla n . 20$··30 kpl~, mutta vanerikoi
vuja ainoastaan 6 tai 7 kpl . Kun työ on C'llut tähän mennessä ai
van kokeiluasteella, ei sen nopeudesta ja työtulosten suuruudesta 
kannata mainit a vielä mitään lukuja . 

Suurimmat hankaluudet ovat tähän mennessä joht~~eet ankkurien 
pitämättömyydestä ja ankkuroinnin hitaudesta (päätetty siirtyä 
puskuriankkuroinnin kannalle), niputuskehän heikkoudesta, voiman
siirtolaitteista ja palkkauksen järjes telystä. Nämä ovat kuitenkin 
korjattavissa olevia vikoja . 
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Lyhyen (2 m) paperipuun maalta vedosta ja niputuksesta saadut 
kokemukset ovat olleet tähän mennessä kielteisiä, mutta se johtuu 
pääosaltaan siitä, että on pyritty vetämään yhtaikaa kahta taak
kaa ja sijoittamaan ne kehään vierekkäin kaksoisnipuksi. On toden
näköistä, että tulokset olisivat huomattavasti toisenlaiset, jos 
tyydyttäisiin tavallisten nippujen tekoon tai jo maalla valmiiksi 
tehtyjen nippujen veteen vetoon, jolloin niputuskehä toimisi ai
noastaan varalaitteena. 

Tämän ns. nippuun- tai nippuinavetomenetelmän suurena etuna 
on mainittava lisäksi, e t t e i p u o m i p u i t a t a r -
v i t a, koska puut eivät joudu irtaalleen veteen ja että puiden 
u p p o a m i s e 1 t a ennen niputusta tyystin s ä ä s t y -

t ä ä n. Milloin ovat kysymyksessä pienet varastot, jotka vaati
vat puumääräänsä nähden paljon puomeja, ja koivutukit, jotka no
peasti vettyvät ja uppoavat, näiden etujen merkitys on varsin 
huomattava. Hinausmoottoriveneiden käytön edullisuutta lisää 
edelleen mahdollisuus käyttää niitä puutavaran s u m a s t a 
n i p u t u k s e e n, mihin työhön ne syöttöponttooneilla va
rustettuina hyvin soveltuvat. Ei ole myöskään unohdettava, että 
nippujen teko vierityspaikan välittömässä läheisyydessä pienen
tää hinausaikaa, koska pyräiden hinaukselta säästytään, 

E x p e r i e n c e G a 1 n e d w i t h M e c h a n i c a 1 

M e a n s o f R o 1 1 i n g L o g s i n t o W a t e r 

S u m m a r y 

The phase of work constituting a preliminary to timber float
ing, removal of logs from lake-side storage into the water has 
to date been effected practically exclusively by manual labour 
in Finland. In the recent years, however, a search for methods 
of mechanisation of this work has been started. 

The article reports on the results achieved in the experi
ments effected, separately for loose-floating and bundle- float
ing, as the method of floating greatly affects the method of 
mechanization. 
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In connection with 1oose~f1oating~ ro11ing by tractor has 
been emp1oyed in particular. To be successfu1, it genera11y 
requires 1arge working sites and 7 above all, careful advance 
planning of timber storage and of the use of tractors. Long tim
ber must be stored on top of foundation logs in dense bunches, 
and short timber in piles at right angles to the shore (Figsal-5) .-

Experiments have also been carried out (on a minor scale) 
with the pu11ing of different types of timber by means of the 
winch of an anchored towage or warping motor from land to water 
(Figs. 6 and 7), and the method has been found possible of devel
opment. Attention must be paid, however, e.g, to developing the 
anchoring and to the returning of hauling ropeso As regards stor
age this method is not as exacting as tractor ro11ing, and it 
may be used to handle smal1 stocks of timber as wello 

In addition, successful experiments have been effected with 
dynamiting the end poles of log bunches made on a slope (Fig.8), 
when a part of the logs are despatched into the water without 
human labour. 

In connection with loose-floating, mechanical methods are 
unlikely to be extensively adopted, as mechanical handling does 
not produce any considerahle benefit to the floating of timber. 
On the other hand, the prospects of mechanisation (primarily the 
use of tugs) in connection with transports in bundles are percep
tibly greater, for the following reasons: 

1. Bundling of logs is effected in connection with the 
ro1ling into watero 

2. The same tug tows the finished bundles from the individ-
ual bundling sites to the p1ace where the load is made up. 

3. No booms are required round the storage area. 
4. The logs are not submerged prior to bundling. 
5. The same vessel can be employed in bundling logs inside 

the booms from the water. 
In the experiments, a certain quantity of different types of 

timber has been pulled, by means of a slip knot on the rope, into 
a bundling frame attached to the stern of the vessel, where .the 
bundle is formed without any tightening device (Figs. 9 and 10). 
Pulling is effected by a three-drum winch. The experience gained 
was most positive in handling 1ong timber. 
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Kuva 1. Traktorlv le rltys ed e lly ttää liman v ä 
llt~loja. ole v ia. tukkikasoja sekä r a ntaa v a s
taa n kohtis u oria pinoja, joiden on oltava 

hyvien alus puiden pää llä. Vara stotonln tark
ka. s uu nnitte lu ja hyvä s uoritus on traktori-

v i e rity k s en a ja o. 

pus kurll n II a \·a rus t elks l 1.:>-2.0 m pituiset 

r a uta kl k o t , j o lta o lis i o ltava ku itenkin 3.--1 
kpl. - Va lok . M e t ä t e h o. :\tuonlo. 

K u va G. J os pinon p o h ja lla on k a nto j:a alu 
p uut o va t h u onot , l )' Ön t o d o nnis tu. T r ak to · 

ri no u e e p y l y)•n , j a p i n o on k aatuml p ls -

t ee t~. . - Va lok . A . Ra u t e la . K ola r i. 

Kuva 2. T e la k asolssa olle iden tukklen tra k 
t oriv iPritys antaa n ä in murheelliset tulok set . 

_ Va lok . A . R a utela. Mu onio. 

Ku va ~ . Cate rpillar D ~ -trakt<>rl t yön tää pa
r issa minuuti sa lähes 51) p - m 3 2 m pape r i 

puuta jokeen. Puskurin lisävaro tee t o va t 

k u vassa puutteell is et. - V a lok . . M e tsa t e b o. 
K o la r i. 

Ku va 6. T e la ka an y la k e rro k se a olel"at n 

.Ml h a v utu kki a vyö r yvat koh U ,~e t t.a h ina_:a 

j a n ve l ilml na. - V a lo k . M totsa t r h o . K ri t f'l t" 





Ehflrz/7 vedon olkuo 

--/1!7k'k'urar77/sla5ysi 

Uz don poöi!JI/yö 

~mu~ 
!lllk'k'uramislcoysi 1/elok'öy si 

Kuv a 7. Tukkie n vet o vet t-en 1 rummuJia ilma n p a la utus k öy tt ä. Ankkuro inti o n r a tkaisevan tä. rkea ::~ 

on nis tumiselle. Kuvaan e i ole piirretty a luksen p e r ä.ä n s ijoite ttavaa. n s. puskuria nkkuria . jon k a 

k ä ytt.o lie n ee vä lttä m ä t ö ntä 

Kuva M. R ä j äyllä m ä llä rinteeseen t e hd yn 

tukkikasan syvaan k at vetut p ääpuu t 

p o ikki k a hd e lla 40 r ja lukipuut Irti 

m aa la k a hd e lla 200 r rolull pan o k sel!a 

saad a..an s uuri osa tukkikasasta v l e rimäiiu 

ve l et:n . V a lok . 1\l etsii t eh o. P e!ko en-

nie mi. 

[ 11/ku-./o poloulusosrznlo 

P 1/doosrznlo 

!LI ho.ko/J lulo /Jt)Juluskrzhåån 

Ku va 9. H öy r yhioaaja • K alle • vet amassa 

k otvutukkltaa kk a.a. maa lta \•eteen ja nipu 

tnsh.eb ään . Aluksen 4 miestä h o i tava t kok n 

t)· ön. - V a lok . M e tsät e h o. P uum a1a 

Kuv:~. 10. Tukkien nlppounvet omenett-lm ~ n p t> rlaatepllrro . Samalla hinausa luk ella u o rlt eta.a.n niin 

veteen vlerlt ys kuin ntputu kln dc:3 blnala.a n valmttt nlp u t k u ormantekopalka.lle. Na.in åitsty t a.an 

p u omlen t eolta ja puiden upposml elta ennen nlp uLusc.a. amaa nip u tuslalleU a k äytetäån myo 
uma La nlputuk~een. 




