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8 METSÄTEOLLISUUDEN TUOTTEET 
 
8.1 SAHATAVARA 

8.1.1 Yleistä 

 
Sahatavaraa voidaan kuljettaa kaikilla yleisavovaunuilla, Hbi-tyyppisillä vaunuilla (Hbikk, Hbin) 
sekä Habbin-vaunuilla. 
 
Sahatavarapaketit on tehtävä siten, että saman paketin lautojen (lankkujen) pituuserot eivät 
ole suuria, mahdollisesti peräkkäin asetetut laudat ovat paketin keskustassa ja että paketin 
toinen pää on tasainen. 
 
Jokainen paketti on sidottava vähintään kolmella muovivanteella, jonka murtolujuus on 
vähintään 5,6 kN. 
 
Alle 25 mm paksuista sahatavaraa paketoitaessa suositellaan jäykistysrimojen käyttämistä. Jos 
paketti muodostuu useasta pienemmästä paketista (rypälepaketeista), ei jäykistysrimoja 
tarvita. 
 

8.1.2 Pakettien sijoittaminen vaunuun 

 
Paketteja saa yleisavovaunuun ja Habbin-vaunuun (kantavuuden rajoissa) kuormata enintään 
kolmeen kerrokseen, Hbi -tyyppiseen vaunuun kahteen kerrokseen. Pakettien on oltava kiinni 
toisissaan. 
 
Kahdessa alimmassa kerroksessa on vierekkäisten pakettien oltava keskenään 
samankorkuisia. Ylemmän paketin tasainen pää ei saa ulottua alemman paketin ulkopuolelle 
eikä ylempi paketti saa olla alempaa pitempi. 
 
Kaikkien samassa pinossa olevien trukkipakettien tasaisten päiden on oltava samaan 
suuntaan. 
 
Jos vaunuun kuormataan kaksi tai useampi pino trukkipaketteja, on niiden tasaisten päiden 
osoitettava vaunun lähimpään päätyyn. 
 
Koneellisesti puristamatta paketoitua sahatavaraa yleisvaunuun kuormattaessa saa pinojen 
ylimmässä kerroksessa olla vain yksi paketti. 
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8.1.3 Alus- ja välituet 

 
Alus- ja välitukien on oltava yhtenäiset. Useampien päällekkäisten (enintään 3 kpl) lautojen tai 
lankkujen käyttäminen on kuitenkin sallittu, jos ne on naulattu yhteen vähintään neljällä 
naulalla. 
 
Hbi-tyyppisessä ja Habbin-vaunussa saavat välituet olla kahteen osaan jaettuja. Silloin 
jokainen nippu on sidottava kahdella vaunun hihnalla ja ylimmäisten pakettien alareuna on 
vähintään 10 cm sivupylväiden päiden alapuolella. Hbi-tyyppisten vaunujen keskeltä nivelletyt   
aluspuut säilytetään joko vaunun päädyssä olevassa säilytyslokerossa tai vaunun lattialla 
sivupylväiden välissä. Viallinen aluspuu, joka ei tukeudu vaunun sivupylvääseen, on 
säilytettävä säilytyslokerossa. 
 
Alus- ja välitukien leveyden on oltava suurempi kuin korkeus ja niiden poikkileikkauksen on 
oltava suorakulmio. 
 
Alus- ja välituet on sijoitettava n. 50 cm etäisyydelle paketin tasaisesta päästä ja 
epätasaisessa päässä siten, että paketin jokainen lauta ulottuu niiden kohdalle. Jos 
trukkipaketin epätasainen pää on pitkä, suositellaan käytettäväksi kolmea alus/välitukea. 
 
Välitukien pituus ei saa ylittää kuorman leveyttä. 
 

8.1.4 Vaunun pylväät ja kuorman kiinnitys 

 
Vaunun kaikkien sivu- ja päätypylväiden on oltava paikoillaan. 
 
Kuorman jokainen pino on sidottava vähintään kahdella vaunun hihnalla. Hihnat on kiristettävä 
tiukasti. 
 
Hbi-tyyppisessä ja Habbin-vaunussa olevia sidontahihnoja ei tarvitse käyttää, kun jokaisessa 
pinossa on kolme pakettia rinnakkain ja välituet on siten kahteen osaan jaettuja, että kumpikin 
osa ulottuu keskimmäisen paketin alle sen koko leveydeltä sekä ylimmäisten pakettien 
alareuna on vähintään 10 cm sivupylväiden päiden alapuolella. 
 
Jos Hbi-tyyppiseen vaunuun kuormatut sahatavarapaketit ovat niin leveitä, ettei niitä mahdu 
sivupylväiden väliseen tilaan kolmea rinnakkain, voidaan toisen sivun sivupylväät jättää 
panematta paikoilleen seuraavin edellytyksin: 
 

- Vaunun toisen sivun kaikki sivupylväät ovat paikoillaan ja reunimmaiset paketit ovat 
niissä kiinni tiiviisti sekä vierekkäiset kiinni toisissaan. 

- Kuorma ei saa ulottua reunapalkin ulkopuolelle. 
- Elleivät pinojen välituet ole koko kuorman leveyden pituisia, niiden on oltava siten 

kahteen osaan jaettuja, että kumpikin osa ulottuu keskimmäisen paketin alle sen koko 
leveydeltä. 

- Jokainen pakettipino on sidottu vähintään kahdella hyvin kiristetyllä, vaunuun 
kuuluvalla hihnalla. 

- Irrotetut sivupylväät on pantava kuorman mukaan vaunun lattialle ja ne on sidottava 
tai tuettava niin, etteivät ne pääse siirtymään ja putoamaan tai vahingoittamaan 
vaunun kangasseiniä. 
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8.1.5 Höylätty sahatavara 

 
Höylättyä sahatavaraa sisältävät paketit sidotaan yleensä suuryksiköiksi. Ellei paketteja ole 
sidottu suuryksiköiksi, on kuorman ylimpien pakettien alareunan jäätävä vähintään 10 cm 
vaunun pylväiden päiden alapuolelle ja kuorma on sidottava vaunun hihnoilla. 
 

8.1.6 Suuryksiköiden rakenne 

 
Vierekkäisten pakettien on oltava kiinni toisissaan. Pakettien kaikkien lautojen on ulotuttava 
alus- ja välitukien kohdalle. Alustukien on oltava vähintään 20 cm pakettipinon leveyttä 
pidempiä ja mieluummin 10 cm korkeita.  
 
Suuryksiköt on sijoitettava leveyssuunnassa keskelle vaunua. Suuryksikköpinon 
ympärisidonnassa käytettävien hihnojen murtolujuuden on oltava vähintään 20 kN. Enintään 
9000 kg painavat suuryksiköt on sidottava vähintään kahdella ja sitä painavammat vähintään 
kolmella hihnalla, jotka on kiristetty tehokkaalla hihnankiristyslaitteella. Vaihtoehtoisesti 
suuryksikön sidonnan saa suorittaa teräsvanteella, jonka murtolujuus on vähintään 18 kN. 
 
Suuryksikkökuorman sitomiseen ei vaunun hihnoja tarvitse käyttää. 
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8.2 RAAKAPUU, PYLVÄÄT JA PARRUT 

8.2.1 Yleistä 

 
Kuitupuiden ja tukkien kuljetukseen käytetään pääsääntöisesti raakapuuvaunuja, vaunutyypit 
Sp, Spa, Spar, Sps, Snpss ja Snps sekä idänliikenteen OSJD/GOST-standardin mukaisia 
vaunuja. 
 
 
Vaunujen pankot eivät ole siirrettävissä (kuvat 51- 52). 
 
 

 
 
  Sp-/Sps-vaunun pankkojako 

Kuva 51 
 

 
 
  Snps-/Snpss-vaunun pankkojako 
   Kuva 52 
 
Raakapuuvaunujen suurimmat sallitut kuormat ovat Sp-, Spa-, Spar- ja Sps-vaunuilla 57,0 t 
sekä Snpss- ja Snps-vaunuilla 65,5 t.  
 
Poikkeustilanteissa voidaan käyttää myös yleisavovaunuja. 
 
VR toimittaa asiakkaan tilaamat raakapuuvaunut kuormauspaikoille sovitusti ja VR:n 
henkilöstö varmistaa vaunujen paikallaan pysymisen vaunujen tuonnin yhteydessä. Vaunujen 
siirtämisestä asiakkaan toimesta on ohje tämän kuormausohjeen luvun 3 VAUNUJA KOSKEVAT 
YLEISET OHJEET kohdassa 3.9. 
 
Kuormattaessa tulee huomioida, ettei muovia tai muita vierasaineita joudu puiden sekaan. 
Kuormaus on kiellettyä, kun viereistä raidetta on sivuuttamassa juna alle 8 metrin etäisyydellä 
kuormausraiteesta. 
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8.2.2 Sähköistettyjen raiteiden lähistöllä kuormaaminen 

 
Sähköradan ajojohtimissa on 25 000 voltin jännite. 
 
Kaikkiin sähköradan rakenteisiin on säilytettävä turvallinen työskentelyetäisyys. 
 
Erityisesti on varottava kuormaimen tai puutaakan viemistä 3 metriä lähemmäksi mitään 
jännitteisiä sähköratarakenteita (kuva 53). 
Sähköistetyn raiteen keskilinjasta on säilytettävä vähintään 5 metrin etäisyys puutavara-
autoon tai muuhun kuormausajoneuvoon. 
 
 
 

 
 
   Kuva 53 
 
 

8.2.3 Kuorman sijoittaminen, korkeus ja sitominen 

 
Pankoilla varustetuissa vaunuissa ei tarvita erillisiä aluspuita. 
 
Mikäli poikkeuksellisesti käytetään yleisavovaunuja ja tehtaan purkutapa vaatii aluspuut, on ne 
asetettava kiinni sivupylväisiin siten, että sivupylväät estävät aluspuiden vierimisen. 
  
Aluspuiden halkaisijan on oltava vähintään 12 cm. 
 
Pinojen on nojattava vähintään kahden pankon muodostamaan pylväspariin. Tällöin pinojen 
päiden on ulotuttava vähintään 20 cm pylväiden ohi.  
 
Vaunuun mahdollisesti jäävä tyhjä tila on jätettävä tasaisesti sen molempiin päihin. Puut eivät 
saa ulottua vaunun päätyrakenteiden tai pankkojen pylväiden ulkopuolelle. 
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Pinojen on oltava mahdollisimman lähellä toisiaan kuitenkin niin, että niiden purkaminen on 
mahdollista pino kerrallaan. 
 
Nimellismitaltaan 3 metristä1 tai pidempää tukki- tai kuitupuuta voidaan kuljettaa siten, että 
pelkästään vaunuryhmän äärimmäiset pinot on sidottu luotettavasti vaunun hihnoilla ja muut 
pinot vaunuissa voidaan jättää sitomatta. Korkeilla päädyillä varustetuissa vaunuissa (Snps, 
Snpss, soveltuvat korkeilla päädyillä varustetut OSJD/GOST-standardin vaunut) voidaan 
äärimmäiset pinotkin jättää sitomatta (kuva 55).  
 
Vaunun päissä olevat pinot on pinottava siten, että kallistuma on vaunun keskelle päin (kuva 
54). Näin estetään puiden valuminen vaunujen väliin. Mikäli vaunun äärimmäisten pinojen 
kallistuma on vaunun päätyyn päin, on sellaiset pinot sidottava. 
 
 
 
 

 
 

Kuva 54 
 

 
1 Yksittäisten puiden todellinen mitta saattaa hieman vaihdella nimellismitan ympärillä, mutta 
myös yksittäisten puiden on oltava vähintään 2,7 metriä pitkiä. 
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Kuva 55 

 
Pinojen puut on jäätävä vähintään 10 cm pankkojen pylväiden päiden alapuolelle (kuva 55). 
 
Nimellismitaltaan alle 3 metriset2 puut on kuljetettava vaunun päädyissä ja sidottava 
luotettavasti vaunun hihnoilla. 

 
2 Tämä kohta ei siis koske nimellismitaltaan 3 metrisiä puita, jolloin yksittäiset puut voivat olla 
hieman lyhyempiä (kuitenkin min. 2,7 metrisiä). 
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8.2.4 Pylväät 

 

 
                                                     Kuva 56. Pylväskuorma 
 
Pylväät on kuormattava vaunuun siten, että tyvi- ja latvaosat sijoitetaan vuorotellen nipun 
kumpaankin päähän. Vuorottelua on suoritettava sekä kuorman leveys- että 
korkeussuunnassa. 
 
Kunkin pinon reunassa olevan pylvään ja sivupylvään kosketuskohdan on jäätävä 10 cm 
sivupylvään pään alapuolelle. 
 
Kuorman yläosa on tehtävä kaarevaksi. Pylväskuorma on sidottava vaunun hihnoilla. 
Kyllästettyjä pylväitä kuljetettaessa on hihnat suojattava likaantumiselta. Jos pylväät ovat niin 
märkiä, että kyllästysainetta voi valua vaunun lattialle, on lattia suojattava öljyä 
läpäisemättömällä materiaalilla. 
 
Pitkiä pylväitä voidaan kuljettaa vaunuissa, joista päädyt on irrotettu ja käsijarru asetettu ala-
asentoon ja jotka on varustettu suojavaunuilla. Tällaisessa vaunuryhmässä kuorma ei saa 
ulottua sivupylväitä korkeammalle. Kuorman yläpinnan on oltava vaunun lattiapinnan 
suuntainen. Pylväiden ja suojavaunun pystysuuntaisen välin on oltava vähintään 10 cm. Tämä 
saavutetaan joko alustukia käyttämällä tai sijoittamalla lyhyitä pylväitä kuormaan alimmaisiksi. 
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8.2.5 Parrut 

  Kuva 58. Parrukuorma 
 
Teräsvanteilla paketoidut parrut saa kuormata siten, että pakettipinon kahdessa alimmassa 
kerroksessa on kolme pakettia rinnakkain ja kolmannessa kerroksessa kaksi pakettia 
rinnakkain. 
 
Kuorman jokainen pino on sidottava luotettavasti vaunun hihnoilla. 
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8.3 PUUNJALOSTUSTUOTTEET 

8.3.1 Selluloosapaalit 

 
Selluloosapaalien kuljetukseen käytetään ensisijaisesti Hai-tyyppisiä (Hai, Hai-t, Hain) 
vaunuja. 
 
200-250 kg painoisista paaleista muodostetut kahdeksan paalin yksiköt kuormataan Hai-tyyp- 
pisiin vaunuihin poikittain. 
 

 
                                Kuva 61. Kahdeksan paalin selluloosayksiköt 
                                                        Hai-vaunussa 
  
800-1000 kg painoiset kääreettömät paalit kuormataan vaunun pituussuuntaan makuulleen. 
Paaleja voidaan kuormata kaksi tai kolme päällekkäin. 
 

                               Kuva 62. Kääreettömät 800 kg paalit vaunussa  
 
Näin kuormatuissa ei tarvitse käyttää vaunun sivupylväitä. 
 
Jos kuormausteknisistä syistä johtuen osa paaleista joudutaan kuormaamaan vaunuun 
poikittain, on nämä paalit sidottava kiinni toisiinsa. 
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8.3.2 Puulevypaalit ja -palletit 

 

                                      Kuva 63. Puulevykuorma Hbi-vaunussa 
 
Vaneri-, lastulevy- ja kuitulevypaalit kuljetetaan ensisijaisesti Hbi-tyyppisillä ja Habbin-
vaunuilla. Palletteja kuljetetaan myös muissa katetuissa vaunuissa. 
                                     

 
Kuva 64. Suuryksikkökuorma Hbi-vaunussa 
 

Puulevypaaleja ja -palletteja voi kuljettaa myös suuryksiköiksi sidottuina. 
 
Tällöin paalit ja palletit on pinottava siten, että ne ovat tarkasti toistensa kohdalla. 
Suuryksikköpinoksi ne on sidottava poikittaissuuntaisilla, ympärimenevillä hihnoilla, joiden 
murtolujuus on vähintään 20 kN, tai teräsvanteilla, joiden murtolujuus on vähintään 18 kN. 
Enintään 9000 kg painoiset yksiköt on sidottava vähintään kahdella ja sitä painavammat 
vähintään kolmella hihnalla tai vanteella. Vaunun sidontahihnoja ei tarvitse käyttää. 
 
Alustukien on oltava suuryksikön leveyden pituisia ja korkeudeltaan noin 10 cm. Alustukien 
leveyden on oltava suurempi kuin korkeus. 
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8.3.3 PAPERI- JA KARTONKIPALLETIT 

8.3.3.1 Yleistä 

 
Paperi- ja kartonkipallettien kuljetukseen käytetään pääasiassa katettuja G-tyyppisiä (Gbln, 
Gbls) sekä Sim- tyyppisiä (Sim, Simn, Simns, Simn-t) vaunuja. 
 
Gbln-vaunujen maksimikuorma on rajoitettu 28,0 t:in. 
 
Kuorma on tehtävä mahdollisimman matalaksi ja sen on jakauduttava niin suurelle osalle 
vaunun lattiaa kuin mahdollista. Kuormauksessa mahdollisesti jäävä tyhjä tila on jätettävä 
vaunun keskelle.  
 
Palletit on kuormattava siten, että purkaminen on mahdollista kummaltakin puolen vaunua. 
 

8.3.3.2 Kuormaaminen yhteen kerrokseen 

 
Kuorman jäädessä vaunun pituussuunnassa vajaaksi (vaunun keskellä on tyhjää tilaa) pitää 
suhteen palletin pituussuuntainen leveys/korkeus olla vähintään 7/10 ja poikittaissuuntainen 
leveys/korkeus vähintään 5/10, jotta kuorma voidaan jättää sitomatta. Muussa tapauksessa 
kuorma on sidottava vaunun hihnoilla tai pallettien kaatumismahdollisuus on estettävä muulla 
tavalla. 
 

   Kuva 65a 
 
 
 
Kuorman ollessa vaunun pituussuunnassa aukoton, pitää suhteen poikittaissuuntainen 
leveys/korkeus olla vähintään 5/10, jotta kuorma voidaan jättää sitomatta. Muussa 

Sitomaton pallettikuorma

7

M
A

X
 1

0
5
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tapauksessa kuorma on sidottava vaunun hihnoilla tai pallettien kaatumismahdollisuus on 
estettävä muulla tavalla. 
 
 
 

 
   
   Kuva 65b 
 
 
 

8.3.3.3 Kuormaaminen kahteen kerrokseen 

 
Alakerros on kuormattava aukottomasti. Toisen kerroksen alla olevien pallettien on oltava yhtä 
korkeita. Yläkerrokseen on pyrittävä valitsemaan stabiilit palletit (pituussuuntainen 
leveys/korkeus-suhde mahdollisimman iso). 
 
Ylemmän kerroksen jäädessä vajaaksi ja ylemmän kerroksen palletissa pituussuuntainen 
leveys/korkeus-suhde on vähemmän kuin 7/10 tai alemman kerroksen palletin yläpinta on 
kupera, on se sidottava vaunun hihnoilla, tai pallettien paikallaan pysyminen on varmistettava 
muulla tavalla. Sidonta tai muu varmistus tarvitaan myös, jos yksittäisessä pinossa suhde 
poikittaissuuntainen leveys/kokonaiskorkeus on vähemmän kuin 5/10. Tarvittaessa pallettien 
kulmat on suojattava kulmasuojilla hihnojen painumilta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sitomaton pallettikuorma
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   Kuva 65c 

 

Sitomaton pallettikuorma
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8.3.4 PAPERI- JA KARTONKIRULLAT 

 

8.3.4.1 Yleistä 

 
Paperi- ja kartonkirullien kuljetukseen käytetään pääasiassa katettuja G-tyyppisiä (Gbln, Gbls) 
sekä Sim- tyyppisiä (Sim, Simn, Simns, Simn-t) vaunuja. 
 
Gbln-vaunujen maksimikuorma on rajoitettu 28,0 t:in. 
 
Kuorma on tehtävä mahdollisimman matalaksi ja sen on jakauduttava niin suurelle osalle 
vaunun lattiaa kuin mahdollista. Kuormauksessa mahdollisesti jäävä tyhjä tila on jätettävä 
vaunun keskelle. Tarvittaessa tyhjä tila voidaan jättää myös tasaisesti vaunun molempiin 
päätyihin. Tällöin on erityisesti varmistettava, että kuorma on keskellä vaunua siten, että 
sallittuja akselipainoja ei ylitetä.   
 
Rullat on kuormattava siten, että purkaminen on mahdollista kummaltakin puolen vaunua. 
 
Rullia saa kuormata myös makuuasentoon vaunun pituussuuntaan. Rullat on tuettava joko 
kiiloilla tai vierintäesteillä. Rullien ja kiilojen paikallaan pysyminen on varmistettava esimerkiksi 
sitomalla ne yhteen yksiköksi. Tuentakiilat on mitoitettava kohdan 5.4.2. mukaisesti. 
 
 
 

8.3.4.2 Kuormaaminen yhteen kerrokseen 

 
Kuorman jäädessä vaunun pituussuunnassa vajaaksi siten, että vaunun keskellä tai päädyissä 
on tyhjää tilaa yli 50 cm, pitää suhteen halkaisija/korkeus olla vähintään 7/10, jotta kuorma 
voidaan jättää sitomatta. Muussa tapauksessa kuorma on sidottava vaunun hihnoilla tai rullien 
kaatumismahdollisuus on estettävä muulla tavalla. 
 
Kuorman ollessa vaunun pituussuunnassa aukoton, vaunun keskellä tai päädyissä tyhjää tilaa 
enintään 50 cm, pitää suhteen halkaisija/korkeus olla vähintään 5/10, jotta kuorma voidaan 
jättää sitomatta. Muussa tapauksessa kuorma on sidottava vaunun hihnoilla tai rullien 
kaatumismahdollisuus on estettävä muulla tavalla. 
 
 
 

8.3.4.3 Kuormaaminen kahteen tai useampaan kerrokseen 

 
Rullapinot on pyrittävä tekemään rullista, joilla on sama halkaisija. 
Ylempien kerrosten rullat eivät saa olla korkeampia, kuin alempana olevat. 
Alemmat kerrokset on pyrittävä kuormaamaan aukottomasti vaunun pituussuunnassa.  
 
Ylimmän kerroksen jäädessä vajaaksi siten, että vaunun keskellä tai päädyissä on tyhjää tilaa 
yli 50 cm sekä ylimmän kerroksen rullan halkaisija/korkeus on alle 7/10, on se sidottava 
vaunun hihnoilla, tai rullien paikallaan pysyminen on varmistettava muulla tavalla. 
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   Kuva 66 
 

>1
0

7

MAX 50 cm

Gbln, kaksi kerrosta, sidottu 
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   Kuva 67 
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Rullapinot voidaan jättää sitomatta, jos: 
- rullapinot tukevat toisiaan sekä pituus- että poikittaissuunnassa (aukoton kuormaus), 

vaunun keskellä tai päädyissä pituussuunnassa tyhjää tilaa enintään 50 cm. 
- rullapinossa suhde halkaisija/kokonaiskorkeus on vähintään 5/10. 

 
Kuva 68a 

 
 
 
Gbls-vaunun rakenteen edellyttämät lisävaatimukset: 
 
Gbls-vaunussa ylimmän kerroksen alapinta saa olla enintään 125 cm:n korkeudella vaunun 
lattiasta, lukuun ottamatta rullia, joiden halkaisija on 140 cm tai enemmän.  
 
Kuorma on tehtävä koko lattiapinnan levyiseksi (285 cm, etäisyys ovista 10-20 cm) 
limittämällä rullapinoja tarpeen mukaan.  
 

Gbln, kaksi kerrosta, ei sidontaa

5

M
A

X
 1

0

MAX 50 cm
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   Kuva 68b 
 
Mikäli kuorma poikkeaa yllä esitetyistä ohjeista, on se sidottava vaunun hihnoilla tai rullien 
kaatumismahdollisuus on estettävä muulla tavalla. 
 

8.3.4.4 Kuormaaminen makuulleen, VR-kiiloilla tuettuina  

 
Tämä ohje koskee yli 3,8 metriä leveiden paperi- ja kartonkirullien kuljetusta, jotka eivät 
mahdu katettuihin vaunuihin pystyasennossa kuljetettavaksi. 
 
Makuulleen kuormattavien VR-kiiloilla tuettavien paperi- ja kartonkirullien kuljetukseen 
käytetään pääasiassa katettuja Sim- sarjojen vaunuja. 
 
Makuulleen kuormattavia rullia saa olla korkeintaan kaksi rinnakkain ja ne tulee kuormata 
vaunun pituussuuntaan.  
 
Kuorma tulee tehdä siten, että painopiste tulee niin vaunun pituus- kuin poikittaissuunnassakin 
keskelle vaunua, jotta sallitut akselipainot eivät ylity. 
 
Kuormaus makuurullilla tehdään siten, että vapaata tilaa niin vaunun päätyyn, kulmapylväisiin, 
katteisiin ja toisiin makuu- tai vaunun keskellä oleviin pystyrulliin jää vähintään 20 cm.  
 
Makuurullan tai rullaparin sidontaan on käytettävä vähintään kahta kiilaparia, jotka on 
kiinnitetty toisiinsa rullien alta kulkevalla sidontavyöllä (Kuva 1).  
Kiilaparit asetetaan vaunun lattialle siten, että rullan pään ja kiilan ulkoreunan väli on 20-50 
cm. Purkamisen helpottamiseksi kiilojen väliseksi etäisyydeksi tulisi jäädä vähintään 300 cm 
(kuva 2). 
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Kuormauksen jälkeen kiiloja yhdistävät hihnat kiristetään vähintään 100 Nm:n momentin 
kireyteen. 
 
Vaunuun pystyyn kuormatut rullat tulee sitoa kuormausohjeiden mukaisesti. 
 
Kuorman purkamisen jälkeen tulee kiilojen välinen sidontahihna irrottaa toisesta kiilasta ja 
keriä kokonaan toisen kiilan vintturin kelalle. 
 

        
 
       Kuva 1. Kiilojen sijoitus vaunun lattialla ennen rullien kuormaamista. 
 
 

        
 
       Kuva 2. Makuulleen kuormatut, VR-kiiloilla tuetut paperirullat. 
 


