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H .E V 0 S V A R S 1 T E 1 D E N 

RAKENNUS JA HOITO 

METSÄTEHON OPPAITA 



ALKUSANAT 

Hyvin rakennettujen, korkealuokkaisten me!sätalviteiden merkl!ts on maassamme 

viime aikoina kasvanut sen johdosta, eitä hankintoja on jouduttu siirtämään pi

tempien teiden taakse. Tästä johtuen on esim. jääteiden käyttö leviämässä 

etelään ja länteen päin. 

Aikaisemmin, v. 1937, on maassamme ilmestynyt Vuori s t on - H a 11 en

b e r g'in kirjoittama »Talviajotiel», jossa on hyvinkin perusteellinen selvitys 

metsätalviteiden rakentamisesta ja hoidosta. Tämän pohjalla on v. 1943 La h
t i ne n laatinut »Ohjeita !alviteiden rakentamisessa ja kunnossapidossa puu

tavaran kuljetusta silmälläpi!äen»-nimisen kirjasen. Näistä ensiksi mainittu on 

kaikki talvitie! käsittävänä liian laaja työmailla käytettäväksi. Kumpaakaan ei 

ole nykyisin enää saatavissa. Lisäksi on tienrakennus- ja hoito!ekniikka jonkin 

verran kehittynyt näiden julkaisujen ilmestymisen jälkeen. 

Metsäteho on näistä syistä katsonut aiheelliseksi oman opaskirjasen julkaisemi

sen - siitäkin huolimatta, että kaluston rakenne ja sen käyllötekniikka ovat 

tällä hetkellä kehitysvaiheessa. 

Tämän julkaisun tarkoituksena on antaa lyhyt yleiskatsaus tältä alalta lähinnä 

piiriesimiehille ja työnjohlajille. Niille, jotka ovat jatkuvasti olleet korkea
luokkaisten varsiteiden rakennustyössä mukana, se sisältää suhteellisen vähän 

uutta. 

Kirjasessa esitetyt tiedot perustuvat osaksi aikaisemmin ilmeslyneisiin, asiaa 
koskeviin julkaisuihin, osittain Metsätehon keräämiin kokemuksiin. Suuria apua 

- varsinkin esitysasun laatimisessa - on ollut äskettäin Ruotsissa S.D.A:n 

toimesta ilmesiyneestä julkaisusta »Basvägar, anläggning, underhåll». Tiedot 

eri rakennus- ja hoitotoimenpiteiden aiheuttamasta työnmenekistä ovat toistai

seksi siksi puutteellisia, ellei niitä ole katsottu voitavan tässä yhteydessä 

esittää. 

Käsikirjoitukseen ovat hyväntahtoisesti tutustuneet metsänhoitaja! 11 m a r i 

E b e 1 i n g ja K. T. T u 1 on en antaen varleenotelluja lisäohjeila. Kirjasen 
toimittamisesta on huolehtinut metsänhoitaja K a 11 e Putki s t o. 

METSÄTEHO. 
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ERILAISTEN HEVOSTALVITEIDEN 

OMINAISUUDET 

Puutavaran -kuljetukseen käytettävien hevostalviteiden laatu vaihtelee suuresti. 

Jos ajorata on perusteellisesti raivalfu ja tasoitelfu ennen lumen tuloa, sano

taan niitä maa peru s ta i s i ks i te i ks i. Jos taasen raivaaminen ja tasoilfa

minen on jätetty kokonaan tekemällä taikka lumen tulon jälkeen on ainoastaan 

pahimmat esteet poistettu, muiden jäädessä lumikerroksen alle, nimitetään niitä 

1 u m i p e r u s t a i s i k s i t e i k s i. 

Olipa tien perustaminen suoritettu sulan maan aikana taikka vasta talven tul

tua, voidaan tiet ajoratansa laadun puolesta jakaa 1 u m i te i h i n ja jäät e i

h i n. 

Lumileiden ajoradan muodostaa liikenteen tai sen sekä hoitotoimenpiteiden 

enemmän tai vähemmän kovaksi puristama lumikerros. Jos ajoreitti kovelfuu 

tieksi ainoastaan liikenteen vaikutuksesta, n'mitetään sitä hoi ta matto

ma ks i 1 u m i t i e ks i. Jälkimmäisessä tapauksessa puhutaan h o i d etu s ta 

1 u m i tiestä. Hoidettujen lumiteiden laatu vaihtelee huomattavasti riippuen 

etupäässä siitä, missä määrin työtä uhrataan hoitotoimenpiteisiin. - Viimeksi 

mainittujen ryhmään luetaan tavallisesti kuuluvaksi myös harvoin käytetyt ns. 

p en g e r tie 1, joilla ei poisteta lunta, vaan se puristetaan paksuksi kerrok

seksi. Joskus pengerleiden ajorata vesitetään, jolloin ne luonnollisesti luetaan 

jääleiden ryhmään. 

Jääteiden ajorata on tien kestävyyden parantamiseksi ja velovastuksen pie

nentämiseksi joko ko ko n a a n tai os i t 1 a i n j ä ä d y te t 1 y. - Osilfain 

jäädyttäminen voi käsitfää joko ainoastaan ylämäet taikka auringon sulatlavalle 

vaikutukselle alttiit kohdat. Myöskin tulee kysymykseen vain raiteiden koh

dan jäädyttäminen. Tällöin puhutaan r a i d e j ä ä d y te 1 y i s t ä te i s t ä. 

Jääleiden raiteet tavallisesti uurretaan raidehöylällä, jolloin niitä nimitetään 

h ö y 1 ä t y i ks i jäät ei ks i. Höylääminen voidaan suorittaa jo ennen lumen 
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Kuva 1. - Kapeaksi auratulla peh
meällä lumitiellä on ajo raskasta ja 

ajokausi lyhyt. 

---.... 
Kuva 2. - Lumitiellä jaksaa hevonen 

vetää ainoastaan pieniä kuormia. 

tuloa tai vähän lumen aikana, siten eitä raiteet uurretaan jäätyneeseen maa

kamaraan, taikka vasta talvella, jolloin ne uurretaan tiivistyneeseen lumeen. 

Edellisessä tapauksessa puhutaan maaperuslaisesla, jälkimmäisessä lumiperuslai

sesta, höylätyslä jääliestä. 

Käyltölarkoituksensa mukaan tiet ryhmitellään p a 1 s ta 1 ei h i n ja v a r s i 1 e i

h i n. Ensiksi mainitut ovat tavallisesti hoifamallomia taikka osittain hoidet

tuja lumileitä ja niitä käyttävät pääasiallisesti vain samalta palstalla ajavat he

vosmiehel. Jälkimmäisiä käytetään yhteisenä kuljetusreittinä koko työmaan 

ajureille ja niiden kunto pyritään pitämään palstateiden kuntoa parempana. 
- Joskus on vaikea vetää selvää rajaa palstateiden ja varsiteiden välille. 

Seuraavassa käsitellään ainoastaan varsileiden rakentamista ja hoitoa. 

Eri tyypin teiden kestävyys suoja ilmoilla ja keväällä vaihtelee huomatta

vasti. Paksun lumikerroksen varaan rakennetut tiet sulavat nopeasti ajokelvot

tomiksi, ja sitä nopeammin mitä pehmeämpi ja paksumpi lumikerros on. Hoi
lamattomal lumitiet, joille talven aikana satanut ja liikenteen puristama lumi

kerros saattaa muodostua hyvinkin paksuksi, käyvät kalteviksi yksistään liiken

teenkin vaikutuksesta. Pitkien suojien aikana ne pettävät ja upottavat hevosia. 
Niillä on mahdollista kuljettaa ainoastaan suhteellisen pieniä kuormia. - Taval

listen hoidettujen lumiteiden kantavan lumikerroksen paksuus on aurauksen 

johdosta ohuempi ja kovemmaksi puristunut kuin edellisillä. Tästä syystä nii

den kestävyys on parempi. Vetovastus niillä on pienempi ja ne kestävät suu
remman kuormituksen - vallankin jos ovat maaperustaisia. - Jääteiden käyttö
aika ja kestävyys vaurioifumisia vastaan on huomattavasti suurempi kuin lumi
teiden. Niitä voidaan kuormittaa raskaammin ja hevoset pystyvät, pienem

mästä vetovastuksesta johtuen, kuljettamaan niillä suurempia kuormia. Niiden 
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Kuva 3. Hyvin hoidetulla höylä
tyllä jäätiellä on ajoturvallisuus erit
täin hyvä. Tien kestoaika on pitkä. 

Kuva 4. - Korkeimman luokan 1aa
tiellä on 396 j3:n ja n. 12 tn painoi
sella suurkuormalla ajo mahdollista. 

kestokyvyn määrää jäädytelyn kerroksen paksuus ja sen alla olevan lumiker
roksen paksuus ja tiiviys. Kaikkein pitkäikäisimpiä ovat ne höylätyt jäätie!, joi

den raiteet on uurrettu maahan. 

SOPIVAN TIETYYPIN VALINTA 

Korkealuokkaisi lla teillä on mahdollisia kuljettaa suuria kuormia, ajolurvallisuus 

on hyvä ja teiden käyttöaika on pitkä, kuten edellisestä on ilmennyt. Toi

saaltå niiden rakentaminen vaalii runsaasti työtä ja kustannuksia. Tästä syystä 

ei voida teitä rakennettaessa pitää mielessä ainoastaan liikenneleknillisiä näkö

kohtia, vaan on 1 i e t ö i h i n k ä y 1 e 1 1 ä v ä t k u s 1 a n n u k s e 1 s a a 1 a v a 
oikeaan suhteeseen ajeltavaan puumaaraan nähden ja 

pyrittävä saamaa n koko nais k u s 1 a n n u ks et - sekä kuljelus

etlä tiekustannuksel - m a h d o 11 i s i m m a n a 1 h a i s i k s i. Jokainen työ

maa muodostaa oman tapauksensa ja vaalii sen vuoksi edeltäkäsin tarkan ar

vioinnin, minkä tyypin tietä kannattaa käyttää. Tielyyppiä valittaessa on olet

tava huomioon seuraavat seikat: 

1. Samaa tietä pitkin vedätettävän p u u 1 a v a r a n ko ko n a i s m ä ä r ä. Se 

nimittäin on osaltaan ratkaisemassa, kann<Jttaako käyttää maaperuslaisla vai lu

miperuslaisla tietä. Jos tien perustamiskustannukset voidaan kuolettaa useam

man kuin yhden ajokauden aikana - varsinkin, jos on kyseessä puutavaran 

ajatlajan oma metsä - kannattaa raivata hyvä lienpohja, vaikka samana tal

vena kuljeletlaisiinkin suhteellisen p ieni määrä puutavaraa. Muussa tapauk

sessa on ratkaisevana yhden ajo k a u d en p u u 1 a v a r a m ä ä r ä. Jos se 

on pieni, on tyydyttävä lumitiehen, jos se nousee 1.000:eenkin m3 :iin, saattaa 

olla tarkoituksenmukaisia rakentaa korkealuokkaisempi tie. 
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2. A j oma 1 k a n p i 1 u u s. Jos ajomatka on lyhyt, ei ole asiallista pyrkiä 
suuriin kuormiin. Tällaisissa tapauksissa on tyydyttävä myös lumiteihin taikka 
ainoastaan vastamäkien kohdilta jäädytettyihin teihin, vaikka ajettavan puu
tavaran määrä olisikin suuri. Varsinaisen jäätien käyttö on jo 3 km ajomat
kalla kannattavaa sillä edellytyksellä; että ajettavan puutavaran määrä on riit
tävän suuri. 

3. Hevosten 1 u k u mää r"ä. Vaikka muut edellytykset olisivatkin ole
massa korkealuokkaisen tien käytölle, ei sellainen tule kysymykseen, jos hevos
ten lukumäärä on pieni. Alle 8 hevosen työmaalle fuskin kannattaa rakentaa 
kokonaan jäädytettyä tietä, vail<ka olisi pitkästäkin ajomalkasta kysymys . 

.......... 

4. Tie a 1 u e en m a a s 1 o. Jos puutavaraa joudutaan vedättämään vasla
maiden yli, tulee niiden kohdalta jäädytetyn tien käyttö joskus kysymykseen, 

vaikkei jäätien valitsemiseen olisikaan olemassa muita edellytyksiä kuin pitkä 
ajomatka. (Ks. s. 23). Hevosen velokyvyn kannalta muodostavat näet vasta

mäef »pullon kaulan». - Jos lie kulkee auringolle alttiiden maaslokohlien 

kautta, voi se muiden tekijöiden lisäksi olla ratkaisemassa jäätien valitse

miseen. 

5. Sää- ja 1 u m i s u h tee 1. Korkealuokkaisten teiden rakentaminen edel

lyttää riittävää pakkasta ja lumimäärää. Tästä syystä ei niiden käytölle maan 

etelä- ja lounaisosissa ole mahdollisuuksia muuta kuin poikkeuksellisen kylminä 
ja runsaslumisina talvina. - Jos niillä seuduilla, joilla lämpöolosuhteet ovat 

epävarmoja, päädytään jäätien rakentamiseen, on tarkoin käytettävä hyväksi al

kutalven kylmiä ajanjaksoja. Muuten on epävarmaa, kestääkö lie koko ajo

kauden ajan. 

6. Käy 1ef1 ä v i s s ä o 1 e v a a i k a j a k a 1 u s 1 o. Jos ratkaisu ajolyömaan 

avaamisesta tehdään vasta talvella, ei ole enää mahdollisuuksia rakentaa maa
peruslaisla korkealuokkaista tietä, ellei ole käytettävissä aikaisemmin raivattua 

tienpohjaa. Jääleiden rakentamisen edellytyksenä on lisäksi sopivan lienhoilo

kaluston saaminen. 

7. T i e 11 ä käy 1e11ävä1 r e k i m a 11 i t. Kaikilla teillä on eduksi, jos re
kien jalasväli ja -leveys on sama. Höylälyn jäätien käyttöä ei kannata aja

tella, ellei kaikkien rekien jalasväli ole normaali - 61 cm. Jos reet ovat tässä 

suhteessa erilaisia, on parempi valita raileelon, kokonaan jäädytetty lie, mikäli 

tälle on muuten edellytykset olemassa. Tällainen lie on hoidettua lumilielä 

parempi. 

Korkealuokkaisten teiden käyttömahdollisuudet paranevat, jos hankinnat voi

daan keskittää faikka eri työnantajat pääsevät teiden rakentamisessa ja käytössä 

hyvään yhteistoimintaan. 
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TEIDEN RAKENTAMINEN 

A. ENNEN TALVEN TULOA TEHTÄVÄT TYOT. 

Olipa kysymys minkä tyyppisestä varsilieslä tahansa, on se syylä suunnitella jo 

ajoissa ennen talven tuloa ja maan jäätymistä. Suunnittelijan pitää olla hyvin 

perillä sekä teiden rpkentamisesta eitä puutavaran kuljetuksesta. - Työ hel

pottuu, jos on käytettävissä alueella korkeuskäyrillä varustettu kartta. 

1. TIELINJAN VllTOITT AMINEN. 

Seuraavat seikat on muistettava: 

a. ota huomioon kaikki leimikot, jotka joko nyl tai myöhemmin on tarkoi
tuksena ajaa samaa tietä, 

b. pyri mahdollisimman lyhyeen ja suoraan tiehen, joka kulkee sopivimpia 
maaston kohtia myöten, 

c. vältä ylämäkiä ja pitkiä, jyrkkiä alamäkiä, 

d. vältä aurinkoisia rinteitä, tuiskuille alttiita paikkoja, kuten aukeita soita 
ja vesistöjä, sekä vettä valuttavia rinteitä, 

e. vältä epätasaista ja kivikkoista maastoa, 

f. vältä huonosti jäätyviä soita ja lähteensilmiä, 
g. pyri saamaan tie jatkuvasti loivasti ajosuuntaan vielläväksi sekä sellai

'Seksi, eitä leimikon jako palstoihin ja palstoilta ajo on helppoa, 

h. muista, että hevosten juolloa ja tien mahdollista jäädyttämistä varten tar
vitaan vettä, 

i. vältä vahingoittamasta kasvavaa metsää. 

Vaslamaiden nousu ei saisi olla 2 O/o suurempi. Jyrkät alamäel pitäisi saada 

mahdollisimman suoriksi ja suoran tien pitäisi jatkua vielä mäen alle niin pit
källe, eitä hevosen vauhti ennättää hiljenlyä. Pienin kaarleiden säde on höy

lätyillä jääleillä 75 m ja muilla teillä 50 m. Soilla ja muilla aukeilla on liealueen 

laidat syytä viitoittaa rinnakkaiskepeillä auraamisen helpottamiseksi. 

Tielinja mitataan lähtien päälevaraltolla ja varustetaan aina 0.5 km välimalkoin 

ajomatkan pituutta osoittavilla paaluilla, jotka pystytetään varastolta katsoen tien 

oikealle puolelle. 

l. TIEALUEEN RAIVAAMINEN JA TASOITTAMINEN. 

Raivallavan liealueen leveys riippuu kulloinkin kysymykseen tulevasta tielyy

pistä ja lumisuhleisla. - Varsinaisella ajoradalta, jonka leveys on 1.0--2.0 m, 

raivataan kaikki esteet: puut, pensaat, aluskasvillisuus, kivet ja kannot tarkoin 

pois. Lumilieltä poistetaan kannot maan pintaa myöten, jääteillä ne on pois

lellava juurineen (kuva 5). Myös mättäät on tasoitettava. N. 1 m leveydeltä 

kummaltakin puolelta ajorataa raivataan vain karkeimmat esteet ja tasaamista 

suoritetaan ainoastaan siinä määrin, eitä lumiauran siivet pääsevät kiinni larl-
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Ro.iuauslevtfys 

Kv,va 5. - Maaperustainen raivaus. 
A. Hyvin tasattu ajorata. 
B. Auransiipiä varten karkeasti 

tasattu alue. 
C. Poistettavaa lunta varten rai

vattu, mutta tasaamaton alue. 
- Valok. S. D. A. + 

Kuva 6. - Kantopommin asettami
nen, vasemmalla pääjuurellisen 
kannon, oikealla pääjuurettoman 
kannon alle. 

tumalla kulkemaan. Tämän alueen ulkopuolella on vielä raivattava tilaa au

rauksella poisletlavalle lumelle, siten eitä koko liealueen leveys tulee olemaan, 

lumisuhteista riippuen, 4-6 m. Pengerteiden raivausleveys on 10-12 m. 

(Ks. s. 19). Tällöin poistetaan ainoastaan aurausta rasittavat esteet, kuten 

suuret kivet ja kannot. - Kaarteet raivataan leveämmiksi kuin suorat laipaleet 

ja tasataan sisäänpäin viettäviksi. 

M i e s v o i m i n r a iva 11 a e s s a on kantojen poistoon edullisinta käyttää 

kanlopommeja (kuva 6). Pienehköt kivet ammutaan maapanoksilla, suuret 

porapanoksilla (kuva 7). Kivien poraaminen käy nopeimm in ja use in myös la

loudellisimmin räjähdysmootlorilla toimivilla koneporilla (kuva 8). 

Pitkillä lielinjoilla on kone e 11 i ne n r a i v a a m i n en ja 1 a saa m i ne n 

tarkoituksenmukaisinla. Tällö in käytetään väh intäin 4.5 !n pa inoisia ra ivaus

puskurilla ja vintlurilla varustettua lelaketjulrakloria (kuva 10). Suurimmat 

kivet on tässäkin tapauksessa ammuttava. 

Kuva 7. - Kivien räjäytys. 1. Maanpäällinen kivi - matala reikä. 2. Maa
han vajonnut kivi - syvä reikä. 3. Ns. kakkumenetelmä - kostea savikakku 
panoksen päälle - joka soveltuu maanpäällisten, pienehköjen kivien ampu
miseen. 4. Miinausmenetelmä, joka tavallisesti lennättää kiven muutamia 

metrejä särkemättä sitä. 
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+ Kuva 8. - Räjähdysmoottorilla toimiva kone
pora. Sillä pystyy mies poraamaan 12-14 m rei
kää päivässä, kun esim. 2 miestä pystyy parhaassa 
tapauksessa poraamaan käsin ainoastaan 3-4 m 
vastaavassa ajassa. 

Kuva 9. - Oikein suoritettu käSikivi
poran pajoitus. 

Kuva 10. - Raivaustraktori. Varusteina raivauspuskuri ja vintturi. 55--65 
hv:inen traktori pystyy työntämällä kaatamaan käytännöliisesti katsoen kaikki 
puut (n. 60--160 runkoa tunnissa) ja poistamaan kookkaimmatkin kannot. 

Ainoastaan suurimmat kivet on ammuttava. 
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Kuva 11. - Höylättävän jäätien tela
puut pehmeillä soilla on asetettava 

pituussuuntaan. - Valok. S. D. A. 

Kuva 12. - Milloin veden korkeus 
vaihtelee, on telotus ulotettava ko

van maan rajaan asti. - Valok. 
S.D.A. 

3. LEIKKAUKSET JA PEMGERRYKSET. 

Leikkaus- ja pengerrystöitä on pyrittävä välttämään. Ne tulevat vain poikkeus
tapauksissa kysymykseen - jos jotakin lyhyttä ja jyrkkää ylä- tai alamäkeä ei 
voida kiertää, taikka tien kulkiessa vierua rinnettä p itkin. 

Sekä leikkauksien että pengerryksien kohdalta on tien oltava ainakin saman 
levyinen kuin muualtakin. Rinteiden sivuleikkauksista irroitettava maa käyte
tään pengerrykseen. Ajorata on tällöin liikenneturvallisuuden takia tehtävä 
mäkeen päin viettäväksi. Pengerrysten rakentamisaineena voidaan käyttää 
myös puutavaraa. Sen päälle on ladottava kuusenoksia ja sammalta sekä ajet
tava painoksi maata, ellei rakenneta »kantta». - Jos raivaamistöissä käytetään 
traktoria, on sillä erinomaisen hyvä suorittaa myös leikkaus- ja pengerrys

työt. 

4. TELOTUKSET. 

Mikäli tie on pakko vetää niin kivikkoisen alueen kautta, että kivien raivaa
minen tulisi kohtuuttoman kalliiksi, on se ko . osalta telotetfava. Kivien välit 
täytetään oksilla tai haloilla, ja niiden päälle asetetaan poikittain pyöreitä tai 
halkaistuja, n. 10-15 cm paksuisia riukuja telapuiksi. Pahimpien avolouhikoi
den yli on pakko rakentaa silta . 

Sellaisten h ette i d e n ja s u o ns i 1 m ä k k e i d en te 1 o t ta m i n en, joi
den jäätyminen on epävarmaa, tulee myöskin kysymykseen. Jos raiteet höy

lätään, on telapuut tällöin asetettava tiiviisti rinnakkain ja p i t u u s s u u n ta a n 

(kuva 11). 
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S. OJITUKSET. 

Vettä valuttavissa rinteissä on kaivettava s u o j a o j a tien yläpuolelle sekä 
hyvin eristetty s a 1 ao ja johtamaan vetlä tien poikki. Jos veden valuminen 
on erittäin voimakasta, on tien poikki kaivettava avo - o j a ja rakennetlava 
sen yli kuusenhavuilla ja sammalilla katettu kansirumpu taikka silta. Sellaisen 
päät peitetään vahvalla havukerroksella, jolla ne eivät jäätyisi umpeen. - Tä
ten vältetään kohvajään muodostuminen ajoradalle. 

6. VEDENOTTOPAIKAT. 

Kokonaan jäädytetyn tien rakentamisen ollessa kysymyksessä on vedenotlo

paikkoja oltava tielinjan läheisyydessä aina 0.5-1.5 km välimatkoin. Ellei luon

taisia vedensaantipaikkoja ole riittävästi, on padottava puroja taikka tehtävä 

suomaahan joko räjäyttämällä taikka kaivamalla kaivoja. Kaivot on syytä ke

hystää ja kattaa. Vedenottoa varten jätetään pumpun kokoa vastaava aukko, 

joka varustetaan kannella. Kaivon tilavuuden täytyy olla sellainen, etlä siitä 

saa kerralla ainakin 3 m3 vettä. - Vedenoltopaikal merkitään selvästi näkyvillä 

.paaluilla. 

Jos vedenoltopaikka on aivan ajoradan vieressä, on rakenneltava vedenoltotie 

siten, etlä vesihevonen ei tuki ajolielä. - Vedenoltopaikoille menevät tiet 

on raivatlava ja tasat!ava samaan lapaan kuin varsinaiset ajolietkin, jotta niitä 

piikin pystytään talvella ajamaan täysin vesikuormin. 

7. ·RUMMUT JA SILLAT. 

Tielinjan poikki menevien ojien yli rakennetaan k a ns i r u m m u 1 (kuva! 13 
ja 14). Purojen ja sellaisten jokien poikki, jotka pysyvät sulana, rakennetaan 

Kuva 13. - Yksinkertainen kansi
rumpu. Ellei sitä ole mahdollista si
joittaa riittävästi vedenpinnan ylä
puolelle, on maatuet kiinnitettävä vi
noon lyödyillä paa.luilla taikka teh
tävä niin pitkiksi, että päät voidaan 

kuormittaa raskailla kivillä. 

Kuva 14. - Höylättäville jääteille 
soveltuva kansirumpu, jonka puut on 
asetettu pituussuuntaan. Ne kiinni
tetään maatukiin 3/ 4" rautakaroilla. 
Käytettävän puutavaran on oltava 
järeämpää kuin kuvassa 13 esitetyssä 

rummussa. 
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Kuva 15. - 8 tn liikenteelle tarkoitetun yksinkertaisen paalusi!lan rakenne. 

~ i 1 1 a 1 (kuvat 15 ja 16). Muista rumpuja ja siltoja rakentaessasi, että: 

a. ne eivät saa painua kuormituksesta, sillä muussa tapa~sessa ajorata vau
rioituu, 

b. ne on pyrittävä saamaan n. 1-2 °/o ajosuuntaan päin viettäviksi, 
c. kansi on höylättyjen jääleiden ollessa kyseessä tasoitettava tai raken

nettava pitkittäispuista, 
d. sekä lumi- eitä jääleillä on kannen raot täytettävä sammalilla tai lurpeilla, 

joiden päälle ajetaan n. 5-15 cm paksuinen maakerros. 

8. OHJEPUUT. 
. , 

Ajolurvallisuuden lisäämiseksi on lumileillä ja raileettomilla jääleillä ajoradan 

reuna tai reunat vahvistettava jyrkissä kaarteissa ja alamäissä sekä pengerryk

sien kohdalla ohjepuilla. Niiden käyttö tulee joskus kysymykseen myös höy

lättyjen jääteiden vaaranalaisimmissa paikoissa. 

Ohjepuina · käytetään tukkeja, jotka sijoitetaan tyvet ajosuuntaan pain jonkin 

verran sisäänpäin vinoon ja luetaan vankasti paaluilla, ellei niitä voida asettaa 

sopivia kantoja tai kiviä vasten. 

Runsa5lumisilla seuduilla sijoitetaan ohjepuul paikoilleen vasta talvella. Niiden 

tukipaalul on kuitenkin syylä pystyttää ennen maan jäätymistä. 

9. KINOSTIMET. 

Jos tielinja kulkee kinostuniiselle alttiiden · aukeiden yli eikä tietä ole tarkoi

tuksena rakentaa ympäristöään korkeammaksi, on se näiltä osillaan suojattava 
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Kuva 16. - Jos paalujen junttaa
minen pohjaan on vaikeata, on pa
rasta rakentaa silta pukkitukien 
varaan. 



r 

\ i I \ I 
~ ~ 

li'e 

[Cuva 17. - Tien suuntaan pystyte
tyt kinostirnet. Nuolet osoittavat 

tuulen suuntaa. 

.--:. ___.. --;lf" 

///// 
Ti'e 

Kuva 19. - Jos tuuli puhaltaa tien 
suuntaan, sijoitetaan kinostirnet vä
littömästi aurau.svallien taakse vi
noon,, jolloin ne ohjaavat tuulen tieltä 
syrjään. Menetelmää joudutaan usein 
käyttämään ennen maanleikkau.sten 

ja notkojen alku.kohtia. 

////// 

Tie 

Kuva 18. - Tuulen pääasiallisen 
suunnan ollessa vinosti tielinjaa vas
taan, on kinostimet sijoitettava tie
iien nähden vinoon - tuulta vasten 

kohtisuoraan. 

l(/17p;//17 /(//l~.J Tie 

Kuva 20. - Tuulta jarruttavan ki
nostirnen vaikutus kinoksen muodos- . 

tumiseen. 

kinostimilla. Jos käytetään säie- tai havukinostimia, on niiden n. 2 m pituiset 
lukiseipäät syytä pystyttää jo ennen maan jäätymistä. Jo tällöin on olettava 
tavallisin tuulen suunta huomioon. Kinostumien tarkoituksena on joko jarruttaa 
tuulia (kuvat 17 ja 18) taikka ohjata sitä (kuva 19) siten, eitä sen mukana kul
keuluva lumi l<inostuu muualle kuin tielle. - Varsinaiset kinostimet asetetaan 
paikoilleen vasta talvella. 

10. SIVUUTTAMISPAIKAT JA PALUUTIE. 

Pienillä ajotyömailla raivataan sopivien näkömatkojen päähän ·varsilien levyi

siä ja jonkin verran hevosen ja tukki reen mittaa pitempiä sivu u 1 ta m i s~ 
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p a i k ko ja. Niiden tasaamisen ei tarvitse olla yhtä huolellisia kuin varsinai
sella ajoradalla, sillä tyhjänä palaava hevonen pääsee huonommastakin pai

kasta helposti. 

Suurilla työmailla ja jääteilä käytettäessä on raivattava erityinen p a 1 u u 1 i e. 

Sen tarkoituksena on: 

a. säästää varsitielä tarpeettomalta kulumiselta, 
b. pdrc:nlaa liikenneturvallisuutta, 
c. poistaa tyhjänä palaavien hevosten sivuuttamisen aiheuttamat ajon kes

keylykset, 
d. lyhentää tyhjänä paluuaikaa, sillä paluutie voidaan vetää suhteellisen pa

haankin maastoon ja siten saadaan monessa tapauksessa paluumatka 
menomatkaa lyhyemmäksi, 

e. säästää varsilien likaantumista hevosen lannalla. (H~nen uloslaa juos-
tessaan.) 

Paluulienä käytetään aina lumiperustaisla lumilielä, mistä johtuen sitä ei ole 
tarpeellista raivata ja tasoittaa yhtä huolellisesti kuin jäätietä. Jolla se voitai
siin aurala, on se kuitenkin syylä raivata likimain yhtä leveäksi kuin varsilie. 
Hevosten velonopeudet vaihtelevat melkoisesti. Jolla hitaat eivät viiväslylläisi 
nopeiden kulkua, on sellaisilla suurilla työmailla, joilla käytetään paluutielä, rai
vattava myös sivuutlamispaikkoja. Näiden tulee olla laadultaan samaa tasoa 
kuin varsilienkin, koska niissä sivuuttaminen tapahtuu menosuunnassa kuormien 
kanssa (ks. s. 25). 

11. JARRUTUSAINE. 

Jos alamäissä käytetään jarrutusaineena hienoa hiekkaa tai savensekaisla maata, 
on sitä varattava mäen pituudesta riippuen riittävän suuria kasoja mäen päälle 
ja rinteeseen jo ennen maan routaantumisla. Kasojen paikkojen tulee olla kui
via. Kasat peitetään havuilla. Jos rinteessä oleva maa on tarkoitukseen sopi
vaa, avataan kuoppa, joka sekin katetaan havuilla roulaantumisen estämiseksi 
(ks. s. 25). 

12. RAITEIDEN UURTAMINEN. 

Mikäli raiteet halutaan uurtaa maakamaraan, käytetään tähän työhön vankka
rakenteista raskasta raidehöylää. Työ suoritetaan heti pakkasten tultua ennen 
lumisaleila (ks. s. 20). 

13. MAANTEIDEN JA RAUTATEIDEN RISTEYSPAIKAT. 

Raivaa risleyskohdisla kummallakin puolelta varsilielä näkyvyyttä haittaavat 
esteet pois. Näkyvyyden tulee olla hyvä sekä varsilieltä yleiselle tielle tai 
rautalielle eitä päinvastoin. Usein riittää puiden alaoksien karsiminen, joskus 
on metsää harvennetlava. 

Jos varsitien maasto on risleyskohdassa maantielle tai raulalielle viettävä, on 
tiehen tehtävä mutkia, jotka pakottavat ajurit hiljenlämään vauhtiaan. 
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B. TALVELLA TEHTÄVÄT TYOT 

N e 1 y ö !, j o 1 k a 1 a 1 v e n t u 1 1 u a s u o r i 1 e 1 a a n 1 i e n 1 i i k e n n ö i 1 ä
v ä ä n k u n 1 o o n s a a 1 1 a m i s e k s i, o v a 1 r a 1 k a i s e v i a 1 i e n 1 o p u 1-
1 i se 11 e k u n n no 1 1 e. Tästä syystä on niilä johtamassa olevan henkilön 
oltava tarko in perillä tehtävästään. Kalusto on valillava huolella ollaen pai
kalliset olosuhleel buomioon ja silä on osallava käyllää oikein. Vaikka näihin 
töihin uhralla isiinkin runsaasti kustannuksia, ne korvauluval tavallisesti monin
kerlaisesli p ienenlyneiden lienhoitokuslannuslen muodossa. Tehdyt virheet vai
kullaval koko ajokauden ajan. 

1. TIENPOHJAN V AHVIST AMIHEN. 

Tienpohja on koko pituudellaan saatava vahvistetuksi liikennettä kesläviiksi. 
Kovilla mailla, soilla ja jäällä kulkeva! lienosal vaaliva! kukin osittain loisislaan 
poikkeavia loimenpileilä. 

a. Kovat maat. 

Kovilla kangasmailla on joko osa lumesta (liikalumi) poislellava ja jäljelle jäävå 
osa liivisletlävä (a u r a 1 t u 1 i e), taikka kaikki lumi purislellava tiiviiksi (p en
g e r 1 i e). 

Jos Junia on suhteellisen vähän, saadaan se liivislelyksi alkamalla liikenne ke

veillä kuormilla ja vähitellen lisäämällä kuormitusta kanlokyvyn parantuessa . 

Alu~si voidaan menetellä myös silen, eitä ajetaan pelkällä etureellä, jonka pan

kolle on noslellu pari kolme tukkia taikka karsimalon puu, jonka latvus laa

haa perässä. Nämä menetelmät sovelluval kuitenkin ainoastaan lumileille. 

Mikäli Junia on runsaasti laikka jos pyritään korkealuokkaiseen, auralluun lumi

liehen tai jääliehen, poislelaan ensiksi liikalumi a u r a a m a 11 a. - Ellei rai

vausta ja tasausta ole suorilellu perusleellisesli, ei auraamiseen kannata ryhtyä 

lumi kerroksen ollessa alle 40 cm. - Ola tällöin seuraava! seikat huomioon: 

- Lumi on poisletlava mahdollisimman tarkoin hyvin raivalulla ja lasalulta 
tiellä, jolta pakkanen pääsee lunkeulumaan jäljelle jäävän kerroksen läpi. 

- Riippuen seudun lumisuhteisla ja !ien koosta, on aukaisuaurauksessa syn
tyvän uran pohjaleveyden ollava 2.5-4.0 m. Tie näet kapenee lalven 
kuluessa ja aura pyslyy huonosti kerran kovelluneisiin lumivalleihin. 

- Kaikki liikenne tiellä ennen auraamisla on ehdottomasti kiellellävä. 

Vaikeissa lumiolosuhleissa on aukaisuaurauksessa suurilla teillä paras väline 

lumiaurall.i varuslellu, 2-5 ln painoinen lelakeljulraklori (kuva 21 ). Auran 

puutteessa tullaan toimeen myöskin päistään avonaisella, ajosuunlaan nähden 

vinoon asennelulla raivauspuskurilla. - Hevosaurauksessa on aurauskaluslo 

valillava työmaan suuruuden, lielyyp in ja lumiolosuhleiden mukaan (ks. s. 31 ). 
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K uva 21. - V aikeissa lumiolosuh
teissa aukeaa tie parhaiten 2- 5 tn 

painoisella telaketjutraktorilla. 

Kuva 22. - Kovapohjaisilla m ai.lla 
v oidaan aurata ~yös pyörätrakto

rilla. 

Yleensä aukaisuaurauksessa tarvitaan vähintä in 2 hevosia, mutta runsaslumisilla 

seuduilla enemmän. Sellaisen kaluston käyttö, joka vaatii yli 5 hevosia, on 
epäfaloudellisfa. Hevosjono näet muodostuu niin pitkäksi, ettei ka ikkien he

vosten vetokykyä voida käyttää hyväksi. Jos l ie on mutkikas, on 3 hevosta suu

rin maara. - Oikein suoritetussa jonovaljastuksessa käytetään tykkivaljaifa 

taikka vefoliinoja (kuva 23). Ajomiehef o va t lähinnä au raa oleva n hevosen 

ajajaa lukuun ottamatta joko ratsailla ta ikka suksilla. 

Yli 60 cm lumessa on edullisinta suorittaa hevosilla tapahtuva au ka isuauraus 
portaittain seuraavan periaatteen mukaisesti (kuva 24) : 

Kaviouran aukaisu polkemalla, lapio ima lla taikka ajamalla työnnettävällä 
kavioura-auralla. 
Täten syntyneen uran levittäminen ajoradan reunoihin asti u lo ttuvaks i. 
Edellisen jättämän uran keskikohdan syventäm inen pohjaan asti. 
Uran leviftäminen koko ajoradan levyiseksi. 

Esitetty menetelmä vaalii joko useita eri kokoisia auroja tai kka a uran, jonka 
leveyttä ja auraussyvyyttä voidaan säätää. 

Kuva 23. - Oikein suoritettii jonovaljastus vetoliinoja ja aisakkeita käyttäen. 
1. V etoliinojen kiinnitys ensimmäisellä hevosella. 2. Lyhyet vetoliinat, joi
den pituus 3 m. 3. Välihevosten aisakkeet, joiden pituus n . 43 cm ja läpi
m itta n. 7 cm. 4. Aurasta lasktien toisen hevosen pitkät vetoliinat, joiden 
pituus 6 m . N e kiinnitetään lähinnä auraa olevan hevosen aisojen kakkula
lautaan taikka auran saverikkoihin. Jotta ne eivät sotkeutuisi hevosen jal
koihin, sidotaan ne lähinnä auraa olevan hevosen aisoihin (5) kannatukselle. 
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Kuva 24. - Portaittain aukaistun tien poikkileikkaus lumiperustaisella tiel
lä). 1. Kavioura-auran jättämä jälki. 2. Sen levittäminen suuremmalla »etu
auralla». 3. Tie lopullisessa koossaan i·levitysauralla,, ajon jälkeen. -
4. Aura-höyläyhdistelmällä ensimmäisellä ajokerralla siivet kiinni ajettaessa 
syntyvä ura. 5. Sillä toisella ajokerralla siivet auki ajettaessa syntyvä jälki. 

Jotta lumi ei tarttuisi auran siipiin, on puusiipisissä auroissa osoillautunut hy

väksi niiden voiteleminen parafiiniöljyllä ja metallisiipiauroissa paloöljyn ja 
ohuen koneöljyn sekoituksella. 

Aurauksen jälkeen ajoradalle jäänyt lumi tiivistetään 1umitei11 ä 1 a n a a

m a 11 a {kuva 26) taikka ajamalla etureellä laahuskuormana muutamia tukkeja. 

Varsinainen liikenne voidaan aloillaa vasta sen jälkeen kun pakkanen on saa

nut jonkin aikaa kovettaa tiivistynyttä tienpohjaa. 

Jääteillä on aurauksen jälkeen aina syytä ~uoriltaa lanaaminen, jonka jälkeen 

ajetaan muutamia vajaita kuormia ennen muita toimenpiteitä. 

Kuva 25. - Varsitien aukaisuauraus 
käynnissä vanhanmallisella aura

liöyläyhdistelmällä. 

Kuva 26. Kotitekoinen, yksinker
tain en lana. »Terän» reuna vahvis

tetaan kulmaraudalla. 
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Kuva 27. - Yksinkertainen, puusta 
rakeiinettu , hiekalla täytettävä 
lumijyrä. 

Tienpohjan vahvistaminen voidaan suorittaa myöskin jyrää m ä 11 ä, m ikä on 

aloitettava lumen syvyyden ollessa 10-15 cm. Tielinjaa on käsiteltävä tällöin 

useaan kertaan, muuten ei lumi purislu riittävän tiiviiksi. - Jyrän halkaisijan 
on oltava 1.5-2.0 m ja sellainen valmistetaan joko puulieriöslä, joka täytetään 

hiekalla, taikka sementistä (kuva 27). Ensiksi mainittu on käytännöl lisempi, 

koska sen painoa voidaan muuttaa vähentämällä taikka lisäämällä hie kan mää

rää. 

Jyräyksen jälkeen on lie tasoitettava lanaama lla. 

Rakenteeltaan jyrälielä vastaavaan tiehen päästään halvemmin kustannuksin tii
vislämällä lumi ajaen linja useaan kertaan tiivis- ja leveätelaisella te lakelju

lraklorilla. Tällöinkin on lie lanattava - mieluimmin lraklorivefoisella lanalla. 

b. Suot. 

Jos ennen lumisateila on riittävästi pakkasia, kovettuvat suomaa! ainakin paa

osilfaan liikennettä kantaviksi. Tällöin ne voidaan käsitellä samojen periaat
teiden mukaisesti kuin kovatkin maa!. Jos sen sijaan lumi salaa sulaan maahan, 

pystyy se estämään, peiffeen paksuudesta riippuen, maan roulaanlumisen joko 
kokonaan taikka osiffain. Tällöin on - mielu immin ensimmäisten kovien pak

kasten aikana - lumi purisfellava fiealueen kohdalta niin tiiviiksi, eitä maa 

roulaanluu. Tiivistäm inen voidaan suoriffaa: polkemalla, ajamalla laahuskuor

malla, jyräämällä (mieluimmin käyffäen p ii kk ijyrää) ta ikka a jaen lelakeljulrak
lorilla. 

Polkeminen on tavallisin menetelmä ja se tulee kyseeseen a ina sillo in, kun suo 

ei kanna hevosia eikä traktoria. Laahuskuormalla ajo on hyvä suoriffaa polke

misen jälkeen, ellei fiivisfämisfä voida aloiffaa sillä. - Jyrääm inen on tehokas 

keino, muffa sen käyffö edellyttää suolta melkoista kanlavuuffa. - Telakefju
lrakfori kykenee kulkemaan huomaffavasli pehmeämmällä a lustal la kuin hevo

nen. Sitä käytettäessä on kuitenkin peffävimmät kohdat fe loleffava n. 3 m 

millaisilla, 0.5-1.0 m välimalkoille aseleffavilla poikitta ispuilla, e lle i ni itä ole 

lelofetlu ennen talven tuloa. Lisävarusteena o n fraklorissa oltava vintturi, jonka 

avulla se kykenee vetämään itsensä ylös painanleisla . 
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Kostea (kosteus n. 90 D/o tilavuuspainosta), roulaanlunut raakalurve n. 6 cm 

vahvuisena kantaa 2 000 kg:n ja n. 10 cm vahvuisena 6 000 kg:n hevoskuorman . 

c. Vesistöt. 

Niihin tielinjan kohtiin, jotka ylittävät koko talven sulana pysyvän puron ta i 
virran, on rakennettava silla (ks. s. 11 ). Sen sijaan niillä tien osilla, jotka kul
keva! järven tai jäätyvän joen yli, on tien valmistumisen jouduttamiseksi ruvet
tava v ah v i s 1 a m a a n jää 1 ä hefi kun se kantaa miehen. Tällöin tulevat 

kysymykseen seuraava! toimenpiteet: 

- Hakalaan liealueen molemmille puolille muutamien metrien välimalkoin 
. avanto ja, · joista vesi pääsee nousemaan jäälle ja kaslelemaan lumen. 

- Tiivisletään lumi hiihtämällä tai polkemalla (jos lumi.kerros on paksu). 
- Levitetään tiealueelle olkia tai havuja, jotka sitovat syntyvän jääkerroksen 

sitkeäksi ja jouduttavat muutenkin jään vahvistumista. 

Aina ei tarvita näitä kaikkia loimenpileitä. Joskus riittää pelkkä avantojen 

teko. - On varottava, ellei ajoradalle pääse jäätä vahvislellaessa syntymään 
ajoa haiftaav ia epätasaisuuksia. 

Jos jää kantaa hevosen, aurataan lumi syrJaan taikka jyrätään tai lanataan se 
tiiviiksi, jolloin jää vahvistuu pakkasilmoilla nopeasti. 

Syysj-ään kestävyys on hyvä, 4 cm vahvuisena se kantaa yksinäisen miehen, 
10 cm vahvuisena ilman kuormaa olevan hevosen, 15 cm vahvuisena 2 000 kg 
ja 25 cm vahvuisena 6 000 kg hevoskuorman. 

Jäällä kulkevat auralut tienosat ovat yleensä kinoslumiselle alttiita. 

lamalla tien kohta ympäristöään korkeammaksi 
umpeulumisella. Menettele tällöin seuraavasti: 

- Hakkaa tielinjan molemmille reunoille avanloja. 

Kasvat
se säilyy 

- Kun vesi on lunkeulunul jäälle ja kaslellut lumen, auraa tien molemmille 
puolille urat siten, että niiden väliin kertyy mahdollisimman paksu kerros 
märkää lunta . 

- Lanaa tai jyrää tämä lumikerros tasaiseksi. 
-· Höylää siihen raiteet (höylätyn jäätien ollessa kyseessä). 
- Suorita vesitys. 

Lumisuhleisla riippuen tehdään tällainen lie 4-6 m levyiseksi. Kovaksi jäädy
lelyn osan leveyden tulee olla 2-2.5 m. Ellei raiteita höylätä, tehdään n. 1.5 m 
levyinen ajorata 5-10 cm jäädylelyn osan reunoja matalammaksi, mikä on 
omiaan parantamaan liikennelurvallisuufta (kuva 28). Tien reunaosia voidaan 
käyftää paluulienä. 

Tätä rakennusmenelelmää voidaan käyttää myös muilla aukeilla paikoilla, kuten 

soilla ja pelloilla, sillä erotuksella, eitä koko lumikerros vesitetään. 2-2.5 m 
levyinen keskusosa on jäädylettävä muuta osaa vahvemmaksi. - Lumen ti i-
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K uva 28. - Au keille paikoille ym päristöään korkeamm aksi rakennetun 
pengertien periaate . 

vistämisessä on tällöin edullisinta käyttää telaketjutraktoria tai jyrää, jo iden 

jälki tasoitetaan lanaamalla lumen kovetultua. - On muistettava, eitä penger

tien rakentaminen vaatii aina huomattavia kustannuksia. 

2. AJORADAN VALMISTAMINEN. 

Kun tienpohja on saatu liikennettä kantavaksi, vaalii ajorata korkealuokkaisilla 

teillä vielä erinäisiä toimenpiteitä kuormien aiheuttaman vetovasluksen pienen

tämiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Nämä foimenpileel ovat 

tasaaminen, raiteiden uurtaminen ja jäädytläminen. (Ks. s. 19 kohta c, jossa jo 

on käsitelty näitä töitä aukeiden yli menevien fienosien kohdalla.) 

a. Ta.saamrinen. 

Tienpohjan vahvistamiseksi suoritetut aukaisuauraaminen, jyrääminen, lanaami

nen ja laahuskuormalla-ajo ovat omiaan tasaamaan ajoradan epätasaisuuksia. 
Niiden lisäksi on koko lie tarkasteltava, jolloin ajoradan kuoppapaikal täyte
tään lapioimalla ja polkemalla niihin lunta sekä kohoumat lasoifelaan kuokki

malla ja lapioimalla. Erikoisesti on kiinnilellävä huomiota kaarleisiin, jolla ne 

saadaan sopivasti sisäänpäin v ieffäviksi, sekä mäkiin. Samalla aiotaan tiessä 

olevat tarpeeltomat pikku mutkat. 

b. Raiteiden uurtaminen. 

Uurrellujen raiteiden tarkoituksena on toisaalla ohjata reen kulkua ja siten estää 

sen luisumisla tiellä syrjään, toisaalla rajoillaa sen ajoradan osan pinta-alaa, 

jolla kitka on saatava mahdollisimman pieneksi ja kestävyys suureksi (kuvat 

29 ja 30). 

Perusuurtam inen suoritetaan joko ennen perusvesityslä ta ikka vasta sen jälkeen. 

- Ennen vesilysfä siihen voidaan ryhtyä sillo in, kun a joradan liivisfelly lumi

kerros on pakkasen kovelfama ja suhteellisen ohut. Tällä menetelmällä saa-
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Kuva 29. - Lumiperustaisen, höylätyn jäätien poikkileikkaus. 

daan nopeammin ja pienemmällä vetohevosten määrällä suoremmat raiteet, kuin 

uurtamalla vesityksen jälkeen. 

Uurlamisessa käytetään hevosvetoisia raidehöyl iä (ks. s. 32). · Ensimmäisellä 

kerralla vesiltämätöntä tietä höyläftäessä uurretaan niin syvät raiteet kuin maan 
tasaisuus ja höylänterät sallivat. Tällöin on varottava kiviä ja kantoja, sil lä ne 

särkevät helposti höylän !erät. - Vesilelyllä t iellä höylälään ensimmäisellä 

ajolla 1-3 cm raiteet, joita syvennelään toistuvil la ajoilla, kunnes on saavu

tettu 8-10 cm syvyys. 

Ota raiteita uurrettaessa seuraava! seikat huomioon: 

- Raiteiden tulee olla mahdollisimman suora! ja tasaiset. 
Niiden tulee kulkea samassa tasossa lukuun ottamalla kaarrepa ikkoja, joissa 
sisäreunan puolella olevan raiteen on oltava alempana. 

Niiden leveyden tulee suoralla t iellä olla ainakin 1.5" tiellä käytettävien 
rekien jalasleveyllä suurempi ja kaarrepaikoissa ainakin 2 kertaa sitä suu-

• rempi. 

Raiteet eivät pelkällä höylällä tule riittävän hyvät, vaan on niitä oiollava 
ja tasallava raidekuokkaa (kuva 42 s. 30) käyttäen. Varsinkin kaarrepai
koissa ja mäissä tarvitaan korjauksia. 

Jos raiteet on uurrellava jäädyllämältömään ajorataan, on hyvä ajaa tiellä 
ennen vesitystä pari vajaata kuormaa. 

Raiteiden peruskunto on ratkaiseva niiden kunnolle koko ajokauden ajan. 

Raiteet ovat sitä kestävämmät, mitä ohuempi ajoradan lumikerros on ollut 
niitä uurrettaessa. 

Kuva 30. - Maaperustaisen jäätien poikkileikkaus, jossa raiteet on uurrettu 
maakamaraan. 
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Kuva 31. - Lämminvesilaatikko, jossa on 2 kaminaa 
veden kuumentamiseksi. Sen käyttö säästää sekä aikaa 
että vettä. - Valok. S. D. A. 

+ Kuva 32. - Hyvänmaltinen imu- ja nostopumppu. 
Mäntä tehdään torpeedon muotoiseksi, jolloin vettä 
nousee myös alas painettaessa. 

Raidehöylät vaalivat raskaudeslaan ja höyläyssyvyydeslään riippuen 1-4 velo

hevosla. Höylä painoilelaan juuri sen verran, eitä terät pystyvät leikkaamaan . 
Jonovaljastus suoritetaan samalla lavoin kuin aurauksessa (ks. s. 16). 

c. Jäädytfäm1inen. 

Ajoradan jäädyttämisen tarkoituksena on tien käyllöajan pidentäminen, sen 

kantokyvyn parantaminen ja liukumiskilkan pienentäminen. 

Ennen jäädyttämistä on ajoradan oltava ehdottomasti puhdas likaisuuksista. 

Olipa kysymyksessä tien jäädyttäminen koko leveydeltään tai ainoastaan raitei

den kohdalta, on p e r u s v e s i 1 y s s u o r i 1 e 1 t a v a k ä y t t ä e n r u n

s a a s 1 i v e 11 ä. Veden on lunkeuduttava mahdollisimman syvälle, !llieluim

min läpi koko lumikerroksen, jolla tiestä syntyisi mahdollisimman kestävä. 

Pakkanen ei saa o 11 a kova, mikäli käytetään kylmää vettä, sillä kyl

myyden vaikutuksesta muodostuu veden syvälle tunkeutumista estävä jääkuori. 

Raileelloman tien vesilyksessä on tärkeätä, eitä myös aurausvallien alareunat 

jäätyvät koviksi, sillä niiden tehtävänä on pitää reet tiellä. 

Höylätyn jäätien vesityksessä on raiteiden pohja ja reunat saatava vahvimmin 

jäädyletyiksi. Tie kestää täyden kuormituksen vasta sillen, kun raiteen pohja 

on ainakin 5-7 cm ja reunat sivusuunnassa n. 15 cm paksuisessa jäässä. 
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Kaikki liikenne tiellä lukuun ottamalla vesihevosia on kiellettävä siihen asti, 

kunnes jää on kovettunut. 

Myös raiteiden väli on vesitettävä, varsinkin niillä alueilla, joilla suojailmoja 

sattuu usein. On kuitenkin muistettava, eitä kavioura kestää paremmin kulu

tusta, jos sitä ei ole liiaksi jäädytetty. 

Kaarteet on saatava vahvimpaan jäähän. 

Vesitys suoritetaan käyttäen hevosvetoisia, 1.5-2.5 m3:n vesi 1 a a t i koit a 

(kuvat 31 ja 55), joissa voi olla kamina veden lämmiltämiseksi (ks. s. 34). Laa
tikko täytetään käyttäen puisia i m u- j a nosto p u m p p u j a (kuva 32), 
taikka moottoripumppuja. Puisten pumppujen teho on 200-350 minuuffilitraa 

kahdella miehellä. Mooltoripumppujen teho on 700-800 minuultilitraa ja nii

den käyttö tulee vain poikkeustapauksessa (suurilla työmailla) kysymykseen. 

Ensimmäisillä vesityskerroilla laatikko jätetään vajaaksi, jotta se ei painollaan 

särkisi tietä. 

Perusvesityksessä lasketaan keskimäärin tarvittavan n. 9-10 m3 kylmää vettä 

1 km kohti, kun ainoastaan raiteet jäädytetään. Lämmintä vettä käytettäessä 
riittää hieman pienempi määrä. 

d. Milloin tie kannattaa jäädyttää. 

Suonialainen hevonen pystyy keskimäärin voittamaan 1-00 km vetovastuksen 

jatkuvasti sekä kohottamaan vetokykynsä tilapäisesti n. 100 m matkalla .200 
,kg:aan ja aivan lyhyellä matkalla aina 300 kg:aan. 

Matemaattisesti voidaan laskea, kuinka suuren ku orman hevonen jaksaa eri

laatuisilla teillä kuljettaa. - Jäädytlämällä ylämäet voidaan ajaa melkoisesti 

Kuva 33. - Käyttämällä -nostokoukkua saa 
vedenajuri lasketuksi pumppuun jääneen ve
den pois kastelematta itseään. 
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Kuva 34. - Kun hevonen jak
saa vaakasuoralla lumitiellä ve
tää n. 100 j 3 ••• 

voi se vaakasuoralla jäätiellä 
vetää 250 j 3 samalla ponnistuk
sella. 

Pitkä jäädytetty ylämäki, jonka 
kaltevuus on 1:50, vaatii yhtä ~ 
suuren ponnistuksen kuin vaa- 1f 
kasuora lumitie 100 j 3 kuormaa 

ajettaessa. ---··----=="""'-==-.w~--
Lyhyessä, alle 100 m pituisessa 
ylämäessä, jonka kaltevuus on 
korkeintaan 1: 18, lisää hevonen 
ponnistustaan siinä määrin, että 
se pystyy kuljettamaan yhtä 
suuren kuorman kuin vaaka
suoralla lumitiellä. 

suurempia kuormia kuin muutoin. Jäädyttämisen merkitys on sitä suurempi, 

mitä loivempia ylämäet ovat. Jos pitkät ylämäet ovat jyrkempiä kuin 1: 50 tai 

lyhyet mäet jyrkempiä kuin 1: 18, ei kuormien suuruutta voida kohottaa vesit

tämällä tasaisia paikkoja. Jos nousu sitävastoin on näitä lukuja pienempi, kan

nattaa lie jäädyttää koko pituudeltaan, olettaen, eitä muut edellytykset ovat 

~ille olemassa (kuva 34). 

3. OHJEPUUT. 

Ohjepuul puhdistetaan lumesta ja niitä täydennetään tarpeen vaatiessa. On 

tarkasteltava, eitä ne ovat oikealla korkeudella sekä toisiinsa eitä ajoradan 

korkeuteen nähden ja että ne on· kiinnitetty kunnollisesti (kuva 35 , ks. s. 12). 

4. KINOSTIMET. 

Kinostimien kiinnittämistä varten pyslyleltyjen seipäiden väliin - havukinosti

mien ollessa kysymyksessä - pingoitelaan 1-3 rautalankaa, joiden varaan 

asetetaan 1.1-1.3 m mittaisia, hakkuupalsloilta luotuja kuusenoksia, tyvet ylös

päin. Jos käytetään yhtä lankaa. lapioidaan oksankärkien painoksi lumi
harkkoja. 

Sälekinostimel, joiden käyttö niiden kalleuden vuoksi tulee ainoastaan poik

keustapauksessa kysymykseen, sidotaan raulalangoilla tukiseipäisiin (ks. s. 12). 

Maaston salliessa voidaan kinostimien asemesta aurafa vastaaville r aikoille lumi

valli. Tien suuntainen, n. 5 m etäisyydellä siitä oleva aurausvalli suojaa juoksu-
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Kuva 35. - Ohjepuilla vahvistettu 
ajoradan reuna. Pimt ovat oikealla 
korkeudella ja lumesta puhtaat. -
Valok. S. D. A. 

+ Kuva 36. - Varsitien ja maantien 
risteyttä osoittava, viimeksi mainitun 
varteen pystytettävä varoitusmerkki. 

lumelta, mutia on tehoton pyrylumen suojana. 10-15 m etäisyydellä oleva 
valli vaikuttaa päinvaslaisesti. Tämän vuoksi on syylä käyttää ainakin kahta 

eri etäisyyksillä olevaa aurausuraa. 

S. SIVUUTTAMISPAIKAT JA PALUUTIE. 

Sama~aikaisesli kuin varsinainen ajolie saatetaan liikennöitävään kuntoon, käsi

tellään vastaavin toimenpitein myös sivuullamispaikat ja paluutie pitäen mie

lessä, että niiden kunto saa olla huomattavasti varsitien kuntoa vaatimatto

mampi. Poikkeuksen tekevät kuitenkin ne paikat, joita käytetään menosuun

nassa kuormien kanssa sivuuttamiseen. Niiden on oltava varsilien kanssa samaa 

kuntoisuusluokkaa (ks. s. 14). 

6. JARRUTUSAINE. 

Käytettäessä alamäissä jarrutusaineena sahanjauhoa, olkia, havuja tai muura

haispesiä, on niitä varattava riittävät määrät koko talven kulutusta varten. -

Kuivat sahanjauhot ja oljet ovat parhaita, sillä ne eivät kuluta jalaksia eivätkä 

sulata ajorataa kevätauringon paistaessa. Havuihin ja muurahaispesiin on tur

vauduttava ainoastaan hätätilassa (ks. s. 14). 
' 

7. MAANTEIDEN JA RAUTATEIDEN RISTEYSPAIKAT. 

Maanteiden ja rautateiden risteyspaikat varustetaan asiaan kuuluvilla varoitus

merkeillä. - Yleiselle maantielle tulevat varoituskolmiot (kuva 36) pystytetään 
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lähelle tien reunaa tienpinnan ulkopuolelle n. 150 m etäisyyteen risleyspaikasta 
sen kummallekin puolen, siten eitä ne ovat risleyspaikkaan päin kalsoltaessa 

tien oikealla puolella. Pystyltämisen voi suoriltaa myös paikallinen tiemestari 

työnantajan kustannuksella. Myöskin varsilielle on syylä pystyttää varoilus
taulu muistultamaan risteyspaikasta. - Rautatien saa varsitie ylittää ainoastaan 

rafainsinöörin luvalla, joka huolehtii myös asiaan kuuluvan varoitusmerkin pys

lyltämiseslä sekä siitä, eitä veturit antavat tarpeelliset varoitusvihellyksel. 

Ajokauden päätyttyä on huolehdittava varoitusmerkkien poistamisesta. 

TEIDEN HOITO 

Säätekijät ja liikenne aiheuttavat jatkuvasti tiessä kuljetusta haittaavia muutok

sia. Tästä johtuen tarvitaan koko ajokauden ajan hoilotoimenpileitä, joista osa 

suoritetaan hevosveloista kalustoa käyltäen ja osa miesvoimin. 

A. HEVOSILLA SUORITETTAVAT TYOT. 

Hoiloloimenpileinä, joissa käytetään hevosvetoista kalustoa, tuleva! 1 u m i

t ei 11 ä kysymykseen lähinnä auraus ja lanaus, joskus jyräys sekä j ä ä te i l lä 

auraus, höyläys, (raiteiden puhdistaminen) ja vesitys. 

1. AUiRAAMIMEM. 

Auraamiseen ryhdytään heti, kun ajoradalle on kertynyt kuljetusta hailtaava 

lumikerros. Jos se on ohut, on sekä lumi- eitä jääteillä parasta käyltää suh

teellisen kevyitä, auraussiivillä varustettuja raidehöyliä (kuva 37), jotka samalla 

tasaavat ajorataa. Vasta runsaassa lumessa on auraltava varsinaisella lumi

auralla. Tällaisen auran tulee olla 2-siipinen ja siipien lunlavyöryltävät (ks. 
s. 31 ). 

Ellei tietä ole alun perin avaltu riiltävän leveäksi taikka talvi on odotettua 

lumisempi, saattavat aurausvallit muodostua niin korkeiksi, eitä hoiloaurauk

sessa tavallisilla auroilla lumi valuu takaisin tielle. Tällöin on vallit madallet

lava käyltäen erikoisia rekeen kiinniteltävää levilyssiipeä taikka pienen kuor

man päälle nosleltua ja kiinnileltyä puoliauraa. Jos on käytettävissä 2 puoli

auraa, jotka ovat toistensa peilikuva!, sidotaan ne vastakkain ja käytetään niitä 
siten samanaikaisesti (ks. s. 31 ). 

l. HÖYLÄÄMIMEM. 

Hoitohöyläyksen tarkoituksena on pitää jääleiden raiteet puhtaana roskasta, 

lannasta ja lumesta sekä säilyltää ne suorina ja oikean syvyisinä. Vähäisistä kor

jauksista huolehtivat liemiehel, kuten jälempänä esitetään. Kun katsotaan kor

jallavien raileenosien olevan siksi pitkiä, eitä niitä tavanomaisella tiemiesmää-
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Kuva 37. - Kevytrakenteinen, 30 
cm lumensyyvyyteen asti hoito
auraukseen soveltuva raidehöylä. 
- Valok. S. D. A. 

->- Kuva 38. - Kovilla pakkasilla 
on tietä vesitettävä »kelin» paran
tamiseksi. 

rällä ei saada riittävän nopeasti kuntoon, on ryhdyttävä höyläykseen. Höy
län terät asetetaan ainoastaan sen verran oltaviksi, eitä normaali 5-7 cm:n 
raidesyvyys saavutetaan välittömästi suoritetun vesilyksen jälkeen. 

Hoitohöyläyksessä käytetään tavallisesti samaa kalustoa kuin uurrettaessa rai

teita .ensimmäistä kertaa. Pelkkään raiteiden puhdistamiseen voidaan käyttää 

myös kevyitä, elureen perään kiinnilettäviä höyliä (kuva 37). 

'Kevälpuolella on höylääminen suoritettava ilta isin. 

3. LAHAAMIHEN. 

Poistettaessa liikaa lunta auraussiivillä varuslefuilla raidehöylillä taikka puhdis
lettaessa niillä raiteita ne tasaava! samalla ajoradan pintaa. Tästä syystä ei 
höylätyillä jääleillä tule varsinainen lanaaminen hoitoloimenpiteenä kysymyk

seen. Sen sijaan raiteellomia jääteitä ja lumileitä on tarvittaessa lasattava 
Janalla, jonka leveys on aurausuran pohjan leveyttä vastaava (n. 1.5 m) (kuva 

26, s. 17). 

4. VESlnÄMINEN. 

Höylätyn jäätien raiteet on vesiteltävä aina jokaisen höyläyksen jälkeen. Ko
villa pakkasilla on niitä vesitellävä lisäksi aamuisin ennen ajon alkua »kelin» 
parantamiseksi (kuva 38). Sitä ennen on ra iteet puhdistettava huolellisesti. 

- Vesihevosen on lähdettävä liikkeelle aamuyöstä, siten että lie on kunnossa 
ensimmäisiä kuormia ajettaessa. Kevälpuolella on vesittäm ine n suoritettava 
iltaisin heti höyläyksen jälkeen, jotta raiteet voivat kovettua yöpa kkas ien vai

kutuksesta. 
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Raidevesityksessä on edullisinta käyttää lämminvesilaatikkoa, mikä on omiaan 

säästämään vettä, aikaa ja kustannuksia. Tällöin täytetään vesilaalikko jo ill,alla 
ja annetaan tulen kyteä kaminassa koko yön. Aamuvarhaisella liikkeelle läh
dettäessä vesi on niin kuumaa (n. 60-70° C), eitä 2.5 m3 laatikolla pystytään 

vesillämään raiteet n. 3 km matkalta. Jos lie on pitempi, täytetään laatikko 

puoliväliin lyhjennyttyään uudelleen, joko vedellä taikka lumella, annetaan ve

den lämpötilan kohota jonkin aikaa ja jatketaan sen jälkeen työtä. Raidevesi

tystä varten tulee laatikon vesireikien olla etu- ja takareen välissä, jolloin ta

kareen jalaksel toimivat »kaavarekenä» tasaten jäljen. Jolla myös raiteiden 

reunat jäätyisivät lasaisiksi, levennetään vesireen lakajalakset 1" muiden tiellä 
käytettävien rekien jalaksia leveämmiksi naulaamalla niiden ulkosyrjiin pel

lillä päällystetyt laudat. - Kylmää vettä käytettäessä lasketad11" sitä tarvittavan 

keskimäärin 2-3 m3/ km kerralla koko ajorataa jäädylelläessä. 

Kaviouran vesittäminen tulee kysymykseen ainoastaan silloin, kun se on kulu

nut kourulle taikka sen kuluminen lisääntyy suojailmojen vaikutuksesta huomat

tavasti. Kevälpuolella sitä on vesitettävä runsaammin kuin alkutalvesta. 

5. PENGERTEIDEN KÄSITTELY. 

Jyräämällä taikka lraktorilla tiivistetyt tiet tai tien osat hoidetaan näitä samoja 

välineilä käyttäen. Jos tällainen pengerlie aukeilla paikoilla on riittävästi ym

päristöään korkeammalla, jolloin kinostumisvaaraa ei enää ole, voidaan lar-
• vittaessa käyttää myös auraa. Höylätyin raitein varusteltu pengerlie hoidetaan 

samaan lapaan kuin tavallinen höylätty jäätie. 

B. MIESVOIMIN SUORITETTAVAT TYOT. 

Jokaisella hoidetulla tiellä, olipa kysymyksessä lumi- taikka jäätie, tarvitaan ajo
radassa ilmenevien vaurioiden korjaamista varlen tiemiehiä eli ns. »tieinsinöö

reJa». Heidän lukumääränsä riippuu varsitien pituudesta, liikenteen suuruu

desta, sääsuhteiden kehittymisestä, tielyypistä ja maastosta. Jäätietä lasketaan 

yhden miehen tavallisesti pystyvän hoitamaan 1.5-3.0 km matkan. Lumilie 

vaalii jonkin verran enemmän työvoimaa, koska sen kuluminen on nopeampaa. 

Tiemieslen on oltava hyvin perehlyneilä tehtäväänsä, sillä työ on vaativaa ja 
tien kunnossa pysymiselle välttämätöntä . 

Tiemieslen tehtävät ovat seuraavat: 

1. RAITEIDEN KUNNOiSSAPITO JA HEITTEIDEN TASAAMINEN. 

Jos raileisiin syntyy mutkia, on ne oiollava (kuva 39). Kaarrepaikoissa on 

raiteita levilettävä ja usein myös syvennetlävä. Yleensä ajorataan ilmestyvät 

kuopat ja heitteet on tasatlava joko lapioimalla lunta niihin taikka kuokki

malla harjanteet pois. 

28 



.) 

Ku~a 39. - Tiemiehen on oiottava 
raiteissa olevat mutkat ja tasattava 

heitteet. 

Kuva 40. - Tiemiesten on huoleh
dittava, että alamäissä on - keli 
huomioon otettuna - juuri sopiva 
määrä jarrutusainetta, ei liian pal-

jon eikä liian vähän. 

1. SIVUVIERUJEN JA OHJEPUIDEN KORJAAMINEN . 

Ellei lienpohjaa ole riittävästi vahvisteltu ja varsinkin silloin, kun huonon rai

vauksen lakia ajorata kulkee paksun lumikerroksen päällä, syntyy suojailmoilla 

ja josk.us mulloinkin tiehen sivuvieruja. Jos kavioura muodostuu syväksi, luis

kahlaval reen loiset jalaksel helposti siihen aiheuttaen kahdet raiteet ja tien 

kallistumisen. - Mikäli vauriota ei saada korjatuksi raiteita syventämällä, on 

jeko koko tienpintaa alennettava taikka syntynyt vierre täytettävä. Viimeksi 

mainitussa tapauksessa asetetaan a;oradan reunaan tien suuntainen puu ja täy
tetään ·sen sekä alkuperäisen raiteen välinen osa kuorilla, risuilla tai havuilla 

sekä lumella ja jäädytetään. 

Ohjepuul pidetään lumesta puhtaina ja tarvittaessa niitä kohotetaan ylöspäin 
jc; luetaan lujasti. 

3. ALAMÄKIEN HOITO. 

Alamäkien raiteet on pidettävä jääleillä - varsinkin silloin, jos lie niiden 

kohdalla kaartuu - ajoturvallisuuden lakia riittävän syvinä. Lisäksi on huoleh

dittava, että ja r r u t u s a i ne t ta c n ajo rad a 11 a j u u r i s o p iva m ä ä

r ä ja sopivissa kohdissa mäkeä (kuva 40). Jos sitä on liikaa, juuttuu kuorma 
kiinni, jos sitä on liian vähän, muodostuu ajo vaaralliseksi. Liukkaalla kelillä 

tarvitaan jarrulusainetta enemmän kuin kireällä. 

4. AJORADAN (RAITEIDEN) PUHDIST AMINEM. 

Ajoradalle kertyy - varsinkin suurilla työmailla - hevosenlantaa, kuoria, oksia 

ja muuta likaa, joka lisää suuresti kitkaa ja jouduttaa keväällä tien sulamista. 
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Kuva 41. - Tiemiehen va
rusteisiin kuuluva turve
kuokka, joka soveltuu ajo
radan tasaamistöihin jo tien 

raivausvaiheessakin. 

+ Kuva 42. - Höylättyjen 
jääteiden hoidossa on vält
tämätöntä käyttää raide
kuokkaa, jonka tulee olla 
juuri raiteen levyinen. Se 
voidaan mukavasti valmistaa 

tavallisesta turvekuokasta. 

Varsinkin raifeet on pidettävä niistä puhtaina. Rekien väliketjul kuljettavat 

likaa keskitieltä raiteisiin, mistä syystä on viisainta puhdistaa koko ajorata. En
nen vesilystä on ainakin raiteiden oltava täysin puhtaat. 

5. KINOSTIMIEN KOHOTTAMINEN. 

Kinostimet käyvät tien suojana tehottomiksi, jos ne pääsevät hautautumaan liian 
syvälle lumeen. Tästä johtuen on ne tarvittaessa kohotellava alkuperäiseen 

korkeuteensa. 

6. MUUT TEHTÄVÄT. 

Ajorata on pidettävä k o h v a j ä ä s 1 ä vapaana. Suojaajat on tarvittaessa ha

kattava kirveellä auki, täytettävä puilla ja katettava kuusen havuilla. Pitämällä 

vettä valuva rinne lumesta puhtaana saattaa eräissä tapauksissa routa syventyä 

siinä määrin, eitä valuminen lakkaa. Ojan yläpäähän sijoitettu suolasäkki, joka 

pitää veden sulana tavallista kylmempänäkin aikana, suojaa ojaa jäätymiseltä. 

Telapuilla on taipumusta nousta liikenteen painon vaikutuksesta näkyviin. Tar
vittaessa ne on painettava takaisin tai poistettava. 

Tarpeen vaatiessa on tiemiesten osa 11 istuttava he v os voimin suo
ri te t tavi i n hoi 1 o t ö i h i n apumiehinä. Tällöin heidän perusteellinen 
ntientuntemuksensa» on suureksi avuksi. 

Tiemiesten on myös valvottava, etteivät ajomiehet juonna puita niin lähelle 

varsilietä, että niitä uudelleen kuormallaessa tie tukkeutuu. Heidän on myös 

valvottava, että m ä ä r ä y k s i ä 1 i i k e n n e j ä r j e s t y k s e s t ä, k u t e n 

p a 1 u u tie n käytös 1 ä, nouda 1 et aan. Toisaalta heidän on olettava 

varteen ajomieslen tekemät, tien kuntoci ja korjaamista koskevat huomau

tukset. 
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7. TIEMIESTEH VARUSTEET. 

Jokaisella liemiehellä tulee varusteinaan olla tavallinen lurvekuokka (kuva 41), 

raidekuokka (kuva 42), mieluimmin metallinen lumilapio ja kirves. Joissakin 

tapauksissa on raulakangesla ja pelkeleeslä myös apua. Työvälineet voidaan 

mukavasti k~ljeltaa pienellä kelkalla, jota samalla voidaan käyttää jarrulusaineen 

siirläm:seen (mikäli käytetään kuopasta olettavaa maata tähän tarkoitukseen). 

ERILAINEN TIENHOITOKALUSTO, SEN VALINTA 
JA KUNNOSSAPITO 

Riippuen lielyypislä, joka puolestaan on riippuvainen työmaan suuruudesta, 

ajomatkan pituudesta ja paikallisista olosuhteista (lumen paljoudesta), tarvitaan 

erilaista lienhoilokalusloa. 

l u m i 1 ei 11 ä vähälumisilla alueilla tullaan toimeen suhteellisen vaatimattomilla 

lumiauroilla ja lanoilla. Runsaslumisilla seuduilla on auralle asetettava jo huo

mattavasti suuremmat vaatimukset. Tällöin tulee jo kysymykseen useampien 

aurojenkin käyttö, joista loisilla avataan lie, loisilla levennelään sitä tai suori

tetaan hoiloauraust11. - lumileidenkin raiteiden lasaamisessa voidaan käyttää 

raidehöylää. 

Jää 1.e i 11 ä tarvitaan aurauskaluston lisäksi raidehöyliä, vesilaalikoila ja pump

puja, joskus myös !anoja ja jyriä. 

Peng e r 1ei11 ä on jyrä välttämätön, ellei lumen liivislämiseen käytetä trakto

'ria. ,lisäksi tarvitaan aina lana. Rakenlamisvaiheessa voi lumiaura olla tar

peen sekä - käytettäessä höylällyjä raiteita - myös raidehöylä. 

Maassamme käytettävä lienhoilokaluslo on Iällä hetkellä kehitysvaiheessa, mistä 

johtuen ei voida toistaiseksi suositella määrättyjä tyyppejä ehdottomasti parhai

na. Kehitys näyttää johtavan siihen, eitä alamme ainakin osittain käyttää sa

mantapaisia kalu&toa kuin ruotsalaiset, mistä syystä seuraavassa esitetään myös 

joitakin heidän mallejaan - siitäkin huolimatta, ellei niitä nykyisin ole meillä 

saatavissa. 

Eri tehtäviä varten on valmisteltu hyvinkin erikoistuneita laitteita, joilla on suh

teellisen rajoitetut käyllömahdollisuudet. Toisaalta on pyritty valmistamaan lait

teita, joilla olisi mahdollisimman monipuolinen käyttö. Tällaisia ovat höyläys

laitteella varustetut aurat, levilyssiivillä varustetut aurat ja lanaamislyöhön so

veltuvat raidehöyläl. 

A. LUMIAURAT. 

Siipien mallin puolesta aurat jaetaan 1 u n 1 a 1 yö n 1 ä v i i n ja 1 u n 1 a vyö

r y t t ä v i i n. 
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Lunta työntävät puristavat lumen syr1aan (kuva 43). Ne ovat sitä kevyempiä 

vetää, mitä loivemmassa kulmassa siivet ovat vetosuuntaa vasten, siis kuten 

muutkin aurat. t-.liitä voidaan käyttää hyvällä menestyksellä ainoastaan aurat

faessa löysää, kuivaa lunta. 

Lunta vyöryltävät siivet voivat olla joko koveria, jolloin ne kohottavat osan 

lumesta ylöspäin kääntäen sen sitten syrjään (kuvat 44 ja 45), taikka suoria, 

mutia varustetut tähän suoraan osaan kiinnitetyillä levyillä, joita myöten lumi 

nousee ylös kaaluen syrjään (kuva 47). Lunta vyörytlävillä siivillä varustetut 

aurat kulkevat vakavammin ja ovat varsinkin syvässä, raskaassa lumessa huo

mattavasti edellisiä kevyempiä jättäen paremman aurausjäljen. 

Edelleen åurat voivat olla joko y ks i s i i p i s i ä, ns . puolialUOja (kuva 4'8), tai 

k a ks i s i i p i s i ä eli kokoauroja (kuvat 43-47). Yksisiipiaurat soveltuvat hy

vin teiden aukaisuun kapeilla lumileillä ja sopivat näin ollen juuri pienien työ

maiden auroiksi. Hoifoauroina ne eivät ole käyllökelpoisia, ellei niitä ole 

kahta, toistensa peilikuvia, jotka voidaan liittää yhteen kokoauraksi. Muutoin 

ne näet jättävät tien aaltoilevaksi. Lunta vyörytlävillä siivillä varustetut puoli

aurat soveltuva! erinomaisesti levifysauroiksi . - Kaksisiip iaural tasaavat ajo

rataa, mistä johtuen ne ovat lunlavyörytlävillä siivillä varustettuina parhaita 

mahdollisia hoiloauroja. Vaikeissa olosuhteissa niillä ei yleensä saa tietä riit

tävän leveäksi, mistä johtuen niiden lisäksi joudutaan käyttämään erikoisia levi
lysauraa. - Kapeita kaksisiipiauroja käytetään kaviouran aukaisuun vaikeissa 

lumiolosuhleissa (Junia yli 60 cm). Ne ovat tällöin tavallisesti lyönnetläviä 

(kuva 46). 

Sekä aukaisu- eitä hoiloauraukseen on tarkoitettu maassamme suurilla työmailla 

yleisesti käytössä olevat aura-höyläyhdistelmät (kuva 43). Vaikeissa lumiolosuh

teissa aukaisuauraus on niillä kuitenkin raskasta - varsinkin vanhimmilla mal

leilla, joiden siivet ovat lunta työntävät. Hoiloaurauksessa ne jättävät suhteel

lisen tasaisen jäljen. Jos Junia on paljon, eivät ne kuitenkaan tällöin pysty 

sitä työntämään riittävän kauaksi, vaan osa valuu takais in tielle. Niiden lisäksi 

on syylä käyttää kevyempää aukaisuauraa ja joissakin tapauksissa myös eri

tyisiä levilyssiipeä (kuva 49). - Kokemukset uusimmista kevylrakenleisisla, 

lunta vyöryltävillä siivillä varuistetuisla aura-höyläyhd islelmistä ovat toistaiseksi 

vähäisiä, multa on todennäköisiä, eitä ne ovat sekä aukaisu- eitä hoiloaurauk

sessa entisiä malleja parempia (kuva 50). 

B. RAIDEHOYLÄT. 

Raidehöylät voivat olla joko yks inomaan höyläyslyöhön käytettäviä taikka tar

koitetut myös auraamiseen, lanaamiseen taikka molempiin . Höylänterät voivat 

olla joko kiinteät (kuva 51) taikka korkeudeltaan säädettävissä olevat (kuvat 

52-54). I' :"': 
Maassamme on pääasiallisesti käytelty ra idehöyliä, joissa on siivet auraamista 

varten (kuvat 43, 50 ja 53). Tähänastiset kokemukset ovat osoittaneet, että par-
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Kuva 43. - Lunta työntävillä siivillä 
varustettu aura-höyläyhdistelmä on 
aukaisuaurauksessa raskas - varsin-

kin raskaassa lumessa. 

Kuva 44. - Kevytrakenteinen, pie
nille työmaille sovelias aura, jonka 

kärkiosa on lunta vyöryttävä ja 
takaosa -työntävä. 

Kuva 45. - Sekä aukaisu- että hoitoauraus käy hyvin lunta vyöryttävillä 
metallisiivillä varustetuilla kaksisiipiauroilla. - Valok. S. D. A. 

Kuva 46. - Vaikeissa olosuhteissa 
voidaan kavioura avata erikoisella 
työnnettävällä kavioura-auralla. 

Valok. S. D. A. 

Kuva 47. - Pienten työmaiden au
kaisu- ja hoitoauraukseen voidaan 
hyvin käyttää osittain lunta nosta
villa siivillä varustettua kaksisiipi
auraa. + 
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hailen tullaan toimeen suhteellisen keveillä malleilla, joiden te rät ovat n. 38° 
kulmassa tiehen nähden ja leroiletul n. 20° kulmaan. Nopea korkeudensäälö 011 

suolava, koska silloin on helpompi uurtaa ra iteet samalle korkeudelle. - Jalas
Ien suuntaiset, takaosastaan sarana!la kiinniletyt terät ovat osoittautuneet ras

kaimmiksi. Niiden ~äytöslä olisi luovuttava. 

Ruotsalaiset käyttävät raiteiden puhdistuksessa keveitä, efureen jälkeen kiinni

lettäviä höyliä, joic;len painoksi nostetaan takCl.!..!:_ki (kuva 37, s. 27). Tämä malli on 
käyttökelpoinen meilläkin pienillä työmailla. Sitä voidaan lisäksi käyttää hoilo
auraukseen aina 30 cm lumensyvyyteen asti. Leikkaussyvyys on säädeltävissä 
ainoastaan velotangon kiinnityskorkeutta muuttamalla. Kohvajään höyläämi
seen se on liian heikkorakenteinen. 

Raskaahkoon höyläykseen samoin kuin auraukseen n. 40 cm lumensyvyyleen 
asti soveltuu kuvassa 51 esitetty raidehöylä. Höyläyssyvyyttä voidaan säätää 
muuttamalla auransiipien korkeutta jalaksiin nähden. 

Sekä höyläämiseen että lanaamiseen on tarkoitettu ruotsalainen yhden raiteen 

raidehöylä (kuva 52), jonka terä on U-muoloinen ja korkeudeltaan säädeltä
vissä. 

Raidehöylän terien leveyden on oltava 1.5-2.0" tiellä käytettävien rekien 
raideleveyttä suurempi. 

C. LANAT. 

Monessa tapauksessa jo aurat tai raidehöylät jättävät riittävän tasaisen jäljen, 
jolloin varsinaisia lanaa ei tarvita. Milloin riittävää tasaisuutta tielle ei muu
toin saada, on käytettävä lanaa (kuva 26, s. 17), jollainen voidaan helposti val
mistaa työmaallakin. Pengerleillä on syytä aina käyttää erill istä lanaa. 

D. JYRÄT. 

Yksinkertaisen, puusta valmistelun jyrän rakenne selviää kuvasta 27 (s. 18). Hälä
tilassa voidaan se koota tavallisten kärrynpyörien varaan. Joissakin tapauksissa 
tullaan toimeen tavallisella maanviljelysjyrällä. - Piikkijyrässä tulee piikkien 
pituuden olla n. 15 cm. 

E. VESILAATIKOT. 

Vesilaalikot ovat joko puusta tai metallisia valmisteltuja. Puiset eivät o le herk

kiä jäänmuodoslumiselle, mutta ovat lyhylikäisiä. Paras puisten vesilaalikoiden 
malli on soikea (kuva 55), jollainen valm istetaan kimmislä vanleiden avulla. _ 

Veden juoksuttaminen tielle tapahtuu tavallisesti laatikon perässä olevien yhden 
tai useamman, lapeilla suljettavan reiän kautta. Tappeja käytännöllisempiä ovat 
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Kuva 48. - Kaverilla, lunta vyöryttävillä siivillä varustetut puoliaurat sovel
tuvat hyvin lumiteiden aukaisuauraukseen ja levitystyöh"ön korkealuokkai

silla teillä kaksisiipiauran lisänä. - Valok. S. D. A. 

Kuva 49. - Joko tukkirekeen taik
ka erikoisrekeen kiinnitettävä levi
tyssiipi, jonka käyttö tulee kysy
mykseen runsaslumisilla seiiduilla. 
- Valok. S. D. A. 

Kuva 50. - Uusimallinen, suhteellisen kevyt, lunta vyöryttävillä siivillä va
rustettu aura-höyläyhdistelmä, jossa höylänterien korkeutta voidaan nopeasti 
muuttaa. Se soveltuu hyvin korkealuokkaisten jääteiden raiteiden höyläyk-

seen sekä aukaisu- ja hoitoauraukseen. 

Kuva 51. - Kiinteäteräinen, raskaa
seen höyläykseen sekä hoitoaurauk
seen 40 cm lumensyvyyteen asti tar
koitettu raidehöylä, jonka höyläyssy
vyyttä voidaan säätää muuttamalla 
auransiipien korkeutta jalaksiin näh-

den. - Valok. S. D . A. 

Kuva 52. - Sekä höyläämiseen että 
lanaamiseen tarkoitettu, U-muotoi
sella, säädettävissä olevalla terällä 
varustettu yhden raiteen höylä. -

Valok. S. D. A. 
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Kuva 53. Vanhanmallisen aura-
höyläyhdistelmän höyläyssyvyyden 

säätölaitteet. 

Kuva 54. Uudenmallisen aura-
höyläyhdistelmän höyläyssyvyyden 

säätölaitteet. 

hanat, joilla aukkojen suuruus voidaan säätää. On parempi käyttää yhtä suuria 
kuin useata pientä reikää, sillä aukon avaaminen ja sulkeminen sekä jäästä ja 
roskista puhtaana pitäminen on silloin helpompaa. Jolta vesi virtaisi halultuihin 
tienkohtiin, on reikien alle sijoitettava - mieluimmin pellistä valmistettu - levi
ty.slauta. Raiteiden vesitys tapahtuu parhaiten laatikon pohjaan, etureen jalak
sien taakse tehtyjen säädetlävien vesireikien kautta (ks. s. 28). 

Vesilaatikon tilavuuden tulee olla 1.5-2.5 m3• Mikäli tien rakennusvaiheen 
aikana tai jostakin syystä muulloin hevonen ei jaksa kuljettaa näin suuria vesi
määrää, voidaan laatikko jättää vajaaksi. Laatikko sijoitetaan mieluimmin pari
rekeen, jolloin sen kääntäminen vedenotlopaikoilla ja tiellä on helpompaa. 

Kokemukset lämpimän veden käytöstä ovat olleet poikkeuksetta hyviä. Vesi 
lämmitetään laatikkoon sijoitetuilla kahdella kaminalla, kuten kuva 57 osoittaa. 
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Kuva 55. - Kimmistä valmistetun soikean kylmävesilaatikon rakennusperi
aate. Rakenne tiivis ja kestävä. Vesireikiä yksi. 
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Kuva 56. - Vanhanmallinen kyl
mävesilaatikkq, jonka laitoihin on 

kaikkialle muodostunut jäätä. 
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Kuva 57. Lämminvesilaatikon 
lämmitysjärjestelmä. Ilmansaantia 
varten johdetaan laatikon sivusta 
putket kaminoihin. Lauhdeveden 
poistamiseksi on savutorvien alim
masta kohdasta johdettava laatikon 

pohjan läpi putket. 

F. VESIPUMPUT. 

Tavallisimmin tulee kysymykseen puusta valmistetfujen imu- ja nostopump

pujen käyttö (kuva 32 s. 22). Tällaisen pumpun pohjaläppä valmistetaan 
joko pellistä tai puusta. Männässä käytetään ns. kukkaroventtiiliä, joka valmis
tetaan joko kromiparkitusta- taikka saappaanvarsinahasta. Laudoisla valmistet
tua nenkulmaista pumppua kestävämpi ja kevyempi on kimmislä valmistettu 
pyöreä pumppu (kuva 58). - Käytfämällä torpeedon muotoista männänvar!ta 
nousee vettä myös alas painettaessa, mikä on omiaan keventämään työtä. 

Mootforipumppujen käyttö tulee kysymykseen vain suurilla työmailla, joilla jou

dutaan jatkuvasti pumppuamaan suuria vesimääriä. 

Kuva 58. - Kimmistä rakennettu 
tiivis ja kestävä puupumppu. Va
semmalla olevasta kuvasta selviää 
pohjaventtiilin rakenne. 
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G. KALUSTON KUNNOSSAPITO. 

Ajokauden päätyttyä on aurat, höylä! ym. kalusto varasfoifava katoksen alle. 

Ellei tähän ole mahdollisuuksia, on ne sijoitettava aluspuiden päälle. Keväällä 

suoritetaan myös kaikki korjaukset, puhdistaminen, maalaamisef ja rasvaamisef. 

Tarvittaessa puhdistetaan metalliaurojen liukupirnat feräsharjalla ruosteesfa, van

hasta maalista ja liasta, jonka jälkeen ne sivellåän lyijymönjällä. Sen kuivuttua 
ne maalataan hyvällä lakkavärillä. Muut osat fervafaan tai maalataan mönjällä, 

lukuun ottamalta pultteja, muttereita ja muita liikkuvia osia, jotka rasvafaan. -
Auroja ei saa päästää ruostumaan, sillä silloin saattaa muutoin hyväkin laite 

muuttua käyttökelvottomaksi. 

Tienhoilokalusfo merkitsee huomattavaa pääomaa. Tästä syystä sitä on käsitel
tävä ja hoidettava huolella. 

Metsäteho jalkaa aloittamiaan fienhoilokalustoa ja sen käyttöä koskevia tutki

muksia. Niiden tuloksista fiedoifefaan Metsätehon julkaisuissa tai fiedoituksissa. 

Pyydettäessä annetaan Mefsälehosfa yksityiskohtaisempia tietoja erilaisesta ka

lustosta. 
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