


Kalle Putkislo: 

Hevostalviteiden 
Ka hden viimeksi kuluneen ha nkintakauden a ikana 

on i\Ietsätehon toimesta suoritettu vertailevia tienhoito
kalustotutkimuksia Saarijärvellä Enso-Gutzeit Osake
yhtiön työmaa lla ja ma initun yhtiön suosiollisella avus- · 
luksella. Puuttuma tta lä hemmin siihen suuria rvoi een 
työhön , jota a ikoinaan metsä työnjohtaja Ailloniemi 
ekä myöhemmin m etsiinhoitajat Oula ja J-lildt>n ova t 

suorittaneet tienhoitokalustomme kehittämiseksi , on 
edell i en lisäksi ma inittava A. Ahlström Osakeyhtiön 
met ii nhoitaja J. E. Arnkilin ja Kajaani Oy:n omilla 
'llueillaan parina talvena jä rjestäm ä t kalustokokeilut 
Viimeksi mainittuihin on m yös Metsä tehon edustajall a 
ollut tila isuus tutustua . - Näiden tutkimusten ja ko
keilujen tarko ituk ena on oll ut eri tyypin he\'os ta lvi
teille parhaiten soveltuvan tienhoitokaluston löytämi 
nen ja kehittäminen. 

Talven 1947-48 a nta mia kokemuksia on selostellu 
Metsä tehon julkaisussa n :o 151). -- Seuraa\'assa on 
lä hinnii tarkoituksena e itellä nykyisen käsityk en mu
kaan suositeltavia tienhoi tovä lineitä ja laitteita. Vii
meis ten tutk imusten an tamia tuloksia sella isenaan si
vutaan va in osittain. 

E•·i sum·ujsille työmaille ja eri tietyypeille 
soveltuva kalusto. 

Suurille ajotyömaille, joilla pyritään korkea luokkai -
iin teihin , on luon teenoma is ta monipuoli en kalu ton 

tarve. Kun kalu toa, varsinkin raidehöylää ja \'es ilaa tik
koa, joudutaan ajoradan kunnossa pitämisck i käyttä
mään usein , on tärkeintä, että hy,·ä • jälki • saadaan 
ma hdo llisimman p ienin käyllökuslanm!ksin Toisin a
noen la itte ide n hankinta hinta ei ole ratkaise,·a , vaan 
on tärkeä tä , että nii tä voidaa n käylläii mahdollisim
ma n pienellä mies- ja hevostyö,·oima lla. Pienlen työ
mc;iden ka luston sen ijaan on olla,·a halpaa, koska 
han·oin käytettyjen Iai lleiden korkea t hankinta- ja kuo
letuskuslannuksel vähi.i i ille puumäärille jaettuina li 
siiisivä t kohtuuttom asti tie- ja kokonai ku tannuksia. 
.Jo en tuude taa n on käyt ett ävissä korkealuokkaisia 

1\uva 1. - Åmse/e-höylä alkuperäises ä muodossaan. 

METSÄTEHO TI EDOITUKSIA n :o 32 

hoitokalustosta 

Kuva 2. - Amsele-höylästä kehitelly uusi malli, joka so
ve/luu käytettäväksi auraamiseen ja höyläämiseen pienillä 

työmailla ja lumiteillä sekä raiteiden puhdistukseen 
,iääteillä. 

teitä varten ha nkittua kalustoa , voidaan itä tietysti 
käyttää m yös pienillä työm a illa . Var inkin Länsi- ja 
E telä-Suom en pääasia llisesti ajomie Ien hoidossa ole
villa te illä kaivataan kuitenkin yksinkerta isia ja halpa
hinta isia lai tteita. 

Runsaslumisi/la a lueilla, kuten Kainuussa, Pohjois
Suomessa sekä Pohjois-Karjalassa, asettaa lumipeitteen 
syvyys a urauskalus tolle erikoisvaatimuk ia. On käytet
tävä joko ka hta tai kolmea eri kokoi ta auraa, joilla 
a uka isuauraus suoritetaan portaittain, taikka erikois
laitteila, joilla li ian korkeiksi muodostuneet aurau valli! 
saadaan madalletuiksi. Riittävän suurilla siivillä va
rus tettuun . yhteen auraan turvautuminen on kannat
tamaton ta, ellei ky ymykse sä ole telaketjutraktorilla 
tapahtuv>J, työ, sillä vetohevosia tarvitaan liian monta. 
- Vähälumisi/la a lueilla tiet luonnolli e ti aukeavat 
run aslumisten a lueiden laitteilla multa tyydyttävä. t i 
tullaan toimeen vaa tima tlomammallakin kalustolla. 

Erityisesti auroisla ja aura-höyläyhdi telmi lä on 
huomattava, että suunnilleen va laan1a n tehoon ja 
käyttöku tannuksiin voidaan pää tä erilaisilla rakenne
ratkaisuilla. Kun kuitenkin kalu ton kirjavuude ta on 
monia ha ittoja, on euraava a rajoituttu vain muuta
miin vaihtoehtoihin . :\fm. hyväk i o oitlautunut ruot
sala inen uusi B- kalu to (Bröderna 1iel on Mek. 
Verk tad. Lycksele) jätetään kä itlelem ä ttä , ko ka ko
tima inen Arnkilin välineis tö py tyy täy in kilpaile
maan sen kan sa. 

1) He,·osvarsiteiden h oi tokalu Ios ta ja hoido ta. Met ä tehon julkaisu n :o 15. Hels inki 1948. 



Pienille työmaille ja lumiteille voidaan s uositella seu
raavia lai tteita: 

1. Ruotsalaisesta Åm se/e-höylästä (aura-höyläyhdis
telmä) kehitetty uusi malli. Vähälumisilla a lueilla 
Yoidaan käyttää myös Åmsele-höylää alkuperäi
sessä muodossa taikka Eikka-auraa (hiema n ny
kyi.;estä malli~ta muutettuna) . Jos lunta on huo
mattavan paljon. on syytä turYautua Arnkilin 
aura-h öyläy hd i st ei mäiin. 

2. Runsaslumisilla alueilla lisäksi Amkilin vallin
leikkaaja. 

3. Yksi- ta i kak il eräinen lana (sekä a joradan ra-
kennukseen että hoitoon). 

Suurille työmaille ja jääteille soveltuvat: 

l. Arnkilin aura-höyläyhdistelmä (uusi malli) . 
2. Run aslumisilla alueilla lisäksi Arnkilin vallin

leikkaaja. 
3. Kolme-, kaksi- ta i yksiterä inen lana (ajoradan 

rakennusvaiheessa). 
4. Raiteiden puhdistukseen m se/e-höylä (muutet

tuna Arnkilin aura-h öyläyhdistelmän muodosta
maa tieprofiilia vastaavaksi); se ei kuitenkaan ole 
vä lttä mä tön. 

5. Parirekeen sijoitettu lämminvesilaatikko tai kyl
mävesilaatikko. 

msele-höylä (kuva 1) osoittautui yksinkerta isesta 
· rakenteestaan huolima tta sangen tehokkaaksi laitteeksi. 
Sen käyttöä kokeiltiin liikenteen koYettamalla, kuop
paisella lumitiellii , jäätiellä sekä järven jäällä. - Laite 
kiinnitetään etureen pankkoon ja takareki n ostetaan 
painoksi. Auraus- ja höyläyskulmaa voidaan säii tää 
siten, että höylän vetotangon kiinnityskorkeutta rekeen 
nähden muutetaan. Ajon a ikana ei säätöä kuitenkaan 

Kuva 3 - Maanviljelijä Tykän suunnil/elema Eikka-aurn. 
Nykyisessä muodossaun se soveltuu ainoastaan 55 cm rai
devälisille teille aukaisu- ja hoiloaurauksun vähälumisilln 

alueilla. 
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J(uva .1- - Arnkilin aura-höyläylulislelmä, joka on huo
mattavasti k ehillynyl aikaisemmasta Arnkilin mallista. 
Laite on lähinnä tarkoilellu suurille lyömaille ja k orkea-

luokkaisille teille. 

voida suorittaa. Höylän terät on kiinnitetty pulteilla 
kiinteästi s iipien eteen. Siitä huolimatta ne kunnolli
sesti teroitettuina pystyvä t uurtamaan suhteellisen h y
vät raiteet. Vetohevosia tarvitaan 1-2. 

Matalien siipien vuok i aura u ta voidaan suorittaa 
Yain n. 30 cm lumen yvyyteen asti. Syvä sä ja ras
kaassa lumessa laite pyrkii kalli tumaan ja s itä on 
vaikea h a llita. 

m sele-höylästä kehitetty uu i malli (kuva 2) eroaa 
edellisestä s iten , että sen s iivet ovat hieman suurem 
ma t ja koverat. Käyttötapa ja Yetohevo Ien ta rve on 
vastaa\'a. Aurausta voidaan suorittaa 50- 60 cm lumen
syyyyteen asti. :\Iikä li lunta on auka isuaurauksen ta 
pahtuessa runsaammin ta i sitä sataa ajokauden aikana 
huomatta ,·asti lisää . on käytettä vä apuna Yallinleik
kaajaa. 

:\Iolemmat edellä ma initut la itteet ovat s iks i ke,·yit ii 
että ne voidaan h elposti kuljettaa kuorman piiällä tien 
alapäähän ja suori ttaa kHyehkö hoitoauraus ta i höy
liiys pa la ttaessa tyhjänä takai in ajopals ta lle. - :\!a i
nittakoon. että m yö lumiteiden rai teet saadaan hiiyliiii 
käyttäen h yvään kuntoon. 

Eikka-aura nykyises ä muodo aan (kuva 3) on tar
koitettu käytettäväk i vähii lumisilla a lueilla aukaisu
ja hoi toaurauk een teillä. joiden raide,·ä li on 55 em 
(auran jalasten etä isyys toi i taan 5 i cm). Sama lla 
periaatt eella on kuitenkin mahdolli ta rakentaa aura 
norm:J.aliraideYälille (61 cm mitattuna jalas ten 1 a
reunasta s isäreunaan) . Lunta vyöryitä vä t iivet on val
mis tettu rau la (e,·yistä . l\'e on kiinnitetty akselilla pot
kurin jalaksia mui luttaviin jalak iin s iten, että njomie. 
voi kahdesta käden ija ta no tamalla ta i Ia kemalln 
muuttaa helposti aurau kulmaa työn a ikana. Vetohevo
sia tarYi taan l - 2. Veto tapahtuu kakkuJa-a isoja kiiyt
tiien. Veiopi teen ' korkeu voidaan muuttaa. Suurin 
a uraussy,·)')·s on 11. 60 cm. - Lai tteen on uunnitel
lut maanviljelijä :\1. Tykkä (:\Iy llyko ki, Met äkulmu). 

Arnkilin aura-höyläyhdistelmä (kuva 4) nykyises. ä 
muodo saan pohjau tuu aikai empiin kotimai iin aura 
höyläyhdi telmiin . Rakennetta on kui tenkin huomat
tavasti muutettu ja kehitetty. Olennai immat paran
nukset ovat euraavat : 

- Veiopi teen korkeus on vaihdettavi a , minkä 
johdosta sy,·ä ä lume a aukai ua urauk e sa kerral
laa n poistettava lumimäärä aadaan äädetyk i hevo -
Ien vetokykyä va taavak i. 

- Veto tapah tuu yhde tä pi tee tii. kakkula -ai oja 
käyttäen. Tämii vähentää vetova tu ta . averikkove-
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Kuva 5. - Arnkilin • vallinleikkaa ja• . Se on tarko itettu 
käytettäväksi runsaslumisil/a alueilla korkeiksi kohonnei

den aura~svallien kaatami&een. 

toon verra ttuna , jossa aisojen a lapä iden ja a uran s ii 
pien väliin kasaantuu lunta. Käs itykset, että yh 
des tä pis tees tä vedetty aura ei kulki i riitt ihiin suo
raan, ovat osoittautuneet vääriksi. 

- Siivet on valmistettu m etallil e,·yi slä lunta vyö
ryttäviksi siten , elä lunta nostavan osan ja lunta luo
vuttava n o an suhde on parempi kuin aikaisemmissa 
lunta vyöry ttä vis ä auroissa . Täs tä johtuen lumi ei 
kiilaannu siipien ja aurausvaHien vä liin. vaan ko
hoaa ylös. 

- Kärkiaura ja levityssih·et voidaa n nopea ti pois
taa esim. raiteitten höylää misen a jak i ja a se tt aa 
uudelleen paikoilleen. 

- Kä rki a ura voidaan korn1 ta matalammalla a u
ralla ja levityssiivet pienillä siivekk eillä kevyen hoito
aurauksen ja höyläyksen ajak i. 

- Levity iipien etä isyys toi i taan on ·iiädettä vi s
sä lieaukon leveyden mukaan, minkä ansios ta huonos ti 
raivatuilla tielinjoilla auran sä rkymis,·aa ra pienenee. 

- Levityssiipien ni.akasuoran osan korkeutta ja
laksen pohjaan nähden voidaan muuttaa, jo ten ne saa 
daan soveltuvik i eri r a ide yvyyk ille. 

- HöyHin terien kallis luskulma on kokeil ema ll a 
määrätty sellai eksi , että vetO\·as lus h öy läys työ si1 on 
mahdollisimman pieni. 

- Höylä nlerä l ova t helpo ·ti va ihdettad ssa , joten 
samaa laitetta kohden voidaan käy ttää e im. 2 terä
paria, joista loiset ovat leroitettadna illä a ikaa kun 
loisia käytetään. 

- Höylänterien leikkaava osa ei ole kohtisuora a 
ajosuuntaa va len , vaan vino a, minkä johda ta rai 
tee ta irtoava jää hile paremmin kulkeutuu . yrjään 

- Teri en ulkosyrj ää n o n kii nnite tty suoj uslcvy l. 
jotka r tävä t jäähil etlä vierimä tä ta ka i in ra ilec cen. 

- :\iiitii suoju levyjä vas ten nojaava t v ~1~ lapa in ojcn 
avulla a joradan pi11_laa pyyhkh·ä t levyt, ju tk :1 kulj ett a
,·a t jäii hil een n. 10 cm pää hä n ra it een ulkosy rjä tä. 

- Vaikeimmi a kin auka i ua ura u lcht äv i ä ta rd
taan korkeintaan 4 vetohe,·o ta . Tava llise ti tullaan 
toimeen kahd r ll a ja jopa yhdell ä kin hevo elia . 

Edellä ma inittujen la itteiden pää mita t on es itetty 
euraa,·a ·sa ta uluko sa . 

Taulukko 1. 

Aurojen ja aura-höyläyhdistelm ien päämitat 

§" ;; -:;. Päämi ta t, cm -~ 
La itt een n imi ~;~ R "d I P oh- S - 1 K~l~ , ~ ~ a '~~Iie - jan ~:rm k o~~ 

;:::-.'"' ~ Jev. v. · e 
1---------'----:---.:..__---'-1 - 1 

1 1 1 
Åm sele- höylä .... , 1-2 6 1 150 150 

Am sele-hyö lii s tä ke- 1-2 6 1 148 215 
hitetty uusi m a lli 

56 

68 

,Eikka-a ura , _, 1 55 92 128 

Arnkilin aura- h öy-
1- -~ (4 ) 61 120 1401) 

1 läy hdi sclmä ... . 

67 

105 

Arnkilin vallinleikkaa ja (ku va 5) on lä hinnä tarkoitet
tu käy leltädksi yhdessä Arnkilin a ura-höyläyhdistel
män kan ssa . Sitä voidaan hyvä llä m enestyk eiEi käy ttiiä 
myös muiden auramalli en täydenn yk enä illoin, kun 
aurausvallit muodos tu va t niin korkeik i, etteivä t a uran 
siivet pysty enää nos tamaa n a joradall e sa lanutta lunta 
niiden yli. Sen ansiosta on aura -höyläyhdistelmää voi
tu keventää ja levityssiipiä lyhentää. - La ite kiinnit e
tää n kuorma n pää ll e ka rhukeliingin ja 2 a nkkurikiilan 
avulla (kuva 6). Työntölevyn etä isyys kuormasta on 
säiideltä vi ssä ja ka llevuuskulmaa voidaa n muuttaa. Jos 
ti eaukko on rai,·attu niin kapeak i, että on pelä ttä vissä 
Ieikkaajan vaurioiluvan lii an lä hell ä tietä o l evi s ~a 

puissa , voidaa n levyä sivusuunnassa pa ikoillaan pitä
,·ien terä s okkien s ijas ta käyttää puula ppeja. Liian 
lujan vastuksen sattuessa ne ka tkeavat ja vo idaan no
peasti uusia , kun vaa rallinen kohta on sivuutettu . Le
vyn pituus on 150 cm ja korkeus 55 cm. Yksinkerta i
sesta rakenteesta huolima tta se on oso itta utunut sangen 
tehokkaaksi. Vetohevosia ta rvitaan ainoastaan yksi. -
Ma inittakoon , että eräässä m etsänhoitaj a Hildenin 
suunnittelemassa puisessa aurassa on käytetty hiem a n 
samanlapa i ta · li sii lait elta . 

!-anoja (:'\letsä tehon piirustus n :o 18) on maassa m 
me käy tetty toi s tai seksi sangen vä hä n hevosta lvit eiden 
hoitoon. Kokeilut o,·at kuitenkin osoittaneet niiden so
vellu,·an erin oma isen hyvin a jorada n ta aukseen niin 
lumi- kuin jääteillä kin ra kennusvaiheen a ikllna. .Jos 
lumitie käy kuoppa iseksi ~ ;oka uden a ikana , ta ikka 
jää ti en ajora ta pettää pitkäa ik ..t isten uoja ilmojen vai-

1\uva IJ. - Arnki fin vallinleikk aajnn • käyt töpedaate. l .ai
te kiinnitetään so pivnlfe korkeudelle kuorman päälle. 
Ty öntö fevyn etäisyys ja k o/tevu uskulma ovat säådrttrivi så. 

•) Kärkiaura n le,·eys. - Levity s iipien kä rkien ulko yrjien elä isyys Loi islaan voi va ihd ella 126--360 cm väl illä. 

:i. 



Taulukko 2. Um pilumen aurauksessa saatuja vetovaslusarvoja. 

1 ~ .,~ E ~ i Vetovastus 1 . . ., 
E ,.. - E "' c: rJ'Jc-1 ö-~ c: ·.= 0 ·;;; <:J CJl 

Lai tteen » ~ 5 E c,) >. -:: t) ..:.: 0 "0 ' cti :oo 
- 0 E "' ... » ~ 1 c.. 

nimi E c..u <:J > ;:l..C - ;;..~ l:>~d ;: . ..: 1 keskim. keskim. 
E >_2! ::l o ... ::l » ... .....l:.::; ~...::&:: et) ,..J ~ ~~ ~ .::, ~ E ka kg/dm2 

" -
1 

-~-== 
1 

Lumen sy,·yys 9 cm . Lumen laatu: hieman kovettunut pakkaslumi 

. mscle-höylä - 2 1· 0.19 6.6 12S 208 15.4 

Arnk ilin aura- - 2 0.19 6.6 3 54 68 12.6 höyliiyhdistelmä 

Lumen syvyys 14 cm. Lumen laatu : pehmeä tä pakkasiunta 

msele-höylii .. 

1 

- 4 0.22 5.4 3 143 130 9. 1 

Eikka-aura . ... -4 0.22 5.4 1-15 56 3.9 

Lumen syvyy 19 cm. Lumen laa tu: alla 4 cm a ivan kovaa, päällä 15 <.m pehmeä tä pakka lunta 

-2 0.18 3.7 J 198 208 10.5 

Eikka-aura . . .. - 2 0.18 3.7 5 200 158 7.9 

Arnkilin aura- - 2 0.18 3.7 142 140 9. höyliiyhdi telmä 

Taulukon a rvoja ta rkas teltaessa on huomattava, että Åmsele-höylä (a lkuperäinen malli) teki 9 cm lume sa amalla 
jäähän 2 cm syvyiset raitteet (po.isti jäätä 7 dm3/jm), 14 rm lumessa alla olevaan kovaan lumeen ~ cm syvyiset raiteet 
sekä jäähän 0.5 cm syvyiset raitteet {poisti ko,·aa lunta ja jäätä yht. 17 dm3/ jm) ja 19 cm lumessa alla olevaan kovaan 
lumeen 5 cm syvyiset ra itteet sekä po isti samalla jää tä 0.5 cm syvy •elellä (poisti raiteesta lunta ja jää tä yht. 20 dms/ 
jm). - Toisek i kokeiltu Arnki lin aura-höyläyhdistelmä ei ollut uusinta mallia. 

kutuksesta , saadaan vaurio t nopeimmin korjatuiksi la
naama II a. 

Yks inkertainen Ja na voidaa n hätätilassa valmistaa 
työmaa lla. Kehyksen pääosan muodostaa kaksi. raide
vä liä vastaavalla etäisyydellä toisis taan o levaa, 2- 3 m 
pituis ta puuta (esim. 3" X 5" parrua tai pyöreä tä puu
ta) . Niihin kiinnite tää n 1- 3 joko kulmaraudalla •taik
ka vanhan maan tieJanan te rä llä vahvis tettua pa lkkia 
iten, että la itteen koko naisleveydeksi tulee 1 m . Veto 

,·oidaan järjestää joko saveriko is ta taikka k akkula-ai
oja käyttäen. Veto hevosia ta rvitaan tavallisesti yksi, 

poikkeustapauksissa kaksi. 
Eri vesilaalikkonwlleja on aikaisemmin seloste ttu 

~[etsätehon julkaisuissa ja tiedoituksissa, joten lä!.sii 
yhteydessä ei liene aiheellis ta niihin enää' puultua. 
~Iainittakoon kuilenkiri , e ttä .a lkuperä is ten mittojen 
mukaan rakenne tut Lassby-lämminvesilaatikot ovat 
osoittautuneet m o nessa tapauk essa liian ra k a iksi. 
Vedenottopaikat ovat näet useasti m elko pahojen n o u-
ujen takana. op iva ve itila nm lienee 1. 7 .)- 2 m 3. 

- Ve ilaatikko on a ina syytä sijoittaa parireen pää lle, 
ja mikäli käytetåä n lä mmintä vettä, on takareen ja
la kset levite ttävä nHden ulko yrjään naula tuilla ja pel
tilevy illä vahviste tuilla lis to illa n. 1" tiellä käyte ttävien 
rekien jalasleveyttä uuremmiks i. Kun ves ireiä t on !.i
joi tettu hoi tove itystä ,-a rten e tu- ja taka reen vä liin . 
ilittävät takareen levennety t ja lak et lä mpimä n ve

den pehmittämät raiteet sangen h y vik i. Jos lä mmi
tyk een käyte tään kahta kaminaa , on niiden vä liin jä 
tettävä vesitila. si llä muuto in kuminoiden vä linen einä 
palaa puhki. 

Tienhoitokaluston vedossa käytettävä hevosten 
jonovaljastus. 

Jonovaljakon ,·e tokykyyn vaikuttaa huomattavasti 

valjas tus tapa. Jos h e,·oset kytke tään yhteen s itoma lla 
vetoköydet ra hke iden ja e tureen ta ikka pelkästään 
eturekien väliin . kuten yleen ä .on to tuttu tekem ään . 
muodostuu jono niin pitkäksi, etteivä t h evoset voi 
käyttää voimiin täydellä teh olla. · T ä mä ilmenee var
s inkin kaartei sa, mutta m yös muulloin. Tiukan vas
tuksen sattuessa pyrkivä t hevosten vä li sä o levat reet 
näet nou em aa n ilmaan . - Jotta valjakko aataisiin 
lyhyemmä ks i sekä yhtenä i emmä ksi ja työ voitais iin 
suorittaa m a hdollisimman piene llä hevo määrällä , on 
ens iarvoisen tä rkeä tä käyttää joko tykkivaljaita taik 
ka· erity isesti tä tä työ tä va rten va lmi telluja vetoliinojCI. 
Lähinnä ,·edeltävää laitetta olevalla h evosella käyte
tään :3 m pi tuis ia a i oja. Seuraava h evonen valjaste
taan 5 m pitui illa vetoliinoilla, jotka averikkokiinni 
tys tä käytettäessä s ido taari averikkoihin ja kakkulll 
a isavedossa ka kkula lautaan. ~Iikä li käytetää n u. eam · 
pia hevo ia , tarvitaan niitä varten 3 m pitniset vetolii
nal ja liinojen luokkh·a lja i iin liittä mi tä varten eri
koiset aisakkeet. Ly hyet vetoliinat voidaan kiinnittäH 
joko takana olevan I1e,·o en a i a kke i iin (ai akkeiden 
päässä koukut) ta ikka 2 m etäisyydelle a isakkeisl ll 
lask ien veto liinoihin s ijoitettuihin renkaisiin. Viimek
si mainitu sa tapauk e a , joka on parempi. on ly
hyempien ve to liinojen pituu 5. 16 m . ja a i akkeet o \·a t 
samanlai e t kuin m aatalou lö i ä käytettäv i ä köy ·i
aisois a (Met ä tehon piirustuk et n:ot 19 ja 20) 

Yk i ajomies p y tyy vedettä vä tä lai tteesta kä in o h
jaa m aa n kahta edellä e itety llä ta va lla valja telluu he
,·osta. J os h evo ia on enemmä n. on kolmannen jne. 
hevo en ajajan oJta,·a rat ai lla ta ikka hiihdett ävä vie 
r essä, 

Kirjoituk e a m a inittuja 
Metsäteholta, o . H ei inki, 

piiru tuk ia aa 
nionink. 40 B. 

tila ta 

-1 llcls inki 1950. Kirjapaino Oy. S A :-1 A 


