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Lumiauton (Snowmobile) käyttö kuljetuksissa 
Jo parikymmentä vuotta sitten ryhdyttiin Itä-Kana

dassa käyttämään lumiautoja kuljetuksiin ti ettömillä 
seuduill a. Tällöin oli kuitenkin seh·äs ti haYaittavissa 
vastoinkäymisiä ja epäonnistumisia. jotka todis tiva t, 
etteivä t nämä la itteet silloin Yielä oll eet kyllin kor
kealla teknillisell ä tasoll a k estääkseen erittäin ankaria 
olosuh teita, joihin ne joutuivat. 

Sittemmin on suori tettu eril a isia parannuksia lumi
a utojen rakenteessa, ja nyt on Bombardier-lumiau to, 
jonka käytöstä seuraavas a es itämme erä itä saa tui 
hin kokemuksiin perustuvia ti etoja 1), tullut Kanadassa 
yhtiöiden m etsä työväen ja tarvikkeiden kul jetuksissa 
yleiseen käy ttöön. Lisäks i sillä on saa tu varsin hyviä 
tuloksia puutavarall a kuormattujen reki en Yedossa. 
Niinikään se on tehn yt mahdolliseksi postin jakamisen 
päivitt äin kauka isimpia m et äkämppiä myöten aina 
150 km:n sä teell ä. Lääkintähuoltoon se on ollut ver
raton , eivätkä vaikea t olo uhteet ole voinee t e tää sen 
toimintaa . 

Tarvikkeiden ja mies ten kuljetus järjestetään tava l
lises ti tekemällä sopimus lumitrak torin omistajan 
kanssa huomioon ottaen reitin vaikeus ja kulkuvuoro
jen tiheys. Tä llä järjestelyll ä pys tytään huoltamaan 
kaukaisimpiakin metsäkämppiä. 

Ta rvikkeiden kulj etus ta varten on todettu olevan 
edullista rakentaa lumitraktorin eteen ja taakse kul
jetuskehikko, jonka ansiosta kuorma voidaan jakaa 
tasa isemmin rasittamaan ajoneuvoa. Hyvillä r eitti
osuuk ill a voidaa n kulj ettaa jopa yli 1.500 kg, jolloin 
takakehikkoon sijoitetaan n. 600 kg, etukehikkoon n. 
200 kg, lumia utoon sisä lle n. 400 kg sekä lopu t perä 
rekeen. Tällaisella kuorman jakamisella on päästy 
paremmin tasapa inoitettuun kulkuun , kuin jos lumi 
a uton sisään olisi sijoi tettu edelli stä pienempi, n . 1.200 
kg:n kuorma, jolloin lumitraktori joutuisi kulkem aan 
etupainoisena. 

Välineiden ja tar vikkeiden kuljetuskustannukset 
lumiautokuljetuksissa ova t osoittau tuneet jonkin ver
ran pienemmiksi kuin hevosta käyttäen mutta kui
tenkin kalliimmiksi kuin au tokuljetu kusta nnukset 
sellaisiin m etsäkämppiin , jotka sija itsevat kunnollis
ten autoteiden varsilla. Toisaalta taas on kuljetukset 
useisiin m etsäkämppiin suorit ettava sekä autoll a että 
hevosella, jolloin tavara t joudutaan iirtäm ään ajo
neuvosta toiseen, mis tä tehtävästä vä ltytää n lumia uto-

Lumiauto varustettuna takakehi
kolla ja peräreellä tarvikkeiden 
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Bombardier-lumiau to miesten kuljetus- ja huoltotehtävissä. 
Valok. Tapio Varis, Kanada 1948. 

kulj etuksissa. Huomioon ottaen nämä seikat kanada
la iset ovat todenneet, että ta rvikkeiden kulj etuskus
tannukset lumiautoa käyttäen ova t uunnilleen samaa 
suuruusluokkaa kuin hevos- ja au tokuljetuskustan
nukset 

Lumia uton ylläp itokustannukset ova t erittä inkin si l
loin , kun olosuhteet ova t vaikeat, m elko korkeat. Tämä 
johtuu s iitä, että sen raken tee sa on vielä joukko 
heikkoja koh tia, jotka eivä t kestä kovin suuria rasi
tuksia . Näistä mainitt akoon kumi telaketjut ja tasaus
pyörästä. Sikäli kun nämä heikkoudet saadaan paran
nuksill a supistumaan, tulevat ylläp itokustannukset 
pienenem ään. Lumiauton ylläpitokustannukset a rvioi
daan nykyisin n . 700- 1.200 dollarik i (150.000-
250.000 mk ) vuodes a, kun ajomatka on ollut yli 
10.000 km ja kun lumiau toa on käytetty tar vikekulje
tuksiin . Ylläpitokustannukset ovat tä llöin olleet n . 30 
0/o a lkuperä isestä lumiauton ostoh innasta. 

Kanadassa suoritetut laskelmat osoittavat, että jos 
lumiautoa käytetään raskaassa tarvikkeiden kuljetuk
sessa, sen tul ee ansaita bruttotulona 35--45 dollaria 
(n. 7.000- 9.500 mk) päivässä, kun taas puutavaran 
kuljetuksissa riittää 32-34 dollarin (n. 7.000 mk) päi
väan sio. Edellisessä tapauksessa lumiauton on laskettu 
työskentelevän 80 ja jälkimmäisessä 70 päivää vuo
dessa. 

Kun lumiautoa käytetään puutavarall a kuormattujen 
rekien vetoon , on todettu, että tä ll ai nen talviteitä pit-
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k in tapahtm·a kul je tus ras ittaa lumia utoa huom a tta
vasti vähemmiin kuin ta n ·ikkeiden kul jetus y li tie ltä· 
mien, usein hyvi nk in mä kis ten seutujen. 

1\:anadassa on suor itettu kokeiluja. joissa lumiauto
kuljetusta on kiiytetty korvaa maå n hevoskul jelusta, ja 
tällöin hava ittu, että mikiili organ isaatiosuunnitelma 
hevoskuljetuksen liipi,·iem iseksi säily tetään, ei lumi
autokuljetuksen ta loudell inen tulos osoita m a initt a ,·aa 
siiästöä, ,·a ikka kuljetus pystytiiänk in suorittam aan 
h e,·osku ljetukseen ,·errallu na lyhyemmiissä ajassa. 
T ii liä järjestelyllä ,·oidaan kuiten kin h noma lla ,·as ti su
pistaa he,·osten tarvetta ja siten m ekan isoidulla kul
jetuksella kon·a ta sellais ia p uuta vara n ajoja, joissa 
olo uhteet ova t n ii n ,·a ikeat, että he,·osten fyys illiset 
ominai uudet varsin paljon rajoitta va t kulje t'us ten ta
loudellisia mahdollisuuksia ja jo issa lisäksi hevosia 
käyte tään tuottavaan työhön vain kolmanneksena kok o 
vuoden työpäh·is tä. Juuri tä llais issa olosuhteissa voi
daan Bombardier-lumiauton ka tsoa o)e,·a n erittäin so
pinln helpottamaan vaikeita puutantran kul jetuksia 

Suoritetu issa lumiautokokeiluissa aa teltiin todeta, 
e ttä tieolo uhteet saa,·a t olla huom a ttavas ti epäedulli
semmat ku in hevoskul jetuksissa . Niinpii nä issä k o
keilu issa hevoskuJjetuksessa SUUrin lasku o)i II. 35 m :n 
ma tkalla 10 °/o, kun taas lumia utokul jetuksessa 10 °/o: n 
Ia kut oli,·at a ivan tava llis ia ja uurin lasku oli n . 2:i 
m :n ma tkalla 20 °/o. Jyrkin nous u oli 21 °/o n. 10 m :n 
matka lla. Kul jetusma tkan p ituus va ihteli 2- 5 km. 

P itkän p uuta va ra n kuljetuksissa saanttettiin n. 3 
km :n ma tkalla varsin hyviä tuloksia. Lumia uto veli 
tä llöin n. 150 j3 :n kuormia suorittaen keskimiiiirin 20 
ma tkaa päivä ä, joten pä ivä tulos nousi n. 3.000 j3 :aan. 

Viime ta lvena suorite tut k okeilut Ka nadassa ovat 
osoittaneet, että tä lla inen 120 hv. Chry ler -mootto rilla 
varus tettu, 12 ma tkusta jaa ottava Bomba rdier-lumiauto 
pystyy käyttä mään kul jelustienään kerran aikaisem
mi n k ulkemaa nsa lumitielä. T eiden yllä pitokustan
nukset ovat tä ten sangen alhaiset. Lumiautoja voidaan 
hyvin kävttää myös talvit eiden pohjaamislöihin soilla, 
koska n iiden tela ketjun pa ine o n ,·ain 0.1 k g/cm 2, se
kä Janaukseen ja a ura ukseen. 

Lumia uton käytö n o n arvioitu vä hentävä n hevosten 
lukumäärää p uuta vara n kul jetuksissa n . 25- 30 °/o:lla 

Lumiauto pinotavaran k uljelu stehläuissä. 
( f'ulp and Paper .\lanua/ of Cannda, 1948) 

Uusi moottorikeikkamerkki 

Four \Vheel Drh·e Auto Co. Ltd. 1\: ilchencr Onta
riosta on P ulp a nd Paper ~Iagaz i ne of Canada \Vood
la nds Revicw-leh den tie tä män m ukaan ryhtynyt val
mislamaan uutta m oottorikeikkam a ll ia K- 10. Ohei
sessa km·assa näemme tä mä n uuden kulkm·ii lineen, 
jossa on tilaa kahdelle h engell e ja joka pystyy vetä
mää n perässää n rekeä. Se voi saavu ttaa n. 40 km :n 
tuntinopeuden ri ippuen t ietenkin paljon lum iolosuh
teis ta ja kuormasta . Voima nlähteenä on 4-sylinterinen 
ilma jäähdy tteinen 6 hv. m ooitori. Kaikki ' m oottorikel
kan yk sityiskoh da t on pyritty tekem ään tekniikan vii
meisen kehityk en muka is ik i. 

Runsaslumi illa euduilla tä mä moottorikeikka tu
lee ra tka isemaan monta ongelmaa nopeana kulku- ja 
kuljetus\'ä lineenä, a rvelee \Voodland Review. 

TW. 

Kanadan olo uhteissa. Kun ota mme huomioon ne odo
tettavi a oleva t pa ra nnuk et, jotka tehtaan toime ta 
tullaa n tekemään näiden la itte iden käyttövarmuuden 
kohotta miseksi, tulee n iiden käyttö Ii ääntym ää n, mikä 
on omiaa n laskemaan ku ta nn uk ia nykyi e tään . 
Kokeilutyöm aa t ova t o o itta neet, että lumia uton käyt
tökus ta nnuk et joka i ta työpäivää Rohden ovat n . 3 
kertaa vastaavia hevo ku ta nnuk ia · uuremmat. mutta 
kun niiden pä ivittä inen työkapa iteelli on n. 10-kerta i
nen he,·oskul jetu ka pa iteettiin verra ttuna, on niiden 
kuljetu ta joudu tta ,·a teho ilmeinen. 

Edellä ole,·a a ei ole pyritty o oittam aan, e ttä lu 
mia uto kon ·a is i kuorma-auton. tra ktorin ta i hevosen
kaan, vaan esittä mään erä itä näkökohtia n ii tä mah
dollisuuksi ta , joita lumiautoilla on huolto- ja puuta
va ran kuljetuksis a. P a rha iten n iitä voidaan käyttää 
kul jetuk i a 2- 5 km :n ekä p itemmillä kin ma tko illa, 
joilla syy tä ta i toi esta kuorma-auto ta i muu mootto
roitu k ul jetu ei ole ta loudell ise t i kanna ttava ta i 
muusta syy tä ei ole ajateltavi a . Lumia utolla py ty
tiHi n kul jetta maan 250 50 j3 puu ta varaa riippuma tta 
iitä, onko yk i ta i kak i rekeä perä ä. 

Kanada la i ten kä ity näyttää ole,·a n , että lumia uto 
tulee tulevai uude a uu re ti helpotta maan pinola ,·a
ra n kul jetu ta n iin nopean uorituk en kuin myö t!l
loudellisen ää tön muodo sa. 

T. Warras. 

2 IJcl,inki 1950. Kirjapaino Oy. S .\:\ A 


