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Jään vahvistaminen vesittämällä 
varmistaa talviniputuksen onnistumisen 

Tah·inipulus, luo ta h ·isille puutavaralyömaillemme 
ilmaan tunut tulokas, on saanut ko kea kuluneen ta l
ven a ika na m onia vastoinkiiymisiä. Paitsi e ttä lyömuo
dot ovat o lleet useimmille niiden kanssa tekemisi in jou
tuneille vielä enemmii n ta i vähemmän outoja ja la it
teet puutteellis ia , ova t säiisuhteel kuitenkin luottaneet 
suurimman hankaluuden. Jo a lkuta lvesta satoi paksu 
lumikerros s illo in he ikoille jäille estä en n iiden riittii ' än 
nopean vahvistumisen. T ilanne ei suinkaan paran tunut 
m yöhemmistä runsa isla lumisaleista. Kun autoilla ei 
o llut jäälle asiaa, e ivätkä m yöskään jäälle he,·osilla 
aje lu! pinot pysyneet edes mittaush etkeen as ti uppo
am a lla, jouduttiin käyliinnössä tilantee een, jossa oli 
pakko keksiä keinot j ii iden va hvistamiseks i. 

.Jään vah vis ta minen voidaan suorittaa joko a u 
r a a m a 1 1 a a lue lumesta vapaaksi, t i i v i s t ä
m ä II ä ta i h a r a a m a 1 1 a lumikerros paremmin 
lämpöä johtavaksi ta i v e s! l t ä m ä 1 1 ii koko jiiii
a lue. Näis tä on ensiksi mainittu ollut aikaisemmin m el
kein yksinomaan kiiytännössä. Au raus onkin tehokas 
toimenpide s illo in , kun e voidaan suorittaa aikaises a 
vaiheessa ja myöhempien lumi a teiden häirit emä ttä. 
Jos a lkuta lvi on leuto, aurauksen avulla e i kuitenkaan 
piiästii. riittii,·ii n nopeasti s iihen , että jäät kan ta vat puu
tavara-a utoja ja jiiällii olevia nippm·arastoja. joten ajot 
lykkäyty\"ät k eskitalveen ja ajokausi jiiii liian lyhyeksi 

Kuun 1. Vesilyspumppu m /TULV:I, alkuperäinen malli, 
jossa on käylcl/y lrripuurm akselia. J>e/lipulken pitempi 
alapää, jossa polkuri sijaitsee, pannaan auanloon . \ 'alok. 

Metsä/eho. 
Fig. 1. - \Val cring pump, Typc •Tulva•, original modt'l 
with flcxible shafl. 'Jltr cxlendcd lowcr end of lhe tinplale 

lube, wi lh the scrcw, is placed in the opening in ice. 

s iit ii ai heulu,·ine ajomää rien ruuhkau lumisineen ja kul 
jetusma ksujen nousu ineen. l .umen lii,·is täminen tai 
rikki ha raaminen ei taas yleensä au ta riilläYiisti . .liiiin 
koneellisen ves ily ksen ha ittana on ollut sen kalleus ja 
kiisikäyttöisen ,·esityksen ha ittana e tenkin alkuhlh·ella 
jiiän pää llä olevien lumimassojen liian pieni paino. 
"lyt on kuit enkin kehitelt y m enetelmä, j ä ä n v e s i t -
1 ii m i n e n k o n e e 1 1 i se s l i p o t k u r i p u m 
p u n a v u 1 1 a , mikii ra tka isee probleeman suhtr·el
lisen yks inkertaisella, mutta samalla tehokkaalla ta
,·alla. 

P eriaatteena tässä menetelmässä, jonka ovat k ehit
tä neet m etsänh. A h l i P e s o 1 a , pi irie imies E. 
A. S i i r i ä i n e n ja tekn. 0. A. E . H e i k k i n e n 
Lahti Oy:slii. on au ton, m oott oripyörän, moottorisahan 
j ne. moottorin voimin käyttää vähäisen nostokorkeu
den omaavaa, multa suuritehoisin (kuva 3) potkuri
pumppua, jonka a vull a jään päällä oleva lumikerros 
sula telaan osittain ja jä tetää n pakkasen jäädytelläviil<si. 
Nii in menete llen saadaan eristiivä lumikerros poiste
tuks i ja jiiiin pinnalle ,·erralen paksu \'esikerros, joka 
jiiätyy h eikoilakin pakkasella 2- 3 vuorokuudes a. 
Jäädyttäminen voidaan a lo ittaa jo niin varhain. e ttei 
kuorma -au tolla auraaminen ole vie lä silloin mahdolli -
Ia. Lisäksi sam oin dline in voidaan korja ta valmiita. 
jiiii. ll ii olevia au loteitä, joiden kesk iosat o ,·at halkeilleet 
autoajon ja pakkasten va ikutuksesta. 

Kuun 2. Pumpun parannettu luilos, jossft alkuperäisen mal
lin heikkous, taipuva uieleriakseli, on korual/u suoralla 
akselil/a. Putker~ c~laosa o~ aina ennen pumppuamisla lriy-

/ellaua uedella. Valok .. Helsä/eh o. 
Fig. 2. - Im~r?Ycd model of lhP pump, where tbe weak
ncss of lhe ong111al modcl, lhc flexible pring shafl , is re. 
placed hy a slraighl shaft. The lower pari of thc tubc must 

always bc filled with walcr hrfore pumping. 
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Kuva 3. Pumppuamisnopeus on huomattavan suuri. Ellei 
hukkakäyntiä tapahdu, polkurin kierrosluvut vastaavat 
su unnilleen seuraavia nopeuksia: 

kierrosluku 500 = 9 km/1 
1000 = 18 
2000 = 37 
2500 = 46 

Fig. 3. - With the RPM of the screw varying betwecn 
500-2500 the pumping rate may even exceed 3,000 litres 
per minule. Provided idle motion is eliminaled, the RPM 
of the screw will co rrespond roughly to the speed as 
follows: 

RPM 500 
1000 
2000 
2500 

9 km/hour 
18 
37 
46 

Työn suOI'itus ja työsaavutukset 

Vesitys voidaan suorittaa h yvin monella eri tavalla. 
Koko alue olisi ensiksi 1 a n a t t a v a. Lanauksen 
tarkoituksena on tiivi tää lunta ja tehdä siihen uri a , 
joita m yöten ves i pääsee leviämään jäälle nopeasti. La
naus voidaan uorittaa yksinkerta i in, vähän tilaa ot
tavin välinein, jo tka nostetaan kuljetuksen ajaksi maas
to- tai h enkilöautoon. Ellei Jana usta suo riteta, veden 
kulkua on autettava pumppuamisen a ikana lumivakoja 
tekemällä. 

Jo vesityk een on käytettävissä esim. m aas toauto 
(• jeep• ) ja yksi p u m p p u, k ai ra taan jäähän 
ensin 7.5" reikä. E llei kairaa ole, reikä tehdään jää
tuuralla. Pumppu asetetaan reikään siten . e ttä veden 
poistoputki on vesitettävään uuntaan. Reiän ympä rys 
tukitaan lumihyyhmällä veden takai in virtaamisen es
tämiseksi. en jälkeen auto peruutetaan pumpun ajo
korokkeen pyörivien rullien päälle. Jos yksi mies huo
lehtii ve itykses tä, on yy tä ennen pumpun pa ikoilleen 
panoa ajaa pyörien urat. Monessa tapauksessa on ai
heeUi ta tukea auton takaosaa, jotta se pysyisi pump
puamisen aikana rullien päällä. Pumppuami en ke -
täe ä tehdään seuraava ava nto valmiiksi ja autetaa n 
lapiolJa veden leviämistä. Sitten auto ajetaa n pui , 
pumppu nostetaan ylös , reikä tukitaan lumihyyhmällä 
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ja pumppu siirretään uudelle avannolle. Voidaan myös 
menetellä siten, että samas ta avan nos ta pumputaan 
kahteen ta i useampaan suuntaan. T y ö a j a n j a
k a a n t u m i s t a ja t yö n o p e u t t a kuvaa seu
raava Oy ' Vilh. Sch auman Ab: n Rutalahden työmaal
ta M e t s ä t e h o n toimes ta saatu tutkimustieto 
(lana ttua lunta n. 10 cm, • jeep • , 1 pumppu, 1 mies, 
ajonopeus 20--25 kmlt , pumppua ei käännetty avan
nossa): 

Työvaihe Min./avan to 0/o 

Pumpun asetus 3.71 17.8 
Ajo pumpulle 1.4 7 7.0 
Startti 0.75 3.6 
Pumppuaminen 11.97 57.3 
Ajo pumpulta 1.22 5.8 
Ryhmäaika 1.78 8.5 

Yhteensä 20.90 100.0 
Lepoaika 1.11 
Hukka-a ika 1.48 

Ka ikkiaan 23.49 

Kun kullakin kerralla ves itetty alue oli keskimää rin 
310m2 (4 hava innon keskia rvo ), saadaan työtulokseksi 
6 t u n n i s s a 0.47 ha. Tutkimuksessa seura tun a lku
peräisen pumppumallin heikkoudesta johtuen (voiman 
siirto ta ipuvalla akselill a, kuva 1) pumppuamisnopl'us 
oli kuitenkin niin pieni, että parannetuilla la itt eilla (ku 
va 2) varsinaista pumppuami aikaa voitaneen pienen
tää n. 50 °/o, jolloin vastaava työtulos olisi n . 0.6 ha. 
Jos jää llä on lunta vieläkin vähemmän , ves i leviää laa 
jemmalle a lalle yhde tä avannosta ja työ tulos pa ranee. 
Yhtä pumppua käyttämään ei välttämä ttä tarv ita kahta 
mie tä. Niinpä Lahti Oy:n va taavalta työ ryhmältä 
(miehiä kuitenkin 2) kului suunnilleen samanlaisissa 
olosuhteissa a ikaa yhtä avantoa kohden 27.7 min. (9 
havainnon keskiarvo), ja kun ves itetty ala oli keski
määrin 306 m2, tuli työtulok ek i 6 tunnissa vain 0.4 
ha. Miehet oli va t to in tottuma ttomia eikä aluetta la
na ttu etukä teen. Kahdelle miehelle ei yhdellä pumpul-

Kuva 4. Näin ·pumppuaminen käytännöuä sujuu. Yksi 
pumppu loiminnas a. Työn hoitaa hyvin yksi ainoa mies. 

Valok . fetsäteho. 
Fig. 4. - This is how pumpinn i effected in pract ice. One 
pump in action. The wo rk i ea ity managed by one Opera

tor. 

/' 



Ia vesityksessä riitä työtä, joten yksi pätevä mies lie
nee parempi ratkaisu. 

V esitys voidaan suorittaa myös k ahde II a p u m
p u 1 1 a y h t ä a i k a i s e s t i (kuva 5). Pumput 
asetetaan tällöin tietyn välimatkan päähän toisistaan 
suunnattuina vastakkaisiin suuntiin ja yhdistetään ta
saavalla aksel illa. Molempien pumppujen on oltava sa
malla korkeudella , mikä lisää asettelutyötä. Koska laiL 
teet eivät tutkimusaikana olleet kyllin pitkä lle kehit et
tyjä , ei kahdella puropulla vesilykseslä saatu suoranai
sia aikatutkimusaikoja. Jos avantojen teko suoritetaan 
pumppuamisen aikana ja tangon liittäminen käy nope
asti , pumppuamisnopeus voinee nousta kahdelta mie
heltä 0.8----1.0 ha/6 t. 

Valmiin a u t o ti e n k o r j a u s v e s i t y k
s e s s ä voidaan käyttää aivan samoja laitteita, mutta 
myös moottoripyörä perässä vedettävine kelkkoineen 
tulee kysymykseen lyhyiden tiepätkien vesityksessä. 
Lahti Oy:n kahden miehen työryhmällä kului tien 
ves itykseen maastoauton käyttämällä yhdellä puropulla 
a ikaa seuraavasti: 

Työvaihe .1in./avanlo 0/o 
( 19 havainnon keskiarvo) 

Ajo pumppuamispaikalle 0.23 1.2 
Pumpun asetus 0.80 4.1 
Ajo pumpulle 1.56 8.0 
Startti 0.31 1.6 
Pumppuaminen 15.00 76.9 
Ajo puropuita 0.24 1.2 
Pumpun nosto autoon 0.8 1 4.1 
Ryhmäaika 0.56 2.9 

Yh teensä 19.5 1 100.0 

Tie oli tällöin melkein täysin lume ta vapaa. Sen leveys 
oli 2.8 m ja kerralla vesitetyn pätkän pi tuus n. 45 m , 
joten työlulok eksi saatiin 830 m/6 t. Tottumuksen kas
vaessa ja uusia laitteita käytettäessä lyötulokset var
masti nousevat huomattavas ti suuremmiksi. 

Kuva 5. Kahdella pumpulla vesilys on kahden miehen 
työtä. Pumppujen on oltava akselin mitan päässä toisis

taan ja ehdottomasti vaakatasossa. Valok . Helsäteho. 
Fig. 5. - Watering with two pump is a job for two men. 
The pumps must be a shaft length 's di Lance from one 

another, and absolutely on the same levcl. 

Kuva 6. Hevosauralla aurattu ja potkuripumpulla vesitelly 
n ippuvarastoalue 1 vrk. vesityksen jälkeen . Valok. Jfetsä

teho. 
Fig. 6. - A bundle storage area, ploughed by horse-drawn 
plough and watered by a screw pump, 24 hours after 

watering. 

äyttää oikeutetulta uskoa talviniputuksen saaneen 
uuden jäiden vahvistusmenetelmän ansiosta tulevai
suutensa varmistetuksi. Samalla koko puutavaran au
lokuljetusliikenne hyötyy tästä menetelmästä, koska 
teiden varhaisen jäädyttämisen avulla kuljetukset voi
daan suunnata vesistöjen yli riippumatta talven sääolo
suhteista ja koska ajokausi saadaan täten nykyistä pi
temmäksi. Ei liene myöskään liian uskallettua odottaa 
valitellavien jäihin putoamisten ihmishenkien menetyk
sineen muodostuvan nykyistä harvinaisemmiksi. 

Arno Tuovinen: 

Reinforcement of Iee by Watering ensures 
succesful bundling in winter 

SUMMARY 

Winter bundling in the past winter experienced many 
adversities. In addition to inexperienced work supervision 
and workers and defective equipment, there was another 
serious drawback, viz. weak ice. In this emergency it ' ·as 
necessary to concentrate all efforts on overcoming this 
problem, with the result that a relatively cheap and simple 
metbod of reinforcing th e ice was developed in the cour e 
of Ias \ winter. 

A screw pump, of over 3,000 ltr/min . even in capacity, 
driven by power from a truck, motor-cycle or motor saw, 
proved a very good solution in the experimenls and practi· 
cal work carried out. Jmprovements have continuou Jy been 
made to offset the weakness of the pump. When the pump 
was lruck driven (one rnan only was available) tbe work 
result, according to time sludies, amounted to approx, 0.5 
ha/6 hours, but the result may be somewhat better even w:tb 

new equipment. One truck can also drive two pumps, in 
which case tbe work result may be nearly doubled. 

Thanks to the new melhod, winter bundling on working 
site can be carried on, whatever tbe conditions. Similarly, 
the entire truck baulage set-up profits by the melhod as 
!he haulage period is extended and accidents are reduced. 
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