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Hevospolannetie 

Yleistä 

Hevospolannetiellä tarkoitetaan hevosliiken
teelle rakennettua talvitietä, jonka a joratana on 
paksu , tiiYistetty lumikerros (polanne). - Tämä 
tietyyppi ei ole mikään uusi keksintö. E simerkiksi 
hoitamattomat, pelkästään liikenteen vaikutuk
sesta syntyneet lumitiet ovat luonteeltaan po
lanneteitä, j0skin kuljetuskapasiteetti niillä kanta 
van polannekerroksen kapeudesta ja ajoradan hoi
don puuttumisesta johtuen on verraten alhainen. 
Korkeampiluoklmisiin polanneteihin pyrkivät ai
koinaan L e in o, joka kehitti hevosvetoisen )>tie
koneensa)> (Vuori sto, 1937, s . 1 5), Vuo
ri s to· (1937 , ss. 186-188) suositellessaan jyrien 
käyttöä sekä L u h a s rakentae saan armeijas
sammekin käytetyn )>Luhasjyrä)>-sarjansa. - Neu
vostoliitossa, jossa talven sääsuhteet ovat sangen 

Kuva. 1. Kymin Oy:n Komin ti lalle talve lla. 1953 ro.keru1ettuo. 
h vospolo.nnetietä nevo.llo.. Huom. o.uro.usvo.Llien puuttuminen . 

Vo.lok. Metsäteho 

Fig. 1. P acked-sn()W road for horse-hatdage built in tk winter 
of 1953 on a wet sphagnum bog. Note tl~ absetu:e of banked snow 

caused by plough itlg. - Photograph by M etsäteho 

otolliset polanneteille, käytetään tätä t ietyyppiä 
runsaasti (P r o t a n s k i j - y r o m j a t n i k o v , 
1951, Antonoff, 1943). l\Iyös Kanadassa ja 
USA:ssa tunnetaan polannetiet. Ruot. issa on tiet
tävästi parina talvena tehty myönteisin tuloksin 
kokeiluja korkealuokkaisten hevospolanneteiden 
rakentamiseksi. 

Syynä siihen, etteivät polannetiet ole aikai em
min päässeet meillä ylei~empään käyttöön , on 
ollut teknillisesti pätevän , mutta käyttökustan
nuksiltaan riittävän halvan lumen tiivistämis
menetelmän puuttuminen. Kun tämä este on nyt
temmin poistunut, Metsäteho kokeili yhteistoi
minnassa K y m i n Oy:n kanssa hevospolanne
tietä (kuvat 1, 2 ja 3) mainitun yhtiön omistamalla 
Pieksämäen mllcssa sijaitsevalla Kornin tilalla . 

Seuraavassa tarkastellaan heYospolannetiekysy
mystä ko. kokeilun antarnien tulosten ja suoritet-

Kuva. 2. Polanne tien A.joradan pinta. on ympäristöönsä 
nähden tuntuvasti korkeammalla kuin aurat un tien p inta.. 
Tästä syystä se e i helposti lcino tu umpeen . - \'er to.o. polantaen 
päällä ja hangessa. seiso,·io. miehiä . - Valok. Metsäteho 
F ig. 2. The surface of the roadway of a packed-Btt()W road i s 
much higher in comparison with its Rurroundings thatt the sur
face of a ploughed road . - Oompare the tl~tt standing ott the 
packed-snow road and those on the snow. - Pholograph by 

M etsäu/w 
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Kuva. 3. Metsässä. olevaa. hevospola.nnetietä.. 
Va.lok. Metsäteho 

Fig. 3. Packed-snow road in foreat. - Photograph 
by Metsäteho 

tujen mittausten valossa. Lisäksi on käytetty 
apuna talvella 1952 Pitäjänmäellä Metsätehon toi
mesta suoritettujen lumen tiivistäm is- ja Janaus
kokeiden tuloksia. 

Rakentaminen 

Kun aurattavan hevostien linja pyritään viilait
tamaan mahdollisimman suojaiseen paikkaan um
peen kinostumisen estämiseksi, polannetie vo i
daan ohjata suoraan yli aukeitten so itten , vesistö
jen ja peltojen. 

Lumen tiivistäiDisen jälkeen a jorata jää y mpä
ristöään aiemmalle tasolle, mutta aurausvallien 
puuttuminen vähentää kinostumisvaaraa. Lisäksi 
itä voidaan vähentää t iivistämällä a ukeilla lumi 

3 ... 4 m leveydeltä. 
Tiealueen raivaaminen saa jäädä tuntuvasti 

pintapuolisemmaksi kuin anrattavilla teillä. 
Pintaturvetta ei ole tarpeen poistaa. Runsaslumi
silla a lueilla riittää pisimpien kantojen lyhentä mi 
nen, korkeimpien kivien ampuminen, puiden kaato 
lyhyeen kantoon , maapuiden syrjään kääntämi
nen ja pensaitten poistaminen. Vähälumisemmilla 
alueilla joudutaan ehkä kuokkimaan myös kor
keimpia mättäitä. - Raivauksen perusteellisuutta 
harkittaes a on otettava huomioon, että n. 40 cm 
paksuise ta lumipeitteestä muodostuu n. 20 ... 25 

cm polannekerros eli toisin sanoen, lumi tiivistyy 
n. puoleen tilavuudestaan . Lanauksen jälkeen on 
polannekerroksen peitettävä epätasaisuudet. -
Kun suurilla työmailla useita varsitien haaroja ote
taan käyttöön vasta myöhemmin talvella, nii
den raivaus saa olla vieläkin pintapuolisempi , 
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koska polannekerros a jon alkaessa on niillä pak
sumpi. 

Tiea1.tkon tulee olla vähin tään 220 cm, mutta 
mieluimmin 2ii0 cm. Pohjois-Suomen varsite iden 
tieaukko (350 .. .400 cm) yli ttää siis t.:'imän minimi
leveyden. E telämpänä tavaLliseen tieaukkoon 
(200 cm) polanneteiden käytäntöön ottaminen 
merkitsee pientä levennystä. 

Talvella tehtävistä töistä on ensimmä inen lumen 
tiivistäminen. K oetiellä se suoritettiin pnolitela
ketjuilla varustetulla Ferguson-traktorilla (kuva 
4) . Samaan tarkoitukseen voidaan käyttää myös 
muita puolitelaketjuilla varustettuja pyörätrakto
reita (esim. Fordson Majorja Volvo T 33), lumi
traktoreita taikka pienikokoisia telaketj utrakto
reita (esim. Oletrae RG, Bristol 22 tai Fiat 2ii-C). 
Keskitie (raiteiden väli ) tiivistetään jyrä Uä, jonka 
sopiva paino on n. 500 kg (kuva 5). 

Jos pyritään korkealuokkaiseen tiehen ja aina
kin silloin kun liikenne tulee olemaan sumi, ti ivis
täminen on varminta suorittaa 30 .. ·40 cm yvyi
sessä lumessa. Telojen aiheuttama paine on näet 
siksi pieni (esim. Fergusonilla keskim. 0, 13 kg jcm2 

ja lumitraktorilla 0,09 .. ·0, 15 kg jcm2), ettei syvem
mässä lumessa ilmeisesti saavuteta niin suurta tii
viysastetta kuin a joradan kestäminen suojaperio 
dien aikana edellyttää. Puolitela-pyörätraktori 
kykenee kyllä liikkumaan Yielä 70 cm lu messakin , 
mutta eteneminen on hitaa mpaa ja alimmat lumi
kerrokset jäävät löysiksi. (Olisi tärkeätä selvittää 
paksun lumen aikana rakennetun polannetien kes
tävyys tilapäisten suojakansien a ika na ja 
keväällä .) 

Kva.-4. Lumen ti ivistämisecn käytetty 1,1 tn painoinen , 
kumisilla puolite loilla va.ru. tettu pyörä.traktori. 

Va.lok. Metsäteho 

Fig . 4. A 1.1 ton wheel tractor, furnished with rubber half
tmcks, usefl (or packill{J the 81WW. - Plwtograph by Metsäteho 



Jos lunta on tiivistämiseen ryhdyttäessä niin 
runsaasti, että jyrän vetäminen ensimmäisen a jon 
aikana tuottaa vaikeuksia, on syytä ajaa ensiksi 
raiteet ilma n jyrää ja suorittaa jyrääminen vasta 
sen jä U;:een kun raiteisiin tiivistynyt lumi on pa k
kasen vaikutuksesta hieman kovettunut (yli 
-20° C pakkasella kovettu minen vaatii n. l t, 
- 10°"·- 20° 0 on odotettava 3 ... 4 t ja 0° .. ·- 10° C 
odotu. a ika on J0 .. . 2o t.). 

Aukeilla paikoilla lumi on tiiYi tettävä 1,5 .. ·2 
kertaa leveämmältä kinostumisvaaran vuoksi, ku
ten edellä on mainittu. 

Lumen tiivistäminen käy em. välineillä hyv in 
päinsä jäätymättömillältin soilla , kunhan pahim
mat hetteet on teloitettu. Esim. koetie kulki niin 
pehmeän nevan poikki , että sen ylittäm inen hevo
sella olisi ilmeisesti ollut mahdotonta. 

Ellei tietä vo ida ottaa välittömästi lumen tiivis
tämisen ja la nauksen jä lkeen käyttöön tai jos ajot 
keskitetään vain osille tien haaroista, nämä toi
menpiteet on uudistettava, jos odotusaikana tielle 
sataa runsaasti lunta. 

Lumen tiivistämisen jälkeen a jorata lanataan. 
Lanan vetoon on edullisin ta käyttää puoliteloilla 
varustettua pyörätraktoria, mutta se käy päinsä 
myös hevosilla . - Sopiva traktoriJanan terä
leveys on 160 .. ·1 80 cm ja Ja na n kokonaispituus 
400 .. ·500 cm (kuva 6). Lanan tulee olla niin kevyt, 
että kuljetta ja ja apumies saavat sen y hteisvoimin 
vaivatta käännetyksi. - J oissakin tapauksissa 
(tien pohja erittäin epätasainen) Ianau on syytä 
suorittaa kahteen tai useampaan kertaan. 

Ajonopeus lumen tiivistämis- ja lanaustyössä 
vaihtelee seuraavasti: 

Kuva G. K eskitien t iivistämisoon käytetty jy rä. 
Valok. Metsäteho 

P ig. 5 . Roller t/.8ed to pack the middle of the road. 
Plwtographed by M etsäteho 

Kuva 6. Ajoradan perustasaamisessa käytet ty traktori · 
ve toinen kevyt Jana. - Valok. Metsäte ho 

J?ig. 6. Tmctor-drawn light drag used i n levelling the suhstmtum 
of the roadway . - Photograph by M etsäteho 

Taulukko l. 

Ajonopeus lumon tiiv istä mis- ja Ianaustyö ·sä 

1 
•Polkemi- 1 J y räys 

1 
Lanaus 1 

Selitys 
nen • 

:1\opeus, km t 

K okeet Pi tä jä nmäellä v . 1 ~5 2 

1. Ajokerta 

1 

7,7 
1 

- 1 8, 7 
2. • 4,3 -

1 

7,5 

1 

3. • 
1 

5, l 

1 

- 7,0 
4. • 4,8 - 8,7 

K eskim . 1 5,5 - 1 7,!) 

Kokeet Pieksämäen mlk:ssa v. 1!153 

1. AJokerta, suo ') ? 

2. • 5,4 2,0 
l. m etsä 4,0 3,8 
2. 4 •J. ·- 2,9 

4,2 2,8 

Pääasialli ena syynä v . 1953 kokeiden pienem
pään ajonopenteen oli kuljettajan tottumatto 
muus. 

Ajoradan kovetuttua lanauksen jälkeen liikenne 
voidaan aloittaa, tai jos halutaan , tiehen höylätään 
ra iteet. - (Tähän tarkoituk een voidaan käy ttää 
esim. Arnkilin )>K eli 6-B)>- lana-höyläyhdistehnää, 
(kuva 7) tai )>Vihw>-aura-höyläyhdi telmää, (kuva 
8.) Jos tie h alutaan pitää lumitienä , e on nyt val
mis liikennöitäväksi. Jo iitä halutaan jäätie, 
a jorata vesitetään tavanomai een tapaan en jäl
keen kun sitä on jonkin a ikaa liikennöity. 

Polannetien hoito 

Jos polannetie pidetään lumitienä, ainoina tien
hoitotoimenpiteinä tarvitaan lanausta ja raiteiden 
höyläämistä. Mäet tietenkin vaativat lisäksi omat 
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Kuva. 7. Hoitola.na.us käy hyvin päinsä he vosvetoisolla lanalla . 
T erän leveys saisi olla 140 . . . 160 cm. - Va lok. Metsäteho 

Fig. 7. Maintenance dragging is easily done with a horse
drawn drag. The width of the blade slwulrl be 140 .. . 160 cm. 

P hotographed by 1ll etsiiteho 

toimenpiteensä, jotka ovat samat kaikilla t ietyy
peillä . Lanaukseen ryhdytään lumisateiden jä l
keen, silloin kun juoksulunta on kinostunut liiken
nettä haittaava määrä a joradalle sekä silloin kun 
kavioura on syöpynyt liian syväksi. Lanaukseen 
sopii hyvin hevosvetoinen la na, joka saisi olla 
kampaterällä varustettu. K oetiellä käytetyn la
nan teräleveys oli 100 cm. Tulos o]jsi aukealla 
olevia tieno ia a jatellen ilmeisesti parempi, jos 
terä olisi 140- --160 cm levyinen (kinostumisvaara). 
'aattaisi olla eduksi, jos lana varustettaisiin terän 

irroittamaa lunta kaviouraa n oh jaavilla levyillä. 
Lanauksen jälkeen höylätään uudet ra iteet höy-

Kuva. . Raite iden höyläämisoen voidaan käyttää joko 
la.na-höy läy hdistelmää tai a.u!·a- höyläy hcliste lmää. Kuvas a 

viimeksi mainittu . - Va.lo k. Ie tsätc ho 

F ig. 8. E i ther a combined drag-grade;r or plough-grader combine 
can be used for the grading of the tracks. Th e pictw·e shows the 

last-me;ntioned equipment. - Photograph by Metsäteho 
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Iällä, lana-höyläyhdistelmällä tai aura-höyläyhdis
telmällä. J os käytetään a ura-höyläyhclistelmää, 
laitteen auraava osa on säädetkil.vä niin , etkil. se 
kuljettaa ainoastaan raiteesta irtaantuva n lumen 
syrjään . 

Alkutalvesta tälla isen polannetien ajorata on ta
vallisesti 20- --30 cm ympäröivän lumen pintaa 
alempana , mutta kevättalvella, jolloin ha nget 
alkavat painua ja lumisateista kertynyt lumi on 
kasvatt anut poJanteen paksummaksi , se on au
keilla paikoilla y mpäristön ka nssa samassa ta-sossa 
ja lopuksi ympäristöään korkeamma lla. 

J os polannetie on rakennettu jäätieksi, kannat
taa suurin kustannuk in jäädytetystä a joraelasta 
pitää mahdollisimman kauan kiinni. Toisin sanoen 
tietä hoidetaan tavallisen jäätien tapaan. Palanne
t ien eduksi jää silloin mahdollisuus säästä-ä ra i
vauskustannuksissa, työlään aukaisuaurauksen 
pOlSJaa minen , kinostumisvaara n vähentyminen 
sekä se, että t ienhoitokalusto saa olla runsa-slumi
sillakin a lueilla kevyttä. Viimeksi mainittu seikka 
vähentää vetohevosten tarvetta ja siten a lentaa 
tienhoitokustannuksia . Li äksi tiehöylän terät säi
lyvät kauemmin kunnossa. 

Erittäin runsaitten lumituis1..-ujen jälkeen saat
taa olla edullisinta hylätä jäädytetty a jorata ja 
rakentaa tielle ka-saantuneesta lumesta em. kei
noin muodostetun poJanteen päälle uu i. 

Koetie hoidettiin lumjtienä. Toi taiseksi ei sen 
vuoksi ole tietoa, onko vedenmenekhl perusvesi
tyksessä suurempi kuin am atuilla teillä. On kui
tenkin ilmeistä, että sama vesimäärä riittää, sillä 
tavallisilla jääteilläkään ei peru ve itys yleensä 
kykene kastelemaan tien runkoa maan pintaan 
asti . 

Tiemiehiä polannetien hoitaminen vaa tii san
gen vähän. (Koetiellä ei niitä tarvittu lainkaan.) 

Havaintoja koepolannetieltä 

PoJanteen kantavuuden ja kestä. y clen selvittä
miseksi suoritettiin näihin seikkoihin vaikuttavista 
tekijöistä systemaattisesti havaintoja. 

Kuvasta 9 ilmenevät päi ittäiset ilman lämpö
t ilanvaihtelut, lumen ja polannekerroksen syvy s
vaih telut sekä maan routakerroksen kehittyminen. 

Kuvaa tarka-steltae sa voidaan tehdä sem·aavat 
johtopäätökset: 

l. Vapaan lumen syvyys on ollut a ukeilla pa ikoilla 
suurempi kuin metsä ä, ja tä tä johtuen m ös 
polannekerroksen syvyys on aukeilla sum empi. 

2. PoJan teen kasvuun aukeilla paikoilla on lisäksi 
vaikuttanut juoksulumi (lumituiskut) . 



' 3. Vaikuttaa siltä, että polannekerros tiivistyy 
paitsi liikenteen ja suojaperiodien , myös kovan 
pakkasen vaikutuksesta (ks. arvoja 4.2.-8.2. 
ja 16.2.). 

4. Palanteen sulaminen lämpöperiodien a ikana on 
metsässä tuntuvasti hitaampaa kuin aukeilla ja 
yleensä hyvin hidasta verrattuna koskematto
man lumen sulamiseen. Tästä johtuu, että 
18.3. alkaen ajorata aukei lla paikoilla on ollut 
ympäristöään korkeamma lla. (7..!., jolloin 
pitkäaikaisen lämpöaal lon vaikutuksesta aura
tut ta lvit iet ko. leveysasteella olivat jo käyttö
kelvottomia, polanneteitä olisi voinut vielä 
hyvin . liikennöidä.) 

5. Vaikka maa Pieksämäen seuduilla tiealueitten 
ullwpuolella pysyi koko talven roudattomana, 
polannetien kohdalla muodostui routaa, jonka 
syvyys paksummasta polannekerroksesta huoli
matta oli aukeilla suurempi kuin metsässä. 
Kevättalvella roudan syvyyserot pienenivät.
On ilmeistä, että soiden poikki rakennettu 
polannetie säi lyy tästäkin syystä keväällä pit
kään liikennöitävässä kunnossa. Routa alkaa 

~L_,~,,-,L.,~,..-,-,~,~,.~a~o~of1~.L4~U~t~2~,.~U~t-,L,~.~.~,.~.~t~.~ 
p~,..., ...... ,..,,..(A.QA DA.,. c 

Kuva. !J. Uman lämpötilan, tien vieressä olevan lumen, 
polannekerroksen ja roudan syvyysvaihtelut sekä sateet ja 

tuiskut koepolannetiestä tehtyjen havaintojen aikana 

Fig. 9. Ghanges in air temperature, in the 81WID beside the road, 
the layer of packed 81lOW a11d clw.nges in tl>e depth of the la.yer of 
soi! frost, anå raiM anå snow·storms duritl{J obseroations on the 

experimernal packecl.snow road 

Kuva. 10. Amerikkalainen, tProtectort .merkkinen kovuus· 
mittari, jolla. määritettiin poJanteen kovuusarvot 

Fig. 10. American »Protectort lw.rdness gaU9e by means of 
which the hardness values of the packed snow were determined 

yleensä sulaa vasta sen jälkeen kun sitä peit
tävä lumi- ja jääkerros on sulanut (K erä
n en, 1923, s. 23, Ron g e, 1928, s. 329, 
H a k k a r a i n e n , 1949). 

6. Kovilla pakkasilla routakerros on syventynyt 
sekä aukeilla paikoilla että metsässä polanteesta 
huolimatta verraten nopeasti ja luonnollisesti 
sitä nopeammin, mitä matalampi pola1mekerros 
on ollut. 

PoJanteen kovuuden Jnäärittämiseksi suoritet
tiin aika-ajoin mittauksia U A: sa valmistetulla 
)>Protector»-merkkisellä mittarilla (kuva 10). en 
antamia arvoja tuskin voidaan pitää absoluutti
sina, mutta suuntaa-antavina sekä suhdelukuina 
niillä on arvokas merkitys. - Kovuusarvojen 
vaihtelut ilmenevät kuvasta 10. Samassa kuvassa 
on esitetty tiellä olleen liikenteen suuruus sekä 
ilman lämpötilan vaihtelut ja lumisateet, koska 
kovuusarvot ovat niistä riippuvaisia. 

Kuvan ll perusteella voidaan päätellä seuraa
vaa: 

l. Kovuusarvot ovat kaikis a mittauksissa olleet 
yllättävän suuria. (Suurin mittarin antama lu
kema 176 kg/cm2, on ylitetty useissa mittauk
sissa.) 

2. Kovuus on tarkkailukauden aikana o oittanut 
jatkuvasti suurenevaa suuntausta. Poikkeuk
sena ovat lämpöperiodit, joiden aikana se on 
tilapäisesti laskenut, mutta ilman jäähdyttyä 
saanut entistä korkeampia arvoja. PoJanteen 
koveneminen näyttää riippuvan ilman lämpö
ti lasta ja liikenteen suuruudesta siten, että 
mitä suurempi liikenne ja mitä kovempi pakka
nen, sitä korkeampia arvoja saavutetaan . 
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Kuva 11. P oJanteen kovuuden, liikenteen suuruuden sekä 
ilman lämpötilan vaihtelut koepolannetiellä havaintojen 

tekoaikana 

Fig. 11. Fl tu:tuations i n the hardness of the packed snow, size 
of tra!fic and the air temperature of an experimental packed· 

1tnow during the observation time 

3. uojienkin aikana kovuusarvot ovat olleet niin 
hyviä, ettei liikenteen keskeyttäminen ole 
aiheellista. 

4. Ajoradalle satanut ja kulkeutunut irtolumi on 
ennen tiivistymistään luonnollisesti pehmeätä, 
mutta saavuttaa liikenteen, tienhoitotoimen
piteitten ja pakkasen vaikutuksesta verraten 
nopeasti huomattavan kovuuden. 

Kovuusmittauksia suoritettiin tien pinnan eri 
osista ja tien rungon eri kerroksista 5 cm välein . 
Kuva a 12 on esitetty esimerkkinä eräs tien 
poikkiprofiili, josta ilmenevät palanteen eri kerros
ten kovuusarvot. Samalla se antaa kuvan tien 
kehityksestä. - Siitä voi päätellä seuraavaa: 

l. Kun lumi on traktorilla ja jyrällä tiivistetty sen 
syvyyden olle a n. 3Q ... 4Q cm, on se pakkasen 
vaikutuksesta kovettunut (kovuus mittaushet
kellä 120· .. 140 kgfcm2 ). Silloisen palanteen 
pintakerroksen ja maan pinnan väliin on kui
tenkin jäänyt löysempi lumikenos (40 .. ·60 
kgfcm2). Märästä suopohjasta on vähitellen 
imeytynyt lähinnä maan pintaa olevaan lumeen 
vettä aiheuttaen tämän kerroksen jäätymisen 
(yli 160 kgfcm2). 
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2. Ennen kuin liikenne tiellä alkoi , satoi uusi 
lumikerros, jota ei ennen tien käyttöön ottoa 
varsinaisesti tiivistetty. Tästä johtuu em. ker
rosten päällä oleva pehmeämpi polannekerros 
(20 .. ·40 kgfcm2). 

3. Liikenteen alettua kovuusarvot raiteiden ja 
kaviouran kohdalla muodostuivat nopeasti suu
remmiksi kuin muilla ajoradan osilla. Juoksu
lumen ja lumisateiden vaikutus ei kuvasta enää 
ole syvemmissä kerroksissa näkyvissä, koska 
jatkuva liikenne on nämä kohdat kovettanut. 
Polannekerroksen paksuuden ollessa n. 50 cm 
on saavutettu korkeimmat kovuusarvot, koska 
liikenne on ollut silloin suurimmillaan ja sää 
suhteellisen >>seisova>>. - 10.3. satttmut lumi
tuisku on kerännyt ajoradalla veiTaten vahvan 
lumikenoksen, joka mittaushetkeen (13 .3.) men
nessä ei vielä ollut saavuttanut samaa kovuutta 
kuin sen alla oleva kerros. 

4. Liikenteen polannetta kovettava vaikutu::> ilme
nee erittäin selvästi raiteiden ja kaviouran koh
tien siirtymisestä. Kun tuulenpuoleiselle ajo
radan reunalle lcinostui lunta, liikenne hakeutui 
juoksulumesta vapaalle alueelle niin, että tien 
keskiviiva siirtyi n. 15 cm. 

Loppupäätelmät 

l. Käytetyllä menetelmällä rakennettu hevos
talvitie kestää !hyvin liikenteen ja suojakausien 
vaikutuksen. Keväällä se pysyy kauemmin 
käyttökelpoisessa kunnossa kuin auratut talvitiet . 

2. Rakennus- ja hoitoh."Ustannuksiltaan palanne
tie tulee huomattavasti aurattuja talviteitä hal
vemmaksi, 

- koska tiealueen raivaus saa olla pintapuoli
sempi, 

- koska raskas ja kallis aukaisuauraus jää pois, 

koska tienhoitotoimenpiteitä tarvitaan vä
hemmän ja ne voidaan suoritta-a kevyellä ja 
halvalla kalustolla, 

koska tielinja voidaan pienentyneen kino tu
misvaaran vuoksi vetää suo t"aan yli aukeit
ten soiden, ve istöjen ja peltojen ja 

koska kinostimia ei tarvita. 

3. Palanteen käyttö talviteiden ajoratana näyt
tää avaavan niin suuria kustannu ten äästömah
dollisuuksia, että sy temaattiset, tätä taustaa vas
ten suoritetut lumentutkimukset, jois a otettai
siin huomioon myö lumen ominaispainon ja vesi
arvon vaikutus kovuuteen, olisivat aiheellisia. 
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The ,Packed-Snow" Road for Horse-Haulage 

SU.MM ARY 

The hi gh-class winter roads for tlze lzorse
haulage of timber are generally ploughed in Fin
land. A s the first ploughing, by means of horse
drawn equipment, is an exeedingly heavy and ex
pensive task in di-stricts of heamJ snowfalls lt1 etsä
teho conducted expe1·irnents in the winter o/ 1953 
on the building and maintenance of ·unploughed, 
so-called )>packed-snom> roads (Fig. 1, 2 and 3 ) 
and made observations on thei1· durability. 

The building technique employed wa..s as follows : 
When the depth of snow was 30· ··40 cm it was 
packed on the 1·oadway by a wheel tractor furni-shed 
with m bber half-track8 ( F ig. 4 ) . 1 n order to 
keep the tmck narrow, the middle of the road was 
packed by a roller (F ig. 5 ) . When the snow was 
ha,-dened somewhat by frost the road was dragged 
and (Fig. 6 ) track8 were graded on it. Had the 
aim been to build an tee road the next measure 
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would have been to water it. But the experimental 
road was kept as a snow road. - The dragging 
and grading of the tracks were the only road 
maintenance measures employed; they were 
peTjarmed by harse-drawn equipment ( Fig. 7 
and 8) . 

Observatians were made during the haulage season 
on the changes of air temperature, the snow beside 
the road, the layer of packed snow and the changes 
in the depth of the soilfrost below the mad (Fig. 
9 ), and measuTements were taken of the pocess of 
hardening of the packed-snow layet· (Fig. 10 and 
11) and the hardness values of the packed snow 
in dijjerent strata (Fig. 12 ) . - Although the 
readings of the gauge can be Tegarded as indica
tive and relative only they do show that the packed 
snow attains surpisingly high hardness figures. 

The following final conclusions can be draum 
jram the experiments conducted: 

1) WinteT Toads for horse-drawn vehicles built 
by the method in question stand well traffic and 
inlerim thaws. l n the spring such roads Tetnain 
trafficable longer than ploughed winter mads. 

2) As far as its building and maintenance 
costs m·e concerned the packed-snow mad is much 
cheaper than ploughed winter mads beca?LSe 

the clearing of the roadway can be more 
superficial, 

the heavy and expensive first ploughing is 
eliminated, 

feweT Toad tnainlenance measuTes are needed 
and they can be performed by means ofligh/, 
and cheap equiJmtent, 

the mad can be led straight across open 
swamps, wateT-ways and fields owing to the 
diminis7~ed danger of snow drift jartnation 
(on open grmmd, however , the snow must 
be packed smne 3·· ·4 m wide ), and 

snow fences are not needed. 

3 } The use of snow-packing to form the road
way of winter mads seems to open up such great 
opportunities for economy that systematic snow 
studies against this background seem highly 
recomrnendable. 

Helsinki 1953, Frenckellin Kirjapa ino Osakeyhtiö. 


