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Lumi tienrakennusmateriaalina 

Aikana, jolloin vakinaiset, ympäri vuoden liiken
nöitävät tiet puuttuivat tai niiden tiheys oli pieni, 
lumella oli aivan perustavaa laatua oleva merkitys 
tienrakennusmateriaalina kylmän ilmanalan maissa. 
Tunnettuahan on, että esim. Suomessa käytännölli
sesti katsoen kaikki talviliikenne tapahtui lumiteiden 
varassa. Lumesta rakennettujen teiden merkitys on 
vielä nytkin suuri, suurempi kuinjulkisuudessa yleensä 
tunnetaan. Ne näet täydentävät erinomaisesti vaki
naista tieverkkoa ja ovat sangen taloudellinen ratkaisu 
kausiluonteisia ja tilapäisiä, aika-ajoin toistuvia kulje
tustehtäviä suoritettaessa. Mainittakoon, että metsä
taloutemme tarpeita varten arvioidaan vuosittain 
rakennettavan nykyisin keskim. n . 70000 ... 80000 km 
hevostalviteitä ja n. 8 000 km moottoritalviteitä. 

Alkeellisin talvitietyyppi on liikenteen itsensä syn
nyttämä. Lumi näet tiivistyy ja kovettuu tietyin 
edellytyksin liikenteen aiheuttaman kuormituksen 
vaikutuksesta. Tällaiset tiet ovat kuljetusteknillisiltä 
ominaisuuksiltaan kuitenkin peräti vaatimattomia. 
Korkealuokkaisemmat talvitiet, joita ovat ns. auratut 
tiet sekä keinollisesti lumesta tiivistetyt polannetiet, 
edellyttävät joukon rakentamis- ja hoitotoimenpiteitä. 
Näistä auratut tiet olivat aikaisemmin vallitsevina. 
Viime vuosina Pohjoismaissa suoritetut kokeilut ja 
tutkimukset ovatjohtaneet yhä runsaampaan halpojen 
polanneteiden käyttöön. • 

Kaikkien talviteiden, mutta erityisesti polanne
teiden, rakentaminen perustuu lumen ominaisuuksien 
tuntemiseen ja hyväksi käyttöön. - Seuraavassa 
luodaan lyhyt katsaus lumeen tienrakennusmateriaa
lina tämän hetken tietämyksen valossa. 

Lumen fysikaaliset ominaisuudet 

Olosuhteista riippuen vesi voi olla, paitsijuoksevassa 
muodossa, kaasumaisena vesihöyrynä, jäänä sekä 
jäästä muodostuneena lumena. Tärkein muotoa 
määräävä tekijä on lämpötila, josta pääasiallisesti 
riippuu vesimolekyylien liikkumisen voimakkuus. 

Vedessä molekyylien liike on niin vilkasta, ettei 
aine pysy kiinteässä muodossa. Molekyylejä kiinni 
pitävä voima on kuitenkin siksi suun, että vedellä 
on pintajännitys ja kutakuinkin kiinteä tilavuus. 

Lämpötilan kohotessa molekyylien liike vilkastuu. 
Vesihöyryä alkaa muodostua siJ!oin kun liike voittaa 
molekyylejä kiinni pitävän voiman. Höyryssä mole
kyylitiheys on pieni ja höyryn tilavuus on epämääräi
nen. Tässä muodossa vesimolekyylien nopeus on useita 
satoja metrejä sekunnissa. Höyryn eteneminen ilmassa 
ei kuitenkaan ole näin nopeata, sillä molekyylit 
törmäilevät toisiinsa ja ilmamolekyyleihin. Vielä 
hitaampaa on höyryn eteneminen lumessa tai muussa 
ilmaa tiheämmässä aineessa. - Kohdatessaan kiin-

teän pinnan höyry aiheuttaa molekyyliensä liikkeestä 
johtuvan paineen sitä vasten, joka on sitä suurempi, 
mitä suurempi on höyryn molekyylitiheys ja mitä 
korkeampi on lämpötila. 

Kun vesi jäätyy, molekyylit liittyvät toisiinsa siten, 
että jokainen niistä on kiinni neljässä naapurimole
kyylissä. Tästä johtuu jään heksagoninen kidera
kenne (kuva l ) sekä se, että jään tiheys on huomatta
vasti veden tiheyttä pienempi ja ominaispaino alhai
sempi. Myös jäässä molekyylit ovat liikkeessä, mutta 
alhaisen lämpötilan vuoksi se on verraten vähäistä. 

Veden jäätyessä kasvavat jääkiteet työntävät veteen 
liuenneet vieraat aineet syrjään. Niistä muodostuu 
varsinaisten jääkiteiden väliin eräänlaista liitosmas
saa, jonka sulamispiste on varsinaisen jään sulamis
pistettä alhaisempi. Jään lärnmetessä nämä kerrokset 
sulavat ensimmalSlna. Esim. kevätjään hauraus 
johtuu osittain siitä. - Vieraan aineen vaikutuksesta 
tarjoaa hyvän esimerkin suolan levittäminen lumeen 
(lumi on muodostunut jääkiteistä) . Siitä muodostu·u 
lumihiukkasten ympärille suolaliuoskerros, jonka sula
mispiste on puhtaan lumen sulamispistettä alhaisempi. 
Näin käsitelty lymi pysyy löysänä vaikka lämpötila 
laskisi huomattavasti 0°C alapuolelle. Sama vaikutus 
on sillä lialla, joka kaupunkien kaduilla sekoittuu 
lumeen. 

Puristettaessa kahta jääpalasta vastakkain ne tart
tuvat kiinni toisiinsa. Tarttumisen täydellisyys riippuu 
puristuksen voimakkuudesta sekä kappaleiden kide-

Kuva 1. Jään heksagoninen kiderakenne PAULINGIN mu
kaan. Vasemmalle molekyylit piirretty suunnilleen o ikeaan 

mittakaavaan, oikealle ne on pienennetty. 

Fig. 1. The hexogonol structure o( ice, occording to PAULING. 
On the le(t the molecules ore drown to opprox. the noturol scole, 

on the right to o smoller scole. 
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järjestelmän suunnasta. Jos suunta ei ole sama, 
liitoskohta jää heikommaksi kuin j ään muut osat. -
Kiinni tarttuminen perustuu puristuksen aiheutta
maan jään sulamiseen j a sulaneen kohdan uudelleen 
jää tymiseen paineen laka ttua. Paine a lentaa näet 
j ään sulamispistettä, kuten seuraavat lukusarjat osoit
tavat (PAULING 1952) . 

Paine, ik.. .. . . . . ... 1 590 1090 1540 1910 2045 
Sulamispiste, °C. . . . 0 - 5 - 10 - 15 - 20 -22 

Kuta alhaisempi on lämpötila, sitä suurempi voima 
vaaditaan siisjään sulattamiseen. - 22°C alhaisemmis
sa lämpötiloissa paine ei DORSEYN ( 1940) tutki
musten mukaan sulata enää jäätä, vaan ainoastaan 
muuttaa sen kiderakennetta. - Sulattamiseen ta r
vittava paine tuntuu numeerisesti tarkasteltuna vai
keasti saavutettavalta. Todelliset j ääkappaleiden kos
ketuspinnat ovat kuitenkin vain vähäinen osa silmin 
havaittavista. - Edellä kuvatulla ilmiöllä on tä rkeä 
merkitys lumen kovettumisen kannalta. 

J ää voi ilman sulamisvaihetta muuttua suoraan 
vesihöyryksi eli haihtua. Ilmiö selitetään siten, että 
molekyylien liikkumisesta johtuen jääkiteen pinnassa 
olevat molekyylit saattavat voittaa niitä kiinni pitävän 
voiman ja irtaantua. Haihtuminen on luonnollisesti 
sitä voimakkaampaa, mitä korkeampi on lämpötila. -
Vastaavasti vesihöyry saattaa muuttua suoraan jääksi. 
J äänpinnan yläpuolella olevien höyrymolekyylien tör
mätessä j ääkiteisiin osa niistä näet tarttuu kiinni. 
Tämän höyryn tiivistymisen nopeus on suhteessa 
j ään ulkopuolella olevien höyrymolekyylien luku
määrään. - Tietyn lämpötilan ja tietyn molekyyli
tiheyden vallitessa haihtuminen ja tiivistyminen ovat 
tasapainossa. Höyryn painetta tasapainotilassa nimi
tetään jään höyrypaineeksi, joka siis alenee lämpötilan 
laskiessa ja päin vastoin. 

Jos ympäröivän ilman höyrynpaine on jään höyryn
painetta suurempi, jääkiteet kasvavat, ja jos se on 
sitä pienempi, kiteet pienenevät. Pienenemillen tapah
tuu ensisijaisesti särmien ja kulmien kustannuksella. 
Kiteet siis pyöristyvät. - Kiinteän muodon muuttu-

'1 . 1'~--
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Kuva 2. Tyypillisiä, eri lämpötiloissa muodostuneito lumi
kiteitä WALLIN mukaan. Vailla mittanumeroa oleva mitta

viiva kuvien alla vastaa 1 mm :lä. 

Fig. 2. Typical snow crystals that originote at di((erent temper
atures, according to WALL. The unspeci(ied scale shown below 

the (igures represent 1 mm. 

mista kaasumaiseksi ja kaasumaisen kiinteäksi nimi
tetään sublimoitumiseksi. 

Lumen syntyminen perustuu vesihöyryn sublimoitu
miseen. Puuttumatta tähän meteorologiseen ilmiöön 
yksityiskohtaisemmin mainittakoon, että lumikiteiden 
suuruus ja muoto riippuvat ratkaisevasti niiden synty
misilmakerroksen lämpötilasta. Lämpötilan tulee olla 
- 2°C ta i a lhaisempi, ennen kuin lumisade a lkaa. 
Eri lämpötiloissa syntyneiden, uusien lumikiteiden 
muodot ovat yleensä seuraavat (kuva 2). 

Syntymislämpötila, °C Muoto ja suuruus 

- 2 .. . - 7 ...... . . . . jääneuloja, pituus 2 mm tai vähemmän 
- 8 ... - 1 0 . ......... lautasmaisia, halkaisija alle 1.5 mm 
- 12 ... - 18 . . . ... . . . . tähtimäisiä, halkaisija n. 5 mm 
- 18 ... -24 .. ... .... . lautasmaisia, halkaisija 0.5 ... 1 mm 
Alle -24 .. . ....... prisman muotoisia, pieniä 
Kaikkien kiteiden paksuus on vähäinen, tavallisesti a lle 0.1 mm 

Rakeita muodostuu, kun lumikiteet joutuvat pe
räkkäisten j äätymis- ja sulamisprosessien alaiseksi 
(esim. läpäisevät pudotessaan vesisadepilven), ja 
huurretta silloin, kun esihöyry sublimoituu hangen 
pintaan tai sumun sisältämät pienet vesipisarat 
j äätyvä t kohdatessaan kylmän pinnan. Näillä lumen 
muodoilla ei kuitenkaan ole sanottavaa merkitystä 
talviteiden kannalta. 

Voimakkaiden lumisateiden aikana lumikiteitä 
muodostuu erilaisissa olosuhteissa,mistä johtuen syn
tyvässä lumipeitteessä tavataan erimuotoisia lumi
kiteitä sekaisin. J os sateen aikana tuulee, kiteet jau
haantuvat enemmän tai vähemmän rikki. 

Vastasatanut lumi, jossa lumikiteet ovat usein tart
tuneet toisiinsa hiutaleiksi, muodostaa tavallisesti 
huokoisen ja kevyen hangen, jonka ominaispaino on 
pieni, kuten seuraavasta asetelmasta (ERIKSSON 
1954) ilmenee. 

Lumm laatu 
Vastasatanut, ilmava lumi . ... . . . . ... .... . 
Vastasatanut, kevyt, tuulen tiivistämä lumi .. 
Vastasatanut, kova, tuulen tiivistämä lumi .. 
Vanha, karkeajyväinen lumi . . . ..... . .... . 
J ää . .......... .. .......... ... . . ..... .. . 

Ominaispaino 
0.005 .. . 0.05 
0.06 ... 0. 1 
0.1 ... 0.3 
0.3 ... 0.6 

0.92 

Hangessa lumen rakenne on j atkuvien muutosten 
alaisena. Olennaisimmat, muutoksia aiheuttavat teki
j ä t ovat ilman ja maaperän lämpötilan vaihtelut se
kä liikenne tai muu käsittely, ja muutokset tapahtuvat 
sublimoitumisen, sulamisen ja j äätymisen sekä sula
neen veden j a vesihöyryn hangessa ta pahtuvan liik
kumisen johdosta. 

0 

Kuva 3. Lumi ki teen muuttuminen BAOERIN ym. mukaan. 

Fig. 3. The changing o( a snow crysta/, according to BADER etc· 



Muutokset ovat suurimpia hangen pintakerroksis
sa, koska ne ovat voimakkaampien lämmön- ja kos
teusvaihteluiden alaisina. Kun haihtumista tapahtuu 
tai kun lumi sulaa, katoavat ensimmäisinä kiteiden 
särmät ja sakarat (kuva 3) . Sulanut vesi imeytyy 
osittain suurimpien j ä ljellä olevien lumihiukkasten 
sisään, osittain se asettuu pyöristyneiden kiteiden ja 
hiukkasten ympä1·ille. Pintajännityksen vaikutuk
sesta pinnat muotoutuvat yhä pyöreämmiksi ja hiuk
kaset vetäytyvät entistä lähemmäksi toisiaan. Saman
aikaisesti lumen koossapysyvyys paranee (suojalumi) . 
Se on sitä parempi, mitä hienojyväisempää lumi on. 

Jos sulamista seuraa jäätyminen, syntyy karkea
jyväistä lunta (kuva 4), jonka hiukkaset ovat pyö
ristyneet. J yvästen toisiinsa liittyminen on voimak
kaampaa kuin aikaisemmin, koska niiden pinnassa 
ja välissä ollut vesi on jäätynyt ja toimii liitosaineena 
(esim. hankiainen) . - Sulamista tapahtuu myös 
ooc alhaisemmissa lämpötiloissa sulamispistettä alen
tavien vieraiden aineiden vaikutuksesta, kuten jo 
aikaisemmin on mainittu. 

Maahan varastoiluu kesäaikana lämpöä, joka 
talvella siirtyy ylöspäin. Lämpimään maahan satanut 
ohut lumipeite sulaa. Sulaminen vähentyy maan 
jäähtyessä, mutta sitä saattaa eräissä tapauksissa jat
kua läpi talven. Pehmeän hangen lämmönjohtokyky 
on niin huono, että suhteellisen ohutkin kerros estää 
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Kuva 5. Lämpötila tiivistämättömässä (ylhäällä) ja tiiviste
tyssä (alhaalla) lumipeitteessä AGERIN mittausten mukaan. 
Hangen pintakerroksen lämpötila seurannut ilman lämpö
tilan vaihteluita, mutta pohjakerroksen lämpötila pysynyt 
t iivistämättömässä lumessa vakiona ja tiivistetyssä lumessa 

miltei vakiona. 

Fig. 5. The temperoture in on unpocked (obove) ond o pocked 
(below) snow surfoce, occording to AGER's meosurements. The 
temperoture of the surfoce loyer of the snow crust follows the 
fluctuotions of oir temperoture but the temperoture of the 
bottom /oyer remoins unchonged in unpocked snow ond procticol/y 

constont in pocked snow. 
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Kuva 4. Hienojyväistä (vasemmalla} ja korkeajyväistä 
(oikealla) lunta BAOERIN ym. mukaan. 

Fig. 4. Fine-groined (/eft) ond coorse-groined (right) snow, 
occording to BADER etc. 

maan routaantumisen. Eristäessään hangen pohja
kerrokset pakkasilman vaikutukselta se samalla eristää 
hangen ylemmät kerrokset maaperän lämmön sulat
tavalta vaikutukselta. H angen pohjakerrosten lämpö
tilanmittaukset ovat osoittaneet talven aikana tapahtu
vat lämpötilan vaihtelut suhteellisen vähäisiksi ja 
sitä vähäisemmiksi, mitä syvemmältä pinnan alta 
mittaukset on suoritettu ja mitä huokoisempaa lumi 
on ollut (kuva 5) . Hangen pinta sen sijaan seur:aa 
herkästi ilman lämpötilanvaihteluita. Aivan hangen 
pohjassa lämpötila vaihtelee talven kuluessa tavallisesti 
rajoissa 0 ... -3°C. - Läpi talven on maaperän 
lämmöllä pohjakerroksen lumihiukkasiin haihduttava 
vaikutus. Tästä johtuen hiukkasten välisssä olevan 
vesihöyryn määrä on sitä suurempi, mitä syvemmästä 
hangen kerroksesta on kysymys. Vesihöyry pyrkii 
ylöspäin ja kohdatessaan hangen pintaosan tiiviim
män ja kylmemmän kerroksen se tiivistyy ja jäätyy. 
Näin ollen talven kuluessa kulkeutuu sublimaation 
johdosta materiaalia hangen pohjakerroksista ylem
piin kerroksiin, minkä seurauksena pintakerroksien 
tiheys lisääntyy ja pohjakerroksien vähentyy. Pohja
kerroksissa lumi muuttuu ryynimäiseksi ja huonosti 
koossa pysyväksi. Ilmiöllä on suurin merkitys kos
kemattomassa hangessa. Kuta tiiviimpää lumi on, 
sitä hitaampaa ja vähäisempää on höyryn kulku 
sekä siitä johtuva aineen kulkeutuminen. 

Hangen muuttumisen yleissuunnaksi voidaan siis 
sanoa, että uuden lumen hienorakenteiset kiteet 
käyvät pyöreämmiksi ja yhtyvät toisiinsa lumijyvä
siksi, joiden koko kasvaa pienten hiukkasten kustan
nuksella. Tämä johtuu siitä, että veden- höyrynpaine 
on sitä suurempi, mitä kuperampi on vesikalvon pinta. 
Näin ollen pienet hiukkaset sulavat ja haihtuvat ja 
niistä muodostunut - vesihöyry sublimoituu suurten 
hiukkasten pinnalle. Koskemattoman lumen alun 
perin läpi hangen· ulottuva huokoisuus vähenee. 
Sittemmin tiheys lisääntyy pintakerroksissa, mutta 
vähentyy pohjakerroksissa. Keväällä lumen sulaessa 
materiaalin pääkulkusuunta muuttuu. Sulaessaan pin
talumesta muodostunut vesi painuu hangen poh
jaa kohden täyttäen huokoset. 

Uuden huokoisen lumen kantavuus on vailla käy
tännöllistä merkitystä. Ajoneuvot uppoavat siihen ja 
vastus muodostuu erittäin suureksi. Luonnostaan tai 
keinollisesti kovettuneen lumen kantavuus sen sijaan 
saattaa muodostua huomattavan suureksi. 

Karkeajyväisen »ryynilumen» kantavuusominaisuu
det, vaikka se olisi tiivistettyäkin, ovat kutakuinkin 
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samantapaiset kuin löysän hiekan. Sama koskee myös 
hienojyväistä lunta, jonka hiukkasten väleistä puuttuu 
liitosaineena toimiva jäätynyt vesi, taikka tätä liitos
materiaalia on ollut liian niukasti . - Kun näitä 
lumenlaatuja kuormitetaan esim. kapeapyöräisillä 
ajoneuvoilla, ne liukuvat syrjään samaan tapaan kuin 
karkea hiekka. Koossa pitävänä voimana on pääasiassa 
vain sisäinen kitka, jonka kerroin on n. 0. 7 ilman läm
pötilan ollessa -4°C (ERIKSSON 1954). Kitka ei 
kuitenkaan ole niin selväpiirteisten lakien alainen 
kuin mineraalisten kitkamaalajien ollessa kysymyk
sessä. 

Kovettunut hanki, jossa lumihiukkaset ovat liitty
neet toisiinsa niiden välissä olevan veden j äätymisen 
johdosta, suhtautuu kuormitukseen kutakuinkin sa
maan tapaan kuin koheesiomaalajit, esim. savi. Sillä 
on melkoinen puristus-, veto- ja vääntölujuus. Esim. 
vetolujuus saattaa nousta yli l kgf{cm2 (BUCHER, 
1948) . 

Lumen kovettuminen 

Kuten edellisestä on ilmennyt, lumihangen kovettu
misen edellytykset ovat hyvin erilaiset lähinnä lumen 
laadusta ja lämpötilasta johtuen. 

Syys talven uusi lumi on yleensä helposti kovetetta
vissa. Se on näet hienokiteistä tai sulloutuessa muuttuu 
helposti sellaiseksi. Kuta pienempiä kiteet ovat, sitä 
runsaammin muodostuu niiden välisiä kosketuspin
toja, jotka voivat jäätyä. Vastaavasta syystä kevättal
ven karkea ja pyöristyneistä jyväsistä muodostunut 
»ryynilumi» kovettuu huonosti. Toivattavan kovuu
den saavuttamiseksi tällaiset karkeat lumijyväset on 
saatava jauhetuiksi rikki ~ 

Lumen pelkkä hienojakoisuus ei kuitenkaan riitä sen 
kovettumiseen, vaan lisäksi tiheyden tulee olla niin 
suuri, että kiteet ja hiukkaset koskettavat mahdolli
simman suurella kokonaispinta-alalla toisiaan. Lu
kuun ottamatta poikkeustapauksia tällaista tiheyttä 
lumi ei saavutå ilman erityisiä tiivistämistoimenpitei
tä. Jotta kantavuus olisi välttävä, ominaispainon tulee 
olla vähintään 0.3 ... 0.4 tai enemmän (vrt. VUO
RISTO- HALLENBERG, 1937). 

Kolmantena kovettumisen edellytyksenä on vesi tai 
vesihöyry lumikiteiden ja hiukkasten välissä. Ellei sitä 
tai niitä ole, puuttuu materiaali, joka sublimoituessaan 
ja jäätyessään liittää hiukkaset toisiinsa. Kuten aikai
semmasta on ilmennyt, lumihiukkasten välissä olevan 
vesihöyryn määrä suurenee hangen pohjakerroksia 
kohden. - Aukaisuaurauksen esille tuoma lumikerros 
kovettuu tästä syystä sangen helposti. Sen sijaan 
»sideaine.tta» saattaa puuttua hangen pintakerrok
sista. Jos ilman relatiivinen kosteus on pieni ja sen 
lämpötila pysyttelee kauan -0° ... -7° (-10°) C 
välillä, tämä on tavallisesti kovettumisen minimi
tekijä. Mainituissa lämpötiloissa näet päivä- ja yö
lämpötilojen ero on usein niin pieni, ettei sen vaiku
tuksesta sanottavaa sublimoitumi$ta tapahdu. Seu
rauksena on lumen pysyminen »kuivana». Alhaisem
missa lämpötiloissa maaperän lämmön aiheuttama 
vesihöyryn tiivistyminen ja jäätyminen ilmeisesti 
vilkastuu, sekä vuorokautiset lämpötilan vaihtelut 
suurenevat siinä määrin, että kovettuminen tehostuu. 

Edellä lueteltujen tekijöiden ohella tarvitaan tie
tenkin palckasta, joka jäähdyttää liitosaineena toimivan 
veden. Kuta alhaisempi on lämpötila, sitä suuremman 

kovuuden lumi saavuttaa. - Ellei ilman lämpötila 
ole riittävän alhainen, tietyin edellytyksin on ilmeisesti 
mahdollista käyttää »liitosveden» jäädyttämisessä 
hyväksi lumihiukkasten miinusasteiden puolella ole
vaa lämpötilaa. Tähän viittaavat eräät kokeet, joissa 
suojalumesta ilman lämpötilan ollessa n. + 6°C on 
saatu muodostetuksi kiinteä tä jäätä . 

AGER (1955) suoritti tiivistetyn lumen kovettu
misesta kokeiluja siten, että lumikerroksen pinta eris
tettiin ympäröivästä ilmasta vanerilevyllä, jonka 
päälle oli lapioitu n. 20 cm löysää lunta. Tien pinta
kerrokset pysyivät löysinä, mutta kovettumista oli 
tapahtunut pohjakerroksissa. Kun eristämiseen käy
tettiin muovikalvoa, joka ei eristä lämpöä, mutta 
estää vesihöyryn liikkeen, pintakerrokset kovettuivat 
samaan tapaan kuin aivan eristämättömän lumen 
ollessa kysymyksessä. Jos pohjakerros eristettiin muo
vikaivolla maaperästä, pintakerrokset kovettuivat 
samaan tapaan kuin eristämättömässä lumessa, mutta 
pohjakerrokset jäivät huomattavasti löysemmiksi. 
Sekä pinnan että pohjan eristäminen- pinnan vane
rilevyllä ja lumella, pohjan muovikaivolla - esti 
kovettumisen käytännöllisesti katsoen kokonaan . 

Nämä kokeet, jotka tosin tehtiin kevättalven olo
suhteissa, osoittivat, että vastatiivistetty tie kovettuu 
pohjasta käsin kutakuinkin riippumatta vallitsevista 
sääolosuhteista, mutta pintakerrosten kovettumiselle 
on ilman kylmyydellä ja sen mahdollisuudella päästä 
tunkeutumaan syvälle hankeen ratkaiseva merkitys. 

Vastasataneen lumen on todettu heijastavan sätei
lystä n. 80 ... 88 %, mutta vanha ryynimäinen lumi 
heijastaa siitä vain 42 ... 70 % (GEIGER 1950) . 
Säteily siis kykenee sulattamaan vanhaa, karkea
jyväistä lunta paremmin kuin uutta ja hienojyväistä. 
- Yöllä, varsinkin jos taivas on pilvetön, lämpösa
teily tapahtuu tienrungosta avaruuteen. 1 äin ollen 
tällä lämpötilanvaihtelulla, joka on luonteenomaista 
kevättalvella, on ajoradan ylimpiä kerroksia kovettava 
vaikutus. 

Ilman relatiivisen kosteuden välitön merkitys lumen 
kovettumiseen lienee verraten vähäinen. Se kuitenkin 
vaikuttaa sateiden syntyyn. Lisäksi poikkeuksellisen 
alhainen kosteus voijohtaa niin voimakkaaseen lumen 
haihtumiseen, että tien ylimmät kerrokset pehmenevät 
taikka niiden kovettuminen estyy.- Niin ikään tuulen 
välitön merkitys, ellei sen aiheuttamaa kinostumista 
oteta huomioon, lienee samansuuntainen. Toisin 
sanoen poikkeustapauksissa se saattaa kiihdyttää 
haihtumista niin, että ylimmät lumikerrokset peh
mentyvät. 

Lumisateen aikana tai välittömästi sitä ennen tiivis
tetty lumi ei yleensä kovetu, koska tiivistyneen ker
roksen päälle kertynyt uusi kuohkea lumi toimii eris
täjänä. J o n . 5 cm syvyinen, pehmeä kerros saa eris
tymisen aikaan. -Jos tie on jo kovettunut, kovan 
kerroksen päälle satanut lumipeite estää tai ainakin 
h idastaa kovettuneen lumen pehrneuemistä leudon 
sään aikana. Mikäli maaperä ja tien runko ovat läm
pimät ennen eristävää lumisadetta, tie pehmenee jou
tuessaan eristetyksi kylmästä ilmasta. Polanne siis voi 
»hautua» pehmeäksi. 

Pohjasta käsin tapahtu a kovettuminen on turve
maalla osoittautunut nopeammaksi kuin kivennäis
maalla. - Metsäisessä maastossa kovettuminen on 
paikallisilmastosta johtuen todennäköisesti hieman 



hitaampaa kuin avoimilla paikoilla, mutta kovuuden 
säilyminen puolestaan parempi. 

Tiettyyn rajaan asti kovuusarvot käyvät yleensä 
sitä suuremmiksi, mi tä pitempi aika lumiajoradan 
rakentamisesta on kulunut - varsinkin, jos tietä on 
jatkuvas ti liikennöity. 

Kun talvinen sää vaihtelee oloissamme huomatta
vasti, lumiajoradan valmistamiseen olisi ryhdyttävä 
ajankohtana, jolloin kovettumisen edellytykset ovat 
parhaat ja kovuuden säilyminen turvattu. Voimak
kaiden lumisateiden aikana perustiivistämistä ei siis 
ole syytä suorittaa, koska ajoradalle satanut uusi 
lumi estää kovettumisen. Sen sijaan välittömästi 
matalapaineen heikennyttyä tai loputtua on otollinen 
sää näille toimenpiteille. Odotettavissa on näet korkea
paine kylmine ilmavirtauksineen ja poutasäineen. -
Niin ikään tiivistämistyöhön olisi syytä pyrkiä jo 
alkutalvella, vaikka tiet otettaisiin vasta myöhemmin 
käyttöön. Ohut lumikerros kovettuu näet paremmin 
kuin paksu, ja lisäksi lumihiukkasten koko on alku
talvesta kovettumiselle edullisempi, kuten jo aikaisem
masta on ilmennyt. 

Vuorokauden aikaa ajatellen iltapä ivä on tiivistä
mistyölle edullisin. Lumi on silloin suhteellisen läm
mintä, joten liitosaineeksi tarvittavaa vesihöyryä ja 
vettä on sen hiukkasten välissä runsaasti. Lisäksi 
yöllä lämpötila useimmiten alenee, joten j äätyminen 
pääsee nopeasti alkuun. 

Erilaisen liikenteen lumiajoradalle asettamat 
vaa tl m u kset 

Lumen käyttö tienrakennusmateriaalina perustuu 
sen kykyyn vastustaa tilavuuden ja muodon muutoksia. 
- Lumen tiheyden kas aminen lisää sen kykyä vas
tustaa tilavuuden muuttumista, ja lumihiukkasten 
välinen kitka sekä hiukkasten liittyminen jäätymisen 
tuloksena toisiinsa lisäävät lumen kykyä vastustaa 
muodon muutoksia. 

Kuten edellä esitetystä on ilmennyt, koskematon 
lumi saavuttaa vain poikkeustapauksissa sellaisia 
lujuusarvoja, että se kantaa liikenteen. Tietyin lumen 
käsittelytoimenpitein tällaiset lujuusarvot ovat saavu
tettavissa. - Ennen käytännöllistä lumiajoradan 
rakentamistoimenpiteiden tarkastelua on syytä käsi
tellä erilaisen liikenteen lumiajoradalle asettamia 
vaatimuksia. 

Liikenteen aiheuttama kuormitus on toisaalta pai
netta ajoradan pintaa vasten (pintapainetta), toisaalta 
mekaanista kulutusta. - Eri liikennöimismuotojen 
aiheuttama kuormitus on erilainen; rekiliikenne eroaa 
pyöräajoneuvoliikenteestä ja vrn. telake~uajoneuvo
liikenteestä. Lisäksi silloin, kun ei kyseessä ole kulje
tusvälineen kannatuksessa oleva vaan sen vetämä 
kuorma, vetäjän ja vedettävän ajoneuvon aiheuttama 
kuormitus on erilainen. - Ajoradalle asetettavat 
vaatimukset eivät koske ainoastaan sen kantavuutta 
ja kestävyyttä kulumista vastaan, vaan myöskiri 
vierimis- ja liukumiskitkan edullisuutta. Mainitut 
tekijät ovat kuitenkin sangen läheisessä riippuvuus
suhteessa toisiinsa. 

Ajoradan pintaan kohdistu an paineen vaikutus 
heikkenee nopeasti syvyyssuunnassa. Näin ollen kaik
kien talviteiden kestävyyden kannalta ajoradan pinta
kovuudella on ensiarvoinen merkitys. - Samalla kun 
paine heikkenee syvyyssuunnassa, se leviää sivusuun-
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Kuva 6. Kaaviokuva kuormituksen a iheuttaman paineen 
leviämisestä tiivistetyssä lumessa sivuille pä in. Todellisuudes
sa paine leviää jokaisesta kuormittavan pinnan pisteestä 
kartiomaisesti. -Jos lunta kuormitetaan kahdella eri suu
rella pinnalla, joiden pintapa in e (Kgfj cm •) on yhtä suuri, 
vaaditaan lumelta suurempaa kovuutta suuremman pinnan 

(1) kestämiseksi »puhkeamatta» kuin pienemmän (2). 

Fig. 6. A diagram of the spread of the /oad pressure on packed 
snow towards the edges. ln rea/ity the pressure spreads conically 
from each point of the load-bearing surface. - /f a /oad is applied 
to two snow surfaces of different size with the same surface 
pressure (Kgffsq.cm.) the /arger surface (1) requires greater 

hardness to resist rupture than the smal/er (2) . . 

nassa. Tästä johtuu, että kuta pienempi on ajorataa 
kuormittava pinta, sitä suurempi voima tarvitaan 
pinta-alayksikköä kohti laskettuna ajoradan puh
kaisemiseksi taikka kääntäen, ajoradan pinta kestää 
pinta-alayksikköä kohti sitä suuremman kuormituksen, 
kuta pienempää kokonaispinta-alaa samanaikaisesti 
kuormitetaan (kuva 6) . 

Pelkkä pintakovuus ei kuitenkaan riitä niille kulje
tusvälineille, joiden aiheuttama ajoradan mekaaninen 
kulutus on voimakasta. Pyöräajoneuvoliikenne kaivaa 
ajoradan helposti puhki, jos ainoastaan pinta on kova. 
Lisäksi pyöräajoneuvoliikenteen pintapaine on yleensä 
suurempi kuin telaketjuajoneuvo- ja rekiliikenteen. 
Näistä syistä ensiksi mainituille kuljetusvälineille 
tarkoitettu talvitie on aurattava, jolloin tien pohjaa 
peittävä lumikerros jää niin ohueksi, että se kovettuu 
liikenteen vaikutuksesta läpeensä. Polanneajorata 
kestää pyöräajoneuvoilla liikennöiiDisen nykyisen tie
tämyksen mukaan vain: 

1. jos ajoradalle satanut lumi on kerros kerrok
selta tiivistetty maan pinnasta alkaen niin, 
että se on kauttaaltaan kovettunut, 

2. jos lunta on ajokauden alkaessa ollut vähän 
(lumen laadusta riippuen enintään 30 ... 40 
cm), ja uutta lunta sataa kuljetuskauden 
kestäessä niukasti, 

3. jos lumen tiivistäminen on suoritettu voimak
kaan suojakauden aikana, jolloin lumen vesi
arvo on ollut niin suuri, että seuraavana 
pakkaskautena ajorata on j äätynyt vesitettyä 
ajorataa muistuttavaksi, 

4. jos ajorata on kauttaaltaan vesitetty, taikka 
5. jos tietä on ennen pyöräjoneuvoliikenteen 

aloittamista liikennöity riittävän kauan tela
ketju- tai puolitelaketjuajoneuVoilla. 

Talvitietutkimusten perustavoitteena on nykyisin 
sellaisen yksinkertaisen ja halvan lumen käsittely
menetelmän löytä.Jninen, jolla paksukin lumikerros 
saataisiin kovettumaan pyöräajoneuvoliikennettä kan
tavaksi. 

Hevos-, telaketjutraktori- ja puolitelaketjutraktori
liikenteelle riittää yleensä ajoradan pintakovuus, jos 
tavara kuormataan rekiin. 

Aurattujen ja polanneteiden ohella käytetään myös 
ns. puolipolanneteitä, joiden ajorata rakennetaan 
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Kuva 7. Lumen t iiv1stam1nen käynnissä puol itela-pyö rä
t ra ktorill a siten , että a jetaan raide raiteen viereen. Mene
telmä edellyttää leveqtä t ieaukkoa. - Valok. Metsäteho . 

Fig. 7. Snow pocking in progress by meons of o holf-tracked 
whee/ tractor, with the tracks made adjacent to one another, etc. 
The method calls for a broad road c/earance. - Photo Metsäteho. 

Kuva 8. Lum itraktori, joka soveltuu hyvin erila isten lumen
t iivistysvälineiden vetä miseen.- Valok. Valmistaja. 

Fig. 8. Snow tractor, very suitab/e for hau/ing different snow 
packing implements. - Photo Man ufacturer. 

Kuva 9. Amerikkal ai ne n lu miajo neuvo. 

Fif. 9. American snow vehicle. 

lunta tiivistämällä, mutta hoidetaan auraamalla: 
Tämä tietyyppi soveltuu tiivistetyn lumen määrästä 
riippuen joko vain pintakovuutta edellyttävälle liiken
teelle taikka myös pyöräajoneuvoliikenteelle. 

K ysymykseen kitkan suuruudesta lumiajoradalla ei 
tässä yhteydessä puututa. 

Lumiajoradan rakentaminen ja hoitaminen 
käytännössä 

Talviteiden rakentamiseen kuuluu joukko muitakin 
töitä kuin lumiajoradan rakentaminen. Niiden selos
taminen ei sisälly tämän esityksen puitteisiin. 

Talviteitä käytetään kahde3ta syystä: ne saadaan 
nopeasti rakennetuiksi ja ne ovat halpoja. Halpoja ne 
ovat kuitenkin vain sillä edellytyksellä, että ajoradan 
rakentamistoimenpiteet pohjautuvat mahdollisimman 
suuressa määrässä luonnon olosuhteista johtuvan 
lumen kovettumisen tukemiseen ja tehostamiseen. 

Toisin sanoen rakennustoimenpiteiden tulee johtaa: 
lumihiukkasten ja jyvästen pieniksi jauhaan
tumiseen, elleivät ne ole sellaisia (kosketus
pinta-alan suuruus), 
lämpimien, hangen pohjassa olevien lumi
kerrosten sekoittumiseen hangen yläosassa 
olevien kylmenpien lumikerrosten kanssa 
(liitosaine ja sen jäätyminen) sekä 
lumikerrosten tiivistymiseen (lurnihiukkasten 
koskettaminen toisiinsa, lumen sisäinen kitka 
ja lämmönjohtokyky) . 

Hoitotoimenpiteiden tavoitteena taas on ennen 
kaikkea ajoradan kantavuusominaisuuksien säilyttä
minen tmjumalla luonnon olosuhteista johtuvia 
lumen pehmenemisilmiöitä. - Niiden tulee siis 
estää lumihiukkasten ja jyvästen kasvu suuriksi sekä 
niiden pyöristyminen ja muuttuminen sileäpintaisiksi, 
nii tä toisiinsa liittä än jään sulaminen sekä vesi
höyryn muodo a hangen pohjakerroksista ylempiin 
kerroksiin tapahtuvan materiaalin siirtyminen. 

Ajorata on saata a tietenkin myös tasaiseksi ja se on 
pidettävä tasaisena. 

Nykyisin käsitellään lunta talvitien rakentamiseksi 
telaketjutraktoreilla, puolitelaketjuilla tai levikepyö
rillä varustetuilla pyörätraktoreilla, ns. lumitrakto
reilla, jyrillä, maajyrsimillä, lumen sekoittajilla, 
tiivistyslevyillä, tärylevyillä, lanoilla sekä aurattavien 
teiden. kysymyksessä ollessa lumiauroilla tai -lingoilla. 

Telaketjutraktori sekoittaa pehmeän ·lumen raiteiden 
kohdalta ja tiivistää sitä. Ajamalla raide raiteen vie
reen ja suorittamalla tasaaminen myöhemmin lanaa
malla saadaan erraten h ä ajorata. Jos lunta on niin 
runsaasti, ettei ät telaketjut tapaa maakamaraa, 
tien pohjakerrokset j äävät kuitenkin pehmeiksi. Ko
vettuminen on sitä tehokkaampaa, mitä suurempi on 
telaketjujen pintapaine.- Paksussa lumessa tuloksena 
on ns. kuoripolanne. 

Puolitelaketju-pyörätraktorilla (kuva 7) saavutettava 
tulos on yleensä vastaavanlainen kuin edellinen, 
joskin ko etta a vaikutus rajoittuu syvässä lum~a 
vielä enemmän pintake.rroksiin. - Samaa on sanot
tava Leuikep;·örillä varustetun pyörätraktorin käytöstä. 

Lumitraktoreidm (kuva 8) samoin kuin muiden niitä 
vastaa ien keveiden telaketjuajoneu ojen (kuva 9) 
lunta sekoittava ja ko ettava aikutus rajoittuu tela
ketjupaineen pienuudesta johtuen ai an hangen pin
taan. Niiden jättämä jälki muodostuu riittävän kan-



Kuva 10. Kardaanivetoinen, 
eteen kytkettövöstö trakto
rista voiman saava hökkijyrö. 

- Valok. Met.söteho. 

Fig. 10. A cardan-drive rock 
rol/er coupled frontwise and 
deriving its motive power from a 

tractor. - Photo Metsöteho. 

tavaksi niiden itsensä liikennöimistä ajatellen, mutta 
ei yleensä kestä raskaampaa kuormitusta. 

Lumi saavuttaa tuntuvasti paremman kantavuuden, 
jos moottoriajoneuvolla vedetään jyrää tai jotakin 
muuta polanneajoradan rakentamisvälinettä. Lisäksi 
voidaan tyytyä kapeampaan tieaukkoon. - J os jyrä 
on rakennettu umpinaiseksi, sillä on yksinomaan tii
vistävä vaikutus, joka on sitä voimakkaampi, mitä 
raskaampaa jyrää käytetään. Maassamme on kehi
tetty lumiajoradan rakentamistyötä varten avoraken
teinen erikoisjyrä, ns. hiikkijyrä (kuva 1 0) . Sillä on sekä 
lumihiukkasia särke ä että lunta tiivistävä vaikutus. 
L isäksi se sekoittaa jonkin verran hangen ylimpiä ker
roksia ja tekee mahdolliseksi pakkasen tunkeutumisen 
verraten syvälle hankeen. yvyysvaikutus on siis tun
tuvasti tehokkaampi kuin umpinaista jyrää käytet
täessä. H äkkijyrän käyttö on levinnyt myös muihin 
pohjoismaihin. Ruotsissa siitä on kehitetty kardaani
vetoinen. Toisin sanoen traktorista siirretään voima 
jyrän akselille. Kun jyrän kehänopeus on järjestetty 
suuremmaksi kuin sen edessä olevan traktorin pyörien, 
lunta sekoittava ja lumihiukkasia särkevä vaikutus 
ulottuu hangen pohjaan saakka ainakin vielä 70 cm 
lumensyvyyden ollessa kysymyksessä. Tämä voitiin 
todeta Metsätehon talvella 195 7 suorittamissa kokeissa, 
joissa hangen pintaan levitettiin punaista väriainetta 
ennen jyräystä ja tutkittiin sen jälkeen väriaineen 
sekoittuminen lumeen. Kardaanivetoisella jyrällä saa
vutetaan parempi ko ettuminen kuin muilla edellä 
esitetyillä laitteilla. Tehokas kovettuminen ei kuiten
kaan ulotu pohjaan saakka, sillä lumen tiivistyminen 
ei ole siihen riittävä. - Ko. jyrä helpottaa sen edessä 
olevan moottoriajoneu on etenemistä paksussa lu
messa. 

Maajyrsintä, jonka terät on vaihdettu lunta »piis
kaaviin» laitteisiin (ku a II ), on kokeiltu Ruotsissa. 
Se jauhaa ja sekoittaa lumen tehokkaammin kuin 
ainoakaan edellä esitetyistä laitteista. amalla lumi 
tiivistyy jonkin erran. J os ajorata käsitellään jyrsi
men käytön jälkeen lumen tii istyslevyllä ja lanataan, 
saadaan pohjaan asti ulottu å polanne. Pintakerrosten 
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kovettuminen on myös tässä tapauksessa tuntuvasti 
voimakkaampaa kuin pohjakerrosten. 

Lumen sekoittaja, »Pulvimixer», on USA:n armeijan 
kehittämä laite lentokenttien rakentamiseksi lumesta. 
Kirjallisuudesta saatujen tietojen mukaan se sekoittaa 
lumen ja kuumentaa 8 liekinheittimen avulla hiukka
set niin, että ne jäätyvät toisiinsa kiinni. Lisäksi sillä 
on lunta tiivistävä vaikutus. Laite, josta tarkemmat 
tiedot puuttuvat, lienee liian kallis olosuhteissamme 
käytettäväksi: 

Lumen tiivistyslevy, jollainen on suunniteltu R uot
sissa SDA:n kokeiluasemalla, on yksinkertainen, pei
listä valmistettu laite (kuva 12). Sen on todettu vai
kuttavan kutakuinkin samalla tavoin kuin umpinainen 
jyrä. Toisin sanoen se lisää pintakovuutta huomatta
vasti ja sitä enemmän, mitä enemmän sitä painote
taan. Kokemukset erityisesti suojalumen käsittelystä 
ovat hyviä. 

Kuva II. lumen sekoittamistyössö Ruotsissa kokeiltu maa
jyrsin. - Valok. SDA. 

Fif. 11 . An earth scraper experimented with in snow-mixlnf 
work ln Sweden. - Phota SD A. 



10 

Kuva 12. Lumen tiivistyslevy kytkettynä häkkijyrän jälkeen. 
- Valok. Metsäteho. 

Fig. 12. A snow-packing disk (itted behind a rock ro/ler. - Photo 
Metsäteho. 

Kuva 13. Talvella 1957 Metsätehon toi mesta lumen tiivistä
mistyössä kokeiltu tärylevy. - Valok. Metsäteho. 

Fig. 13. A vibrating plate tested by Metsäteho in snow-packing 
work in the winter o( 1957. 

Kuva 14. Traktorivetoinen polannetielana. Terän leikkaus
syvyys säädettävissä edessä näkyvän vivun avulla. - Valok. 

Metsäteho. 

Fig. 14. Tractar-drawn drag (or a packed-snow road. The cutting 
depth o( the blade is adjustable by means o( the lever in (ront . -

Photo Metsäteho. 

Tärylevyä (kuva 13) kokeiltiin Metsätehon toimesta 
talvella 195 7. Sen todettiin tiivistävän lumen pohjaa 
myöten niin, että sillä saavutetut kovuusarvot verrat
tuina muiden menetelmien antamiin arvoihin olivat 
sitä paremmat, mitä syvemmästä mittaukset suori
tettiin. Pakkaslumessa se jättää löysän pintakerroksen, 
joka ko. olosuhteissa kuitenkin tiivistyy ja kovettuu 
helposti liikenteen ja lanauksen vaikutuksesta. Suoja
ilmalla myös pintakerrokset kovettuvat. Pelkällä tä
rylevyllä, esim. hevosella vedettynä, on mahdollisuus 
saada sekä suojalumeen että syystalven hienojakoiseen 
lumeen hevos- ja telaketjuajoneuvoliikenteen kantava 
tie lumen syvyydestä riippumatta. Levyllä on toden
näköisesti tiivistävän vaikutuksen ohella myös lumi
hiukkasia rikkova vaikutus. 

Lanaus on ajoradan tasoittamiseksi kaikkien talvi
teiden rakentamisessa välttämätöntä. Tarkoitusta var
ten on kehitetty erikoisrakenteisia !anoja (kuva 14), 
joilla on tasaavan vaikutuksen ohella lumen pinta
kerroksia sekoittava ja tiivistävä vaikutus. 

Aurat paljastavat lumesta sellaiset kerrokset, joiden 
kovettuminen runsaan »liitosainepitoisuuden» joh
dosta on pakkasella nopeata ja varmaa. Kun aurat
tava tie vaatii tien pohjalta tuntuvasti suurempaa 
tasaisuutta kuin polannetie ja tulee sen sekä kalliin 
aukimurto-ja hoitoaurauksen johdosta huomattavasti 
viimeksi mainittua kalliimmaksi, aurojen käyttöön 
talviteiden rakennustyössä ei tässä yhteydessä lähem
min puututa. 

Lumilirzgoilla pyritään vastaavaan tulokseen kuin 
aurauksella. Toistaiseksi markkinoilla olevat lumi
lingot ovat olleet niin kalliita ja niiden teho siksi 
alhainen, etteivät ne ole päässeet oloissamme käy
täntöön. 

T ämän hetken näkemyksen mukaan ihanteellisin 
lumiajoradan rakennusmenetelmä olisi seuraava. Kä
sittely lumen sekoittaja lla, joka sekoittaisi lumen poh
jaa myöten ja jauhaisi samanaikaisesti lumihiukkaset 
mahdollisimman pieniksi. Sen jälkeen lanaus ajoradan 
tasoittamiseksi ja tasoitetun jäljen tiivistäminen täry
levyllä. Tuloksena olisi todennäköisesti pohjaan saakka 
ulottuva polanne, jonka kuormituskestävyys ja kestä
vyys säätilan pehmentävää vaikutusta vastaan olisi 
parempi kuin ainoankaan aikaisemman menetelmän. 

Ajorata olisi normaalitapauksissa saatava syntymään 
yhdellä tai kahdella edestakaisella ajalla, koska muu
toin kustannuksia ei saada pysymään alhaisina. Lisäksi 
tiivistämisnopeuden tulisi olla keskim. 4 ... 8 kmft. Lait
teiden vetäjäksi n. 40 ... 50 cm lumensyvyyteen asti on 
puolitela- tai levikepyörä traktori sovelias. Sopivan 
nopea ja käyttökustannuksiltaan riittävän halpa ve
täj ä , joka voi työskennellä kaikissa lumensyvyyksissä, 
on toistaiseksi puuttunut. Onko ratkaisu löydettä
vissä täystelaketjujeepistä (kuva 15), uudesta ruotsa
laisesta »Bambsen»-telaketiutraktorista tai jostain 
muusta, on selvittämättä. 

Erilaisten vetäjien etokyvyksi todettiin eräässä ko
keessa (AGER, 1956) 90 .. . 95 cm syvyisessä lumessa 
seuraavat arvot edullisimmalla vaihteella: 

Kuva 15. Sveitsilöisillä töystelaketjuilla varustettu jeep. 
Telaketjujen asentaminen vakiomall iseen jeepiin vie aikaa 

n. 30 min. - Valok. Keller. 

Fig. 15. A jeep (itted wit.h Swiss (u/1-track chains. Fixing the 
chains to a standard mode/ jeep takes about 30 minutes. - Photo 

Keller. 



Kuva 17. Traktorlpolannetien 
kovuusprofiili. Eri kerrosten suh
teelliset kovuudet määritetty 
Proctor-mittarllla . Raiteiden koh
dat kovettuneet liikenteen vai-

kutuksesta eniten. 

Fig. 17. The hordness pro(ile o( 
o pocked-snow troctor rood. The 
relotive hordnesses of the di((erent 
loyers ore determined by o Proctor 
gouge. Becouse of tro(fic, the 

hordest sect ions ore the ruts . 

Fiat CF ja Cletrac HG 42 Alfta-teloilla .. 
Fiat OM Alfta-teloilla . . .. .. . .. . .... . . 
Fordsen Major täysteloilla ... .. .. .... . 
Vessla alkuperäisenä ... . .. . . .. . . . . . .. . 

ove lumitraktori ......... .. .... . ... . 

400 .... 500 kgf 
800 .. . 1000 , 
800 ... 1000 , 
600 .... 700 , 

n. 800 , 

Polannetien käytännöllisinä lwitotoimenpiteinä tulevat 
kysymykseen liikenne, lanaus, auraus ja vesitys. -
Tiivistämistoimenpiteet anta at ajoradalle perusko
vuuden, jonka turvin liikenne voidaan aloittaa. Lii
kenne on tien lopullinen kovettaja (kuva 17) ja tärkein 
hoitotoimenpide. Se tiivistää jatkuvasti lunta. Lisäksi 
kuorrnitetut reenjalakset sulattavat pintalumen, joka 
pakkasella välittömästi jäätyy uudelleen. Liikenteen 
kovettava vaikutus ulottuu jonkin matkaa pinnasta 

II 

Kuva 16. Puolitela-pyörätraktoriliikenteelle rakennettu 
talvitie. Koskemattoman lumen syvyys n. 70 cm . - Valok. 

Metsäteho . 

Fig . 16 . Winter rood ~onstructed for holf-trocked wheel troctor 
troffic . Depth of virgin snow obout 70 cm. - Photo Metsäteho. 

1 
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4:7/~mooro 1 f) J IPSJ /)OM 

M /N~ ---

alaspäin, mutta paksun polannekerroksen ollessa ky
symyksessä ei kuitenkaan pohjaan asti. - Toisaalta 
liikenne, nimittäin vetäjän tela- tai puoliketjut taikka 
kitkaketjutjauhavat pintalunta rikki. Leudolla ilmalla 
siitä muodostuu sohjoa. On tärkeätä, että reenjalakset 
seuraavat vetäjän raidetta, koska ne tiivistävät irron
neen lumen uudelleen. Pitkäpiikkisiä tai -hampaisia 
ketjuja ei vetäjässä saa käyttää. Liikenteen tulee näet 
olla ajorataa rakentavaa eikä sitä särkevää. 

Ajoradan tasaisena pitämiseksi ja kulumisen haital
listen vaikutusten poistamiseksi lanaaminen on hoito
toimenpiteenä kaikilla talviteillä välttämättömyys. 

Tiivistetyn hangen pohjakerroksissa lumen karkene
minen on todettu verraten vähäiseksi. Niin ikään mate-
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Kuva 18. Polannetien eräänä etuna aurattuun tiehen ver
rattuna on, että tien pohjan epätasaisuudet eivät vaikuta 
ajoradan tasaisuuteen. - Kuva esittää tien pohjan tasai
suuden (tien sijainnin) suhteellista vaikutusta pyö rätrakto
reiden ajonopeuteen. Tiivistetyn lumipeitteen paksuus va
semmalla keskim. 9 cm, oikealla 40 cm. - 1. neva. - 2. 
kylätie. - 3. jää. - 4. räme - 5. kangas. - 6. pelto. -

7. korpi. 

Fig. 18. An advantage o( the packed-snow road over the ploughed 
roads is that unevennesses o( the road bottom do not spoil the 
bearing sur(ace. - The il/ustration shows the relative e((ect o( 
the evenness o( the road base (the siting o( the road) on the driving 
speed o( wheel tractors. The thickness o( the packed snow cover 
on the /e(t is an average o( 9 cm., on the right 40 cm. - 1. wet 
treeless sphagnum bog; 2. village road; 3. ice; 4. wet peat-pine 

moor; 5. heathy woodland; 6. (ie/d; 7. peat moor. 

Kuva 19. Aurattu, autoliikennettä varten valmistettu talvi
tie. - Valok. Metsäteho. 

Fig. 19. P/oughed winter road (or motorcar tra(fic. - Photo 
Metsäteho. 

riaalin siirtyminen ylempiin kerroksiin on· suhteellisen 
pientä ja vailla merkitystä sen johdosta, että tiivistetty 
lumi hidastaa tehokkaasti vesihöyryn kohoamista ylös
päin. Jos lumi on sekoitettu ennen sen tiivistä mistä, 
niin karkenemista ja »ryynilumen» muodostumista ei 
merkittävässä määrässä tapahdu. 

Hoitoaurausta voidaan hyvin käyttää myös poJanne
teillä liikenteen irtijauhaman lumikerroksen poistami
seksi ajoradalta. Se palauttaa ajoradan peruskunnon 
myös lumisateiden jälkeen nopeammin kuin liikenne 
ja lanaus. Erittäin haitallisiksi saattavat kuitenkin 

Kuva 20. Puolitela-pyörätraktoriliikenne käynnissä polanne
tiellä. Kuorman nettopaino n. 12 tn. - Valok. Metsäteho. 

Fig. 20. Ha/(-track-cum-wheel-tractor tra(fic on o packed-snow 
road. The net load is c. 12 tons. - Photo Metsäteho. 

Kuva 21. Lum i liikenteen esteenä. - Valok. Metsäteho. 

Fig. 21. Snow as on obstoc/e to tra(fic. - Photo Metsäteho. 

muodostua auran siipien nostamat vallit, jotka kinos
tavat lunta ajoradalle. 

Vesittäminen tulee nykyisen näkemyksen mukaan 
kalleutensa uoksi kysymykseen vain ajoradan paik
kaustoimenpiteenä sekä sellaisissa tapauksissa, joissa 
lumihiukkasia jäätyessään toisiinsa liittävän veden 
puuttuminen on ajoradan kovettumisen ja kovuuden 
säilymisen minimi tekijä . 

Lunta on n. 40 viimeisen vuoden aikana totuttu 
pitämään pääasiassa vain liikenteen esteenä (kuva 21 ), 
joten sen ominaisuuksien selvittäminen tienrakennus
materiaalina käytön kannalta on ollut puutteellis-ta. 
Kun vaatimattoman, ympäri vuoden liikennöitävän 
tien vuotuisilla korkokustannuksilla· pystytään raken
tamaan liikenneteknillisiltä ominaisuuksiltaan erittäin 
korkealuokkaisia talviteitä (kuvat 16 ja 22) ja talviteillä 
saadaan vailla akinaisia teitä olevia alueita liite
tyiksi ainakin osaksi vuotta muun liikenneverkoston 
yhteyteen, talviteiden rakennustekniikan kehittämi
seen kannattaa kiinnittää vakavaa huomiota. 
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Kuva 22. Lunta tienrakennusmateriaalina käyttämällä val 
mistettu korkealuokkainen moottoriajoneuvotie, jon ka 
kustannukset vastaavat suunn ill een metsäautotien vuo
tuisia ko rkokustannuksia. - Tii vistetyn lumikerro ksen 
pa ksuus 120 cm. -jos tie o lisi vastaavissa olosuhteissa pi
detty auraamolla lii kennöitävässä kunnossa, se ol isi ollut 
mahdoll ista vain erittäin suurin kustannuksin. - Valok. 

Metsä teho. 

Fig. 22. A high-standord motor rood constructed from snow. The 
costs correspond roughly to the annua/ interest cost of a forest 
motor rood. - Th ickness of the pocked layer of snow, 120 cm. 
Had the road been maintained by ploughing in simi/or conditions 
it would have been kept open only at very greot expense. -

Phota Metsäteho . 

Snow as Road-Building Materia! 
SUMMARr 

In countries with a cold climate snow has been of basic 
importance as road-building materia[ at a time whm there 
were no permanmt roads tra.ffickable throughout the year. 
For instance, in Finland, practically all winter trafftc in the 
old days was on roads made of nzow. The importance of mow 
roads is considerable euen today. They are an excellent addition 
lo the permanent nelwork of roads and they constitute a uery 
economical solution to the problem of seasonal and occasional 
Iransport jobs. The forest industry is the greatest user of 
winter roads in Finland. A total of about 70 000 ... 80 000 km . 
of winter roads are constructed tuery year for timber haulage 
by horse and about 8 000 km. for motor uehicle traffic. 

PHrSJCAL PROPERTIES OF S OW 

This section of the article discusses the physical properties 
of snow principally on the basis of published Literature. The 

factors of essential importance in using mow for road building 
are: the reduction of the melting point of ice untkr pressure 
and the re-freezing of the places subject t~ pressure when the 
pressure is remoued, the sublimation of ice into moisture and 
the freezing of moisture into ice. 

HARDENING OF SNO W 

For mow to carry even light-weight traffic its specific 
grauity must be at least 0.3 .. . 0.4. The main requirements for 
the hardening of mow are: 

(1) It must he fine-grained. The finer the grain the greater 
are the number of contact surfaces; 

(2) Tlze tknsity of mow must be the maximum possible for 
the contact suifaces of the grains t~ be large and tzumerous. 
Snow does not usually attain an adequate density without 
artificial treatment; 
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(3 ) There must he water or moisture hetween the snow 
particles which, on freezing, hinds them together; 

( 4) Frost is necessary; it condenses moisture into water and 
then freez:.es the water hetween the snow particles. 

THE REQ_UIREMENTS OF DIFFERENT TYPES 
OF TRAFFIC FOR A SNOW DRIVEWAY 

The load exerted hy traffic arises from pressure against 
the surface of the driveway and from mechanical wear and 
tear. - The load of sleigh traffic differs from that of wheeled 
vehicles, and the latter again is different from that of tracked 
vehicles. - The carrying capacity and resistance to wear of 
the hearing surface are not the on!J conditions to he met; the 

advantages of rolling friction and sliding Jriction must also 
he considered. 

The pressure on the hearing surface decreases rapid!J with 
depth. Hence it is surface hardness that is of decisive import~ 
ance for the durahility of winter roads. - The hardening of 
the uppermost layers of the driveway usual!J suffices for horse
drawn, tracked and half-tracked vehicles if the freight-carrying 
unit is a sleigh. A thick layer of snow can he made capahle 
of carrying wheeled traffic on!J if 

(a) the snow that has fallen on the driveway has been 
packed layer by layer starting from the soil surface; 

( b) the snow packing is done during a thaw when the snow 
is so wet that the driveway freezes over during the next 
frost and takes on the appearance of a water-sprayed 
surface; 





Sonoma Oy. Helsi nki 1957. 


