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JÄÄVARASTON JÄÄDYTYSKOKEILU 
SADETUSLAITTEI LLA 

Veikko Ylä-Hemmilä 

SadetusLaitteilla on mahdollista saada jää
tä aikaan nopeammin kuin nykyisillä mene-
telmillä . Muutaman asteen pakkasessa 
(-4 . . . - 5°C) ero on melko pieni, mutta jo 
- 7 . . . -8°C:n pakkasessa hyvin selvä, ja 
mitä kylmempää on, sitä suuremmaksi ero 
tulee . Jäädytysaika saattaisi lyhentyä 
nykyisestä parista kuukaudesta kuukauteen 
ja ehkä vieLäkin lyhyempään aikaan. Tämä 
varmistaisi jäädytyksen onnistumisen leu
toinakin talvina ja pakkastalvinakin jääl
leajoaika pitenisi olennaisesti . 

Jäädytyksen nopeutumisen lisäksi sadetus
laitteiden käytölLä on muitakin hyviä puo
lia, mutta myCJs omat huonot puolensa . Nii
den selvittämiseen ei lyhytaikainen kokei
lu riitä, vaan sadetuslaitteiden soveltu
vuus jäävarastojen jäädytykseen selviää 
vasta käytännCJn tyCJssä . Kokeilun tulokset 
olivat niin hyviä, että menetelmää kannat
taa kokeilla käy~ssä. Alustavasti tästä 
onkin sovittu uittoyhdistysten kanssa . 

Ui ttoon menevästä puusta noin 20 .. . 30 % 
ajetaan jäävarastoille. Jäälleajo on eten
kin Etelä- ja Keski-Suomessa useana vuonna 
häiriintynyt, sillä riittävän paksun jään 
aikaansaaminen on leutoina talvina ollut 
vaikeata . ykyinen autoka l usto vaat11 
vähintään metrin paksuista teräsjäätä. Tä l 
laisen jään jäädytys kestää yleisesti käy
tettävällä veden jäällepumppausmenetelmällä 
normaalitalvinekin pari kuukautta. Jäälle
ajoon päästään tammi-helmikuun vaihteessa 
ja ajo keskeytyy tava llisesti maaliskuun 
lopussa. Ajoaikaa jää vain pari kuuka
utta, leutoina talvina vähemmän, ja erit
täin huonoina talvina ei jääll e päästä 
lainkaan . Sen vuoks i on pyritty löytämään 
menetelmiä , jotka mahdollistaisivat puu
tavaran jäälleajon myös huono ina talvina . 

Yksi vaihtoehto puutavaran jäälleaj on var
mistamiseksi saattaa olla maataloudessa 
käytettävien sadetuslaitteiden käyttö jää
dytykseen . Sadetuslaitteilla vesi saadaan 
hienojakoiseksi, ja kun se suihkutetaan 
kylmän ilman kautta, se jääht yy huomatta
vasti jo ennen putoamistaan jäälle . Idea 
on samankaltainen kuin lumitykissä, paitsi 
että lumitykissä veden jäähtymistä tehos
tetaan puhaltamalla kylmää ilmaa suutti
meen . Putoamisen jälkeenkin sadetettu vesi 
j äähtyy ja jäätyy nopeasti, sillä vettä tu
lee kerralla paikkaansa vähän, ja vedellä 
on muutama minuutti aikaa ( = aika, jona sa
detin kiertää 360°) jäähtyä, ennen kuin 
päälle tulee uutta vettä . 

TUTKIMINEN 

Metsäteho kokeili talvella 1979 sadetus
menetelmän käyttöä jäädyt ykseen. Kokeilut 
suoritettiin Kesko Oy : n avustuksella maan
viljelijä Tuomo Kankkusen sadetuslaitteilla 
Rantasalmelle 30 . 1 .- 2.2.19 79 ja 19.- 21 . 2. 
1979. Kokeilut suoritettiin j ärjestettyinä 
kokeina järven jäällä . 

KALUSTO 

Traktori : 
Valmet 702 S, moo ttoriteho 69 kW Dl 

Sadetuslaitteet : 
Traktoripumpp~: Wright Rain H3L, tehoalue 

60 . . . 105 m /h 
Putkisto : pikal iittimillä varustettuja 

alumiiniputkia, pituus 9 m, 0 100 mm 
Sadetin: yksi iso sadetin Wright Rain 105 C 

Rain Gun, suutin 0 25 mm . Paine suutti
messa 700 . .. 900 kPa. Sadetusa l ue no i n lha 
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Kuva l. Vesi nostetaan traktoripuropulla 
ja johdetaan sadettimeen alumiiniputkin. 
Valokuvat Me t säteho 

KOKEILUN TULOKSET 

Jäätymisnopeus 

Sadetettavan alueen halkaisija oli 100 . .. 
110 m ja ala noin yksi hehtaari. Sadetti
men läpi kulki vettä noin 80 m3 tunnissa, 
jolloin vettä tuli paikkaansa noin 1 cm 
tunnissa . Vettä sadetettiin jäälle kerralla 
1 ... 3 tuntia pakkasen mukaan . 

Jään paksuuden lisäystä seurattiin kokeen 
aikana mittakepeistä; lisää mittapisteitä 
saatiin kokeen jälkeen kairauksin. Kokei
lujen tulokset esitetään seuraavassa ase
telmassa ja kuvassa 3, jossa esitetään myös , 
mi ten nopeaan jäätymiseen on nykyisillä 
menetelmillä päästy Pohjois- Karjalan Uitto
yhdistyksen alueella . 

I kokeilu II kokeilu 

Kokonaisaika 3 vrk 41 tuntia -1.7 vrk 
Sadetusaika 12 tuntia 5 . 5 tuntia 
Lämpötila - 5 •.. - l5°C - 2 ... -l5°C 
- keskiarvo -9oc -8oC 
Säätila vaihteleva vaihteleva 
Jäätä syntyi ll. . . 18 cm 5 ... 8 cm 
- keskiarvo 14 . 5 cm 6 . 5 cm 
Jäätymisnopeus 
- keskiarvo 4. 8 cm/vrk 3.8 cm/vrk 

Tulokset osoittavat , että sadetuslaitteil
la on mahdollista saada jäätä aikaan huo
mattavasti nopeammin kuin nykyisi llä mene
telmillä. Muutaman asteen pakkasessa 
(-4 •.• - 5°C) ero on melko pieni, mutta jo 
-7 .. . -8°C:n pakkasella hyvin selvä, ja mitä 
kylmempää on, sitä suuremmaksi ero tulee. 
Kokeilujen aikana ei ollut kovia, - 20 ... 
-25°C:n pakkasia. Olisi mielenkiintoista 
nähdä, jäätyykö sadetettu vesi tuollaisessa 
pakkasessa sitä mukaa , kuin sitä tulee 
jäälle. -15°C:n pakkasessa 700 . .. 900 kPa:n 
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Kuva 2. Vesi suihkutetaan ilman kautta, 
jolloin se jäähtyy jo ilmassa ennen 
jäälle putoamistaan 

paineessa ves i tuli hienona usvana, liki 
lumena, alas ja jäätyi erittäin nopeasti . 
Vertai lun vuoksi maini ttakoon, että lumi
tyki llä saadaan samalla paineella jo -3 .. . 
- 5°C:n pakkasessa vedestä lunta, ja jos 
vesimäärää hiukan lisätään , vedestä tulee
kin jäätä . 

Kokeessa saadut jäänlisäysarvot eivät ole 
maksimiarvoja , vaan sadettamalla on mahdol 
lista päästä suurempiinkin vuorokautisiin 
jäänlisäyksiin . Koska kokeilut olivat lyhy t
aikaisia, menetelmät uusia ja sadetusta 
käytettiin ainoastaan päiväsaikaan , maksi
minopeutta ei saavutettu. Esimerkiksi 
ens immäisenä jäädytyspäivänä , joka oli kyl
min koepäivistä (pakkasta oli - 12 ... - 15°C), 
sadetettu kerros , 5 . . . 7 cm , oli jäätynyt 
jo illalla . Vettä olisi tällöin voitu 
sadettaa jäälle uudestaan tai päivällä 
olisi voitu sadettaa kauemmin , ja na~n 
olisi päästy 10 . . . 15 cm :n vuorokautiseen 
jäänlisäykseen . 

Tutkimuksessa kokeiltiin myös , miten nope
asti ohut vesikerros jäätyy . Yhden sentti
metrin vesikerros jäätyi -5 .. . -6°C:n pak
kasessa noin viidessä tunnissa eli vuoro
kaudessa olisi päästy noin 5 cm :n jäänlisä
ykseen , mikä on noin kaksinkertainen ko
keessa saatuun pitempiaikaiseen jää t ymis
nopeuteen verrattuna . 

Jäätymistä voi taneen nopeut t aa myös tehok
kaammalla kalustolla, jolloin paine sadet
timessa saadaan suuremmaksi . Tällä lienee 
merkitystä erityisesti pienillä pakkasilla. 
Kovilla pakkasilla painetta tuskin voidaan 
suurentaa. 

Kokeen tuloksissa hajonta oli melko suuri. 
Sekin kertoo, että mahdolli suuksia esitet
t yjä keskiarvoja suurempiinkin jäänlisäyk
si in on . Hajonta joht ui lähinnä tuulesta 
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Kuva 3. Jää tymisnopeus 

ja jäädytysalueen epätasaisuudesta . Epäta
saisen pohjan aiheutti jäädytysalueelle 
linkouksen jäljiltä paikoin jäänyt lumi . 
Epätasaisuuden vaikutus tuloksiin oli kui
tenkin melko pieni, sillä sadetettu vesi 
hyhmettyy ja jäätyy kovalla pakkasella 
niin nopeasti, ettei se juokse paikasta 
toiseen kuten vesi . Tuuli tarttui hieno
jakoiseen veteen niin, että vesi ei lentä
nyt vastatuuleen yhtä pitkälle kuin myötä
tuuleen ja vesisuihkuun sivuttain osuva 
tuuli kuljetti vettä myötätuuleen päin . 

Kuvassa 3 on esitetty myös arvio 
miten nopeasti sadetuslaitteilla 
mahdollista saada jäätä aikaan. 
perustuu kokeiden aikana tehtyihin 
toihin. 

Jään laatu 

siitä, 
olisi 
Arvio 

havain-

Jää on laadultaan ilmeisesti hyvin lähellä 
vesittämällä saatua kirkasta jäätä , jol
loin se luetaan teräsjään veroiseksi . 
Jäästä otetut näytteet ja suoritetut kokeet 
tukevat tätä käsitystä . Erittäin kovilla 
pakkasilla, jos käytetään suuria paineita, 
vesi saattaa tulla liki lumena alas, jol
loin jään kantokyky saattaa heikentyä . 
Tällöin on painetta pienennettävä. 

Kalust on toiminta 

Kokeessa käytetyt sadetuslaitteet toimivat 
pakkasessa hyvin. Sadettimen heiluri to
sin jäätyi joskus , erityisesti tuulisella 

säällä , mutta kapauttamalla siitä jään 
pois , se to~m~ jälleen . Jos sadetus kes
keytettiin useaksi tunniksi, putket piti 
tyhjentää vedestä purkamalla linja. Aloi
tettaessa sadetusta pumppua piti lämmittää 
nestekaasupuhaltimella . 

Sadetuslinjan laitto ja 
ja helppoa, sillä putket 
siinsa pikaliittimin. 

purku oli nopeaa 
liitettiin toi-

Sadetuskalustoa on monenlaista, mutta ko
keilussa käytetty kalusto (yksi iso sade
tin) soveltunee parhaiten jäädytykseen. 

SADETUSLAITTEIDEN KÄYTÖN HYVIÄ 
JA HUONOJA PUOLIA 

Jäädytyksen nopeutumisen lisäksi 
laitteiden käytöllä on muitakin 
puolia: 

sadetus
hyviä 

- Sadetuslaitteita käytettäessä jäädytys 
pääsee alkamaan tehokkailla laitteilla 
heti, kun jää kantaa miehen, sillä trak
toria ei tarvitse viedä jäälle, vaan se 
voidaan pitää rannassa . 

Reikiä ei tarvitse tehdä läheskään n~~n 
paljon kuin nykyisin ja ne voidaan tehdä 
varastoalueen ulkopuolelle, jolloin niitä 
ei tarvitse jäädyttää umpeen eikä niiden 
ympärillä tarvita pantoja. 

- Koko varastoaluetta ei välttämättä tar
vitse jäädyttää samalla kertaa, vaan osa 
alueesta voidaan tehdä valmiiksi, minkä 
jälkeen ajo voidaan aloittaa. Ajon ai
kana voidaan jäädyttää lisää aluetta. 

Sadetuslaitteilla saadaan tarvittaessa 
ohut ja melko tasainen vesikerros jäälle. 

Sadetuslaitteita 
ilman sadetinta 
putkia, jolloin 
nopeammin. 

voidaan käyttää myös 
käyttämällä pumppua ja 
vettä saadaan jäälle 

Sadetuslaitteet vaativat me lko vähän 
työtä, joten yksi mies pystyy hoitamaan 
useammankin yksikön . 

Vaikeuksia syntyy muun muassa seuraavis ta 
syistä: 

Tuuli vaikuttaa siihen, miten etäälle 
vesi sadettimesta lentää, ja siten myös 
sadetuksen tasaisuuteen, j a kun sadetettu 
vesi ei liiemmin juokse, tulee toisiin 
paikkoihin enemmän jäätä kuin toisiin. 
Tuulen haittavaikutuksia voidaan elimi
noida ainakin osittain sadettimen sijoit
telulla . Tuulisella säällä saattaa tulla 
kyseeseen myös sektorisadettimen käyttö . 
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Sillä voidaan sadettaa esimerkiksi puoli
ympyrän alaa ja koko ajan myötätuuleen. 
Saattaa olla, että pitempiaikaisessa käy
tössä tuulesta ei ole suurtakaan haittaa. 

Sadettimen toiminta-ala on ympyrä, ja kun 
veden leviäminen ympäristöön on vähäistä, 
joudutaan sadettamaan päällekkäin. Varas
ton muodon ja koon mukaan saatetaan myös 
joutua sadettamaan paljon ylimääräistä 
aluetta. Muuttamalla sadettimen paikkaa 
eri sadetuskerroilla turhaa sadetusta 
voitaneen vähentää. Sadettimen toiminta
alasta johtuvien haittojen suuruus ja 
mahdollisuudet niiden eliminoimiseen, 
selviävät vasta käytännön työssä. 

Millainen ala yhdellä sadetusyksiköllä 
pystytään jäädyttämään, riippuu suuresti 
lämpötilasta. Kovalla pakkasella ala 
jää melko pieneksi, koska jäätyminen on 
niin nopeaa, että samaan paikkaan voidaan 
sadettaa kerralla pitkäkin aika. Muuta
man asteen pakkasessa taas yhdelläkin 
sadetusyksiköllä pystytään hoitamaan 
melko isokin alue. 

Jos yhdellä yksiköllä halutaan päästä 
samanaikaisesti nopeaan jäädytykseen ja 
suurehkoihin aloihin, sitä tulee käyttää 
ympäri vuorokauden. Jos konetta ei tar
vitse koko ajan valvoa, sen ympärivuoro
kautinen käyttö on kuitenkin melko help
poa. Maataloudessahan sadetuslaitteita 
käytetään paljon ympäri vuorokauden ilman 
valvojaa . Traktorit on silloin varus
tettu hälytyslaittein , jotka pysäyttävät 
sadetuksen, jos jotain epätavallista 
sattuu . Jäädytyksessä tällaiset lait
teet eivät riitä, vaan niiden pitäisi 
häly ttää myös valvoja paikalle. 

Jos jäälle on satanut useampi sentti 
lunta, se pitää joko lingota pois tai 
kastella ilman sadetinta,sillä sadetettu, 
hienojakoineo vesi ei kastele lunta, 
vaan jäätyy lumikerroksen päälle . Lumen 
kasteluun voidaan käyttää sadetuslaittei
den pumppua ja putkia. 
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- Sadettimen jalustan pitäisi olla sellai
nen, että se pysyy jäällä paikallaan. 
Sadettimesta lentävä 700 ... 900 kPa:n 
paineinen vesi heittää sadetinta jalus
toineen vastakkaiseen suuntaan, ellei 
jalusta ole tukevasti Jaassä kiinni. 
Jalustan on kuitenkin oltava helposti ja 
nopeasti siirrettävissä jäädytysalueella 
paikasta toiseen. 

Sadettimen heiluri pitää käsitellä sel
laisella aineella, ettei heiluriin eri
tyisesti tuulisella säällä osuva vesi 
jäädy siihen ja estä heilurin liikettä, 
tai heiluri pitää suojata kotelolla, joka 
estää veden osumisen heiluriin . Kokei
lussa sadetin kasteltiin päältä pakkas
nesteellä. Pakkasneste ei täysin estä
nyt heilurin jäätymistä. 

KUSTANNUKSET 

Kustannuksista on na1n pienten kokeilujen 
perusteella vaikea tehdä kovin tarkkoja 
laskelmia. Tehokkaat sadetuslaitteet vaa
tivat 60 ... 80 kW:n maataloustraktorin . 
Tällaisen yksikön ohje tuntihinta kuljetta
jineen on noin 60 mk . Yhdellä yksiköllä 
saadaan tunnissa noin 1 cm jäätä 1 ... 1 .5 
hehtaarin alalle. Jäädyttäminen 5 cm : stä 
100 cm:iin vaatisi siis sadetusta noin 95 
tuntia, joten jäädytyskustannuksiksi tulee 
3 800 ... 5 700 mk / ha . ykyisillä j äädytys
menetelmillä jäädytyskustannukset vaihtele
vat suuresti jäävaraston koon mukaan; 5 ha:n 
varastoilla kustannukset ovat noin 5 000 mk/ 
hehtaari ja 30 ha:n jäävaras toilla noin 
2 000 mk / ha . Sadetuslaitteiden käyttö 
tulisi tämän mukaan kyseeseen lähinnä pie
nillä ja keskikokoisilla jäävarastoilla. 
Jos sadetusmenetelmä käytännössä nopeuttaa 
jäädytystä ratkaisevasti, sillä on kulje
tusten kannalta niin suuri merkitys, että 
menetelmä sopii myös suurille varastoille , 
vaikka se olisikin nykyistä menetelmää 
jonkin verran kalliimpi . 

FREEZING OF AN ICE LANDING BY USING A SPRINKLER 

Approx. 20 ... 30 7. of timber to be floated is 
hauled in Finland onto ice landings. The 
ice has to be strengthened artificially. 
This has been done by pumping water onto 

the ice . To speed up freezing the sprinkler 
equipment employed in agriculture was ex
perimented with in winter 1979 . The results 
of the experiment were very promising. 
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