
METSÄTEHON TIEDOITUKSIA N :o 3. 

RUOTSALAINEN LÄMMINVESILAATIKKO VARSITEIDEN VESITYKSEEN. 
K irj. metsänhoitaja K a ll e P utki s t o. 

K u va 1. Raiteiden hoitovesitys käynnissä •l ..assby•· 
lämminvesi laatikolla . 

Viimeisten 10 vuoden aikana ovat ruotsalaiset 
puutavaran hankkijat yhdessä metsätyöntutki 
muksia suorittavien laitosten kanssa koettaneet 
kehittää metsätalviteiden rakentamisessa ja hoi
dossa tarvittavaa kalustoa. Tämän toiminnan 
tuloksena on konstruoitu mm. ns. >>Lassby >>
lämminvesilaatikko, joka on saanut Nordannin 
suurilla a jotyömailla varsiteiden vesityksessä va
rauksetonta tunnustusta. Sen käyttöä meillä 
vastaavissa olosuhteissa voidaan täydellä syyllä 
suositella . 

Laitteen etuina tavalliseen vesilaatikkoon ver
rattuna voidaan pitää seuraavia seikkoja : 

l. Säästää vettä, mikä alentaa vesityskus· 
tannuksia . 

2. Vesi ei jäädy laatikon semtm. 
3. R aiteet muodostuvat tasaisemmiksi, ja liu

kumiskitka pienentyy. 
4. Laatikon t ilavuus vastaa hevosen veto

kykyä, joten sä.istytään turhalta a jolta. 
5. Ajomies voi a loittaa ja lopettaa raiteiden 

vesityksen seisauttamatta hevosta . 
Lämminvesilaatikolla on käyttöä suurilla työ-
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Kuva 3. •La.ssb y o.laatikon lämm itysjiirj est clmä . 

K uva 2. Lämminvesilaatikko edestä. Huom . Etuseinän 
yläosassa o]e,·at vesiaukkojen aukaisija t . 

mailla, joilla on vakituinen vesiajuri ja joilla höy
lätyt raiteet kovan pakkasen takia vesitetään joka 
vuorokausi. Myöskin raiteettomilla jääteillä sitä 
voidaan menestyksellä käyttää. Tällöin ei kui 
tenkaan ole aiheellista lämmittää vettä yhtä kuu
maksi kuin edellisessä tapauksessa. Vesimenekki 
höylättyjen teiden hoitovesityksessä tällä lait
teella on tuskin puolta höyläämättömien teiden 
vesimenekistä, mistä johtuen vesi ennättää läm
mitä 20-40° C:ksi. 

Pienillä työmailla ja teillä, joilla ei käytetä 
vakinaista, vesia juria on laite sopimaton , syystä 
että sen käyttö tulee liian kalliiksi. 

Lämminvesilaatikon rakenteesta mainittakoon 
seuraavaa: 

- Se sijoitetaan ruotsalaismalliseen parirekeen , 
jonka takareen pituus on n . 10 jalkaa ja jonka ja 
lakset on levitetty yhtä tuumaa le>eämmiksi kuin 
muiden samalla t iellä käytettävien rekien jalakset 
naulaamaila laattaaudalla vahvistettu lauta jalas
ten ulkosyrjään . (H öylättyjen teiden vesityksessä.) 

- Vesit ilavuus on 2.5 m3 (laat ikko täytetty 
tällöin 60 sm korkeuteen ). 

- Raiteiden vesitystä varten on etureen jalas
ten takana laatikon pohjassa 2 säätölaitteilla va
rustettua vesireikää ja kaviouran vesittämistä 
varten laatikon peräseinän alao assa 4 tapeilla 
suljettavaa reikää (Kuva n :o 1). Raiteiden vesitys
aukot voidaan avata ja sulkea laatikon etuseinän 
yläosassa seinän läpi t ulevien tankojen avulla 
(Kuva n:o 2). 

- Veden lämmittämistä varten on laatikon kes
kellä kaksoiskamina, jonka kaksi savutorvea on 
johdettu kier tämään laatikon sisäs ä (Kuva n :o 3). 

Föreningen Skogsarbetens och Kungl. Domän
styrelsens Arbetsstudieavdelning (SDA) on hyvän
tahtoisesti luovuttanut edellä esitetyn laitteen 
piirustukset Metsätehon käyttöön. Niiden jäl
jennöksiä suomenkielisine rakennusohjeineen saa 
t ilata Metsäteholta, os:n Helsinki, 1.Jnionink. 40 B. 
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