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1\uva 1. Piirros lumiauran työntölaitteesta. 1-4 poikittaispalk it aisojen kiinnittämistä varten 

Pentti Pylvänen: 

Lumiauran työntölaite, malli Immonen/50 
Huomattava par·annus hevosvarsiteidcn am·aus- ja höyläyskalustoon. 

Parilla Kajaani Oy: n lyömaalla Kuhmossa on kevi.il
talvella 1950 kokeiltu lyönjohta ja Esko Immosen suun
nittelemaa lumiaura n työntöla itelta. Kuten nimestäkin 
huomaa, on Wssä Iuovuiiu siitä va nhasta, totutusta la
vas ta, jonka muka an hevonen kulkee kuorma nsa cdes
sii. Osn hevosis ta on yk!.inkertais illa ja helposti raken
nettavilla laitteilla voitu pa nna työntä mään kuorma::~ n 

sa, ja täten on saa vutettu erä it ä ,·a r in mPrkittäviä 
etuja . 

Kirjoitukseen liittyvien valokuvien ja piirros!en 
avulla lukija sa a nee jo kä ityksen la itteesta ja sen toi
minnasta , mutta asian eh ·entä mi eks i tehdään seuraa
,·assa vielii lähemmin selkoa menetelmä n käytöstä. 

Tukkireen e tureen e teen ,·aljasteltu hevonen a je
l:tan lumia ura n taakse. Sitten kiinn iteti:iän reen 
pa nkon etupuolelle kaus tojen pää lle pii rrok~essa nä
ky ,·ä , hieman pankkoa pitempi pa lkki 2, jonka m olem · 
mis a pä issä on tava lliset reen saverikot. Lumiauran 
jalas tcn takaosa n pää lle ma hdollisimman taakse on 
kiinnite tty sama nlainen palkki 1. Itse kiin n ityk estä 
mainitt a koon , elti:i pa lkki 1 voidaa n asentaa pysyviis ti 
kiinni aUJ·aa n , mutta palkki 2 :n on olta va helposti k yt-

l 

1\uva :2. l'oikillaispalkkicn ja työntöaisojen avullu kytke
tään cwrtt ja rect yhtemiiseksi jonoksi. - \'al fl k . kiq. 

kellä vissä paikoilleen ja samoin helposti irroitettavissa, 
mitkä vaatimukset onkin voitu to teuttaa siten. että sen 
kiinnittiimiseksi paikoilleen käytetään l " vahvuista 
köy ttii, mikä kiertää ka u tojen a lle poik itta in asetetu n, 
n. ranteen paksuisen ka pula n ympä ri ja kulkee sitten 
pa lkissa olevien kahden reiä n lä vit e sen ylä puolelle, 
mi sä pää t on sidottu yhteen . Kirisläminen toimitetaan 
ka hden vastakkais iin suuntiin lyödyn puukiilan a vulla 
lyömä llä kiila t äsken m a initussa sitomiskohdassa köy
den ja palkin väliin. Sivutta isen liikkumisen estä mi
seksi on palkin ala puolella lisäksi paksumpi osa, joka 
ta rka lleen sopii ka ustojen vä liin. Pa lk in pa nkon p uo
leinen syrjä on pyöris tetty pa remman liikku vuuden 
a ikaa nsaamiseks i käänteissä. Kun lopuk i asetet u n 
5. 75 m mitta iset aisa t palkkien 1 ja 2 välille, on hevo
nen saatu k ytketyksi työntä m iiän lumia u raa. Ts. se ve
.tää rekeään ja samalla työntää a uraa sen ja r een vä
lissii o levilla työntöaisoilla. Työnlä miseen v~idaan sopi
vasti käyttää kahta hevosta, jotka ovat perä kkäin a u
ra n ,i ii ljcssä. Toisen h evosen kytkemiseksi pa nnaan 
etumma isen reen pankon takapuolelle palkki 3, joka no
jaa p::~ nkkoon ja jonka sivusu u ntaisen liikkeen estää 

1\uva ."i. \ 'ulwassu lumessa aurall,ressa et uhevosen t chtrivå 
supistuu pääasiassa ohjrwksccn. - \ 'alok. /.:irj. 



pankon a lle ka plaiden vä liin tul en1 osa. Kiinnitys on 
muuten aman tapai nen kuin pa lkk i 2 :n , mutta nyt p::ln
naan kapula, jonka ympä ri kiinnitysköysi kiertää, kap
la iden e tupuolelle, joten kaplaa t s itova t laitteen pai 
koilleen. Takimma isen reen pankun etupuole lle tulee 
palkki 2:n kaltainen palkki 4. Rekien villiset työntö
aisat ovat pitemmä t kuin e tumma isen reen ja a ura n vä
lillä o leva t sen ta kia, ett ei ta kimmainen hevonen jou
tuisi astumaan etumma isen reen kannoille. Takimma is
ten työntöaisojen pituus on 6.50 m. Molempien aisa
parien paksuudet o,·a t sen sijaan s:-~ mat, kesk eltä 4 1/ 2" 

ja päistä. min ne kiinnitetään tavallinen a isa ra uta, vain 
2"'. Samat työntöa isojen n thvuudet selittyvät s iten, että 
to isen pituuuesta johtm·a n suuremman lujuuden tar
peen vastineena on taas toisessa kahden hevosen työn
tövoima. Lumiauran etupuolelle valjastetaan tavalliseen 
tapaan hevonen , jonka pääasiallinen tehtävä vahvassa 
lumessa a ura ttaessa supi luu ohjaukseen. 

Nyt kyseessä o levilla työn tölai tteilla on talvena 1950 
ajettu vasta verra ten vähä n , mutta tulokset k okeiluis ta 
ovat olleet myönteisiä . Niinpä päästää n suurin piirtein 
eroon niis tä hankaluuksista, mitä on ollut etenkin mut
ka i ia teitä a urattaessa. Kuten tunnettua, on 4- 5 hevo
sen veto ko\"in nykivää ja epätasai ta, jos ne on valjas
te ttu to tuttuun tapaan eturekineen ja niitä yhdistävine 
käysineen a uran eteen , eikä hevosten vetokykyä voida 
käyttiiä täysin hyvä k i. ~[utklssa ta htoo veto pa inaa 
ke kimmä isiä hevosia tieltä pois , ja mikäli suorallakin 
tie llä sattuu olemaan kovem pi vastus, on vetoa usein 
,·a ikea aada jakaantumaan tasan kaikkien h evosten 
osalle. Syntyy helposti edestaka isin aaltoilevaa nyki 
mis tä, jonka aikana aisahevonen väsyttää itsensä täy
sin. kun taa muut hevoset eivä t o le juuri lainkaan 
ra ittuneita. L udet työn tö lai tteet sen s ijaan a ettava t 
kolme hevosta aisa hevosen asemaan. 1\okeb sa on to
dettu laiskankin hevosen vetävä n hyvin , kun se on va l
jastettu auran taakse ja kun s illä jatkuvasti on kiin teä 
tuntuma kuormaansa. Lumia ura (malli/ Kajaani Oy) on · 
kulkenut hyvin umpihangessakin kolmen hevosen voi
malla, kaks~ on työn tä nyt ja kolmas vetänyt ja sama ll a 
ohjannut. u mpihankea aura tt aessa saantie taan se hno
malta,·a e tu, että työnlä ,·ii t h e,·oset voivat käyttää hy
,·äkseen jo auraitua tietä, jollo in niiden vetokyky li 
sääntyy suuresti lumen paksuudesta ja laadus ta riip 
puen :• uran edessii lumessa kahlaadin ,·erratluna . It se 

Eripaiuos 

lan·eaiueet ovat la ite tta rakeu uettae sa helposti sail ta
,·issa . l'\e osat , joihin sa ,·eriko t kiin nitetään. on ,·al
mistellu 3x9·· lankusla, kun taa rautaosat ovat sa
ma t, joita reen ,·etolaitleissa kiiy tetiiii n. Aisa t ou paras 
,·a lmis taa kuivasta uä ree tä. 

Lopuksi lyhyt y hteenveto lumiauran lyöntöla iltcen , 
malli lmmonen j50, eduista: 

1. Sen antlla hevosten vetokyky voidaa n kiiytlää 
ta rkoin hyväks i. 

2. Laite soveltuu hyvin mutkaisi lle teille ja umpi
ha nkeen. 

3. Se on yk inkertainen ja kevytrakente inen . 
-l. Sen tarvea ineet o ,·at helposti ·aatavissa. ja itse 

la ite on helppo valmi taa työmaalla. 
5. I-l a lpuus. 

Snow-plough Push-device, ;\"lodel Immonen /50 
Offers Considerable Advantages in 

Snow-plougbing by Horse 
hy P entti Pyh•änen. 

S :\1M A R Y 

ln the la te winter of 1950 experimen ts wcrc cnrricd out 
ul the Kuhmo work-camps of Kajaani Co., with a snow
plo ugh-pusher, designed by foreman E ko Immo ne n. The 
ma in features of the lructure o f this device will appear 
from Fig. 1. The p lough and the Ieigh a rc comhincd into 
o nc con tinuous unit by mcans of '1\!Jversc beam and push 
lhills (Fig. 2). T hi will enable the horse simullaneou ly to 
pull lhe sleigh a nd push the snow-plo ugh. Onc horse is 
ha rnesscd in front of the plough in thc usual manner, with 
lhc ma in task of di rcct ing the plough whcn ploughing in 
heavy s now (Fig. 3) . Ali the threc hor c a rc lhus thill 
harne scd and the to la l s train i fairly evenly distrihuled 
bctwecn them. \Vhen ploughina in crus ted . now the 
pus hing ho rscs havc the ad \·an tage of working o n a surfacc 
which has alrcady been ploughed. This of coursc increa es 
lhe ir effect ' ery cons iderahly as compa rcd with lha t o f 
thc steering-ho rse. 

To summa ri e, the followina arc thc advantagcs of lhc 
s no w-plo ugh push-dcvice :\lodel Im monen :iO. 

1) It a llo ws more complete exploita tio n nf the pu11ing 
strcngth of thc hor es. 

2) The device is wcll adaptcd for usc on winding ror~tls 
and in cru ted ~now. 

3) ll is simplc and of light con truction. 
4) The matcrials for it conslruc tion <':t ll bc easily 

obtained. a nd thc cquipnwnt can he ea ily con tructcd o n 
lhc " ·ork-sitc itsclf. 

5 ) lt is cheap. 

n :o 10. 1950. 
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