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Erilaista lunta
 Tykkilumi

 Jäästä höylätty lumi (jäähalli)

 Luonnonlumi pakkaslumena

 Luonnonlumi nuoskalumena

 Säilölumi (purun alla tai hallissa)

Näillä  erilaisuutta veden määrä lumessa , lumikiteen 
koko ja malli/muoto. 



Lumetus
 Tykittämällä lumitykillä lunta saadaan pitkäkestoisin lumikausi 

johtuen lumen koostumuksesta. (vedestä tehty joka kiteytyy kylmään 
ilmaan puhallettuna ja kestää myös lämmintä säätä kaikki parhaiten)

 Optimaalisin tykitys olosuhde on -8’C ja siitä kylmempi koska tällöin 
saadaan kaikki lisävesi suuttimet käyttöön matalapainetykissä. 
(maksimaalinen lumen tuotto lyhyessä ajassa) 

 Ampumakorkeus ilmaan vaikuttaa oleellisesti lumen laatuun. 
(muuttaa vesipitoisuutta kiteytyessä pitempään)

 Tästä johtuen levitys latukoneella tai tampparilla helpompaa mitä 
pienemmällä pakkasella tai mitä nopeammin tykityksen jälkeen 
levityksen saa tehtyä.

 Säilölumen levitys kuorimalla puru pois kaivurilla ja leikkaamalla 
lastuiksi. Tämän jälkeen ajo reitille ja mahdollisimman vähän ajoa jo 
levitetyn lumen päällä.



 Lumetusta voidaan tehdä myös luonnon lumella 
varsinkin pitkänmatkan hiihtoihin. (aurattua lunta 
jääkenttien laidoilta kuljettamalla, kolaamalla reitin 
varrelta metsästä. Myös jäähallin lumi kelpaa mutta 
kovettuu erilailla. (tulee helpommin jauhomaista 
lunta) 

 Levitys ajolumella joko kippaamalla kasoihin tai 
lannanlevityskärryillä suoraan matoksi.

 Latukoneella ajo muuttaa lumen 
koostumusta kun pyörähtää 
jyrsimessä läpi. (tiivistyy 
paremmin ja esim uusi lumi 
sitoutuu vanhaan helpommin)



Lumen käsittely latukoneella
 Latukoneissa yleisesti jyrsintukki koko koneen 

leveydeltä. (2500, 2800, 3100mm yleisimmät leveydet)

 Jyrsinten pyörimisnopeus säädettävissä erikseen 
ajonopeuden mukaan.(vaikuttaa lumen 
murskautumiseen)

 Puskulevyllä siirtämisen 
lisäksi pystyy 
pehmentämään lunta.

 Enkelinsiipi tasaa 
purkautuvan pehmeän 
lumen.



Lumen käsittely latukoneella
 Latuhöylien edessä lisäjyrsimet joko toiselle tai 

molemmille latuhöylille varustetasosta riippuen.

 Pehmeillä keleillä lisäjyrsimellä ei oikeastaan 
vaikutusta mutta vanhan 
lumen ja jäisen lumen 
keleillä ehdottomat. 
(Kunnon latua ei synny 
ilman näitä koska ura ei 
pehmene tarpeeksi.)



Lumitykit
 Isoin ero eri merkkien ja mallien/vuosimallien välillä 

tulee lähellä nollaa. (Areco, Technoalpin, topgun, 
lumident)

 Jaotellaan matalapaine ja korkeapaine tykkeihin.

 Korkeapaine tykit yleensä sauvamaisia 3-7 metriin 
nousevia viuhkoja joihin tarvitaan erillinen 
paineputkijärjestelmä.

 Matalapainetykit yleensä kuvan 
mukaisia sääasemalla tai ilman.



Kunnostusaikataulu
 Jos pakkasta -6 astetta tai enemmän ei kovettumisen 

kanssa ongelmaa. Ajetaan yötä vasten.

 Jos suojalumi ja pakastuu yöksi, ajetaan illalla juuri nollan 
tuntumassa ennen kuin kosteus häviää kokonaan. Kelkka 
ja verkkolana tai ginzu ratkaisuna.

 Yleisesti kunnostus pyritään 
tekemään valojen sammumisen 
aikoihin.

 Ongelmallisimmat kelit useita 
lämpöasteita eikä pakastu tai on 
1-3 astetta miinuksella jatkuvasti. 
(sidosaine puuttuu)



 Ratkaisuna kastelu, lumen tykitys tai uusi satava lumi.

 Uusi satava lumi ajettava illalla kiinni kertaalleen ja 
aamuyöstä uudestaan. (ei kovetu optimaalisesti mutta 
välttävästi sadesenttimäärästä riippuen)

 Jos pohja kova ja sataa uutta lunta 1-4 senttiä, 
kannattaa harkita luistelu hiihtoa varten ajoa rullalla ja 
perinteiseen kilpailuun tyytyä latupartioon. 
(lopputulos pohjan kovuudessa kulutuskestävämpi)

 Massahiihdoissa mahdollista ajaa kesken hiihdon 
mutta osattava ajoittaa hiihtäjien vauhtiin.



Suolaus
 Fis tehnyt manuaalin suolaukseen liittyen.

 Puhdas suola koostuu natriumista ja cloridista (NaCl) ja 
tunnetuimpana normaali pöytäsuola.

 Fis:n suositus suolaukseen on käyttää maastohiihto radoilla 
merisuolaa. (koostuus isoista ja 
pienistä lastuista tai pelleteistä ja 
näin ollen antaa parhaan loppu-
tuloksen suolauksessa.

 Kisapaikoilla testattava etukäteen 
useammasta suolasta jotta 
toimivuus selvillä. 



 Suolaa kuluu normaalisti 50-100kg / km 6-8m leveällä 
radalla. Tämä tekee noin 5- 10 grammaa/ neliömetri 
lunta. Kide kovettaa lumipallon kokoisen alan.

 Suolauksen jälkeen rata pitäisi olla suljettu 15-45 min.

 Suolan vaikutus prosessi vaihtelee lumen kosteuden ja 
muiden olosuhteiden takia. Onnistuneen suolauksen 
jälkeen rata pitäisi pysyä 
kovana vähintään 5-6h.

 Suolaus mahdollista käsin, 
latukoneen perässä olevalla 
”hiekoittimella” tai 
moottorikelkalla levittimen 
(apulanta) kanssa.



Milloin suolaus ei toimi
 Ilman lämpötila nolla tai alle nolla celsiusta

 Kun lumessa ei ole tarpeeksi vettä tai lumen pinnassa.

 Kun lumi on kuollutta. (sokerilunta)

 Suolauksen kanssa oltava varovainen kun rankkaa 
vesisadetta ja tuulta tulossa tai par aikaa päällä. 
Saattaa muuttaa olosuhteet jäisiksi kun suola reagoi 
sadeveden kanssa.



 Oiva apu pulverilumen sitomiseen varsinkin jos pakkasta 
tiedossa.

 Pieniä aloja paloletkun kanssa jos vesi lähellä, isompia 
lumitykillä.

 Norjalaiset kokeilleet 
sadettimella latukoneen 
päällä. Säiliö jossa 1000l 
vettä ja kastelu koneen 
taakse. Oma mielipide 
että toimisi paremmin 
kasteluruisku malliin 
ennen latuhöylän tuloa.

Kastelu


