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1. JOHDANTO 

Ohjeiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa kelirikkoteitä 

koskeva käytäntö yleisillä teillä kelirikkoteiden liiken-

nöitävyyden, rajoitusten käytön ja vaurioitumisen ennal-

taehkäi syn suhteen. 

Kelirikolla tarkoitetaan tässä yhteydessä tien karitavuu-

den heikkenemistä roudan sulaessa. Kelirikko voi esiintyä 

mm. tien pintaosan pehmenemisenä ja tien rungon heikkene-

misenä. Lisäksi routimisen seurauksesta tie voi tulla 

epätasaiseksi, vaikkakaan routanousut eivät välttämättä 

heikennä oleellisesti tien kantokykyä kaikilla teillä. 

2. KELIRIKKOTEIDEN KYTN RAJOITTAMINEN 

2.1 	Rajoitusten tarkoitus 

Kelirikkoteiden käytön rajoittamisen tarkoituksena on es-

tää teiden vaurioitumista liikenteen vaikutuksesta niin, 

etteivät tien vuotuiset kunnostukset kohtuuttomasti lisään-

ny ja että elintärkeät kuljetukset, joita ovat esimerkiksi 

maidon-, koululaisten-, työntekijöiden ja elintarvikkei-

den kuljetukset sekä hälytysajoneuvoliikenne voidaan vä-

hintään minimitasolla turvata. 

2.2 	Rajoittamisessa noudatettavat periaatteet 

Jotta kelirikkoteiden kulkukelpoisuuden minimitaso turva-

taan, tulee ko. tiet säilyttää niin hyvässä kunnossa, 

että jokaiseen talouteen päästään vähintään henkilöautol- 
 
- 

la. Tähän pyritään estämällä tien liiallinen vaurioitu-

minen rajoittamalla tai kokonaan kieltämällä kelirikkoi- 

sen tien käyttö muualta kuin henkilöautoliikenteeltä keli-

rikkoajaksi. Mikäli tie on päässyt vaurioitumaan niin, 

ettei tien kunto salli henkilöautoilla kulkemista, on 

viipymättä sen jälkeen kun tie kantaa kunnostuksessa tar-

vittavat koneet, ryhdyttävä vähintään tilapäisluonteisesti 

kunnostamaan vauriokohtaa siten, että kulkukelpoisuuden 

mi nimi taso saavutetaan. 

El intärkeiden kuljetusten suon ttami seksi pairtorajoite-

tuula teillä tie- ja vesirakennuspiiri voi myöntää kulku- 

luvan anoniuksesta kuljetuksen tarpeellisuuden ja ajoneuvon 



painon sekä tiemestarin lausunnon perusteella. 

Jotta kelirikkorajoitusten käyttbaika jäisi mandollisim-

man lyhyeksi ja rajoitukset mandollisimman lieviksi tulee 

tie- ja vesirakennuspiirin neuvotella alueellaan olevien 

puutavarakuljetusliikkeiden ja teollisuuslaitosten sekä 

maatilojen kanssa hyvissä ajoin talvella raskaiden kulje-

tusten vapaaehtoisesta rajoittamisesta tulevana kelirik-

koka utena. 

2.3 	Kunnon valvonta ja rajoitusten asettaminen 

Kokemukseen perustuvan alustavan kelirikkosuunnitelman 

perusteella on ongelmakohdat tarkastettava riittävän usein 

ja tarvittaessa jopa päivittäin. Tarkastuskäynriillä arvi-

oidaan kelirikon laatu ottaen huomioon tien kosteus ja 

kuivatus sekä pinnan deforinoituminen. 

Tarvittaessa rajoitetaan tien käyttöä käyttämällä seuraa-

via rajoituksia: 

1. Täyskielto (vain tilapäisesti) 

2. Painorajoitus 2 t ( ajo sallittu yleensä korkein-

taan HA:lla) 

3. Painorajoitus 4 t 

4. Pairiorajoitus 8 t 

5. Painorajoitus 12 t 

Kelirikkorajoituksen asettaminen tai sen kiristäminen 

vähintään yhdellä luokalla on yleensä tarpeen sorateillä, 

mikäli mandollisten kulutuskerrosdeforniaatioiden lisäksi 

myös rakennekerrokset tai pohjamaa deformoituu. tfljysora-

ja asfalttibetonipäällysteisillä teillä tarkistusmenetel-

mänä voidaan käyttää benkelman-palkkimittausta. Tarkistus 

tehdään kirjeiden Kp-102/1.3.1976, Kp-114/6.4.1977 ja 

O/Rmt-118/28.5.1981 ohjeiden mukaisesti rajoituksen tar-

peellisuuden ja rankkuuden varmentamiseksi sekä kunnostus- 

(tai myöhäisemmän parantniis-) tarpeen arvioimiseen 

(ks. liite). 

2. 



3. 

Kelirikkorajoitusluokitusta tulee käytta myös lieven-

nettäessä tai poistettaessa rajoituksia. Tiemestari toteaa 

sorateillä em. perusteiden ja harkintansa sekä mandollis-

ten koeajojen ja päällystetyillä teillä mittausten perus-

teella rajoitusten muuttamiset. Erityisesti kiinnitetään 

huomiota, ettei kelirikkorajoituksia käytetä liian pitkä-

aikaisesti 

Kel i ri kkorajoi tusten nierki tserni sestä TVH antaa eri ohjeet. 

3. 	TIEDOTTAMINEN 

Kelirikosta tiedottamisen tarkoituksena on ensinnäkin 

pyrkiä ohjaamaan kelirikon uhan alaisten teiden kautta suo-

ritettavia kuljetuksia mandollisimman suuressa määrin 

ennen tai jälkeen kelirikon tai valitsemaan kuljetukselle 

reitti, johon ei sisälly heikosti kantavia teitä. Tällä 

tavoin pyritään pitämään kelirikon vaivaamia teitä niin 

pitkälle kuin mandollista ajokelpoisessa kunnossa. Lisäksi 

tiedotustoiminnan tarkoituksena on antaa tietoja kelirikon 

kehityksestä, laajuudesta ja liikennerajoitusten alaisis-

ta teistä. 

Tiedottamisessa käytetään hyväksi julkisia tiedotusväli-

neitä, alan ammattilehtiä ja kuljetusten suorittajien ja 

tarvi tsijoiden järjestöjä. 

Tie- ja vesirakennushallitus antaa eri ohjeet tiedottami-

sesta. 
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KEURIKKORAJOITUSTEN MAARAAMINEN 

BENKELMAN - MITTAUSTEN AVULLA 
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NUMERO PAALLYSTE JA TIE 

VALTA 	TAI KANTATIE 	 . 1.20 	mm 
2. MUU MAANTIE 1.4O 

3. ÖS(BIs) ÖLJYSORAMAANTIET 1.60 

4.  Sr SORAMAANTIET 1.10 
5. Sr SORAPAIKALLISTIET 2.00 

ESIM: 	SORAPINTAINEN PAIKALLISTIE 

Ssa (t 	2,O 	mm 	MITATTU 	S3,O, RAJOITUS 6 tonnia 
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