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1. YLEISTÄ 

Tieliikennelain (143/57) 2 §:n mukaan 'jokaisen tiellä 

kulkevan on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huo-

lellisuutta ja varovaisuutta vahingon välttämiseksi ---" 

Tieliikenneasetuksen (331/57) 15 §n mukaan "ajoneuvon 

nopeus on sovitettava losuhteiden mukaan sellaiseksi, 

että kuljettaja ketään vaarantamatta varmasti hallitsee 

ajoneuvonsa kaikissa ennalta varottavissa olevissa ti-

lanteissa". 

Jokaisen tiellä liikkuvan tulee siis noudattaa myös liuk-

kaalla tiellä tarpeellista varovaisuutta ja tehdä voita-

vansa onnettomuuksien estämiseksi. Toisaalta teiden 

hoidon keskeisiä tavoitteita on liikenneturvallisuuden 

parantaminen. Näin ollen, vaikka tielaissa tienpitäjää 

ei suorastaan velvoiteta liukkaudentorjumiseen, on sitä 
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	kuitenkin suoritettava, koska liukas tie muodostaa suuren 

vaaran liikenteelle. 

2. LItJKKAUDEN ESIINTYMINEN 

Liukkaudentorjuntaan ryhdytään, mikäli sään muuttumi-

nen ja sen seuraukset antavat siihen aihetta. 

Tästä syystä liukkaudentorjunnassa on säätilan seuraa-

minen erittäin tärkeää. Sään tarkkailua vasten nimetään 

tiemestaripiireihin erityinen säätarkkailija (TVH:n 

kirje n:o K-55 	). Paikallisten sääasemien sääpalve- 

lua tulisi tämän lisäksi käyttää hyväksi liukkaiden 

kelien ennakoinnissa nykyistä suuremmassa määrin. 

Tilanteen arvioimisen tekee kuitenkin vaikeaksi se, 

että tienpinnan olosuhteiden muutokset eivät riipu 

pelkästään ilman lämpötilasta, vaan nimenomaan tien- 

pinnan lämpötilasta, joka saattaa poiketa huomattavasti 

ilman lämpötilasta. Liukkaan kelin ennakoimisen helpotta-

miseksi esitetään seuraavassa tärkeimmät hukkaan kelin 

syntymiseen vaikuttavat ilmiöt. 

1. 	Lumisade 

Satava lumi koostuu jkiteiden ja veden seoksesta, jonka 

Vimpötila on nollan vaiheilla milteipä riippumatta ilman 

Uimpötilasta. Lumen kosteus vaikuttaa liukkauteen siten, 



että mrki lumi on kuivaa lunta 1 lukkaampaa. Toisaalta 

myös kuiva lumi jpeitteell 	on erittiin liukas ja en- 

nenkaikkea petollinen yhdistelmL Sohjokelill pyör tun-

keutuu sohjori läpi ja kitka saattaa paikoin olla varsin 

hyvä, ellei ajoneuvon nopeus ole niin suuri, että siitä 

aiheutuu ns. sohjoliirtoa. Lumisateen loputtua alkavat 

lumen fysikaaliset ominaisuudet vähitellen muuttua, sen 

vesisisltö pienenee ja kitka alkaa hitaasti kasvaa. 

Mittaustulosten mukaan kitkakerroin pienenee varsin jyr -

ksti lurnipeitteen paksuuden kasvaessa. Pienimmilln se 

on lumikerroksen paksuuden ollessa n. 1,5 cm 	0,15.. .0,20). 

Vaarallisinta tieliikenteen kannalta lumisade on silloin, 

kun autoil ijat ovat pitkn tottuneet ajamaan keskeleill, 

niin siis varsinkin syksyllä ensilumen aikaan. 

2. Sn lauhtumisesta johtuva 1 ukkaus 

Tien pinnan ollessa jn tai lumen peitossa ja ilman lm-

pötilan kohotessa 0°C:n yläpuolelle alkaa peite pinnal-

taan sulaa, jolloin peitteen pille muodostuu ohut vesi- 

kerros ja keli huononee nopeasti. Tällaisia tapauksia 

sattuu talven aikana varsin usein ja ne ovat yleensä 

vaikeasti ennakoitavissa. Vastaava tilanne voi synty 

myös pakkasilmalla, jos auringon paiste sulattaa peit-

tetti ja ilman suuri kosteus esti veden nopeaa haitu-

mi sta. 

3. Huurre 

Tienpinnan lmp6tilan ollessa 0 °C:n alapuolella ja lmpi-

mun, kostean ilman virratessa kylmän tienpinnan plle 

muodostuu pintaan huurretta, joka ei vlttmtt vie1i 

sellaisenaan ole kovin 1 iukasta, mutta joka liikenteen 

vaikutuksesta Osittain sulaa muodostaen 1 iukkaan jn ja 

veden yhdistelmn. 

. Jitv vesisade 

Jtv 	vesisadetta esiintyy talvella lhinn 	lmpimin 

rintaman yhteydessä, jolloin 1immint ilmaa virtaa kylmän 

ilman ja kylmn tienpinnan yläpuolelle. Sataessaan vesipi-

saroiden 1mpötila laskee kylmssi ilmassa alle 0 asteen ja 
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törmtessn kylnin tienpintaan ne jtyvt ja muodos-

tavat erittäin nopeasti hukkaan peitteen. 

5. Vesisade kylm11e tienpinnahle 

Kun vettä sataa tielle, jonka lämpötila on nollan alapuolel-

la tai nollan vaiheilla, jtyy vesi osittain muodostaen 

laikukkaan jpeitteen, jolloin kehi voi olla keskimrin 

melko hyv, mutta jlaikkujen vuoksi paikall isesti huono 

ja tilanne ninollen varsin petollinen ja yhltyksellinen. 

6. Mrk pinta jtyy 

Varsinkin kevlh 	ja syksyhl 	auringon laskiessa, sn 

seljetessi ja tuulen heikentyess alkaa maanpinta luovuttaa 

lmpö ilmakehn, jolloin tienpinnan lämpötila laskee ja 

saavuttaa O °C huomattavasti ennen ilman lmpötilaa. Tlhöin 

tienpTnnalle aiemmin satanut tai pientareilta sulaneista 

humivalleista valunut vesi jtyy muodostaen ns. mustaa 

Tällaiset tilanteet ovat varsin yhltyksellisi, 

varsinkin ,kun ilman lrnpötila saattaa koko ajan pysyä 

sehvsti nollan ylpuolehla. 

7. Kuura 

Kun sekä ilman ett tienpinnan lmp6tila laskee nollan 

alapuolelle ja ilman suhteellinen kosteus on suuri, syntyy 

joko sumua tai Ilmassa oleva kosteus tiivistyy pintaan muo-

dostaen kuurapeitteen. Kuuran muodostuminen on siis verrat-

tavissa kesöhl kasteen syntymiseen. Kuuraa esiintyy yleensä 

sehkein ja kosteina pakkasöin. 

8. Sumu 

Sumu tieliikennett vaikeuttavana tekijn voi olla paikal-

linen, maasto- ym. olosuhteista johtuva pienen mittakaavan 

1 	ilmiö tai laaja yleiseen sötihaan liittyvä tapahtuma. Su- 

mun voidaan katsoa haittaavari huomattavasti hiikennett, 

jos näkyvyys laskee alle 200 metrin. Yhdessä pakkaskehin 

kanssa sumu tai matalalla oleva sumupilvi aiheuttaa sen, 

että pienet sumupisarat asettuvat tienpintaan muodostaen 

vähitellen ohuen jpeitteen. Koska pisarat ovat kuitenkin 

verrattain pieniä, niitä tarvitaanmelko paljon jpeitteen 

muodostamiseen. Koko tapahtuma on ninollen melko hidas ja 

kitka-arvot pienenevt asteittain. 
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3. LIUKKAUDENTORJUNTA 

3.1 Liukkaudentorjunnan tarkoitus 

Liukkaudentorjunnan tarkoituksena on luoda tielle turvalli-

set liikenneolosuhteet. Tienpinnan kitka tulisi nostaa sel-

laiselle tasolle, että tiellä vallitsee pitävä keli (kitka- 

arvo > 0,4). 

3.2 Liukkaudentorjunnan laajuus 

Liukkaudentorjunnassa erotellaan kaksi liukkaudentorjunta-

tavan ja laajuuden puolesta erottuvaa ajanjaksoa 

1. syys- ja kevättalvi 

2. keskitalvi 

Liukkaudentorjunnan tarpeen mukaan tiet luokitellaan 

seuraavasti: 

Kp-alue A 

- kaikki valtatiet 

- kaikki kestopäällystetyt kantatiet 

- muut edellisiin verrattavat kestopäällystetyt 

tiet jotka kuuluvat kp-luokkiin 1 . . . 3 

Kp-alue B 

- kaikki AB-päällysteiset valtatiet 

- kp-luokkiin 1...3 kuuluvat AB-päällysteiset kantatiet 

Kp-alue C 

- kp-luokkiin 1. . . 3 kuuluvat AB-päällysteiset valta- 

tiet (sis, myös Vt 6 kokonaisuudessaan) 

II 	Kp-alueet A ja B 

- luokkaan 1 kuulumattomat kanatiet 

- muut päällystetyt tiet, jotka kuuluvat kp-luok-

kun 1.. .4 

Kp-alue C 

- luokkaan 1 kuulumattomat valtatiet ja kp-luokkiin 

1. . .4 kuuluvat kantatiet 
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III 	Edellisiin luokkien kuulurnattomat päällystetyt tiet 

ja soratiet 

IV 	Ja].ankulku ja pyörätiet 

Luokituksen tarkoituksena on saada liukkaudentor-

junta yhtenäiseksi vastaavanlaisilla tiejaksoilla. 

Tässä mielessä luokitus on ohjeellinen, josta voi-

daan poiketa, mikäli paikalliset olosuhteet niin 

vaativat. 

Rakenteilla olevat valta- ja kantatiet, joissa on 

sorapinta kuuluvat luokkaan III. 

3.3 Liukkaudentorjunnan toteuttaminen 

3.31 Yleisperiaatteet 

Liukkaudentorjuntaan kuuluu 

- sään tarkkailu 

- suolaus tai hiekoitus 

- lumen ja/tai sohjon poisto 

Liukkaudentorjunnan tarpeen arvioimiseksi on tarkoin seurat-

tava säätilan muutoksia. Kun liukas keli on todennäköisesti 

tulossa, on ryhdyttävä ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin 

jäljempänä esitettävien ohjeiden mukaisesti. 

Jos liukkautta kuitenkin pääsee syntymään, on päiväsaikaan 

heti ryhdyttävä sen torjuntaan. Mikäli lumisateen sattuessa 

aurauksen- ja suolauksen jälkeen tielle vielä jää sohjoa, 

tulee se poistaa, kun suola on vaikuttanut riittävästi, kui-

tenkin viimeistään 2-3 tunnin kuluessa liikenteen vilkkaudes-

ta riippuen. Uusintakäsittely suoritetaan, kun edellinen 

käsittely on menettänyt tehonsa. Jos liukas keli pääsee syn-

tymään yöllä, on 1 luokkaan kuuluvat tiet hoidettava ennen 

aamuliikennettä kokonaisuudessaan. Myös muilla teillä liukkau-

dentorjunta on pyrittävä järjestämään siten, että taajamaseu- 



tujen vilkkaasti liikennöidyt tiet ja muidenkin teiden 

vaaralliset kohdat, kuten sillat, mäet ja mutkat, käsitellään 

ennen varsinaisen aamuliikenteen alkamista. Työajan alkaessa 

korjataan mandolliset puutteelliset kohdat. 

Erityisesti pääteillä tulee huolehtia siitä, että piiristä 

toiseen samoin kuin tiemestaripiiristä toiseen siirryttä-

essä ei synny katkoja liukkaudentorjunnan ja lumenpoiston 

suhteen. Piirien on järjestettävä joko naapuritiemestarei-

den keskinäisen ilmoitusvelvollisuuden tai jonkin muun sopi-

van tavan avulla liukkaudentorjunta alueellaan siten, että 

erikoisesti kp-luokkien 1. ..3 tiet tulevat mandollisimman 

samanaikaisesti auratuiksi, suolatuiksi ja hiekoitetuiksi 

sekä naapuritierilestaripiireissä että naapuritie- ja vesira-

kennuspiireissä. 

Hiekoitusta (suolausta) ei myöskään saa lopettaa piirin 

rajallakaan (esim. kuorman loppuessa) keskelle mäkeä, jyrk-

kään mutkaan tms. paikkaan, jossa näkyvyys on rajoitettu, 

vaan joko riittävän aikaisin ennen tällaista kohtaa tai sen 

jälkeen. Hiekoitus (suolaus) tulisi lopettaa suoralle tasai-

selle tieosalle siten, että tien käyttäjä riittävän ajoissa 

näkee, missä hiekoitus (suolaus) loppuu ja ehtii hiljentämään 

ajoneuvonsa nopeuden ennen hiekoittamattoman (suolaamatto-

man) osuuden alkua. 

3.32 Syys- ja kevättalvi 

Syys- ja kevättalven jääkelien torjunnassa käytetään suolaa 

kaikilla luokkiin 1 ja II kuuluvilla teillä niillä kohdin, 

joihin on odotettavissa muodostuvan tai on muodostunut jäätä. 

Hiekkaa ja suolahiekkaa käytetään vain, mikäli suolausta ei 

voida esim, lämpötilan alhaisuuden johdosta käyttää. Syys- 

ja kevättalven jääkelejä torjutaan mandollisuuksien mukaan jo 

ennen niiden syntymistä (ks. kohta 2 sekä taulukko 1). Mikäli 

tien pinta on kuiva, on suola siroteltava tielle juuri ennen 

liukkauden syntymistä tienpinnan tullessa kosteaksi (edellä 

esitettyjen säätyyppien perusteella), jottei suola ehtisi 

lentää liikenteen vaikutuksesta tieltä pois (esim. jos liuk-

kautta on odotettavissa aamuyöstä, ei illalla kuivalle tien 

pinnalle tehdyllä suolauksella ole toivottua vaikutusta) 

Jos suolauksen jälkeen lämpötila yllättäen laskee alle -1O°C 
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ja muodostuu ns. suolaliukkautta, voidaan tämä torjua 

levittämällä kalsiumkloridia 15-25 kg/km tai hiekkaa 0,6 

m3itd/km. 

Luokkiin III ja IV kuuluvat tiet käsitellään hukkaan kehin 

sattuessa näiltä osin suolahiekkahla. Myös ennakkosuolaus 

(tai hiekoitus) voi jossain tapauksissa tulla kysymykseen. 

3.33 Keskitalvi 

Keskitalven katsotaan tässä yhteydessä alkavan siitä, kun 

maahan on satanut pysyvä lumi ja lämpötila on pääasiassa 

0°C:n alapuolella. 

Keskitalvella luokkaan 1 kuuluvat tiet pyritään pitämään 

lumesta ja jäästä vapaina suolaa käyttäen. Vain, jos suolaa 

ei voida esim. lämpötilan alhaisuuden johdosta käyttää, 

S liukkautta torjutaan käyttämällä hiekkaa tai suolahiekkaa. 

Huonokuntoisilla öljysorateillä tulisi välttää pelkän 

suolan käyttöä. 

Luokan II teillä siirrytään suolan käytöstä hiekan tai suola- 

hiekan käyttöön, kun tielle on syntynyt lumipolanne. Tällöin- 

km voidaan suolaa käyttää hiikenteelle vaarallisimmissa 

tien kohdissa kuten risteyksissä, mäissä, kaarteissa yms. 

Kun KVL > 3500 ajon./vrk, hiekkaa sirotellaan molemmille 

ajokaistoille ja liikenteen ollessa edellä mainittua vähäi- 

sempi käsitellään yksi hiekoituslaitteen levyinen kaista tien 

keskeltä. Kohdissa, joissa näkyvyys on rajoitettu, hiekkaa 

voidaan sirotella molemmille kaistoille myös sellaisella 

tiellä, jossa KVL < 3500 ajon./vrk. 

Luokan III teiden liukkaudentorjunnassa käytetään joko hiekkaa 

tai suolahiekkaa. Vähäliikenteisillä teillä, KVL < 200 hay/vrk, 

sirotehlaan hiekoituslaitteen levyinen kaista hiekkaa tien 

keskelle yleensä vain hiikenteelle vaaralhisiin tien kohtiin. 

Tarpeen vaatiessa voidaan hiekoitus täydentää koko tien käsit-

täväksikin. 

Luokan IV teillä (jalankulku- ja pyörätiet) käytetään tarvit-

taessa hiekkaa. 



3.4 Työn suoritus ja materiaalien käyttö 

3.41 Suolaus 

Liukkaudentorjunnassa käytettävä suola on NaC1:a. Jotta taulu-

kossa 1 esitettävät suola-annosten ohjearvot olisivat riittävät, 

tulisi suolan olla karkearakeista (max. raekoko vähintään 4 mm). 

Tätä hienorakeisempaa suolaa käytetään 10.. .20% enemmän, mikäli 

suolan vaikutus havaitaan riittäinättömäksi. Tämä johtuu yleensä 

siitä, että ilmavirta siirtää hienoa ja kuivaa suolaa nopeasti 

ajoradalta sivuun, eikä suola tällöin ehdi vaikuttaa ajoradalla. 

Taulukko 1. Liukkaudentorjunnassa käytettävät 

suolamäärät 3,5 m:n työleveyttä kohti. 

Suolamäärä kg/km 

Keskita vi 4) Muulloin 

Lämpötila 1) 	Syys- 	ja 2) 	Ennen lu- 3) 	Lumisateer 

°C kevättalvi misadetta aikana litessa 

> 	- 	1 30.. .70 50... 	70 100.. .150 50.. .100 

-1.. .-5 50.. .90 90...120 150.. .200 100.. .150 

-6.. .-10 70.. .120 - - 100.. .200 

1) Ennakkoon tien pinnan tullessa kosteaksi 

- mitä vilkkaampi liikenne, sitä vähemmän suolaa 

- mitä korkeampi lämpötila, sitä vähemmän suolaa 

2) Ennakkoon tien pinnan tullessa kosteaksi (ensimmäiset 

lumihiutaleet sataneet). 

3) Käytetään ainoastaan silloin, jos lumisade on vähäistä; 

muulloin lumi poistetaan ensin mekaanisesti. 

4) Käytetään silloin, kun tie yleensä on tullut lumesta tai 

jäästä liukkaaksi (koko talvi); käytettävä suolamäärä riippuu 

lämpötilan ohella suuresti myös liikenteen vilkkaudesta. 



Arvioitaessa kulloinkin käytettäviä suola-annoksia tulee 

tarkoin ottaa huomioon seuraavassa esitettävät seikat: 

Suolaa käytettäessä tulee erityisesti välttää liian suurien 

suolamäärien käyttöä, koska ne tekevät tien pinnan vetisek-

si ja aiheuttavat turhia kustannuksia. 

Ennen suojalumen satamista tulisi levittää suolaa tielle 

vain sen verran (mieluimmin alle 50 kg/km), että lumi pysyy 

pehmeänä, eikä tartu tien pintaan. Sateen jälkeen tai tar-

vittaessa sen aikana aurataan pehmeä lumi pois aurausstan- 

dardin (n:o 3545) mukaisesti. Aurauksen jälkeen mandollisesti 

jäävää ohutta irtonaista lumikerrosta ei tarvitse poistaa 

suolalla, sillä liikenne kuluttaa sen yleensä nopeasti pois. 

Pakkasella on erityisen tarkoin harkittava suolaukseen ryhty-

mistä ennen lumisadetta, sillä usein pakkaslumi ei tartu 

ollenkaan tienpintaan, jos pinta on kuiva. Tällöin liikenne 

ja tuuli saattavat pitää tien paljaana. Tällaisessa tapauk-

sessa ennakkoon suoritettu suolaus tekisi tienpinnan märäksi, 

jolloin lumi kinostuu tielle. 

Mikäli liukkaudentorjuntaan ryhdytään vasta lumisateen jälkeen, 

tulee ennen suolausta tieltä poistaa kaikki irtonainen lumi- 

aines. Erikoisesti lämpötilan laskiessa tulee suolan käytössä 

noudattaa harkintaa ja pelkän vuorisuolan käyttö voidaankin 

tällöin yleensä lopettaa jo noin -5 0C lämpötilassa. Jos läm-
pötila sitä vastoin nousee, voidaan suolaus aloittaa tarpeen 

mukaan jo -10 °C lämpötilassa. 

Pelkkää suolaa käytettäessä ei myöskään aurausta ja sohjon-

poistoa pidä unohtaa. Varsinkin ilman lämpötilan ollessa 0 °C 

alapuolella ilmenee laiminlyöty auraus ja sohjonpoisto siten, 

että tielle jäänyt märkä lumisohjo pyrkii lentämään autojen 

tuulilaseihin ja jäätymään niihin kiinni heikentäen kuljetta-

jan näkömandollisuutta. Jos tällaisessa tilanteessa pakkanen 

mandollisesti kiristyy, muodostaa suolansekainen sohjo tien 

pintaan erittäin vaikeasti poistettavan jääkerroksen. Sohjo 

on poistettava koko tien leveydeltä, eikä esim. keskitielle 

saa jättää ajoturvallisuutta vaarantavaa sohjokerrosta. 
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Suolan sirottelussa tulisi ensisijaisesti käyttää lautas-

sirottimia. Lautassirottirnilla päästään riittävän pieniin 

suolainääriin ja suolaus voidaan suorittaa omalta kaistalta 

epäkeskeisesti koko tien leveydelle yhdellä ajokerralla. 

3.42 Hiekoitus ja suolahiekoitus 

Käytettäessä hiekkaa liukkaudentorjunnassa tulisi hiekan 

maksimiraekoko päällystetyillä teillä olla enintään 10 mm 

ja sorateillä 12 mm. Hiekan hienoainespitoisuuden tulisi 

olla mandollisimman pieni (mieluimmin kokonaan ilman) sekä 

murskattujen rakeiden osuuden mandollisimman suuri hiekan 

karkeuttavan vaikutuksen ja pysyvyyden takia. 

Taulukossa 2 esitetään liukkaudentorjunnassa käytettävät 

hiekkamäärät ja hiekan seassa olevat suolamäärät eri 

tilanteissa. On huomattavaa, että suurentamalla taulukossa 

2 esitettäviä hiekka-annoksia ei tienpinnan kitka samoin 

kuin ei hiekan pysyvyyskään parane. 

Taulukko 2. (Suola)hiekkamäärät m3itd/km laskettuna 

3,5 rri:n työleveydelle 

Lämpötila Sr ös Kp Suolaa kg/hiekka m3itd 

yli 0°C 0,5 0,6 0,6 0 

0 ° 	.-5°C 0,5 0,6 0,6 15.. .30 

-6 ° .. .-10°C 0,3 0,6 0,6 30.. .50 

* vähäliikenteisillä teillä voidaan käyttää myös ilman 

suolaa. 

Hiekan ja suolahiekan käytön osalta tulee lisäksi ottaa 

huomioon seuraavat näkökohdat: 

Lämpötilan ollessa alle -5 °C (...-10 °C asti) käytetään 

suolahiekkaa, johon on sekoitettu suolaa 30-50 kg/m3itd. 
0 	0 	 .... 	. Lampotilan ollessa 0 .. . -5 C kaytetaan suolahiekkaa, jossa 

on suolaa 15-30 kg/m3itd. Molemmat suolahiekkaseokset 

valmistetaan, mikäli mandollista jo varastoinnin yhteydessä, 

koska tällöin suolahiekan vaikutuskyky paranee. Suolan tar- 
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koitus suolahiekassa on ainoastaan kiinnittää hiekkarakeet 

p&remmin tien pintaan, eikä sulattaa lunta ja jäätä pois. 

Pelkkää hiekkaa käytetään em. syystä vain sflloin, kun 

lämpötila on yli O °C tai tienpinta on muuten kostea, koska 

hiekka pysyy tällöin tiellä ilman suolaakin. 

Hiekkaa varastoidaan hyvissä ajoin ennen talven tuloa 

hiekkasiiloihin tai avokasoihin. Sellaisiin mäkirintei-

sun, joissa liikenne tien jyrkkyyden, mutkaisuuden tms. 

takia joutuu tunnetusti vaikeuksiin liukkauden takia, on 

tienkäyttäjiä varten asetettava hiekkalaatikoita (Tie- ja 

vesirakennushallituksen kirje 29.10.1960 n:o Tr-3010) 100-

150 metrin etäisyydelle toisistaan. 

Suolahiekan levityslaitteina voidaan käyttää sekä lautas-

että telasirottimia. Työnsuorituksessa on otettava huomioon 

myös vastaantuleva liikenne ja ohitustilanteessa on yleensä 

katkaistava hiekan sirottelu. 

. 
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