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1. JOHDANTO 

Tämän höyläysoppaan tarkoituksena on antaa tiehöylän käyttäjille, se-

kä kuljettajille että työnjohdolle, tietoa höylien käyttömandollisuuk-

sista, rakenteesta, työmenetelmistä ja työsaavutuksista. Rakenteeseen 

liittyvät tiedot on pääosin saatu höylien valmistajilta, työmenetelmä-

ja työsaavutustiedot laitoksessa viime vuosina tehdyistä työntutkimuk-

sista. 

Höyläyksellä ja tiehöylillä on ollut hyvin keskeinen asema teiden kun-

nossapidossa jo 1950-luvulta alkaen. Kesäaikana höyläystä käytetään 

pääasiassa savisorakulutuskerroksen tekemisessä ja tasauksessa, talvi-
kautena lumi- ja jääpolanteen tasauksessa sekä lumen- ja sohjonpoisto-

työhön. Lisäksi tiehöylään on kehitetty eräitä lisälaitteita, joilla 

peruskoneen käyttöalaa on laajennettu, mutta höylän pääasiallinen kä1t-

tö on kuitenkin ajoradan pinnan tasauksesss. 

2. TIEH5YLU }dKL1iih JA lI VAIKUTUI K1YTT55U 

2.1 Yleistä 

Tiehöylän päärakenneosat ovat: 

- runko 

- moottori apulaitteineen 

- voimansiirtojärjestelul 

- pyörästöt apulaitteineen 

- teräteli säätökoneistoineeii ja hallintalaitteineeri 

- ohjaamo. 

Käytön kannalta oleellisemmat muutokset vanhempiin tiehöyliin verrat-

tuna ovat tapahtuneet voimansiirtojärjestelmässä ja terätelinsäätö-

ja hallintalaitteissa sekä ohjauslaitteissa. 



2.2 	oirnan siirto 

^ .21 Yleistä 

homentinmuuntiiaen ja Power shi±'t-vaihteiston käyttö on Suomessa yleis-
tynyt vasta 1970-luv -ulla, vaikkakin se oli käytössä jo 1960-luvun al-
kupuolella. Koska kyseinen vaihteistotyyppi poikkeaa mekaanisesta 
kytkinvaihteisto-tyypistä niin toimintaperiaatteensa kuin käyttönsä- 
kun puolesta, sitä on syytä tarkastella tässä lähemmin. 

2.22 Vaihtejstori toiminta 

Vaihteiston osat ovat momentinmuunnin, suunnanvaihtovaihteisto ja ajo-
vaihteisto. Tämän lisäksi tiehöylässä saattaa olla erillinen alue-
vaihteisto, jolla valitaan haluttu nopeusalue (hidas, nopea). Voima 

siirtyy inoottorin vauhtipyörältä suoraan momentinmuuntimelle, josta 

edelleen suunnanvaihto- ja ajovaihteistoon. P5-vaihteiston jälkeen 

voima kulkee joko aluevaihteiston kautta tai suoraan kardaaniakselin 
välityksellä taka-akselistoon (kuvat 1 ja 2). 

Liomentinmuuntiinen pääosat ovat moottoriin kiinteässä yhteydessä oleva 

pumppupyörä, turbiinipyörä, joka on yhteydessä vaihteistoon sekä kiin-

teä johtosiivikko. ääniä kolme siipipyörää on sijoitettu samaan muun-

iiinkoteloon siten, että syntyy suljettu virtauspiiri, kotelo on täyn-

ut. öljyä. koottorin käydessä punippupyörä pyörii antaen muunninkote- 

lossa olevalle öljylle virtausli.ikkeen, mikä aikaansaa turbiinipyö-
räön vääntörnomentin. Iiomentin suuruus riippuu turbiinipyörän ja pump-
pupyörLin kierroslukujen erosta, momentti on suurimmillaan pumppupyörän 
kierrosiuvun ollessa maksimi ja turbiinipyörän kierrosluvun ollessa 
nolla. 

Moottoriin 

Moonninkotelo 	iuva 1. Kaaviornainen esitys 
momentinmuuntimen 

Pumpp.pyorä 	
halkileikkauksesta. 

Turbiinipyorö 

Johtosilvi kko 

istOon 

öjyr nirim,, 



Kuva 2. Esimerkki tie- 
höylän voiman- 
siirtojärjeste- 
lyistä. LOKOIjO 
AH-122 PS 

Mo0ttod 

Moottorin jo voihte,ston 
Ijitont 

Mom.ntinmiiunnifl 

p5-voihtetø 

AIo.YaIhtiIt0 

5 

komentinmuuntirnella saadaan aikaan seuraavat edut voimansiirrossa: 

- suuri liikkeellelähtömomentti 
- vetovoima säätyy automaattisesti höylän kuikuvastuksen mukaan 

- momentinmuunnin suojaa muuta voimansiirtolaitteistoa ja moottoria 
iskumaisilta kuormituksilta. 

auunnanvaihto- ja ajovaihteisto on Power shift-tyyppiä, jossa hainmas-

pyörät ovat jatkuvassa kosketuksessa toisiinsa ja voimansiirron kyt-

kentä tapahtuu hydi'auiipaineeila toimivilla kytkimiilä ja/tai jarruil-

la. Tämä mandollistaa vaivattoman vaihtamisen myös ajon aikana. mi-
käli höylä on varustettu myös aluevaihteistolla, on huomattava, että 

aluevaihteisto on yleensä mekaaninen, joten nopeusalueen vaihtoa ei 

saa suorittaa ajoneuvon liikkuessa. 

2. 23 Ajaminen mornentinmuuntiiriella/P5-vaihteistolia varustetuila tie-

höylällä 

hoottoria käynnistettäessä tulee vaihteen valintavivun olla "vapaalla' 

ja seisontajarrun kiinni. Liikkeellelähdettäessä pidetään höylä pai-

kallaan jalkajarrun tai seisontajarrun avulla, moottorin käydessä tyh-

jäkäyntiä asetetaan vaihteenvalitsija halutun vaihteen kohdalle. \Ta-

pautettaessa jarru ja nostettaessa samanaikaisesti moottorin kierros- 

lukua höylä lähtee liikkeelle. Ajon aikana voidaan vaihtaa isommaile 

tai pienemmälle vaihteelle höyläLi pysäyttämättä. 

Suoritettaessa suunnanvaihto kone on pysäytettävä .jarrulla ja annetta-

va moottorin kierrosluvun laskea tyhjäkäynnille ennen vastakkaisen ajo- 

suunnan kytkemistä. Näin menetellen väitetään voimansiirtolaitteiden 

ylikuormitus ja sysäysmäiset kuormitushuiput, jotka voivat vahingoit-

taa voimansiirtojärjestelmää. Pysäyttäminen voidaan suorittaa pelkäl-

lä jarrulia siirtämättä vaihdetta vapaalle. Pysäköitäessä tai pysäy- 
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tettäessä täytyy koneen paikallaanpysyminen varmistaa seisontajarrul-
la. Vaihteen kytkeminen pysäköitäessä ei varmista ajoneuvon paikal-
laan pysymistä. 

Jos momentinmuuntimella ja PS-vaihteistolla varustettua tiehöylää jou-
dutaan hinaamaan, vetoakseli tai kardaaniakseli on irrotettava, jotta 
väitetään laakerivauriot momentinmuuntimessa. Käynnistystä ei täten 
voida suorittaa hinaamalla, sillä tällaiset käynnistysyritykset aiheut-
tavat em. laakerivaurioita. Niiden LOKONOhöylien kohdalla, jotka on 
varustettu erillisellä aluevaihteistolla, riittää, kuri aluevaihteiston 
valintavipu siirretään vapaa"-asentoon. 

njetbaessa on tarkkailtava vaihteiston bijynpainetta ja iärnröttaa. 
Jos kuljettaja ajaa suoritettavaan työhön nähden liian suurella vaih-
teella, syntyy tehohäviöitä ja vaihteistoöljy kuumenee. Eräissä höy-
lär.aalleissa vahteistolla ja moottorilla on yhteinen lämmönvaihdin, 
jolloin liian suuren ajovaihteen käyttäminen aikaansaa myös moottorin 
lämriinnousun ja jäälidytysnesteen kiehumisen. 

• 5 terätelin haltLritaiLaitteet 

ioelsts 

TiehJylän terätelin säktokoneisto ja haiLiintalaitteisto on varihemmis-
sa höylätyypeissä mekaaninen, uudernniissa hydraulinen. Iiydrauliikan 
käyttöönotolla on aikaansaatu laajat emälevyn liikkeet, ja säätökoneis-
ton hallinta on kevyttä ja helppoa. Samoin hydrauliikka mandollistaa 
monipuolisen lisiilaitteiston ke1ittöioisen. 

2.32 Hydraulijärjesteimiin rakenne ja toiminta 

Tiehöyliin hydraulijärjestelmässii on kolme toisistaan riippuroatonta osa- 
järjestelmää, oikean- ja vasenmianpuoleiset tyhhydrauliikkapiinit sekä 
ohjaus järjestelmä. 

Tvöhtdrauliikkapiirit toimivat seuraavasti. Hydrauiipumppu (2) imee 
öljyn öljysäiliöstä (1) imusuodattimen (6)  läpi ja painaa öljyn jako- 
keskuksiin (5). Nämä muodostuvat kaksitoimisista lohkoventtiileistä, 
joita ohjataan käsivivuilla ohjaamosta käsin. Kun venttiilit ovat 
neutraaliasennossa, öljy ohjautuu takaisin öljysäiliöön (1)(kuva 3). 
Kun venttiilin ohjausvipua siirretään, asianomaisen lohkoventtiilin 
vapaa läpivirtaus sulkeutuu ja öljy ohjautuu siihen sylinteriin, jota 
halutaan käyttää. Nosto-lasku - sylinterit on lisäksi varustettu luk-
koventtiileillä, jotka estävät asetetun säädön muuttumisen työskente-
lyn aikana. 



1. tljysäiliö 

2. Hallintalaitteiden hydraulipumput 
(2.-piiri.järjestelmä) 

3. Ohjawcsen hydraullpunppu 

4. Orbitrol—venttiili 

5. Jakokeskukset, oikea Ja vasen 

6. Imupuolen suodatin 

7. Paluuöljyn suodatin 
C. iostosyljnterin lukkoventtiili. 

. i:ostosylinteri 
10. TerItelin sivusiirtosylinteri 

ii. Terälevyn sivusiirtosylinteri 

12. Teräpöydän pyöritysinoottori 

13. (ihjaussylinteri 

14. tupyörien kallistussylinteri 

15. Ulosotto edessä olevaa lisälaitetta 
lo. varten 
17. Ulosotto takana olevaa lisälaitetta 

varten 

18. Paineen rajoitusventtiili 

1 

Kuva 3. Hydraulisilla hallintalaitteilla ja orbitrol-ohjauksella 
varustettu tiehöylän hydrauliikkakaavio. Nord-Verk. 

Hydrauliikkaa käyttäen ohjaamo- ja hallintavipujärjestelyt on voitu 

toteuttaa ergonomisesti parerilmin kuin mekaanisissa ,järjestelmissä. 

Osa vivuista on useampitoimisia (kuva 4). 

Kun moottori pysäytetään ja höylä jätetään seisoraan, moottoria on syy-

tä käyttää siihen vaiheeseen, että kromatut männänvarret ovat suojassa 

hydrauliikkaöljyssä sylinterien sisällä. 

$ luskee 
• nousee 

Isekeeolevist. jste.et . 4 loskee 

4. nousee 

itk5ule.s sktu 4 suuu nuueeoes 
+ kuleri pir0000e 

£urauabul.as Eiltii: 4-.  ayotU;itv_ln 
(terun psrit)rn) 	.- ouutu;uivu.in 

Tenet 0.Ses nosto Ja lasku: 4 laskee 
nousee 

tordOs sivusiirto: ... vcae.-s1le 
._ elkeallo 

Tybntdlevyn o.:td: 4. 
flOurCe 

Btspytr.kall.skitk: 4-. V5le 
-4. oikealle 

P5010 oikea nosto Je laako: 4 isakee 

4 iieusee 
Perun nivuolirto: 	—Vflseoualle 

.4- Oikealle 

Kuva 4. Terälevyn ja lisälaitteiden säätöliik.keiden hallintavivusto. 
Vammas RG 14 1-11) 



2.4 Ohjauslaitteet 

Ohjausjärjestelmänä uusimmissa tiehöylissä on täyshydraulinen orbitrol-

järjestelmä. Lisäksi eräissä tiehöylissä on myös kääntyvä taka-akse-
listo tai runkonivelohjaus. 

Orbitrol-ohjaus käsittää ohjauspyörän (1) ja ohjauspyörän akselin (2), 
joka on kiinnitetty orbitrol-venttiiliin (3). Lisäksi järjestelmään 

kuuluu paineenrajoitinventtiiU. (4), vastaventtiili (5), ohjaussylin-. 
teri (6) ja hydraulipumppu (7)(kuva 5). 

Ohjaus toimii seuraavasti. Ohjauspyörän ollessa keskiasennossa pum- 

ilta tuleva öljy virtaa orbitrol-venttiilin kautta takaisin öljysäi-

liöön. Käännettäessä ohjauspyörää öljyn paluujohto orbitrol-venttii-

lissä sulkeutuu ja paineenalainen öljy virtaa ohjaussylinteriin. Or-

bitrol-venttiilissä on säätölaitteisto, joka säätää virtaavan öljyn 

määrän vastaamaan ohjauspyörän liikkeen suuruutta. Vestaventtiilin 

tehtävänä on pitää paine vakiona ohjaussylinterissä. Jos pumpusta tu-

leva hydraulinen paine häviää esimerkiksi moottorin pysähtyessä, konet-

ta voidaan silti ohjata. Tällöin orbitrol-venttiilissä oleva laitteis-

to toimii pumpun tavoin ja antaa öljyä ohjaussylinteriin. Ohjaus tu-

lee tällöin kuitenkin tavallista raskaaminaksi. 

Orbitrol-ohjauksella varustetun tiehöylän ohjauspyörää ei tule pitää 

jatkuvasti ääriasentoon käännettynä, koska tämä saattaa aiheuttaa vau-

noita pumpussa. Ts. kun pyörät ovat kääntyneet ääriasentoonsa, ei 

ohjauspyörällä saa yrittää vääntää niitä kääntymään enemmän. Ohjaus-

pyörän kääntö aiheuttaa vain ylipaineventtiilin aukeamisen, ja öljy 

saattaa lämmetä ja vaahtoutua, jos se pitkään virtaa ylipaineventtii- 
lin ahtaasta aukosta. 

1. Ohjauspyörä 

2. Ohjauspyörän akseli 

3. Orbitrol-venttjjlj 

4. Paineenrajojtus'enttjj1j 

5. Vastaventti iii 
6. Ohjaussylinteri 

7. Hydraulipurnppu 
5. Öljysäiliö 

Kuva 5. Kaavio orbitrol-ohjauksesta. 
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3. 	TIEHÖYLÄN YLEISIIlliT LISi'LAITTSiT 

3.1 Karheenlevittäjä 

Karheenlevittäjä on kunnossapitohöyläyksessä välttämätön apuväline. 

Sen tehtävänä on levittää emäterän irrottama kulutuskerrosmateriaali-

tasaisesti halutun vahvuiseksi kerrokseksi ajoradalle. Kerrospaksuut-

ta säädellään kannatinpyörien avulla. Lisäksi eräissä karheenlevittä-

jätyypeissä on mandollista painejousien avulla säätää karheenlevittä- 

jän painetta tietä vasten. Yleensä karheenlevittäjän tulee seurata tien 

muotoa ja olla kytketty "uivaan" asentoon. Jos karheenlevittäjä kyt-

ketään väärin, niin että se on jäykästi kiinni höylässä, se vahingoit-

tuu tien epätasaisuuksissa, maakivissä jne.. Samoin käy jos karheen-

levittäjän paine tietä vasten säädetään liian suureksi (kuva 6). 

3.2 Terälevjn jatkeet 

Tiehöylään ari saatavissa erilaisia terälevyn jatkeita, päätyypit ovat 

suora ,jatke ja erilaiset "siivet" (kuvat 7 ja 8). Suora jatke on poik-

kileikkausmuodoltaan täsmälleen emälevyn muotoinen, ja se on tarkoitet-

tu lähinnä työleveyden lisäämiseen esimerkiksi luiskien tasauksessa tai 

lumen poistossa. huut jatkeet on muotoiltu niiden aiottua erikoiskäyt-
töä silmälläpitäen, esimerkiksi vallien madaltamiseen tarkoitettu lumi- 

siipi ja ojien puhdistukseen tarkoitettu jatke. 

1 

L.. __LC) 

r. 
1 	ø:.: 

:^ tr.-I!u" / 

Kuva 6. OKQO_karheeflleVittäjä nostettuna ylös. Siirtoajossa täytyy 
jatkeiden ja levittimen pysyminen ylhäällä varmistaa ketjuilla 
ja varmistinkoukulla. 
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Kuva 7. Vallin madaltaminen terälevyn jatketta käyttäen. 
Vammas JO 14 Eu 

Kuva 8. Vallien madaltamiseen ja sohjo-ojan tekoon tarkoitettu terä- 
levyn jatke, "lumisiipi". LOKOFO AH-145 
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3.3 Työntölevy 

Tiehöylään voidaan eteen asentaa työntölevy, joka voi olla joko äyk-

kö. tai varustettu aurauskuirnan säätölaitteistolla (kuva 9). Työntöle-

vyn käyttö tulee kysymykseen talvikunnossapidossa erilaisissa aluepuh-

distuksissa, kuten pihoilla, risteysalueilla, levähdys- ja pysäköinti-

alueilla jne.. Lisäksi työntölevyn ja terälevyn yhteiskäytöllä saa-

daan tiehöylän työleveys huomattavan suureksi. Työntölevyä voi käyt-

tää myös materiaalin lev.ityksessä, jos olosuhteet ovat helpot ja työ-

niädrd vähäinen. 

.4 Repijö. 

Tiehöylään kiinnitettäviä repijöitä on kahta päätyyppiä: lautasrepijä 

ja piikkirepijä. Lautasrepijää käytetään lähinnä öljysorapäällysteen 

irrottamiseen, piikkirepijä soveltuu kovaksi pakkautuneen maan irrotuk- 
seen. Piikkirepijä voidaan kiinnittää joko tiehöylän perään tai etu- 

akselin ja terälevyn väliin (kuvat 10 ja ii). 

Kuva 9. Tiehöylän eteen asennettu työntölevy on hyvä lisälaite 
risteysten ja tien liitännäisalueiden auraustyössä. Ku-
vassa työntölevy Vanmas JU 14 ELO tiehöylään kiinnitettynä. 



12 

- rp 

I 

Kuva 10. Lautasrepijdllä, joka on asennettu tiehöylän emäterän pai-
kalle ,joko erikseen tai yhdessä sekoitusterän kanssa, revi-
tään ja samalla pehmennetään liikenteen kovaksi jyräämä öl-
jysorapinta. Lautasrepijässä on erikoisteräksisiä, erillis-
ten napojen avullo akoelille kiinnittyviä kiekkoja. 

Kuva 11. Tiehöylän perään kiinnitetty hydraulinen piikkirepijä ko-
vaksi iskostuneen maakerroksen irrotustyössä LOKOIIO AH-
160:ssä. Repijän piikkien lukumäärää voidaan vaihdella 
1...5 maan lujuudesta riippuen. 



i 

3.5 Iiuut lisälaitteet 

Lokomo AH-145-tiehiylääfl on terälevyn paikalle kiinnitettävissä ns. 

oja-aura (kuva 12). Aura soveltuu o.jien puhdistukseen pehmeillä ja 

kivettömillä mailla sekä talvikunnossapidossa vallinleikkaukseen ja 

sohjo-ojan tekoon. 

Eräs uusista lisälaitteista on asfaltinlevityslaatikko, jota käytetään 

lähinnä raidepaikkaukseen kuluneiden päällysteiden korjauksessa. Näi-

tä laitteita on maassamme toistaiseksi varsin vähän. Tiehöylään voi-

daan lisäksi kiinnittää erilaisia harjoja, öljysoran levityslaitteita, 

niittolaitteita ne.. 

Kuva 12. Oja-aura kuljetusasennossa. 
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4. 	TIEHÖYLÄ1 TY6IvIENETELMjT ERILAISISSA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 

4.1 Savisorateiden kunnossapito 

4.11 Yleistä 

Ajoradan pinnan pitäminen tasaisena ja oikean muotoisena voidaan sanoa 
olevan tiehöylän tärkein tehtävä. Sään ja liikenteen yhteisvaikutuk-
sesta kulutuskerrokseen syntyy kuoppia ja purkautumia, pituussuuntal-

sia raiteita sekä poikittaista "nimismiehen kiharaa'. Näiden poista-

minen suoritetaan tiehöylällä nk. kunnossapitohöyläyksellä. Ajoradan 
oikea muoto ja kulutuskerrosmaterjaalin sekoittaminen tehdään tiehöy-
iällä nk. muokkaushdyläyksellä. 

4.12 Kunnossapitohöyläys 

Terälevyn asento ja icä:tetttövä ieräyyppi 

KunnossapitohöyiLLiyksessä käytetään leikkuuteränä tasaterää ja höylä 

varustetaan karheenlevittäjällä, jossa on kesähammasterä. Höyläyskul-
man tulisi TH-13 painoluokan koneilla olla 50.. •550 ja TH-16 painoluokan 

±oneilla 55. . .65 ° . Tien leveys vaikuttaa luonnollisesti myös höyläys-

kulman suuruuteen, mutta em. arvoilla on tutkimusten mukaan päästy 

parhaisiin työsaavutuksiin. Väärin valittu höyläyskulma saattaa pie-
nentää peruskapasiteettia jopa viidenneksellä. Leikkauskulman tulisi 

olla 70...800, jolloin saavutetaan paras työtulos niin työsaavutukseri 

kuin työjäljenkin osalta. Eniten leikkauskulma kuitenkin vaikuttaa 
irrotettuun massamäärään, so. leikkauskykyyn (kuva 13). 

Kuva lj. Terälevyn asennon on oltava oikea, jotta saavutetaan 
laadultaan ja määrältään hyvä työtulo. Kuvassa LOKOMO 
AH-160 PS:n terä, leikkauskulma on 70 , höyläyskulma 60°. 



Aj oriopeus 

Käytettävä ajovaihde on valittava siten, että keskiraskas tiehöylä 

(TH-13) saavuttaa -12...15 km/h maksiminopeuden, jolloin höyläysno- 

peudeksi eli kunnossapitohöyläyksen peruskapasiteetiksi- saadaan -10 km/h. 

Raskaalla tiehöylällä (TH-16) voidaan kunnossapitohöyläys suorittaa 

- 15 km/h ajonopeutta käyttäen, jolloin valitulla ajovaihteella saa-

vutetaan -20 ku/h maksirninopeus. 

i-Xelpoissa olosuhteissa, kun höijiättävä kerros on irtonaista ja sen 

paksuus on riittävä, tulee käyttää em. suurempaa ajonopeutta ja vai-

keissa olosuhteissa taas puolestaan pienempää nopeutta. Höyläysvas-

tuksen lisäksi ajonopeuden valintaan vaikuttaa koneen rikkoutumisvaara, 
jonka aiheuttavat kulutuskerrokseen asti ulottuvat maakivet yms.. 

hiinpä sellaisilla tieosilla, joilla esiintyy runsaasti maakiviä, tu-

leekin käyttää 2.. .3 1/h pienempiä ajonopeuksia kuin tivallisesti 

(kuvat 4 JO is). 

Kuvat 14 ja 15. Höyläyksellä ei voida enää kunnostaa tietä, jossa 
on runsaasti maakiviä tai jonka kulutuskerros on 
kulunut loppuun. 
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ilöyläyksen suorittaminen 

Normaaliolosuhteissa höylättäessä ajetaan pitkin ajoradan oikeaa puol-

ta. Terälevy asetetaan siten, että höyläys ulottuu tien reunaan saak-

ka. Tällä väitetään ajoradan kunnon kannalta haitaliisten reunapal-

teiden syntyminen ja saadaan reunoille kulk9utunut kulutuskerrosmate-

riaali takaisin ajoradalle. Tien oikea sivukaltevuus tulee säilyttää 

höylättäessä. Leikkuuterän otto säädetään sellaiseksi, että höyläys 
ulottuu kulutuskerroksessa olevien kuoppien pohjan tasalle saakka. 

Karheentasoittaja säädetään siten, että se jättää. tasaisen kerroksen 

kulutuskerrosmaterjaalja leikkuteräflä muotoillulle ajoradalle. Jos 

höyläystä ei suoriteta kuoppien pohjia myöten, ajorata tulee nopeasti 

uudelleen kuoppaiseksi. Tämä johtuu siitä, että irtonainen kulutus-

kerrosmaterjaali, jolla kuoppa täyttyy, tiivistyy, jolloin pinta jää 
yrapäröivää ajoradan pintaa metalammalle. 

Kulutuskerros rikkoutuu kaarteissa yleensä nopeammin kuin suorilla tie-

osilla. Ajoneuvon pyörät irrottavat materiaalia sisäkaarteesta ja 

heittävät sen ulkokaarteei puolelle. Mikäli kuluminen pääsee kehitty-

mään pahaksi, syntyy tilanne, jossa sisäkaarre on kuoppainen ja josta 

kulutuskerros on kulunut kokonaan pois. Ulkokaarteen puolella sen si-

jaan on paksu irtonainen murskekerros. Lisäksi ajoradan muoto muuttuu 

siten, että sivukaltevuus on väärään suuntaan ja ulkokaarteen puolella 

on hyvin vaikea ajaa. Kaarteiden höyläämiseen onkin kiinnitettävä ai-
na erityistä huomiota (kuvat 16 ja 17). Huonoon kuntoon mennyt kaarre 
tulisi höylätä kuvassa 18 esitetyllä tavalla. 

Kuva 16.  Liikenteen synnyttämä' irtonainen murskepaile kaarteessa. 
Palteen korkeus n. 15 cm. Tällainen pallo on liikenteelle 
vaarallinen. Sisäkaarteen puolelta kulutuskerros on kulunut 
kokonaan poio. 
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Kuva 17. 

Pahoin kulunut kaarre höy. ötkLiri nostaraalia karheentasoittaja ylös kaar-
teen alkaessa, kääntämällä leikkuuterä siten, että karhe jää höylän 
oikealle puolelle ja ajamalla höylä vasemmalle ajokaistalle. Sinne 
sinkoutunut kiviaines siirretään karheelle alakaarteen puolelle. 0±-
kean muodon saamiseksi voidaan joutua suorittamaan vasenta puolta ajo 
useampaankin kertaan. Kun irtomateriaali on siirretty alakaarteeseen, 
höylä peruutetaan kaarteen alkuun, leikkuuterä käännetään norniaaliasen-
toonsa, karheentasoittaja lasketaan alas ja sisäkaarre höylätään nor-
maaliin tapaan. Ulkokaarre höylätään lopullisesti toiseen suuntaan 
ajettaessa. 

Siirrettäessä materiaalia ulkokaarteesta siskaarteeseen on huolehdit-
tava siitä, että eniten materiaalia saadaan kuluneimpaan kohtaan. Tä-
hän voidaan vaikuttaa muuttamalla höyläyskulmaa ajon aikana ja toisaal-
ta vetämällä karhetta takaterällä peruutusvaiheen aikana. Joskus voi 
olla tarpeen tiehöylän kääntäminen ja ajo samaa kaarretta edestakaisin 
paremman materiaalinsiirron aikaansaamiseksi. 

1 . 0 1 0  

peruutus 

aio 

Kuva 18. Pahoin kuluneen oikeaan kääntyvön kaarteen kunnossapito-
höyläys. 



Edelläkuvantunlaista perusteellista kaarteenkunnostusta ei luonnolli-
sestikaan tarvitse tehdä jokaisella höyläyskerralla. Käyttämällä ru-
tiinihöyläyksissäkin kaarteessa eri ajolinjoja eri höyläyskerroilla 

kaarre voidaan saada pysymään pitkäänkin oikean muotoisena ja hyväkun-
toisena. 

Päällystetyn ja päällystämättömän tien raja muodostaa myös kohdan, jo-

ka höylättäessä on otettava erityisesti huomioon. Ongelmaksi tällai-

sessa rajakohdassa muodostuu tilanne, jossa höylä saapuu päällysteeltä 

päin sorapinnalle. Tällöin joudutaan höyläys aloittamaan aina samasta 

kohdasta eikä karheenlevittäjän edessä ole vielä kulutuskerrosmateri-

aalia. Näinollen höylä vähitellen kuljettaa materiaalia päällysteen 

rajakohdasta pois, ja rajakohtaan muodostuu pahoja kuoppia ja purkau-

turnia. Tämä voidaan välttää ajamalla tieosa vuoroin eri suunnista, 

jolloin päällysteen rajakohtaan saadaan kljetettua molemmille kais-

toille materiaalia. Tieosilla, jotka höylätään aina samaan suuntaan 

ajaen, päällysteen ja savisoran liittymäkohtiin tulisi terälevyn edes-

sä kuljettaa materiaalia myös tien vasenta puolta ajaen. Sama koskee 

siltujer päitä ja rautateiden tason 3teyksiä. 

4.13 Nuokkaushöyläs 

Nuokkaushöyläys joudutaan suorittamaan, kun tien kunto ja ennen kaikkea 

sen poikkileikkausmuoto on huonontunut merkittävästi (kuva 19). 

iuokkaushöyläys suoritetaan tavallisesti myös, kun kulutuskerrokseen 

lisätään mursketta ja sideainetta. 

Kuva 19. Veden ja liikenteen yhteisvaikutuksesta savisorakulutus-
kerros kuluu nopeasti kuoppaiseksi. 
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Muokkaushöyläyksessä voidaan erottaa kaksi työvaihetta: irrotus- ja 

sekoitusvaihe sekä levitys- ja tasausvaihe. Mikäli kulutuskerrokseen 

lisätään muokkauksen yhteydessä materiaalia, se tulee levittää tielle 

ennen vanhan kerroksen irrotushöyläystä. 

Irrotettaessa vanhaa kulutuskerrosta, sen tulee olla riittävän kostea 

toisaalta höyläysvastuksen pienentärniseksi ja toisaalta sekoittamisen 

ja tiivistämisen helpottamiseksi. Höyläyskulman tulee olla 60. . .70 0  

ja leikkauskulman 65...75 ° . Pienempää höyläyskulmaa käytettäessä höy-

läysvastuskin pienenee, mutta toisaalta sivusuuntaan vaikuttava voima 

kasvaa pyrkien siirtämään höylän etupäätä. Terän otto säädetään sel-

laiseksi, että koko vanha kulutuskerros irrotetaan vahingoittamatta 

kuitenkaan alapuolisia rakenteita. 

Irrotusvaiheessa käytetään ajonopeutta 5.. .8 km/h, mikä saavutetaan 
yleensä höylän hitaircimalla tai toiseksi hitaimmalla vaihteella. Hei- 

poissa olosuhteissa voidaan käyttää yhtä suuria ajonopeuksia kuin kun-

nossapitohöyläyksessä. Irrotus aloitetaan leikkaamalia kulutuskerros 

ja ajamalla se samalla kerheelle tien reunoflle. Tällöin on erityises-

ti huolehdittava siitä, että keskitiellä olevat kuopat tulevat leika-
tuksi pohjaa myöten. Seuraavalla kierroksella karhe siirretään lai-

doilta keskelle. Samalla leikataan kuopat ja muotoillaan ajoradan 

poikkikaltevuus oikeaksi. Yleensä riittää kaksi ajokertaa/poikkileik-

kaus, kun kulutuskerros on tarpeeksi kostea ja näin ollen helposti muo-

kattavissa (kuva 20). 

Keskellä tietä oleva kulutuskerrosmateriaalikarhe levitetään ajarnalla 

tiehöylällä keskitietä 10.. .15 Ii/h ajonopeutta käyttäen, jolloin kar-
he saadaan jaetuksi tasaisesti ajoradan molemmille puolille. Käytet-

tävä höyläyskulma on 90 °  ja leikkauskulma 80 °  (kuva 21). Levityksen 

I!. 
Kuva 20. Nuokkaushöyläyksefl 

irrotus- ja sekoitusvaiho. 

Kuva 21. Muokkaushöyiäyksen 
levitys- ja tasausvaihe. 



jälkeen suoritetaan kummankin aokaistan viimeistely samaan tapaan kuin 

kunnossapitohöyläys. Koska viimeistelyssä ei enää tule kysymykseen 

kiintonaisen kerroksen leikkaus, voidaan käyttää jonkin verran suurem-

paa ajonopeutta kuin normaalissa kunnossapitohöyläyksessä. Edellä ku-
vattua viimeistelyhöyläystä kutsutaan myös kevythöyläykseksi. 

4.14 Reunapalteiden poisto 

Reunapalteiden muodostuminen tielle estää veden virtaamisen ajoradalta 

ojiin, mikä aiheuttaa puolestaan kulutuskerroksen nopean rikkoutumisen 

sateisena aikana. Tämän vuoksi olisi höyläys aina suoritettava siten, 

että reunapalteiden muodostumista ei pääse tapahtumaan (kuvat 22 ja 23). 

'L4 

- 

uva 25. 	15 cm:n reunapalle on syntynyt virheellisen höyläyksen 
seurauisena. Ilöyläystä ei ole ulotettu reunaan asti, ja 
toisaalta karheenlevittäjä on siirtänyt materiaalia ajo- 
radan reunalle palteeksi. 



Kuva 24. Reunapalteen poisto 
ojituksen yhteydessä. 
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Tielle jo syntyneet palteet on sopivinta poistaa ojituksen yhteydessä. 

Tällöin palte ajetaan tiehöylällä ensin tielle, jolloin palteessa ole-

va kulutuskerrosmateriaali varisee ajoradalle; sen jälkeen mättäät ja 

kivet työnnetään sivuojaan. Samalla muotoillaan ajoradan ja luiskan 

liittymäkohta, minkä jälkeen ojitusta suorittava kone puhdistaa sivu- 

ajan (kuva 24). Ajonopeutena käytetään 5...? 1/h palteen ja luiskan 

yläosan kivisyydestä riippuen. Jos reunapalteessa ei ole esteitä, voi-

daan käyttää suurempaakin nopeutta. 

Tiellä, missä ei lähiaikoina suoriteta ojitusta, reunapalte vedetään 
ajoradalle. Jos palte ei ole kovin ruohottunut ja tullut mättäiseksi-, 

se voidaan levittää ajoradalle. Tällöin höylä tulee varustaa karheen-

tasoittajalla, ja työryhmään tulee lisätä 1...2 kunnossapitotyönteki-

jää, jotka seuraavat höylää ja poistavat ne ruohomättäät ja idvet, jot-

ka reunapalteesta tulevat (kuva 25). 

Erittäin kivisen ja mättäistyneen palteen levitys tielle ei kannata, 

vaan höylä ainoastaan :etää palteen karheelle ajoradalle, josta se etu-
kuormaajalla kuormataan autoihin poiskuljetettavaksi. kättäiden muoK-

kaus höylää käyttäen on epätaloudellista, koska tarvitaan useita ajo- 

kertoja, ennenkuin mättäät saadaan hajalle. Eräässä tutkimuksessa saa-

tiin tiehöylän menetelmäkapasiteetiksi palteen poistossa ainoastaan 

0,6 palte-krn/h, kun palteet muokattiin kulutuskerrokseen. 

Kuva 25. TH + 2 KAi1 reunapalteen poistossa. 
Höyläyskulma 750, leikkauskulma 700. 
AjonopeuB 6...10 hm/h riippuen pal-
teen kivisyydestä. 
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4.15 Ojitusty6t tiel5ylällä 

Tien sivuojan kunnossapitoon voidaan eräissä tapauksissa käyttää tie-

höylää. Tällöin tulee useimmiten kysymykseen ojan ,ja luiskan puhdis-
tus. Varsinainen kaivutyö, jossa poistettavia maamassoja on paljon, 

ei yleensä sovellu tiehöylällä suoritettavaksi. Ojan puhdistus ei 

myöskään onnistu, jos maa on kovaa ja kivistä. Uusilla tiehöylillä, 

joiden terälevyn ulottuvuus on riittävä, ojanpuhdistus voidaan suorit-

taa pelkällä terälevylläkin. Vanhempi kalusto vaatii yleensä teräle-

vyn jatkeen, joka voi olla suora jatke tai jonkinlainen ojasiipi 
(iwva 26). 

Ty6iaenetelmä puhdistettaessa siojaa tiehöylän terälevyllä on seuraa-

va. Höylä ajaa aivan tien oikeaa reunaa, ajovaihteena käytetään 1 tai 
II. Käytettävä höyläyskulma on 55.. .600,  siten että maat siirtyvät 
vasemmalta oikealle, leikkauskulman suuruus 70. . .800. Terän sivukal-

tevuus asetetaan siten, että sisäluiskan kaltevuudeksi muodostuu 1:3. 

Tavallisesti 1...2 ajokertaa riittää sisäluiskan muotoiluun. Irrote-

tun massan nosto ojan pohjalta ja takaluiskan muotoilu voidaan kanta- 

villa kohdilla suorittaa ajamalla höylän oikean puoleiset pyörät ojaan, 

jolloin terälevyllä voidaan leikata ulkoluiska ja nostaa irtonainen 

niaamassa ojasta vierialueelle. Tämä onnistuu yleensä 1. ..2 ajokerral-

la. Ajovaihteena käytetään 1 tai II, höyläys- ja leikkauskulmat ovat 

samat kuin sisäluiskan höyläyksessä, mutta terän sivukaltevuus asete-

taan 1:1...1:2. Käytännössä ulkoluiskan höyläys onnistuu vain harvois-

sa paikoissa, koska ojan pohjan kantavuus on useimmiten riittämätön. 

Kuva 26. Ojan puhdistukseen tarkoitettu terälevyn jatke. 
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1 

Kuva 27. Ojan puhdistus terälevyä ja jatketta käyttäen. Irrotettu 
massa ei nouse pois ojasta vaan pakkautuu o.jan takaluis-
kaa vastaan ja valuu myöhemmin takaisin ojaan0 

Terälevyn jatkeena olevat siivet, joiden tarkoituksena on takaluiskan 

puhdistus ja maiden nostaminen ojasta vierialueelle, eivät yleensä 

toimi tyydyttävästi, vaan irtomaa pakkautuu takaluiskaa vasten ja va-

luu siitä myöhemmin takaisin ojaan (kuva 27). Puutteittensa takia ei 

ojan puhdistus pelkällä terälevyllä tai sen jatkeella ole suositelta-

vaa muulloin kuin poikkeustilanteissa. 

Pehmeillä mailla ojan perkaus ja puhdistus voidaan suorittaa myös oja-

auralla. Oja-auran osat ovat kiinnityslaitteet, perussiipi ja lisä- 

siipi. Auran hallinta tapahtuu sekä tiehöylän terätelin säätökoneis-

ton että auran omien hydraulisten säätölaitteiden avulla. Perussiiven 

ja lisäsiiven välistä kulmaa voidaan säätää 180 0 ...900  rajoissa. i-iöy-

läyskulmaa voidaan myös säätää, mutta leikkauskulman säätömandollisuut-

ta ei ole. Laitteen maksimiulottuvuus on -C ui, jolloin lisäsiipi on 

yhdensuuntainen perussiiven kanssa ja höyläyskulman suuruus 

Puhdistettaessa ojaa perussiipi säädetään sisäluiskan haluttuun kalte-
vuuteen ja lisäsiipi ulkoluiskan kaltevuuteen. Tiehöylä ohjataan kul-

kemaan siten, että perus- ja lisäsiiven taitekohta kulkee ojan pohjaa 

pitkin. I-iöyläyskulman suuruus riippuu puhdistettavan ojan koosta ja 

sisäluiskan pituudesta. Käytännön vaihtelurajat ovat 45...80 0 . Ajet-
taessa käytetään hitainta vaihdetta toisaalta suuren kulkuvastuksen ja 

toisaalta esteiden aiheuttaman rikkoutumisvaaran takia. Tarvittavien 

ajokertojen määrä riippuu poistettavien massojen määrästä kuvan 28 mu-

kaisesti. Ajettaessa lisäsiipi nostaa poistetut maat vierialueelle vä-

littömästi ulkoluiskan päälle. 
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ajokerto- 8 
jen luku- 
määrä 

6 

4 

2 

0 
0,10 	0,20 	0,30 	0,40  

Kuva 22. i-jjokertojen luku iräi 
riippuvuus poistettavien 
massojen määrästä puhdis-
tettaessa tien siyuojaa 
tiehöylän oja-auralla TOJI-
325. Ilaalaji kivetön Us, 
Hsi'ir, hths, o. 

poistettavien massojen r2ilr2 

m5J:td/m 

Kun oja on puhdistettu, naavalii ta toon viuriaiueelde ojaauraii ii-

säsiivellä. Tällöin lisäsiipi. pidetään suorassa perussiipeen nähden 
ja käytettävä höyläyskulma riippuu ojan leveydestä. Ojan takana ole-
vat esteet väistetään nostamalla lisäsiipi ylös ja ohjaamalla samalle 

höylää vasemmalle. Esteet, kuten puut, puhelinpylväät jne., hidastavat 
huomattavasti maavallin tasausta. Vanhoilla teillä on lisäksi otetta-
va huomioon, että niillä ei useinkaan ole vierialuetta, mihin maat voi 
levittää, jolloin levitykseen on saatava maanomistaan luoa (kuvat 29 
ja &). 

Kuva 29. Ojan aukaisu tiehöylään kiinnitetyliä oja-auraila TOU-925. 
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Kuva 30. Ojamaiden levitys vierialueelle. 

Edellä kuvattu menetelmä soveltuu sivuojan puhdistukseen sellaisilla 

paikoilla, missä massojen sijoitus vierialueelle on mandollista ja 

missä maa ei ole kivistä. Lisäksi on huomattava, että poistettavia 

massoja ei saa olla kovin paljon, sillä silloin tarvitaan runsaasti 

ajokertoja ja työ tulee kalliimmaksi kuin muilla menetelmillä. 

4.2 Teiden talvikunnossapito 

4.21 Polanteen tasaus 

Talvikauden aikana suurimnialle osalle Suomen tiestöä muodostuu lumi- 

tai jääpolanne, joka toimii tien kulutuskerroksena. Polanteeseen syn-

tyy sään ja liikenteen yhteisvaikutuksesta raiteita ja kuoppia, jotka 

ovat liikenteelle vaarallisia. Polanteen tasaus onkin tiehöylän ehkä 

tärkein talvikunnossapitotehtävä. Polanteen tasauksessa käytetään eri-

tyistä talvihammasterää, jonka leikkausominaisuudet ovat parerimat kuin 

tasaterän. Lisäksi talvihammasterä urittaa polanteen, mikä vähentää 

ajoradan liukkautta. 

Käytettävän höyläyskulman suuruus on TH-13 painoluokan koneilla 50...60 ° , 

millä päästään parhaaseen työsaavutukseen ja irrotettu karhe siirtyy 

hyvin terälevyn edestä tien reunaan. Em. höyläyskulman arvoilla pääs-

tään TH 13:lla työleveyksiin 2.8...3.2 m, jolloin yksi ajokerta/poikki-

leikkaus riittää aina 6,5 m:n levyisille teille saakka. Enintään 
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6,5 m:n levyisiä teitä on Suomen tieverkosta 75 %. 

TH 16 painoluokan koneilla ei höyläyskulman vaikutus työsaavutukseen 

ole niin suuri kuin pienemmillä höylillä. Suositeltava höyläyskulman 
suuruus on 60...700,  jolla saavutetaan 3,4...3,7 m:n työleveys. Mikäli 
suurempi työleveys on tarpeen, ajokertoja joudutaan lisäämään. Työle-

veyden kasvattaminen jatkeita käyttäen onnistuu harvoin, koska ajorata 

on niin epätasainen, että kaikki kohdat eivät tulisi pitkällä, jäykäl-
lä terällä höylätyiksi. 

hopiva leikkauskulman suuruus on 50.. •650 	buurempi leikkauskulma li- 
sää hampaiden katkeamisvaaraa, pientä leikkauskulmaa käytettäessä ham-

paan kärki kuluu ohueksi ja taipuu ylöspäin eikä enää leikkaa polan-

netta (kuva 31). Höylättäessä tiehöylillä, joissa leikkauskulma. voi-
daan säätää ohjaamosta, hammasterä saadaan pysymään terävänä vaihte-

lemalla leikkauskulmaa leikkauksen aikana. Ajettaessa on varottava 

mutkien syntymistä polanteeseen, koska ne ovat erityisen haitallisia 
keveille ajoneuvoille. 

Talvihöyläyksessä tulee usein esille haitallinen höylän hyppiinisilmiö. 

Tiessä oleva epätasaisuus saa aikaan höylään ylösalaisen liikkeen, jo-

ka sitten jatkuu renkaiden joustona. Tällöin terä leikkaa tiehen vi-

noja poikittaisia aaltoja, jotka ovat haitallisia ja saattavat vaaran-

taa liikenneturvallisuutta. Kerran syntyneitä aaltoja on lisäksi vai-

kea saada höyläämällä pois, koska tiehöylän pyörät kulkevat epätasai-

sella alustalla, jolloin terälevyn liike tulee myös epätasaiseksi 

(kuva 32). Aaltojen poistamista auttaa höyläyskulman muuttaminen ja 

- 

4. 	
• 	4* 

4 

Kuva 31. Terän asento polanteen höyläyksessä, höyläyskulma 5Q0, 
leikkauskulma 6o. TII-13. 



Kuva 52. Polanteeseen syntyneitä aaltoja on vaikea saada pois, 
koska pyörät ja sitä kautta terälevy seuraavat aaltojen 
muotoja. 

höyläys vastakkaisesta suunnasta vasenta puolta ajaen. Aaltoen synty -

mistä voidaan merkittävästi vähentää käyttämällä talvihöyläyksessä kor-

keita rengaspaineita (kuva 53). Valmistajan mukaan Nokian tiehöylären-

kaissa voidaan käyttää seuraavia ilmanpaineita: 

	

13.00-24 	12 PR 	2.75.. .4.5 kp/cm2  

	

14.00-24 	12 PR 	2.50...4.5 kp/cm2  

Alle 2 kp/cm2  paineita ei tule käyttää ja edellä annettu yläraja on eh-

doton. Hyppimisilmiön estämiseksi on kehitetty terälevyyn kiinnitettä-

vä tukijalas, jolla saadaan aikaan sama vaikutus kuin rengaspaineiden 

nostarnisella. 

Ajovaihteena polanteen höyläyksessä käytetään normaaliolosuhteissa 

TH i3:lla sellaista vaihdetta, jolla voidaan ylläpitää höyläysnopeutta 

10.. .15 1/h ja vastaavasti TH 16:lla 15.. .20 1n/h. Terän otto sääde-

tään sellaiseksi, että kuopat ja raiteet tasataan niiden pohjia myöten 

(kuva 34). 

Kuva 33• 
 Höylän hyppimisilmiön 
esiintyminen höylän 
eri rengaspaineilla 
ja nopeuksilla. 

höylän 

hyppi-

minen 

kpl/lan 

II 

' 1Okm/h 

1,5 	2,0 	2,5 	3,0 	3,5 	4,0 

rengaspaine kp/cm2 

27 



Kuva 34. Polanteen höyläyksessä voidaan käyttää verrattain suuria 
nopeuksia, kun huolehditaan oikeista rengaspaineista. 
Huonokuntoisissa tienkohclissa täytyy nopeutta pienent0i, 
jotta tarkka ja huolellinen työskentely on mandollista. 

Kaarteissa ajoradan pinta käyttäytyy samaan tapaan kuin kesälläkin. 

Sisäkaarteeseen kehittyy pahoja raiteita ja kuoppia, ulkokaarteeseen 

irtolunta. Tämän vuoksi kaarteita höylättäessä on noudatettava eri-

tyistä huolellisuutta. Tarvittaessa käytetään kaarteessa pienempää 

vaihdetta, ja jos epätasaisuuksia ei saada kerralla pois, peruutetaan 

kaarteen alkuun -ja höylätään niin monta kertaa, että saadaan aikaan 

hyVä ja tasainen pina. 

Ta:Lvisaikaan aurausvallin kasvetua 3D.. .40 cm:n korkuiseksi ei terä- 

levyllä enää saada siirretyksi syntynyttä karhetta pois ajoradalta, 

vaan se jää tien reunaan. Jos karhetta ei poisteta se muodostaa no-

peasti liikennettä vaikeuttavaa reunajäätä, joka on höyläämälläkin 
erittäin hankala sa.acia pois (kuva 35). 

Kuva 35. Päällystetylle tielle syntyvän reunajään poisto käyttäen 
talvihaxnmasterää. Työ kuluttaa terää erittäin nopeasti. 
Tutkimuksissa on todettu terän kuluvan jopa 1 cm/ii, kun 
reunajää oheni vain 0,5 cm. 
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4.22 Sohjon poisto 

Talviolosuhteissa tielle syntyy sohjoa, joka täytyy poistaa mandolli-

simman nopeasti. Tämä tulee erityisesti kysymykseen, kun tie pidetään 

sulana vuorisuolan avulla, ja toisaalta keväällä, kun lumi- ja jääpolan-

ne alkaa sulaa sään lämpenemisen ja vesisateen vaikutuksesta. Tiehöy-

lä soveltuu sohjonpoistoon hyvin. Tilanteissa, jolloin poistettavaa 

sohjoa on runsaasti, saadaan höylää käyttämällä laadullisesti parempi 

tulos kuin muilla menetelmillä. 

Hyvin märän sohjon poistoon päällystetyltä tieltä soveltuu parhaiten 

kumiterä. Kumiteriä saa tehdasvalmisteisifla, mutta kestävän kumiterän 

voi myös valmistaa vanhasta tiehöylän renkaasta (kuvat 36 ja 37). Ta-

saterää käytetään sohjonpoistotyössä. Tasaterää käytettäessä tien pin- 

o 	o 	 • 	o 	 o 

- 

/i" 	[ 	 1. Vonhon tiehöylänr.nkoon 'elkä 

1/ 	A 	
1 2 3 	4 	 2. Tukiroula vanha tosoterä 

- - 	 3. Tskiradn knnity.poltit 6 kpl 

1 / 	 4. Pultin r.iät kumiterän kiinnittän.oeksi 
- 	2 	 terälevyyn 7 kpl 

A —A 

Kuva 36. Vanhasta tiehöylän renkaasta valmistettu kumiterä. 

Kuva 37, Sohjon poisto tiehöylällä. Kun lumi on kokonaan sohjoontu-
nutta, paras työjälki saadaan kumiterällä. Jos tiellä on 
myös kiinnitallaantunutta lunta, tasaterän käyttö on suo-
siteltavaa. 
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ta saattaa tulla liukkaoksi, ja päällysteen kaivonJansien yms. särky-
misvaara on suurempi kuin kumiterää käytettäessä. Sopivin terän asen-
to sohjonpoistossa on höyläyskulma 65...75 °  ja leikkauskulma 80 0 . 

A,jovaihteena norniaalissa sohjonpoistossa käytetään nopeinta tai toisek-
si nopeinta vaihdetta. Keväällä poistettaessa pehmennyttä polannetta, 
pienemmlln vaihteen kkytti voi tul Ja kyejrfiykseou suuren ajovastu]::sen 
vioksi. 

kohjo tytyy pyreJä poistamaan koko ajoradalta , jolloin yli7 ui: ii io 
vyisillä teillä joudutaan yleensä ajamaan kolme kertaa/poikkileikkaus. 
Linja-autopysäkkien kohdat ja muut levennykset voidaan höylätä "kouk-
kaamalla" (kuva 38). Työskentelyjaksojen pituus on sovitettava sellai-
seksi, että ensimmäisellä ajokerralla tielle muodostuva karhe ei ole 
siinä kauan, koska se on liikenteelle haitallinen. Jos ajorata on ta-
sairen, voidaan käyttää terälevyn jatketta tai vastaavaa työleveyttä 
lisäävää laitetta ja vähentää ajokertojen lukumäärä kahteen kertaan! 
poikkileikkaus. Vilkkaasti liikennöidyillä tieosilla on kandella höy-
iällä tapahtuva sohjonpoisto myös perusteltua. Tällöin ajorata saadaan 
noneasti auhtaaksi koko leveydeltääri. 

4.2) Lumen poisto 

Tiehöylää voidaan käyttää auraukseen sellaisilla paikoilla, missä au-
rausjäljen on oltava puhdas ja auralta ei vaadita lumenheittokykyä. 
Tällainen tilanne on useimmiten erilaisissa asutustaajamissa, ja taaja-
mateiden auraus onkin suositeltavaa suorittaa tiehöylän teiälevyllä. 
Taajamien ulkopuolella olevien teiden auraukseen tiehöylä ei kalleuten-
sa ja huonon lumenheittokykynsä vuoksi ole suositeitava. Lumenpoistos-
sa käytetään talvihammasterää, höyläyskulma on 65. . '750 ja leikkauskul-
ma 80 0. Ajovaihteena käytetään nopeinta vaihdetta, ellei esteiden, 
risteysten tai muiden ulkopuolisten tekijöiden takia nopeutta tarvitse 
pienentää. 

ojokerta 

- 	
j1.ajokerto 

3.airtq, 	 II 

Kuva 38. lohjon poisto yli 7 m leveällä tiellä joudutaan suoritta-
maan kolmella ajokerraila. 
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4.24 Valiin leikkaus 

RunsaslumisiJia seuduilla ja paikoissa, missä auran nopeus on pieni, 

syntyy helposti korkeita aurausvalieja. AurausvalLit toimivat tarpeek-

si korkeiksi tultuaan kinostimien tavoin, ja tie menee tällaisella pai-

kalla helposti tukkoon jo pieneiläkin lumisateelia. Lisäksi korkeat 

valiit sisäkaarteissa ja risteysalueilla pienentävät näkemiä ja ovat 

vaarana liikenneturvailisuude lie. 

Vallien madaitaminen voidaan suorittaa pelkällä terälevyllä silloin, 

kun vallin korkeus on alle 90 cm ja höylän terälevyn ulottuvuus vailin-

leikkausasennossa on 2,5 m tai suurempi. Terälevy siirretään oikealle 
puolelle ääriasentoonsa, höyläyskulman suuruus 60.. .65 0, leikkauskul- 

man ..600  ja terälevyn korkeus tienpinnasta vailin reunan kohdalla 30 cm. 
Ajovaihteena käytetään yleensä toiseksi nopeinta tai nopeinta vaihdet-

ta, ainoastaan runsaslumisilla paikoilla on tarvetta hitaamman vaihteen. 

käyttöön. Terälevyn ulottuvuutta voidaan parantaa jatkeilla ja lumen-

heittokykyä erilaisilla terälevyyn kiinnitettäviliä lurnisiiviliä. hei-

kattaessa lumivallia tiehöylän terälevyilä, tielle valuu lunta, joka 

yleensä on poistettava auraamalia (kuva 39). 

Aurausvallin madaltaminen voidaan suorittaa myös kohdassa 4.15 llihenuuLn 
esitellyllä o,ja-auralJ.a. Tällä laitteelia voidaan vailia madaltaa yh-

deilä ajokerralla n. 40 cm. Jos madaltamistarve on suurempi, tarvitaan 
useampia ajokertoja. Käytettävän höyläyskulman suuruus on 50...55 ° . 
Lisälaite sopii vain LOKONO AI-I-145 tiehöyläL4.n, jolla ajovaihteena käy-
tetäan vallinleikkauksessa nopeaa 1 tai nopeaa II vallin kovuuden rsu-

kaan. Laite ei juuri heitä lunta auran siiven tavoin, mutta ouurcr 

4 

Kuva 39. Kun valiin korkeus on alle 90 cm, vaLLien madaltaminen 
voidaan suorittaa pelkällä terälevylLi, jos sen ulottu-
vuus on riittävä. Kuvassa äord-Verk 170 IL, ajoriopeus 
kuvaushetkellä 34 La/h. 
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ulottuvuutensa avulla se siirtää vallit melko kauas ajoradasta. 

Tiehöylään on saatavissa lisälaitteeksi erityinen sivuaura, vedala-
Arbr-svh, jonka aurauskulma, korkeusasema ja liikesuuntaan nähden 
poikittainen kallistus ovat hydraulisesti säädettävissä ohjaamosta 

(kuva 40). Sivuaura ei paikallaan ollessaan estä hLiylän normaalia 

työskentelyä. Laitteen paino on n. 1000 kg, ja se kiinnitetään höylän 

oikealle puolelle takapyörien kohdalle. Sivuaura vaatii peruskoneeksi 

TH 16 painoluokan tiehöylän. Vallin leikkauksessa käytetään 70° höy-

läyskulmaa, ja auran korkeus säädetään sellaiseksi, että leikatun vai-

lin korkeudeksi jää n. 30 cm. Työskentelyleveys on n. 2,5 ni, mutta 

korkeiden vallien kohdalla takaisin valuva lumi kaventaa hyötyleveyttä. 

lielpoissa oloissa voidaan ktyttää nopeinta vaihdetta, ja yksi ajokerta 

riittää, kun vailin korkeus on alle bO cm. Korkeampien vallien koh-

dalla tarvitaan kaksi ajokertaa, ja jos lumi on kovaksi pakkautunutta, 
joudutaan käyttämään hitaampia ajovaihtei -ta. 

4.25 Lumi- ja sohjo-ojan teko 

Lumi- ja sohjo-ojaa joudutaan keväällä lumen sulamisen aikoihin teke-

riään yleisimmin rakentamattomilla teillä paikoissa joissa paannejää 

ja lumisohjo estävät sulamaisvesien vapaan virtaamisen, ja vesi pyrkii 

nousemaan tielle. Sohjo-oja voidaan tehdä joko pelkällä terälevyllä 

tai käyttämällä erilaisia lisälaitteita kuten terälevyn jatketta, lu-
Paisiipeä, sivuauraa tai oja-auraa. 

kuva 40. Vaikeissa lumioloissa tapahtuvaan aurausvallin madaitami-
seen soveltuu 3vedala-Arbrä:n valmistama sivuaura SVI-i. 
Kuvassa sivuaura L0iUh0 Ah-1 u'D P tiehö yiätin asennettuna. 
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Kuva 41. Lumiojan tekoa tiehöylän terälevyllä. LOKOMO AH-10 P. 

Sohjo-o.jan teko terälevyllä suoritetaan siten, että terälevy asetetaan 

60.. .70 0  höyläyskulmaan alas oikealle tien luiskan kalteviuden mukaan. 
Leikkauskulman suuruus on 60. . .70°. Ajovaihteena käytetään hitainta 

tai toiseksi hitainta vaihdetta, koska sivuojassa olevat esteet saatta-

vat nopeasti ajettaessa rikkoa höylän (kuva 41). 

Tiehöylän oja-aura T0I-I-325 soveltuu erittäin hyvin sohjo-ojan tekoon 

ja työmenetelmä on samanlainen kuin kohdassa 4.15 selostettu ojan puh- 

distus. Varjopuolena on se, että oja-aura asennetaan terälevyn paikal-

le, jolloin höylällä ei voida suorittaa normaalia höyläystä. Sohjo-

ojan teko tapahtuu kuitenkin useimmiten muun höyläyksen yhteydessä ja 

sitä tehdään vain niissä kohdin, missä sulamisvedet eivät muuten pääse 

virtaamaan (kuva 42). 

-u 

Kuva 42. Lumiojan tekoa oja-auralla, peruskoneena L0K0Ii0 AH-145. 
Oja-auran haittapuolena on, että sen paikallaan ollessa 
ei höylää voida käyttää muuhun työhön. 
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Sivuaura SVH soveltuu myös hyvin sohjo-ojari tekoon. Käytettävä höy-

läyskulma on 60...700 ja auran terä kallistetaan luiskan suuntaiseksi. 

Luiskan ollessa esteetön, voidaan käyttää nopeinta tai toiseksi nopein-

ta vaihdetta, mutta kivisen ja epätasaisen luiskan tai ojan kohdalla 

voidaan rikkoutumisvaaran iruoksi työskennellä vain hitainmilla vaih-
teilla. 

4.3 Tiehöylällä suoritettavat muut työt 

4.51 Päällysteen pohjan ta;aus 

Päällystettävien teiden kanravari kerroksen sitomattoman osan viimeiste-

lyä päällystäinistä varten kutsutaan päällysteen pohjan tasaukseksi. 

Tämä työ suoritetaan nykyään poikkeuksetta tiehöylällä (kuva 43). 

Kantavon kerroksen viimeistely aloitetaan leikkaamalla kerroksessa ole-

vat kuopat pohjiaan myöten pois samaan tapaan kuin soratien muokkaus-

iiöyläyksessä. Käytettävän höyläyskulman suuruus on n. 700 ja leikkaus- 
kulman suuruus b5. . .75 ° , suuren höyläysvastuksen takia käytetään hi-
tainta tai toiseksi hitainta ajovaihdetta. Samalla muotoillaan kanta-

van kerroksen sivukaltevuus oikeaksi. Irrotus aloitetaan tien reunoil-

ta. Tässä työssä on merkittävänä apuvälineenä kallistusmittari, josta 

kuljettaja näkee kulloisenkin sivukaltevuuden. Kun oikea sivukaltevuus 

on saavutettu, irrotettu materiaali levitetään tasaiseksi kerrokseksi 

nuotoillun pinnan päälle. Jos kerroksessa esiintyy massavajausta, se 

täytetään tässä vaiheessa tuomalla paikalle rnursketta, joka tasoitetaan 

Kuva 45. Luoppaiseksi kuluneen kantavan kerroksen irrotushöyläys 
keinokastelua käyttäen. LOK()äO AH-i0. 



1. Kuopat leikataan pois ja kerros muotoil-

laan oikeaan sivukaltevuuteen. Yleensä 

riittää 2. ..3 ajokertaa/poikkileikkaUS. 

2. Irrotettu materiaali levitetään tasai-

seksi kerrokseksi. Jos materiaalia puuttuu, 

sitä lisätään tässä vaiheessa. 

. Kallistuksen rakentamista irtomateriaa-

lista on vältettävä, koska kaltevuus tulee 

tiivistettäessä muuttuniaan eri paksuisten 

irtonaisten kerrosten takia. 

//f 

/L1II 

Kuva 44. Kantavan kerroksen ylosan viimeistely ennen päällystänistä. 

ierrokseen tiehöylällä (kuva 44). Ajoi'adan pinnan oikean korkeusaseinan 

määrittäminen tapahtuu ajokepin ja mittapaaluissa olevien tähtäysmerk-

kie avulla. Poikkikaltevuutta tarkkaillaan lisäksi oikolaudalla, jo-

ka on varustettu vesivaa'aila. Tarkistustoimet suorittaa tähän tehtä-

vään opastettu apuiflies. 

4.32 ljysorapäällysteen uusiminen 

Vanhan päällysteen repiminen 

bijysorapäällysteen vahvistamis- ja korjaustöissä tulee usein kysymyk-

seen vanhan päällysteen karhinta eli repiminen. Karhinnalla tarkoite-

taan vaurioituneen tai kuluneen päällysteen repimistä, tasoittamista ja 

tiivistämistä siten, että lopputuloksena saadaan vaurioton ja tasainen 

päällysteen pinta. Työ voidaan tiivistömistä lukuunottamatta suorit-

taa tiehöylällä. 

Repiminen suoritetaan tavallisimmin tiehöylän terälevyn paikalle kun-

nitettövällä lautasrepijällä. Lautasrepi.jä koostuu vaakasuoralle laa-

keroidulle akselille kiinnitetyistä teräskiekoista. Kiekkoja voi repi-

jässä olla 20 tai 21 kpl, kiekon halkaisija on 500 mm ja ainevahvuus 
10...12 mm. Kiekot voidaan käytännössä kuluttaa halkaisijaltaan 

30.. .35 cm:n kokoisiksi, minkä jälkeen ne on uusittava. Repijän leve-
ys on n. 130 cm (kuva 45). 
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uv i5.  uijjsorauädllysteen repim.iseen tarkoitettu itautasrepijLi. 
ja sokoituslaite L0W1iU Äii-145 tiehöylässä. 

ytettävin höyläyskulman suuruus on riippuvainen päLillysteen lämpöti-

lasta siten, että lämpötilan ollessa 	15 °C höyläyskulma on n. 450  ja 
rli 20 °C n. 60...70 ° . Repiminen aloitetaan tien reunoilta siten, että 

materiaalin siirtyminen tapahtuu keskeltä reunoille päin. Ajovaihde 

valitaan siten, että saavutettava ajonopeus on 5...6 km/h: pinnan 

ollessa kova, vastus on suurempi ja pinnan pehmetessä so. lämpötilan 

kohotessa vastus pienenee. Lämpimällä säällä, kun aurinko pehmittää 

ös-päällysteen, repi,jä saattaa tukkeutua, mikä huomattavasti hidastaa 
tjösuoritusta 

iievityn massan sekoitus ja tasaus 

Revitty massa sekoitetaan tiehöylän terälevyn paikalle kiinnitettäväl-

lä sekoitusterällä. Sekoitusterä ja lautasrepijä voivat olla samanai-

kaisesti kiinnitettyinä terälevyn paikalle eikä toisen välineen pai-

koillaanolo haittaa toisen välineen käyttöä. Sekoitusterä kokoaa irto-
naiseuilLjjsoralnassa.n aarheiie tiehlylän keskikohdalle. 

Revitym ö±jysoran uucielieen levittäminen ja tasaus haluttuun kerrosvah-

vuuteen suoritetaan erityisellä tasauslaitteella. Tasauslaitteessa on 

kummassakin päässä korkeudensäätölaite, jonka avulla säädetään karheen 

vahvuus. Lisäksi laitteessa on hydraulisesti ohjattavat siivekkeet, 

joilla estetään massan pursuaminen terän päiden ohi. Tasauslaitetta 

hoitamaan tarvitaan tiehöylän kuljettajan lisäksi apumies, joka säätää 

korkeutta ja siivekkeiden asentoa (kuvat 46 ja 47). Sekoitus- ja ta-

saustyössä käytetään ajovaihdetta, jolla saavutetaan 4...6 km/h ajono-

peus. Tämän jälkeen suoritetaan mandollisesti tarvittava uuden massan 

lisäys joko asfa.ltinlevittimellä tai ös-levityskelkalla. Pienten koh-

teiden kyseessäollen voidaan levitys suorittaa myös tiehöylällä. 
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Kuva 46. 1jysoramassan tasauslaite sivulta. 

Kuva 47. Revityn 5ljysoramassan tasauslaite työssi. Työskenneltäessä 
tarvitaan yksi apumies hoitamaan tasauslaitetta. 



4.33 Repimis- ja irrotustyöt 

Uusimpiin tiehöy.liin on saatavissa hydrauiisesti hallittava repijä, jo-

ka kiinnitetään höylän perään. Repijä on varustettu piikeillä, joiden 

määrä voidaan vaihdella 1. . .5 kpl revittävän maan tai kerroksen lujuu-
den mukaan. Repijän käyttö on suositeltavaa poistettaessa sellaisia 

kerroksia, jotka eivät irtoa suoraan kuormaavalla koneella. Tällainen 

tulee kysymykseen esimerkiksi poistettaessa vanhaa pääliystettä. 

Repijää voidaan myös käyttää löyhdyttärnään maakerrosta, jota ei kuiten-

kaan tarvitse kuljettaa pois. Tällaista työtä tehdään mm. lujitettaes-

sa maakerroksia sementti- tai kalkkistabiloinnilia. Stabiloinnissa 

voidaan myös sementin tai kaikin sekoitus suorittaa repijällä. Täl-
löin repijä varustetaan viidellä piikillä ja sekoitus suoritetaan ajaen 

vähintään kaksi ajokertaa/poikkileikkaus. Sekoitusvaiheessa voidaan 

käyttää 5. . .8 ku/h ajonopeutta. Tämän jälkeen sekoitusta jatketaan 
siirtämäliä terälevyilä materiaali ensiksi keskelle karheelle, josta 

taas se levitetään ja muotoillaan tierunkoon. 

Repimis- ja irrotustyössä tarvitaan suurta vetovoimaa, toisaalta kuin- 

teiden esteiden aiheuttama laitteiden rikkoutuniisvaara on melko suuri. 

Tämän vuoksi on ajovaihde valittava siten, että käytettävä nopeus on 

5.. .4 lr/h. 

5. 	TYC5AAVUTUKS1IT 

5.1 Yleistä 

Koneen työsaavutusta kuvataan ilmoittamalla sen k a p a s i t e e t t i, 

lyhenne K, jonka yksikkönä on suoritemäärä (työmäärä) aikayksikössä. 

Kapasiteettejö. voidaan määritellä useampia, tässä yhteydessä käsitel-

lään: 

- peruskapasitetti (Ki) 

- menetelmäkapasiteetti (K2) 

- työvuorokapasiteetti (K3) 

Peruskapasiteetti Ki kuvaa koneen teknistä peruste}aoa, kun kone suorit-

taa sille ominaista työtä keskeytymättömästi. Kun puhutaan tiehöylis-

tä, niin peruskapasiteetti on se ajonopeus, jolla kutakin työtä edulli-

simmin suoritetaan. Tällöin ei oteta huomioon muita aikoja kuin varsi-

nainen ajoaika. Käytännössä peruskapasiteettia käytetään eri koneiden 

keskinäiseen vertailuun. 
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Menetelmäkapasiteetti K2 kuvaa koneen työsaavutusta sen työskennelles-
sä keskeytyrnättömästi tiettyä työmenetelmää käyttäen. Tiehöylän mene-
telmäkapasiteettia laskettaessa otetaan varsinaisen ajoajan lisäksi 
huomioon kulloinkin käytetystä menetelmästä johtuvat lisäajat. Tällai-
sia voivat olla esimerkiksi terän asettelu, kääntymiset, peruutukset 
jne.. MenetelmäkapasiteettitietOja voidaan käyttää eri menetelmäver-
tailu 0jen tekoon, toimintayksiköiden tandistuslaskeinhien tekoon ja ko-
nevertailuihin. 

Työvuorokapasiteetti K3 kuvaa koneen työsaavutusta aikayksikössä, kun 
tarkastellaan työskentelyä yhden työvuoron pituisena ajanjaksona. Täl-
löin menetelmäajan lisäksi otetaan huomioon kapasiteettia laskettaessa 
erilaiset työvuoron lisäajat, jotka ovat kestoltaan alle tunnin pitui-
sia työskentelyn keskeytyksiä. Tällaisia aikoja ovat esimerkiksi aloi-
tus- ja lopetustoimet tukikohdassa, siirtyminen tukikohdasta työkohtee-
seen, huollot työvuoron aikana jne. Työvuorokapasiteettia käytetäö,n 
työsuunnitelmien ajoituslaskelmien telcoon, työn kustannusten laskemi-
seen ja työjärjestelyjen vertailuun. 

5.2 Kunnossapitohöyläys 

Kuvassa 48 on esitetty kuimossapitohöyläyksen työvuorokapasiteetit. 
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Kuva 48. Kunnossapitohöyläyksen työvuorokapasiteetit ja työsaavutus-
tiedot, TH-13. (TrH std. rek.no  2926) 
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Kuva 49. Nuokkaushöyläyksen 
työsaavutus (K3) 8 h:n 
työvuorossa höylättä-
essä kohdassa 4.13 esi-
tetyllä menetelmällä. 

0 	10 	20 	30 	40 	60 	60 

SIIRTOAJO 	( km/työvuor.) 

5.3 Nuokkaushyläys 

iiuokkaushöyläyksen K3-kapasiteettia määrättäessä oletetaan, että kulu-
tuskerroksen irrotus, sekoitus, levitys ja tasaus suoritetaan seitse-
mällä ajokerralla. Aloitus- ja lopetustoimien määräksi on arvioitu 
0.8 h/työvuoro, tiehöylän kokoluokka on TH-13. Hyvissä tyoloissa pääs-
tään 20 % käyrän esittämiä työsaavutuksia suurempiin saavutuksiin 
(kuva 49). 

5.4 Reunapalteiclen poisto 

Työolot vaikuttavat oleellisesti reunapalteiden poiston K3-kapasiteet-

tim. Kun palte ei ole kivinen eikä sisällä ruohomättäitä, olosuhteet 

ovat helpot. Kun palte on erittäin kivinen ja mättäistänyt, olosuhteet 

ovat vaikeat. Työsaavutus laskee kuvassa 50 esitetystä vain, kun pal-
te yhtä ajokertaa käyttäen irrotetaan ja siirretään tien reunalle tai 
ojituksen yhteydessä ojaan. 
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Kuva 50. Työsaav-utus reunapal-
teen pOiStossa työvuo-
ron aikana. 
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Kuva 51. Työsaavutus 
polanteen ta- 
saushöyläyk- 
sessä työvuo-
ron aikana, 
TH- 13. 
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5.5 Polanteen tasaus 

Polanteen tasauksen työsaavutukseen vaikuttaa tien kunnossapitoluokka 

ratkaisevasti: mitä korkeampi tien kunnossapitoluokka on, sitä suurem-

maila nopeudella tiehöyld voi ajaa, jolloin tösaavutus kasvaa (kuva i). 

5.6 Lumen ja sohjon poistohöyläys 

LumenpoistohöyläykSen K3-kapasiteetti on määrättty erikseen savisora-

päällysteelle ja kestopäällysteelle (kuva 52). Aloitus- ja lopetus-

toimiin sekä höylän terän parissa työskentelyyn kuluvaksi ajaksi on 

arvioitu 0.9 h/työvuoro. Luiaenpoiston työsaavutusta voidaan soveltaa 

myös sohjonpoistoon. 
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Kuva 52. Tiehöylän työsaavutus 
työvuorossa lumenpOis- 
tohöyläykse ssä. 
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5.7 IIuut työsaav-utustiedot 

Eri töiden työsaairutus- ja kapasiteettitietoja on saatavissa myöskin 

työnsuunnittelun standardeista sekä erillisistä työntutkimusselostuk-

sista. Tutkimusselostuksia on saatavissa TVH:n rakentamistalouden toi-
mistosta sekä piirikonttoreiden rationalisointiyksiköiltä. 

6. TIEH6YLÄ JA TYUTURVALLITUU$ 

leuraavilla siniilla on esitetty joukko asioita, joiden huomioon otta-

minen on tärkeää niin kuljettajan kuin koneenkin kannalta. 

- Tee aina työvuoron alkaessa kierros höylän ympäri ja tarkasta silmä-

rndäräisesti, että kone ja sen varusteet ovat asianmukaisessa kunnos-
sa. 

- Pidä kaikki liikkuvat osat puhtaina, poista jää ja lumi. 

- Pidä ikkunat ja peilit puhtaina. Huolehdi, että peilit ovat oikein 

suunnatut. Seuraa takaa tulevaa liikennettä. 

- Pidä höylän ovet suljettuina ajon aikana. Avonaisina voivat olla 

ainoastaan jaetun oven yläosat. 

- Älä pidä irtonaisia esineitä ohjaamon lattialla. Ne voivat kulkeu-

tua polkimien alle estäen niiden käytön. 

- varnistaudu jarrujen toiminnasta aina ennen ajoon lähtöä. 

- 1un hc5ylä pysäköidään, terälevy lasketaan maahan ja paikallaan pysy- 

uinen varmistetaan seisontajarrulla. Höylässä olevat lisälaitteet 

on turvallisuussyistä laskettava alas (puskulevy, karheenlevitin). 



- Siirtoajossa täytyy varmistinketjut ja -koukut pitää aina kiinnitet-

tyinä (karheenlevitin, sivuaura, o.ja-aura jne.). 

- Älä koskaan huolia, puhdista tai voitele konetta moottorin käydessä. 

Tapauksissa, joissa säätö tms. toimenpide edellyttää moottorin käyn-

nissä oloa, höylän paikoillaan pysyminen tulee varmistaa seisonta-

jarrulla ja pyörien eteen pantavilla esteillä. Suorittaessasi huol-
toa moottorin käydessä luku varovasti, kävele - älä juokse. 

- Pidä askelmat ja tartuntakahvat puhtaina öljystä ja liasta. Huoleh-

di myös ohjaamon suisteydestä, sillä se lisää viihtyisyyttä. 

- Älä hyppää koneesta, käytä tarkoitusta varten rakennettuja askelmia. 

- Älä käytä sellaisia vaatteita, jotka voivat tarttua kiinni koneesee 

tai sen pyöriviin osiin. 

- Väitä kaikenlaisten tiiapäisrakennelmiefl ja kiinnityksien käyttöä. 

Ne voivat pettää ratkaisevalla hetkellä. 

- 1äytä aina sellaista nopeutta, että höylä on täydellisesti hallin-

nassasi. 

- Ole huolellinen, etteivät höylä tai sen lisälaitteiden ulkonevat osat 

asu tien reunaesteisiin. Siirtoajossa täytyy terälevy pitää renkai-

den ulkopinnan kautta kulkevien linjojen sisäpuolella. 

- Huolehdi peruutuksissa siitä, että mitään tai ketään ei ole höylän 

takana. Moottori jättää ison katvealueen höylän taakse. 

- Käytä pientä nopeutta ajaessasi sivukaltevassa maastossa. 

4 
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- Ole erityisen huolellinen rautateiden tasoristeyksissä, paikoissa, 
joissa on sivmlle putoainisen mandollisuus, ja silloilla. Teiden ris-
teyssilloilla on erityisesti varottava pudottamasta lunta tai jäätä 
alhaalla kulkevien päälle. 

- huolehdi oikeista rengaspainejsta. 

- Huoltaessasi hydraul!jlrjestelmiä varo kuuman ja paineena1asen öl-

jyn aiheuttamaa vaaraa. Korjaukset ja huollot tulisi mieluimmin 

suorittaa dljyjen ollessa kylriänä. 

- Akkujen varaustiliaa ei koskaan tule kokeilla oikosulkemalla navat 

netalliesineellä. Huolehdi myös siitä, että irtonaiset työkalut 

tai vastaavat eivöt pääse aiheuttamaan oikosulkua. 

- kuussa syntyy latauksen aikana vetykaasua, joka voi rhjähtttä liekis-
tä tai kipinä;tä. JO siis käytä avotulta. 

- Vaiäitovirtalaturilla varustetuissa bdylisä akun kaapelit tulee ir- 

rottaa, jos koneita joudutaan hitsaamaan sähköhitsiä käyttäen. 

44 
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7. 	YHTEENVETO 

Tässä julkaisussa on käsitelty erästä tienpidon tärkeimmistä koneryh-

mistä sekä rakenteen että käytön kannalta. Rakenteen ja sen toiminnan 

ymmärtäminen on tärkeää nimenomaan koneen käyttäjälle, jotta hän pää-

see hyvään työtulokseen rasittamatta silti liiaksi konetta. 

Lisälaitteet monipuolistavat peruskoneen käyttömandollisuuksia, mutta 

aina on huomattava, että tiehöylä on kallis peruskone. Se merkitsee 

sitä, että tiehöylää ei yleensä kanuata varustaa lisälaitteella, joka 

voidaan sovittaa johonkin halvempaan peruskoneeseen. Julkaisussa esi-

tetyt lisälaitteet ovat yleensä suositeltavia käyttää nimenomaan tie-

hdyiäo si. 

Esitetyt työmonetelmiä koskevat tiedot perustuvat höyläyksestö. suon-

tettuihin työntutkimuksiin samoin kuin työsaavutustiedotkin. Suositel-

lut menetelmät on havaittu hyviksi sekä työsaavutuksen että laadun suh-

teen. 

Turvaliisuusohjeet ovat hyvin yleisluontoisia ja perustuvat Iorjan tie-

J.aitoksen vastaaviin ohjeisiin. 



Korjauks ja 

sivu 10. Kuvat 7 ja 8 vaihtaneet paikkaa keskenään 

sivu 40. Työsaavutus laskee kuvassa 50 esitetystä vain, 

kun 
p.o. Työsaavutus on kuvassa 50 esitetyn kaltai- 

nen vain, kun 
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