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ALKUSANAT 

Im talvihoito-ohjeen i osa on tarkoitettu kunnossapito- 

organisaatiolle talvihoitotehtvien suunnittelussa ja to-

teuttamisessa kytettvksi. Ohjeen tarkoituksena on 

muodostaa talvihoitoa koskeva tiepolitiikka ja toisaalta 

yhtenist 	talvihoidon toteuttaminen tiestss sekg yl- 

lpit 	tiestll kuntotavoitteiden mukaiset ajo-olosuh- 

teet. 

Ohje mrittelee talvihoidossa noudatettavan laatutason, 

jota asetettaessa on otettu huomioon tieliikenteen tur-

vallisuus- ja sujuvuustekijt nykyisten teknisten ja ma-

teriaalisten edellytysten puitteissa. Ohje pohjautuu tal-

vikautena 1985-86 kyt6ss olleisiin liukkaudentorjunta-

ja lumenpoisto-ohjeisiin. 

Talvikausina 1983-84 ja 1984-85 tehtiin laaja jokaiseen 

tiemestaripiiriin ulottunut tutkimus siden ja kelien 

vaikutuksesta onnettomuusriskeihin. Saatu aineisto mah-

dollisti ensikerran selvitt, mitk ovat onnettomuusris-

kit (onnettomuutta ajettua km-mr 	kohti) eri keleill. 

Onnettomuusriski vaihtelee voimakkaasti kelin mukaan. Ko-

ko maata tarkasteltaessa riskit verrattuna kuivan kelin 

riskiin ovat seuraavanlaiset: 

- jkeli: 

- sohjokeli: 

- lumikeli ja mrkgkeli: 

n. 	15- kertainen riski 

n. 6-8- kertainen riski 

n. 2-3- kertainen riski 

Onnettomuusriski v8ihtelee siten, ett maan etelosissa 

jisen kelin riski on selvästi suurempi kuin pohjoisosis-

sa. Tmg johtuu siit, että jisen kelin riski on sitä 

suurempi, mit 	pienempi osuus liikennesuoritteesta tapah- 

tuu jisell 	tienpinnalla. (Ete1-Suomessa vain 2-5% on- 

nettomuuksista tapahtuu jisell 	jkeleill, kun vastaa- 



va osuus Keski- ja Pohjois-Suomessa on yleisimmin 15-2" 

%). Etelg-Suomessa jisen kelin riski kuivan kelin ris-

kun verrattuna on yleensä 30-100- kertainen ja muualla 

maassa vastaavasti 10-20- kertainen. 

Aiemmaste tehtvkohtaisesta auraus- ja liukkaudentorjun-

taluokituksesta on tiestön ryhmittelyss siirrytty yhteen 

kattavaan TALVIHOITOLU0KITUKSE[N. Kullekin luokalle on 

mörite1ty kuntotavoitteet ja toimenpiderajat. Kuntota-

voitteet mrite1lgn talvihoidon kuntoluokituksen (liuk-

kaus, lumisuus, tesaisuus) mukaisina numeroervoina. Oh-

jeessa on lisgksi mritelty luokittain ja tehtvittin 

tavoitekunnon edel1yttdmt toimenpiteet. 

setettujen kuntotavoitteiden toteuttaminen todetaan kun-

nonseurannalla, josta annetaan erillisohjeita. 

Tm ohje on luonteeltaan tekninen, eikä sis1l hallin-

nollisia mööryksi. Talvihoito-ohjeen II osa sislt 

lumenpoiston, liukkaudentorjunnan ja tasaushylyksen me-

nete1mohjeet. 
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1. 	TALVIIIOIDON TARVE JA TASOVAATIMUKSET 

	

1.1 	Perusteet 

Talvihoidon tarkoituksena on tss ohjeessa esitettyj 	toi- 

rnenpiteit 	soveltaen luoda tieliikenteelle riittvgn sujuvat 

ja turvalliset ajo-olosuhteet. 

Telvihoitotoimenpiteil1 	teiden kunto pyritn pitmn tien 

hoitoluokan mrmgss tavoitekunnossa. Tavoitekunto m- 

ritt 	sen laatutasoalueen, jolla kunnon tulee olla. Liiken- 

teen kannalta on trket, että kunto voidaan yllpit 	mah- 

dollisimman tasaisena niin ajallisesti kuin luokkakohtaisene 

koko tieverkon suhteen. 

Tieliikenne1ainsöödntö asettaa velvotteita myös tienkytt-

jille. Sen mukaan jokaisen tiellö liikkuvan on noudatettava 

ajo-olosuhteiden edellyttmö huolellisuutte ja varovaisuut-

ta. Kuljettajan tulee sovittaa ajoneuvonsa nopeus sellaisek-

si, että hn ketn vaarantamatta hallitsee ajoneuvonsa kai-

kissa ennalta varottavissa olevissa tilanteissa. Vaikka vas-

tuu ajoneuvon turvallisesta kuljettamisesta onkin ensisijai-

sesti kuljettajalla tulee tienpitäjn tehdä voitavansa ajo- 

olosuhteiden parantamiseksi, koska huonot kelit muodostavat 

haittoja ja vaaroja tieliikenteelle. 

	

1.2 	Talvihoidon kuntoluokitus 

Teiden talvihoitotason mrittelemist, yhtenistmistö ja 

mittaamista varten on muodostettu kuntoluokitus, jossa lumen 

mör ja laatu sekö liukkaus ja pinnan tasaisuus ovat mital-

lisia muuttujia. 
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Liukkautta kuvaavat kitka-arvot vastaavat VTT:n Mu 

meter'ill 	mitattua kitkaa. 

Taulukko 1. Teiden talvihoidon kuntoluokitus. 

Kuntoarvo 	1 3 4 5 
MuuttujO 1 2 

LIUKKAUS 
0,15 - 0.25 0.25 - 0.33 0,33 	0,45 043 - 1,00 

• k,tkO- arvo - 0,00 	0,15 

- tien pennan pSdkollokel, 	tai ku,vO 	jäS - Toi korkea 	50- tai palias jo mørkä, POlIOS 	0 ko,va 

kuvaus muuten 	•tiTtO,fl lumipolunne lumipotonne pak- TOI 	ajoursen 	yO- 

liukoS kossOOltO lissø 	polanteet 

XI LUMISUUS 
pOkkaSloltti 50 	n5 50 mm SOmm 20101. 

- 	suolalumi .40 mm S 4Omm 4 25 mm s tSmm 

- 	sOh1O »3Omm a 3Omm 0 2Omm y lOmm 

- k,nostunei- paikoitellen kul- k,ClekkeitO 	olot- killikkäit 	olot - kielekkeet 	u10T - 

Suu, 0000ikeukiio.Oute tuo 	tien 	yli 	toi tuvot 	uittO 	tdSt- luvut 	s,elI4 	TOal- 

uoi 	luottoa 	kiflok- ajotodon 	reunollo 0 	yli ajokostan. 10 	.5 m - n •lO,syy- 

sven 	kiinni lunta 	kohtOtOi - Ojonopeutto vai- delle 	reu000iivosto 

silti, atonopeutto Suon 	joutua hil- tai pOOIl.reunustQ 01 

paikoin 	klijonnet- jentömOOn nopeutto e, yleensO 
tOvO tarvitse hiljevtdS ___________________ 

TASAISUIIS 
- 	urut -3Omm y 3Omm 0 2Omm 2 lomm 

- muu tpS - polonne 	hyvin tpS polonteesso ron- pulanne 	tasainen, polanneko.stOle.- 

t050,sUUs tasainen. muhdot- sOaSti 	syöpymiø mandolliset ipo- den pøksuus lv- 

1,s., 	kynnysmä.- tai Mrrits.vSO tasaiOu,det 	eivät kentein 	kdyttO- 

sio kuoppio, Ol°• Iluoppaisuutta. juuri 	høiritse ,ttdlIÖ 	teouallo 

nopeutto 	hiI1tnit- ojonopeutto 	poi- ajoa 2 tOm,. 

tdvS 	jo epOtosøiulo koin 	hiljennettOvd 
kohtia 	vOtott000 

1.3 	Talvihoitoluokat, tavoitekuntoarvot ja toirnenpideajat 

Teiden talvihoitoluokka mrgtgn tien liikennemg5rgn ja 

tiepllysteen perusteella. Kullekin talvihoitoluokalle on 

asetettu kuntoluokitukseen perustuva tavoitekuntoarvo sekä 

tehtvkohtaiset toimenpideajat. Kevytliikenteen tiet muo-

dostavat oman talvihoitoluokan. 

Talvihoitoluokitusta muodostettaessa on pidetty perusteena 

leatutasotutkimusta, jonka mukaan hoitoluokkakohtaiset kun-

toorvot eivät ole liikennemriin sovitettuna pidempiaikoi-

sinakaan sanottavammin liikenteelle haitallisia. 
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Taulukko 2. Teiden talvihoitoluokitus, tavoitekuntoarvot ja 
tehtvkoht aiset toimenp ideajat 

TALVI- 
HOITO- TIET 	JA 	KVL-RAJAT 

TAVOI- 
TE- 

TOIMENPIDEAJAT 
LUMEN- LIUKKAU- TASAUS- 

LUOKKA KUNTO- POISTO DENTOR- HciYLÄYS 
ARVO JUNTA 

Kestopllysteiset 
1 tiet 	KVL 	> 1500 4 3 h 3 h 1 	vrk 

Kevytpl lysteiset 
II tiet 	KVL 	> 1500 

Kaikki 	tiet 	KVL 	201-1500 3 4 h 4 h 3 	vrk 

III Kaikki 	tiet 	KVL 	< 	200 2 7 h 6 h 5 	vrk 

IV Kevytliikenteen 	tiet 3 4 h 4 h 2 	vrk 

T8voitekunto on kuntoarvona mritelty tien kunto. Tavoite-

kuntoarvo on se talvihoidollinen laatutasoalue, jossa tie 

tulee varsinaisen talvikauden aikana yllpit. Tavoitekunto 

mritetn kuntoluokituksen mukaisena kuntoarvona. Tavoite- 

kunnon alarajalle (toimenpiderajalle) on mritelty kunto-

luokituksessa liukkauden, lumisuuden ja tasaisuuden minimi-

kuntoarvot. Kullakin hoitotoirnenpiteell kunto pyritn p8-

lauttamaan tavoitekunnon mukaiseen tilaan. Auraus- ja t.a-

seustoimenpiteiden luonteesta riippuen niiden tavoite on 

maksimaalinen eli lumisuuden ja tasaisuuden osalta tien kun-

to ylitt 	toimenpiteen jlkeen tavoitekuntoalueen ylra- 

jan. Liukkaudentorjunnan osalta ei varsinkaan II-IV hoito- 

luokan teill kannata pyrki hetkellisestikn tavoitekuntoa 

ylittvlle tasolle. 

Talvjkauden keskimrisel1e kunnolle ei aseteta tavoittei-

ta, koska talvikaudella vallinnut s 	vaikuttaa keskiarvo- 

tilanteeseen yhtlail1a kuin toteutetut toimenpiteet. Kunto- 

seurannan tulosten tarkastelu kohdistetaan tavoitekuntoarvon 

alittaneiden ja ylittneiden havaintojen mrgn. 

Tien kunnon alittaessa tavoitekuntoarvon (jonkin muuttujan 

osalta) alarajan (toimenpiderejan) saatetaan tie jlleen 
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vaadittavaan kuntoon mrtyn toimenpideajan puitteissa, ot-

taen huomioon mit toimenpiteiden siirrosta on kohdassa 1.4 

sanottu. 

Perkkisiss hoitotehtviss tehtvt (lumenpoisto/liukkau-

dentorjunta/sohjonpoisto) limittyvt ja uusi toirnenpideaika 

alkaa heti jlkimmisen hoitotarpeen toteamisesta tiellg. 

1 to5 

tavoite- 	1 favoitekunnon Oloroja - 
kunto 	1 toimenpideroja 
Oljttuu 

toimenpide- 
aika 

Kuva 1. Periaatekuva kuntotason muodostumisesta 1 hoit-
1 ii o k a s s a. 

1.4 	Toimenpiteiden siirto 

Toimenpiteiden ajoitus suunnitellaan yleensä siten, ettg 

tiet ovat tavoitekunnossa aarnuliikenteen vilkastuessa. Pai-

kalliset tarpeet huomioon ottaen liikenteen hiljaisimpina 

vuorokaudeneikoina toimenpiteiden ajoitusta siirretn sen 

verran, että yhtä tavoitekuntoarvoa alempi kuntotaso säilyy 

jatkuvasti. Toimenpiteiden siirto Iitkkaudentorjunneri ja 

sohjonpo iston osalta ei ole salli t tiia y 1eeris 	ri iii, i 1 ei 1 1 

j(i i deii KVL 	> 61)11(1 HjorIeuVuu vunrnkuiid 

5 

4 

0 
0 

c 
.Z 2 



Toimenpiteiden ajoituksia suunniteltaessa varmistetaan ties-

tön tavoitekunnon silyvyys ja toimenpiteiden samanaikaisuus 

piirien ja tiemestaripiirien rajoilla. 

Edel1 	esitetyt asiat tulisi kyllin selkeästi kirjata tie- 

mestaripiirien talvihoitosuunnitelmiin. 

Mikäli toimenpideajoista joudutaan poikkeamaan, tarvittavat 

hoitotoimenpiteet th-luokassa 1 ovat ensisijaisia. Kytn-

nössö tmi tarkoittaa kaluston siirtoa alemmista hoitoluo-

kista ylempiin luokkiin, jotta ensisijaisesti hoitoluokassa 

1 olevan tiestön tavoitekunto saavutetaan toimenpideajan 

puitteissa. 

	

2. 	TALVIHOIDON SUUNNITELMAT 

Talvihoidon tehokas ja oikea-aikainen toteuttaminen edellyt-

t ennakoivaa suunnittelua ja valrnistelua, joista osateki-

jöittin koostuu talvihoitosuunnitelma. Tssg yhteydessä k-

sitellön vain ne osatekijöt, jotk8 ovat koko talvihoidolle 

yhteisi. 

	

2.1 	Teiden jako talvihoitoluokkiin 

Esitetgn kartalla, johon tulee luokkajaon lisäksi vöhintn 

mukaan naapuritiemestaripiirien kesken noudatettavat toimen-

piteiden ajoitusaikavlit tiemestaripiirien rajoilla. 

	

2.2 	Pivystysjrjestelmö ja henkilövaraukset 

Sn- ja kelien seurantaa varten suunnitellaan seurantamene-

telmt tehokkuusvaatimusten mukaisesti. Menetelmin voivat 

olla joko sn- ja kelintarkkailu, y6pivystys tai pieriimit-

taisia tehtvi varten siirretty työaika. Henkilöstövarauk-

set tehdn kytettvien seurantamenetelrnien perusteella. 

Yöpivystyksen tarpeen mggrit telee kunnossapitotoimiala. 
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Talvihoidon tavoitekunnon toteuttaminen tarvittaessa kaikina 

vuorokauden aikoina ja viikonpivin ede11ytt 	henkiUistn 

varaamista tavoitettavissaoloon. Kul lekin vi ikkojaksolle 

suunnitellaan sellainen henki16mr, että tarvittava oma 

kalusto saadaan ty5h6n. Pivystys- ja henki1övarausjrjes-

telmist on annettu ohjeet TVH:n kirjeill nrot K-77/ 

24.11.80, Kp-196/11.6.81 ja Kp-197/11.6.81. 

	

2.3 	Kaluston mitoitus 

Hoitotehtviss 	tarvittava kalusto mrite1ln talvihoito- 

luokituksen mukaisen keskimrisen hoitotarpeen perusteel-

la. Puuttuva ka1ustomdri korvataan yksityise1I 	kalustolla. 

	

2.4 	Tavoitekunnon seuranta 

Tiemestaripiireiss seurantaa suoritetaan ennen kaikkea toi-

menpiteiden tarpeen sek tehtyjen hoitotoimenpiteiden vai-

kutuksen toteamiseksi. J1kiseurantaa varten tallennetaan 

kuntoarvotiedot. 

Tiepiirin kunnossapitotoimiala suorittaa kontrolloivaa ja 

ohjaavaa seurantaa, jolla voidaan ohjata tiemestaripiirej 

ja todeta miten tiemestaripiireiss on noudatettu sovittua 

talvihoi totasoa. 

	

3. 	TALVIHOIDON TOTEUTUS 

Talvihoitoluokittain ja tehtvittin mritellyill 	toimen- 

piteilld saavutetaan yleens kullekin hoitoluokalle asetettu 

hoitokertakohtainen tavoitekunto. Seuraavissa kappaleissa 

esitetn hoitoluokka- ja tehLvkohtaisten toimenpitideii 

laatu, laajuus ja ajoitis. 
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3.1 	Lumenpoisto 

Lumenpoistotoimenpiteill tie pidetn lumesta vapaana ja 

aikaansaadaan tieliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta pa-

rantavat tavoitekunnon mukaiset ajo-olosuhteet. Kun sohjoke-

ii on liikenteelle verrattain vaallinen, on korostettava si-

t, että sohjonpoisto pienent 	onnettomuusriski 50-75 % 

silloin, kun sohjokeli saadaan muutetuksi mrksi ja pal-

jaaksi keliksi. 

Jatkuvan lumisateen tai tuiskun kestessg turvataan liiken-

teen sujuvuus. Tavoitekunto palautetaan sn vakaannuttua 

toimenpideajan puitteissa (ks. kohta 1.4/4). Niissä tapauk-

sissa, jolloin lumisade pttyy eivtk sallitut lumisuus-

arvot ylity, lumenpoistotarve harkitaan liikenneturvallisuu-

den (esim. lumipt9ly) tai tasaushöy1ystarpeen (polanne) kan-

nalta. 

	

3.11 	Toimenpiteet luokittain 

Hoitoluokka 1 

Toimenpiteet arkipivin aloitetaan kuntoarvon 4 mukaisten 

lumimrien ylittyess, kun 

* pakkaslumen mgr > 20 mm 
- toimenpidett 	voTdaan siirt, mikäli liikenne siirt 

lunta ajoradan reunoille ja ajokaistat ovat lumesta puh-
taat. Ajoradan keskelle ei saa syntyä kaistanvaihtoa 
huomattavasti haittaavaa lumivallia. Jos ajoradan kes-
kelle ja reunoille kulkeutunut lumi pöly 	ajoneuvojen 
ilmavirran mukana, tulee harkita sen poistamista sateen 
ptytty 	li ikenneturva1lisuussyist, vaikka tavoite- 
kunto ei sitg muuten edel1yttisi. Samoin menetelln 
ajoradan reunoilla kerytyneen h5ylyskarheen poiston 
osalta. 



* suojalumen mgr > 15 mm 

* sohjokerros > 10 mm 

* kinoskielekkeet ulottuvat ajokaistalla siell/tgll 	1.5 

m:n etisyydelle reunaviivasta tai pllysteen reunasta. 

Ajonopeutta ei y1eens 	tarvitse hi1jent. 

Telvihoitoluokan 1 tiet aurataan lurnisuusarvojen ylittyess 

myös yöllä, viimeistn ennen aamuliikenteen alkamista. 

Niillg teillg, joiden KVL on > 6000, sohjonpoistoon ryhdy-

tn toimenpideajan puitteissa silloin, kun sallittu sohjo-

mr ylittyy vuorokaudenajasto tai viikonpivst 	riippu- 
matta. 

Hoitoluokka II 

Toimenpiteet arkipivin aloitetaan kuntoarvon 3 mukaisten 

1umimrien ylittyessö, kun 

* pakkoslumen mörö > 30 mm 
- Toimenpidettö voidaan siirtöö, miköli liikenne siirtöö 

lunta ajoradan reunoille ja ajokaistoille ei sanottavam-
min kerönny lunta. 	Ajoradan keskelle ja reunoille ei 
saa keröntyö kaistanvaihtoa tai kohtaamista huomatta-
vasti veikeuttavaa lumimööröö tai höylöyskarhetta. 

* suojalumen mörö > 25 mm 

* sohjokerros > 20 mm 

* kinoskjelekkeet ulottuvat siellö/tööllg yli ajokaistan. 
Ajonopeutta voidaan joutua paikoin hiljentömn. 

Hoitoluokka III 

Toimenpiteet erkipivinö aloitetaan, kuntoarvori 2 mukaisten 
1umimörien ylittyessö, kun 

* pakkaslumen möörö > 50 mm 
- toimenpidettö voTdaen siirtiö miköli liikenne siirtöö 

lunta ajoradan reunoille. 	Reunoille keröytyvö lumi tai 
höylöyskarhe ei kuitenkaan saa kohtuuttomasti vaikeuttaa 
kohtaemjs- tai ohittamistjlanteite. 

* suojalumen möörö > 40 mm 
- suojalumella voidaan maan routaannuttua muodostua lumi- 

p01 annet t a , e 11 ei SH t no ee s t a 1 times t a 	1 e 1 1 k ent ee 1 1 e 
sanot t nvarnpan lin itt na 
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* sohjokerros > 30 mm 

* kinoskielekkeet ulottuvat yli tien tai ejoredaila on lunta 
kohtalaisesti. A,jonopeutta on paikoin hiijennettv. 

Hoitoluokka IV 

Hoitoluokkaen IV kuuluvat vain kevytliikenteen tiet. 	Kevyt- 

liikenteen teill noudatetaan hoitoluokan II mukaista tevoi-

tekuntoa. Lumenpoistotyöt aloitetaan arkipivn aikana sil-

loin, kun kuntoarvon 3 mukaiset lumimggrt ylittyvt. 	P- 

tiest erillisten kevytliikenteen teiden lumenpoiston ajoi- 

tuksen tulee noudatella ptien hoidon ajoitusta, ettei ke-

vytliikenne siirry kyttmn ajoituserojen takia ptiet. 

Sen sijaan ajoradan yhteydess olevat kevytliikenteen tiet 

auretaan vlittömsti ajoradan aurauksen jälkeen. 

3.2 	Liukkaudentorjunta 

Liukkaudentorjunnan tarkoituksena on liukkautta poistamalle 

tai vöhentmll luoda tieliikenteen sujuvuutta ja turvalli-

suutta parantavat tavoitekinnon edeliyttmt ajo-olosuhteet. 

Tutkimusten mukaan suolaus pienent 	jisen keijo onnetto- 

muusriski n. 50%, jolloin suolan vaikutusajaksi on lasket-

tu 3,5 tuntia. Suoleuksen vaikutukset ovat luonnollisesti 

tehokkeimmat maan ete1isiss osissa, miss jisen kelin 

riski on suuri. Hiekoitus vhent 	onnettomuusriski 	lhirin 

erittin liukkailla keleill. Kuiville jg- ja lumipolan-

teilla hiekoituksella turvataan liikenteen sujuvuutte yleen-

s 	teiden ongelmakohdiila. 

Liukkaudentorjuntatoimenp itei ll 	tienpinnan k itka-arvo pyri - 

tn nostamaan vhint 	n tiekohtaisen tavoitekunrwr riukai- 

selle tasolle toimenpideajan puitteissa. 

1 ieosi Ilo, joilla rnaastukor'keuden vaihtelut ovat suuria, tu-

lee myös öiseen aikaan huolehtia riittivsti raskaan liiken-

teen sujuvuudesta. 
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3.2]. 	Toimenpiteet luokittain 

Hoitoluokka 1 

Hoitoluokkaen 1 kuuluvat tiet pyritn pitmn lumesta ja 

jst vapaana läpi talven aureamalla, h5yl ml1 ja suo-

laamalla. Suolahiekka kytetn silloin kun tienpinnan 

1mpötile on niin alhainen (alle -10 ° C) ettei pelkk 	suolaus 

tehoa tai muodostuu ns. suo1a1iuosjt. 

Liukkaudentorjuntatoimenpiteet aloitetaan arkipi vin 	vii- 

meistggn silloin, kun kuntoarvon 4 mukaisen kitka-arvon 

0,35 todetaan tai arvioidaan alittuvan. Liukkauden syntyess 

yöll on tiet on ksite1tvg arkipivin ennen aamuliiken-

teen alkamista. 	Niillä teillä, joiden KVL > 6000 ajoneu- 

voa/vrk, toimenpiteet suoritetaan kaikkina vuorokauden ai-

koina ja viikonpivin toimenpideajan puitteissa silloin, 

kun sallitun kitka-arvon todetaan tai arvioidaan alittuvan. 

Hoitoluokka II 

Liukkaudentorjuntatoimenpiteet aloitetaan arkipivin vii-

meistn silloin, kun kuntoarvon 3 mukaisen kitka-arvon 0,25 

todetaan tai arvioidaan alittuvan. 

Hoitoluokkaan II kuuluvilla kestop1lystetyi1ld teillg ky-

tetggn liukkaudentorjunnass8 syys- j8 kevgtkaudella (mustan 

jn kaudet) suolaa. Suolan kyt5st siirrytn suolahiekan 

tai hiekan kytt5n silloin, kun lrnp6tila on pysyvästi 

0°C:n alapuolella ja tielle muodostuu lumi- tai jpolanne. 

Liikenteen kannalta hankolissa ja vaarallisissa kohdissa 

voidaan kytt 	suolaa tarvittaessa lpi talven. 	Kestopl- 

lystmtt5mil1 	tei1l 	kytetn tilanteittain joko suola- 

hiekkaa tai hiekkaa. 

Lmptilan ollessa pysyvästi alle -5°C ei hiekoitusta yleen-

s tehd. 	On kuitenkin huomattava, että liukkautta syntyy 

hyvinkin aihaisissa lmpt5tiloissa 1mp6ti1an kohoamisen 

(esim. -30°C:ste -20°C:een), ilman kosteuden ja liikenteen 
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yhteisvaikutuksesta ja kitka-arvo 0,25 saattaa alittua. 

T1l5in tiest hiekoitetaan liikenteelle vaaralliset ja han-

kalat tienkohdat kuten risteykset, met ja mutkat. Mikli 

sn muutoksesta on ennakoitavissa erittin liukkaiden ke-

lien synty, hiekoitetaan tie kokonaan. 

Hoitoluokka III 

Liukkaudentorjuntatoimenpiteet aloi tetaan arkipivin vii-

meistn silloin, kun kuntoervon 2 mukaisen kitke-ervon 0,15 

todetaan tai arvioidaan alittuvan. 	Kitka-arvon 0,15 alit- 

tuessa v5hn hiekoitetaan liikenteelle vaaralliset ja hanke- 

lat tienkohdat kuten risteykset, met ja mutkat. 	Mik1i ke- 

ii muodostuu ns. pkallokeliksi, hiekoitetaan tie kokonaan. 

Hoitoluokkaan III kuuluvien teiden liukkaudentorjunnassa 

kytetn suolahiekkaa tai hiekkaa. 

Kun liukkeutta torjutaan hiekalla sirotellean sitä vain si-

rottelulaitteen levyinen kaista tien keskelle joko pistekoh-

taisena hiekoituksena liikenteelle vaarallisissa kohdissa, 

kuten risteyksiss, miss ja mutkissa tien geometriesta 

riippuen. Molemmat ajokaistat hiekoitetaan vain, kun KVL > 

1500 tai kun nkyvyys on rajoitettu. 

Hiekoitus tulee yleensä lopettaa suoralle, tasaiselle tie- 

osalle siten, että tienkyttj 	riittvn ajoissa havaitsee, 

miss hiekoitettu tieosuus loppuu. 

Hoitoluokka IV 

Hoitoluokkaan IV kuuluvilla kevytliikenteen teillä noudate-

taan hoitoluokan II tavoitekuntoa. 	Liukkeudentorjuntaty6t 

aloitetaan arkipivin viimeistn silloin, kun kuntoarvon 3 

mukaisen kitka-arvon arvioidaan alittuvan. 

Hiekoitus voi kelien muk8en olla myös pistekohtainen, jol-

loin hiekkaa levitetn mkiin, risteyksiin rappuihin yms. 

kohteisiin. 
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Liukkaudentorjuntaan kytetn suolatonta hiekkaa. Piirin 

harkinnan perusteella voidaan tielle jtt 	hiekoittamaton 

kaista n. 1/3 tiest erilaisia jalankulkuliikennemuotoja 

silrnll pitäen. Hiekoittamaton kaista on ptiest katsoen 

tien uloimmalla reunalla. 

	

3.3 	Tasaush6ylys 

Tasaush5y1Jyksen tavoite on parantaa sek tien liikennetur-

vallisuutta ett ajo-olosuhteita. Lisdksi h6y1ykse11 s-

de11gn polanteiden paksuutta. 

Tasaush6y1yksell tienpinnalta poistetaan liikenteelle hai-

talliset tai vaaralliset urat sekg muu eptasaisuus. 

Tasaushylyksell 	tienpinnan tasaisuus palautetaan vähin- 

tign hoitoluokan mukaiselle tavoitekuntotasolle toimenpide- 

ajan puitteissa. Kustannussyist kullakin hoitokerralla py-

ritn yleensä maksimaaliseen tasaisuuteen, mikgli se 

polanteen paksuutta ja kovuutta si1mll pitäen on mandol-

lista. 

	

3.31 	Toimenpiteet luokittain 

Hoitoluokka 1 

Tasaushylys aloitetaan toimenpideajan puitteissa silloin, 

kun polannekaistojen paksuus liikenteen kyttmll ajoredan 

osalla ylitt 	kuntoarvolla 4 sallitun 10 mm:n urasyvyyden. 

Hoitoluokka II 

Tasaushöylys aloitetaan toimenpideajan puitteissa silloin, 

kun kuntoarvolla 3 sallittu 20 mm:n urasyvyys ylittyy ja 

vaikka muuta eptasaisuutta ei sanottavammiri 	iiinny. 
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Hoitoluokka III 

Tasaush6y1ys aloitetaan toimenpideajan puitteissa silloin, 

kun kuntoarvolla 2 sallittu 30 mm:n ur'asyvyys ylittyy tai 

kun tiess on runsaasti sypymi sekä muuta hiritsev 	ep- 

tasaisuutta 

Hoitoluokka IV 

Kevytliikenteen tien tasaush6yFdys aloitetaan toimenpideajan 

puitteissa silloin, kun polanteeseen on syntynyt kevytlii-

kennett haittaavaa eptasaisuutta. 	Tien pintaan ei saisi 

muodostua polkupyör1iikennettg ohjailevia höy1ysuria. Jos 

tienpinta toisaalta tulee täysin sileksi (kiillottuu), tu-

lee huolehtia myös hiekoituksesta. 
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