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ALIUJSANAT 

Yleiset tiet pyritn pit'mn liikennbimiskelpoisina kautta vuoden 
kaikissa olosuhteissa. Tielain sdösten mukaan maantiet ja paikallis-
tiet on pidett'v' talvella lumi- ja jesteist' vapaana. Toisaalta 
tie- ja vesirakennushallitus voi esim, liikenteen v'h'isyyden vuoksi 
mr't toisinkin. T'llaisia poikkeuksia muodostavat er't polku- ja 
talvitiet. K'yt'nnöl1isesti katsoen koko tieverkko kuuluu kuitenkin 
talvihoidon piiriin. 

Talvihoidossa noudatettavat kuntotavoitteet ja kunnon saavuttamiseksi 
tarvittavat toimenpiteet on mritelty tmn talvihoito-ohjeen 1 osas-
sa. 

Lumenpoistoa koskevan osan valmisteli vuoden 1985 aikana työryhmä, jo-
hon kuuluivat tieins. H-T. Wiln (pj.), ins. K. Karjalainen, ylitiem. 
P. Auno, tiemestarit 0. Kurkela ja T. Lindeman sekä tstoins. T. Tampo. 
Työryhmän sihteerinä toimi tekn.tri E. Lehtipuu. Liukkaudentorjunta 
perustuu varsin pitkälle aikaisempaan ohjeistoon. Talvihoito-ohjeen II 
osan on viimeistellyt ja muilta osin laatinut tarkastaja Jorma Inkala 
kunnossapitotoimistosta. 



1. JOHDANTO 

Tm talvihoito-ohjeen II osa sisltW ohjeet lumenpoistossa, liukkau-
dentorjunnassa ja tasaushöylyksess kytettvist menetelmistä, ko-
neista ja materiaaleista. Ohje on tarkoitettu kunnossapitokoneiden kul-
jettajille, työnjohdolle ja kunnossapidon linjajohdolle. 

Ohjeen tarkoituksena on yhtenistö lumenpoiston, liukkaudentorjunnan 
ja tasaushöylyksen työmentelmt sekä koneiden ja materiaalien kyttö 
niin pitkälle kuin se alueellisten olosuhde-erojen perusteella on 
mandollista. 

Ohje on koottu v. 1985-86 koekytöss olleista lumenpoisto- ja liukkau-
dentorjuntaohjeista ja sislt uutena osana tasaushöylyksen. Ohjetta 
viimeiste1tess on piirien esittmi näkökohtia otettu lukuisasti huo-
mioon. 

Ohjeen liitteeksi on otettu meteorologi Erkki Nystnin laatima kirjoi-
tus "Liukkautta synnyttviö söilmiöit" sekö Liikkuvan Poliisin komi- 
sanon Pentti Nevalan kommentoinnit tietä kunnostavia koneita koskevas-
ta tie1iikennelainsädnnöstö. 

Tll ohjeella kumotaan aikaisemmin köytöss olleet menetelmohjeet, 
joita on annettu seuraavissa julkaisuissa: 

TVH 741652 Aurausopas 
TVH 743010 Kevyen liikenteen vylien hoito-ohje 
TVH 743013 Yleisten teiden liukkaudentorjuntaohjeet 
TVH:n kirje nro Kp-333/11.9.1985 liitteineen 
TVH 743943 Lumenpoisto-ohjeet 

2. 	LUMENPOISTO 

2.1 Yleist 

Lumenpoiston tavoitteet ja vastaavat toimenpiteet on esitetty tmn 
talvihoito-ohjeen 1 osassa. Siinä esitettyjen mritelmien lisäksi lu-
menpoistotarvetta syntyy seuraavanlaisista olosuhdetekijöist: 

a) Korkeat lumivallit: Silloilta, liittymistä ja muista paikoista, 
missä lumivalli huonontaa liiaksi nkemi, lumi poistetaan erityis-
toimin. Koko tiellkin on vallien madaltaminen joskus tarpeen 
aurauksen helpottamiseksi, kinostumisen vöhentömiseksi ja kevttal-
vella sulamisvesien ohjaamiseksi tien luiskaan (sohjo-ojat). 

b) Karheen poistaminen: Ajoradan tai pientareen tasaushöy1yksen 
yhteydessä syntynyt verrattain matalakin lumi- tai jkarhe aura-
taan tien reunalta, jottei se haittaisi liikenteen sujumista. 

c) Perkkiset hoitotyt: Jos olosuhteet ovat sellaiset, että tar-
vitaan sekä aurausta että liukkaudentorjuntaa, auraus hoidetaan ta- 



vallisesti ensin. Vilkasliikenteisill teillä voidaan kovaksi pak-
kautuvan lumen ksittely helpottaa 1evittm11 ensin suola. Soh-
joksi pehmentynyt polanne poistetaan toimenpideajan puitteissa. 

d) Lumenpoiston ja liukkaudentorjtiinan yhdistninen 
Auraus ja liukkaudentorjunta voidaan sopivissa olosuhteissa myös 
yhdistW samalla ajokerralla tapahtuvaksi. Tm tulee kysymykseen 
lhinn lumisateen pWttymisen j1keisess aurauksessa ja hiekoi-
tuksessa pienehkön liikennemrn teillä ja kevytliikenteen 
teiliL Toisaalta myös vilkas1iikenteisill kestopllystetyill 
teillä voidaan suolan levitys yhdist 	auraukseen ottamalla aura- 
auton lavalle suolan sirottelulaite. 

2.2 Lumenpoistosuunnitelma 

Aurauksen osalta tehdn tiemestaripiiriss ennen talvikautta seuraa-
vat valmistelut: 

1) Laaditaan aurausohjelma esim. piirtömll tiemestaripiirin kartal-
le eri vrei1l kunkin aurausyksikön reitti (pituus n. 30.. .70 km, 
mandollisimman yhteniset tieosat), ks. kuva 1. Reittitiedot ts-
mennetn luetteloksi, johon merkitWn tieosat ja -pituudet, tal-
vihoitoluokat ja mandolliset erikoisolosuhteet. - Ohjelma perustuu 
edellisen talvikauden aurausohjelmaan, jota korjataan tiestön tai 
resurssien muutosten sekä saatujen kokemusten mukaisesti. Myös 
vaihtoehtoja suunnitellaan lhinn konehiriöiden ja muuttuvien 
olosuhteiden varalle. Ohjelma muuttuu yleensä jonkin verran talvi- 
kauden aikanakin. 
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Kuva 1. Esimerkki tiemestaripiirin aurausohjelmakartasta, johon 
sisältyy 8 aurausreittiä A...H.Kartan mittakaava on 1:100 000 tai 
1:200 000 ja reitit erotetaan helpoimmin toisistaan käyttämällä eri 
värejä. 
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2) Varataan kutakin aurausreitti' varten sille sopiva kalusto ja var-
mistetaan sen l'htövalmius tietyst' ajankohdasta alkaen. Yksiköiden 
tarve lasketaan silm1lpiten kunkin talvihoitoluokan mukaista toi-
menpideaikaa sekä kytten apuna TVH:n kunnossapitostandardeja 3548 
ja 3549. Oman kaluston ohella otetaan huomioon vuokrakalusto ja mah-
dollinen urakointi. 

3) Varustetaan aurattavat tiet aurausviitoituksella ks. tmn ohjeen 
luku 2.5. 

4) Huolletaan oma aurauskalusto ja varmistutaan sekä sen että vieraan 
kaluston kyt.tökunnosta, ks. tmn ohjeen luku 6. 

5) Aurausreittien rajoilla pyritn yhteistoimintaan naapuritiemesta-
ripiirien kanssa. Etenkin pteiden aurauksen tulisi tapahtua 
perkkisill osuuksilla niin samanaikaisesti, että ajo-olosuhteet 
eivät poikkea pitk'aikaisesti piirien rajoilla. 

6) Myös kuntien kanssa neuvotellaan tarvittaessa yhteistoiminnasta, 
esim, seuraavien seikkojen osalta: 

- työnjako taajamateiden rajakohdissa 
- työnjako kevytvylien lurnenpoistossa 
- lumen poiskuljetus taajamista tai muualta ahtaista kohdista 
- saman urakoitsijan käyttö TVL:n ja kunnan kohteissa. 

2.3 Lumenpoistokalusto ja varusteet 

2.31 Y1eist 

Lumenpoiston tärkein työvline on lumiaura, joita on useita eri tyyp-
pej. Muu kalusto koostuu kunnossapidon peruskoneista lis'laitteineen 
(kuorma- autot, pakettiautot, traktorit, tiehöylt, pyörkuormaimet)-
ja vhisessö mrin lumenpoiston erikoiskoneista mm. lumilingot ja 
lumenjyrsimet. 

Normaali työmenetelm on kuorma-autolla tapahtuva ns. heitto- eli 
vauhtiauraus, jossa kytetn suurehkoa ajonopeutta (40...70 km/h). 
Sen avulla lumi lent 	5..15 m phn tien reunasta ja lumivallit 
jWvt mataliksi. Tmn vastakohtana on traktorilla tai muilla työko-
neilla tehtvö auraus. Hidas kalusto soveltuu kevytliikenteen teille 
ja ns. alueauraukseen eli risteyksien ja pysköinti- ym. alueiden lu-
menpoistoon. Pienkohteiden aurauksessa on traktorin kilpailijaksi tul-
lut pakettiauto, jonka työ- ja siirtonopeus ovat huomattavasti trakto-
rin ja muiden työkoneiden nopeuksia suuremmat. 



2.32 Aurat 

Rakenteellisesti ja toiminnallisesti erilaisia auratyyppejö ovat ny -
kyisin seuraavat: 

- krkiaura (murtoauraukseen), kuva 2 
- vinoaura (vinoetuaura; tavalliseen yhden kaistan heittoaurauk-

seen) 
- sivuaura (lisöaura työleveyden suurentamiseksi) 

Vinoaurojen erikoistyyppejö: 

- moottoritieaura (lumen heittosuunta vaihdettavissa myös vasem-
malle) 

- alueaura (tkaupunkiaurafl;  lumensiirto puskua tai matalaa heittoa, 
suunta vaihdettavissa myös vasemmalle) 

- sohjoaura (kumiteröinen aura sohjonpoistoon) 

- aluster (kuorma-auton tai traktorin alle akselien völiin sijoi-
tettava auranterö) 

- vallinleikkaaja (kuorma-auton sivuun kiinnitettvö leikkauster) 

* 

Kuva 2. Jalaksilla varustettu krkiaura. Siiven korkeus on n. 1,7 m 
ja työleveys n. 3,0 m. 

Törkein auratyyppi on vinoaura, kuva 3. Sitö on köytetty v:sta 1957 
lähtien ja tiestön parantuessa ja kinostumisen vöhentyess siitö on 
tullut TVL:n yleisin auratyyppi. Rakennetta on vöhitellen kevennetty 
ja madallettu, jolloin aura voidaan nostaa kuljetuksia varten koko-
naan auton puskurin varaan. 



Kuva 3. Matalatyyppinen vinoaura kuljetusasennossa.Siiven korkeus on 
n. 1,3 m ja auran työ leveys 2,8...3,O m. 

Uusissa vinoauroissa on suihkunohjain, kuva 4. Se on auton ohjaamosta 
hallittava siiveke, jolla lumisuihku "taitetaan" liikennemerkin tai 
muun varottavan esteen kohdalla. 

Ii 

Kuva 4. Suihkunohjain, jonka muodostaa lumiauran siiven uloin, knty-
vksi saranoitu osa. 
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Sivuara on kuorma-auton oikeaan sivuun pikakiinnityslevyn avulla kun-
nitettvö aura, jota kytetön samanaikaisesti vinoauran kanssa, kuva 
5. Koko yhdistelmn työleveydeksi tulee 3,5.. .4,5 m, mikä auttaa vhen-
trnöön aurauskertoja pelkkön vinoauraan verrattuna. Tien erikoiskohdis-
sa voidaan köyttö myös pelköstöön etuauraa tai sivumuraa, koska niillö 
on ohjaamossa eri hallintalaitteet. 

1 

Kuva 5. Sivuaura vinoauran takana. Sivuauran siivenkorkeus on n. 1,0 
m ja työleveyttö voidaan söt 	portaattomasti v1ill 
0,5...1,5 m. 

Sivuauraa kytettessö lumenpoistotyölt edellytetöön suurta huolelli-
suutta, jotta ei aiheuteta vaaraa muille tiell kulkeville eikä rikota 
tielaitteita ja kalustoa. Turvallisen käytön varmistamiseksi sivuauraa 
köyttville kuljettajille tulee jrjestö työnopastusta ja riittv4 
ajoharjoittelu. Lisöksi kuhunkin kyseiseen autoon sijoitetaan sivuauran 
kyttöohje. 

Nopean sivusiirron mandollistamiseksi kyseisten kuorma-autojen hydrau-
liikan öljyvirtausta södetn siten, että auran sivusiirto saadaan 
nopeaksi.Kuljetusasennossa sivuaura jöö auton suuntaisesti kokonaan 
etuauran katveeseen eikä siten lis 	yhdistelmn kuljetusleveyttö. 

Moottoritieaura, kuva 6, on rakenteellisesti vinoaura, mutta auraus-
kulmaltaan siten sdettöviss, ett lumi saadaan heitetyksi myös va-
semmalle. Moottoritiell voidaan sen avulla aurata ajokaistan lumi oi-
kealle ja ohituskaistan lumi tarvittaessa vasempaan suuntaan, keski- 
kaistalle. Moottoritieauroissa on myös suihkunohjain. 



Kuva 6. Moottoritieaura on muotoiltu heittmn lunta vaihtoehtoisesti 
joko oikealle tai vasemmalle. 

Alueaura on samoin aurauskulmaltaan sdettv, mutta traktoriin kun-
nitettvn tyyppin tavallista vinoauraa pienempi aura, joka heitt 
lumen aivan lähelle tai pelkstän puskee sen sivuun tai eteen, kuva 
7. Kuorma-autoon kiinnitettvill suuremmilla alueauroilla on kyttö 
lhinn kaupungeissa ja kunnissa. 

Sohjoaura on kumiterll varustettu vinoaura, jonka ter on suorassa 
tai tylpss kulmassa tiehen nhden, kuva 8. Ter on joko yhtenäinen 
tai moniosainen ja yleensä jousitettu. Sohjoaurojen siivet on muotoil-
tu joko puskulevyn kaltaisiksi tai heittviksi tavallisen vinoauran 
tapaan, jolloin pehmeä sohjo ei valu takaisin tielle. 

Aluster on kuorma-auton alle sijoitettava, tavallisesti kaksiosainen 
terlaite, kuva 9. Ter 	vaihtaen ajoneuvoa voidaan kytt 	etenkin 
sulaan maahan sataneen lumen auraukseen sek4 mm. sohjonpoistoon. Yksi- 
osaiset alustertyypit soveltuvat myös traktorissa kytettviksi. 
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Kuva 7. Alueauraus tapahtuu useimmiten traktorilla työnten. Tmön 
auran siipikorkeus on 1,0 m ja työleveys n. 2 m. 



Kuva 8. Terltn moniosainen jousitettu/oskilloiva sohjoaura. Ty5-. 
asennossa siipi lasketaan ter-osan plle estmn sohjon 
roiskumista. 

Kuva 9. Kuorma-auton kaksiosainen a1uster kevyess polanteen tasauk-
sessa. Tern tytileveys on vajaat 3 m. 

Vallinleikkaaja on kuorma-auton sivuun etupn kohdalle kiinnitettv 
lislaite. Vallien madaltamiseen voidaan kyttW myös kuormauskalustoa 
ja etenkin tiehöyl, jossa on ojasiipi, lumisiipi tai vain emter. 
Emter 	voidaan vielä pident 	jatkoskappaleella. 

rö] 



Traktoriaurat. Traktoreissa kytet n autoaurojen kaltaisia mutta 
pienempiä auroja, jotka soveltuvat lhinn kevytvylien sekä 
erikoisalueiden, kuten liittymien, pysköintia1ueiden ja pihojen 
lumenpoistoon. Traktoriaurojen hallinta- ja sWt5laitteet ovat 
useimmiten mekaanisia ja joka tapauksessa yksinkertaisempia kuin 
autoaurojen vastaavat laitteet. 

Yleisimpi traktoriaurojen ja lumensiirtoterien tyyppejä ovat seuraa-
vat: 

- krkiaura (heittomatka lyhyt; lhinn murto-auraukseen) 
- vinoaura (yleisin traktoriauratyyppi; kevytliikenteen teille ja 

alueauraukseen) 
- puskulevy (alueauraukseen ja pienkohteisiin) 
- aluster (yksiosainen akselien väliin sijoi-tettava suora teri). 

Tiehöyl. Tiehöyl 	on käytetty suhteellisen paljon taajamateiden ja 
muiden vilkasliikenteisten teiden lumenpoistoon. Posa nist tbist 
on pientareen levennyshöylyst, vallien leikkaamista ja sohjo-ojan te-
koa. Tasaushöylyst ksite1ln yksityiskohtaisesti tmn ohjeen 
4:nness luvussa. 

Trkeimmt tieh5yln kiinnitettvt lumenpoistolaitteet ovat seuraa-
vat: 

- lumisiipi, kuva 10 (emtern phn kiinnitettv jatko-osa, jo 
ka nostaa lumen tai höylyskarheen vallin päälle). 

- ojasiipi (emtern phn tai sen tilalle 
kiinnitettv muotoaura, jota kytetn vallien madaltamiseen ja 
sohjo-ojan tekoon) 

- puskulevy (höyln eteen kiinnitettv työntöter). 

Kuva 10. Tiehöyln lumisiipi kohoasennossa. Siiven suurin korkeus on 
n. 1,2 m ja emternleveys 14-16 tonnin kokoluokassa 4650 mm 
ja 18 tonnin kokoluokassa 4970 mm. 



Harvinaisempia, mutta sinänsä hyvin tiehöylään soveltuvia laitteita 
ovat kärkiaura ja sivuaura. Sivuauraa käytetään kärkiauran tai höylän 
puskulevyn kanssa kokonaistyöleveyden lisääjänä samaan tapaan kuin 
kuorma-autonkin sivuauraa. 

Aurauskulma ja terkulma. Auroja käytettäessä ja kehitettäessä puhu-
taan aurauskulmasta, jolla tarkoitetaan tien pituussuunnan ja auran 
siiven välistä kulmaa, kuva 11 a. Vinoauroissa aurauskulma on useimmi-
ten kiinteä ja suuruudeltaan n. 450•  Sivuauroissa, moottoritieauroissa 
ja alueauroissa aurauskulma on säädettävä. 
Terkulma on auran terän ja tien pinnan välinen (taaempi) kulma, kuva 
11 b. Teräkulman suuruus on yleensä 30...40 0 , mutta sohjoauroissa jopa 
yli 90°, jolloin aura "kaapii" sohjoa perässään ja on silloin vähemmän 
altis rikkoutumaan tienpinnan epätasaisuuksien vuoksi. 

Myös teräkulma voi olla säädettövissä, mutta eri auratyypeissö harvem-
min kuin aurauskulma. 

a) 	1 	b) 

Kuva 11. a) Lumiauran aurauskulma 
b) Teräkulmat. 

2.33 Aurausautot ja -traktorit 

Aurauksen peruskone on keskiraskas tai raskas kuorma-auto, joka varus-
tetaan vaativien ajo-olosuhteiden ja itse auraustytin edellyttämillä 
lisälaitteilla. 

Aurausautot ovat joko 2- tai 3-akselisia kuorma-autoja. - Teliautoissa 
nostetaan telin taka-akseli yleensä ilmaan, jolloin työntövoima kasvaa 
kun vetävän akselin paino suurentuu. Renkaiden pitoa parannetaan nas-
toituksella. Poikkeuksellisissa lumenpoisto-olosuhteissa käytetään 
lumi ketj uj a. 

Auraustyö ei aseta kantavuusvaatimuksia kuorma-autoille. Kuorma-auton 
vakavuuden lisäämiseksi ja muutenkin työntövoiman suurentamiseksi ote-
taan lavalle kuitenkin tarvittaessa painokuorma, joka on luontevimmin 
hiekoitushiekkaa. 
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Auraustyön edellyttmt lisvarusteet ovat seuraavat: 

- tukeva aurauspuskuri ja siinä auran nostamisen edellyttm hyd-
raulilaitteisto tai kaksi työntöhaarukkaa 

- hydrauliliitnnöt kiinnityksi ja sööti5j varten auton etu- ja 
usein myös takapss sekä vastaavat stimet ohjaamossa 

- 2 lisva1onheitint, kuva 12; kytetn vain aurattaessa 
- kattovilkku 
- tehokkaat tuulilasin puhtaanapitolaitteet 

Kuva 12. Aurausauto lhtövalmiina. Lisvalonheittimet tarvitaan kor-
vaamaan auran ja lumisuihkun huonontamaa nökyvyyttö. 

Pakettiautot. Pakettiauto soveltuu lis1aittein varustettuna kevyt- 
liikenteen teiden ja muiden keveili auroilla hoidettavien kohteiden 
auraukseen. Tyypi1tn pakettiauto voi olla avolavainen tai umpinai-
nen. Kevyit kuorma-autoja kytetWn aurauksessa pakettiauton tapaan, 
mutta muussa kunnossapidossa ne ovat pakettiautoja monipuolisempia. 

Pakettiautoon tarvittavat lisvarusteet ovat periaatteessa samat kuin 
kuorma-autoissa. Erityishuomiota vaatii tuulilasin lämmitys ja ilman- 
otto, jottei tuiskuava lumi tartu laseihin ja huononna nkyvyyttö. 

Traktorit. Tien kunnossapitoon kytetön pasiassa nelivetoisia kes-
kiraskaita 3. . .5 tonnin painoisia traktoreita. Pienkohteiden aurauksen 
lisäksi traktori soveltuu myös muuhun lumenpoistoon, puskutyöhön, 
kuorniaukseen ja linkoarriiseen. 
Lis1aitteiden tarve traktoriin riippuu lumenpoistotehtvien mörstö 
ja luonteesta. Trkeimpi ovat auran kiinnityslaitteet. Työskennelt-
ess yleisellö tiellä on kattovilkku pakollinen lisvaruste. 

2 481232D 



234 Muu lumenpoistokalusto 
Lumilingot. Lumilinko on traktorivetoinen tai itsekulkeva työkone, 
joka heitt 	lumen etl1e tiest pienellkin kulkunopeudella, kuva 
13. Heittokaari, joka auroilla syntyy siiven kaarevan muodon ja 
suurehkon ajonopeuden avulla, saadaan lumilingossa aikaan siipipyörn 
avulla. Könnettvö torvi ohjaa lumisuihkun haluttuun suuntaan, 
tarvittaessa myös auton lavalle. 

12 

Kuva 13. Traktorin työntömö lumilinko kevytiilkenteen tien puhdistuk- 
sessa. Linko voidaan kiinnitt 	myös pyörökuormaimeen. 

Lumikauhat. Lumi kuormataan kaduilta, tieliittymien valleista ja 
muista ahtaista tai kinostumiselle alttiista paikoista pyörkuormai-
mella tai kuormaimella varustetulla traktorilla. Kummankin lumikauha 
on vastaavaa maa-aineskauhaa suurempi, traktorissa tavallisesti 
1000.. .2000 litraa. 

Myös kuorma-auton oma nosturi on varustettavissa lumikauhalla, jonka 
koko on n. 1000 1. 

Harjalaitteet. Pyörivö harjaa kytetn talvella sohjon ja ohuen ir-
tolumen poistoon lhinn taajamien kevytliikenteen teiltä ja pyskeil-
tö sek pysköintialuei1ta. Yleisill teill köyttötarve on vhinen. 
Harja asennetaan lumiauran tavoin traktorin eteen vinoon, jolloin soh-
jo tai lumi keröntyy kapeaksi karhoksi. 
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2.4 Kaluston ja työmenetelmn valinta 
Tiemestaripiirin tavallisimmat aurausyksikit ovat seuraavia 
kalustoyhdistelmi: 

- kuorma-auto + vinoaura 
- kuorma-auto + vinoaura ± sivuaura 
- kuorma-auto + krkiaura 
- kuorma-auto + sohjoaura 
- kuorma-auto + aluster, jossa erilaisia leikkuuteri 

- traktori + vinoaura (alueaura) 
- traktori + lumikauha 
- traktori + puskulevy 

- tiehöyl + lumisiipi 
- tiehöyl + ojasiipi 

Lisäksi on moottoriteit hoitavissa tiemestaripiireiss moottoritie-
auroja ja kaikissa tm-piireiss vaihteleva mr edelY4 mainittuja li- 
slaitteita. Olosuhteista riippuu, mikä yksikkö ja työmenete1m on 
milloinkin sopivin. 

Tärkein valintaperuste on tekninen eli se, että lumi saadaan nopeasti, 
tehokkaasti ja mandollisimman vhn 1iikennett ja lhiympristö höi-
riten riittvn etWlle tiest. Toinen peruste on taloudellinen, jonka 
mukaan teknisesti yhtä hyvistä kalustoyhdistelmist köytetWn koko- 
naiskustannuksiltaan halvinta. Töm rajoittaa mm. tiehöyln kyttöi 
pelkköön lumenpoistoon. Kolmantena seikkana vaikuttaa luonnollisesti 
vallitseva tilanne eli se, mit4 resursseja on tarjolla. 

Taulukossa 1 esitetön suositus eri työkohteisiin ja olosuhteisiin so-
veltuvista kalustoyksiköist. Ensisijainen kalusto on melko vakiintu-
nutta ja esim. useimpiin 2-kaistaisen tien aurauksiin ky parhaiten 
kuorma-auto + vinoaura. Poikkeusolosuhteisiin on useita vaihtoehtoja. 

Eri vaihtoehtojen keskinist edullisuutta on tarvittaessa syyt sel-
vitt tiemestaripiiri- tai tiekohtaisesti esim, piirin ylitiemestarin 
avustuksella. Vöhöistö laitekehittelyö voidaan suorittaa myös paikal-
lisin voimin. 



14 

Taulukko 1. Lumenpoistomenetelmän valinta eri työkohteisiin ja olosuhteisiin. 
Vetoajoneuvona on kuorma-auto, ellei toisin mainita. 
Merkinnät: 1 = ensisijainen menetelmä, 2 = toissijainen menetelmä, 

(2) = poikkeuksellisesti tai kiireessä sovellettava menetelmä, 
- = ei sovellu käyttöön. 

Kalustoyksikkö 
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2-kaistaiset tiet yleensä 1 2 (2) (2) - (2) (2) - - - 

2-kaist. 	tiet, 	leveys 6. .8 m 2 1 (2) 2 - (2) (2) - - - 

2-k.tiet, 	lunta ent, 	paljon 2 (2) 1 - 2 (2) 

Moottoritiet ja muut 4-k.tiet (2) (2) 1 (2) - - - a) 

Kevytväylät ahtailla alueilla - 2 - 1 1 - - 2 (2) b) 

Kevytväylät väljällä alueella 2 2 - 1 1 2 - 2 b) 

Risteykset, P-alueet, pihat - (2) 

- 

- 2 1 - - 2 2 c) 

Ajoneuvoteiden sohjonpoisto - - 1 2 - d) 

Lumivallien madaltaminen - 1 - - 2 1 (2) - e) 

Sohjo-ojan teko tien reunalle 1 - (2) 2 1 - - f) 

Jääteiden lumenpoisto 1 - - 

- 

2 - (2) - 2 1 - - - 2 g) 

a) Moottoriteiden aurauksessa on moottoritieaurojen vaihtoehtoina seuraavat yh-
distelmät: TH + KA + moottoritieaura tai 2. .3 x ( KA + vinoaura). 

b) Myös TR + takalana on mandollinen yhdistelmä. - Kevytväylien sohjo poistetaan 
TR:n sohjoterällä tai harjalla tai samalla kalustolla kuin ajoradoilta. Por-
taista ja ahtaista tunneleista lumi poistetaan käsityönä. 

c) Risteys- yms. alueiden sohjo poistetaan samoin kuin kevytväyliltä. 

d) Erilaisia sohjoauroja voidaan käyttää myös TR:n ja TH:n kanssa. Poikkeusta-
pauksissa sohjo poistetaan ajoneuvoteiltäkin siirtävällä harjalaitteella. 

e) Valleja voidaan madaltaa myös pelkällä tai jatketulla TH:n emäterällä. 

f) Kevytväylien sohjo-ojat tehdään ensisijaisesti TR:n vinoauralla. 

g) Jäätien niukka kantavuus saattaa rajoittaa raskaimman kaluston käyttöä. 
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Lumenaurauksen suhde sohjonpoistoon. Sekä lumen (pakkaslumi ja suoja- 
lumi) ett sohjon poistotarve on mrite1ty rinnakkain, ks osa 1. Soh-
joa saa tiellä olla vhemmn kuin lunta. Sohjo ei sellaisenaan ole ko-
vin liukasta, mutta se aiheuttaa liirtovaaraa ja sen roiskuminen huo-
nontaa nkyvyytt. Vetinen sohjo on tahraavaa ja epmiellytt'v. Li-
sksi keskelle tietä kertyv sohjovalli on vaarallinen etenkin ohitus-
tilanteissa. Pakkasen kiristyess sohjo jtyy kovaksi, jolloin tien 
pinnasta tulee epätasainen ja hankalasti ksiteltv. Nist syist 
sohjo pyritn poistamaan ajoneuvoteilt viimeistn 2.. .3 tunnin ku-
luessa sohjokerroksen syntymisest. Kevytliikenteen teill pelivaraa on 
jonkin verran enemmn. 

Raja, milloin siirrytn sohjonpoistokalustoon; sohjoauroihin tai mui-
hin työkoneisiin vaihdettaviin kumiteriin, riippuu lhinn koko lumi- 
kerroksen pehmeydest. Yleensä sohjoauralla olisi pstv pllysteen 
pintaan asti. Jos sohjonpoistossa tielle jö kova myöhemmin suolalla 
pehmennettv jkerros, tavallinen aura on parempi. Poikkeuksena voi-
vat olla esim. harjaamalla puhdistettavat jalkakytvt. 

Sohjonpoiston työmenetelmtkin ajonopeuksineen ja työkoneyhdistelmi-
neen eroavat jonkin verran lumenaurauksesta. Sohjonpoiston tekniikka 
ksitelln lähemmin kohdassa 2.90. 

Aurauksen suhde ta1vih6y1ykseen. Sekä auraus ett talvihöylys (po-
lanteen tasaus) sisltyvt tehtvlitteroinnissa lumenpoistoon. Tarkoi-
tukseltaan ja kalustoltaan ne eroavat siten, että höylmn lhdetn 
vasta aurauksen jälkeen kun tienpinta pyritn saamaan raiteettomaksi, 
tasaiseksi ja sopivan karheaksi. Työ tehdön höyln emterl1 tai jos-
kus kuorma-auton alusterll. Raiteisuus ja tasaisuus arvostellaan kun-
toluokituksessa kuten lumisuuskin. 

Erityistä tarvetta rajankyntiin aurauksen ja talvihöylyksen vlil1 
ei ole, koska aurauksella poistetaan irtolunta ja höylyksell tasa-
taan kiinte polanteen pintaa. Aurauksessa tert ovat tasateri, höy- 
lyksess hammasteri (myös auton aluster 	kytettessö), joskin ko- 
keiluja on tehty tavallista ohuernmin tasatern kyttmiseksi myös po-
lanteen höylyksessö. Tehtvt limittyvt toisiinsa silloin kun höy- 
lyskarhe j 	poistettavaksi auraamalla. Silloin vinoaura on useimmiten 
sopivin työkone. 

2.5 Aurausviitoitus 

Viitoitustarve. Tien reunat merkitn syksyllä puisin tai muovisin 
aurausviitoin, jolloin aurauslinja on helposti mö riteltviss aina 
lumisateen jälkeen. Viittojen puuttuminen johtaisi yliauraukseen tai 
aurausleveyden tarpeettomaan kaventumiseen. Tien reunojen lisäksi 
viitta pystytetn tietä kaventavien rumpujen kohdalle, kaiteiden 
päihin ja muihin aurausta vaarantaviin kohtiin. 

Viitat asetetaan kaikille aurattaville teille moottoritiet ja erilli-
set kevytliikenteen tiet mukaan lukien. Aurausviitoitus voidaan kui-
tenkin jtt pois harkinnan mukaan seuraavista kohteista: 



- yli 9 m levyisilt teiltä, jos niiden liikennemr (KVL) on al-
le 3000 autoa/vrk ja luiskankaltevuus 1:3 tai loivempi; tll5in-
km merkitn kaarteet, joiden sde on alle 1000 m 

- hyvin valaistuilta suorilta tieosuuksilta 
- tieosuuksilta, joihin liittyy korotettu jalkakytv (toinen 

reuna saattaa silti tarvita viitoituksen) 
- tieosuuksilta, joilla kytetn reunapaaluja. 

Moottoriteil1 	aurausviittoja tarvitaan tien leveydest huolimatta, 
koska liikenneturvallisuusvaatimukset ovat aurauksen tarkkuuden osalta 
suuret. Viitat asetetaan kummankin ajoradan molemmin puolin. 

Kevytliikenteen teillä on reunan merkintä periaatteessa yhtä tarpeel-
linen kuin kapeilla ajoneuvotei1lkin, ellei kysymyksess ole heti 
ajorataan liittyvä korotettu jalkaköytvö. Pensasaidat ja muut istu-
tukset saattavat vhent4ö viittojen tarvetta. 

Aurausviittojen ohjeellinen välimatka eri levyisill teillä esitetn 
taulukossa 2. 

TAULUKKO 2. Aurausviittojen keskimriset vlimatkat (ks. tekstissä- 
mainittuja poikkeustapauksia). 

Tien 
mutkaisuus 

Aurausviittojen v1i 	(m) 
tien leveyksill 

5,5 m 5,5..7,0 m 7,0..9,0 	m 9,0 m 

Suora 50 70 100 150.. .200 

Loivasti 
kaarteleva 40 60 80 100.. .150 

Mutkainen 30 40 50 (60.. .80) 

Viitat ja niiden pystytys. Aurausviitoiksi hankitaan yleensö 1,5. ..2,5 
m pituisia nuoria mäntyjö, kuusia tai koivuja, poikkeustapauksissa 
myös pajuja tai jörviruokoa eli rytiö. Puut oksitaan lukuunottamatta 
latvaa, jonka oksat auttavat viittojen nökymistö. Nykyisin köytetön 
myös muovi- ja lasikuituviittoja yleensTi, valta- ja kantateiliL 
Viitat pystytetöön kuvan 14 mukaisesti sellaiseen linjaan, etti tie 
voidaan turvallisesti aurata suunniteltuun leveyteen. Tien eri puo-
lilla viitat sijoitetaan yleensö kohdakkain, paitsi kevytliikenteen 
teillö, joilla sik-sak-sijoitus on viittojen pysymisen kannalta pa-
rempi. Jos pystytysmenetelmön puolesta ky pöinsö, viitat saavat olla 
hiukan kallellaan eteen- ja ulospäin, jolloin niiden katkeamisvaara 
pienentyy. 

Ir 



0) 

Viitto asetetaan 
luiskan toittee-
seen. 

b) 

Viitto osete- 
toon 0,Im 
luiskon toitteen 
ulkopuolelle. 
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Tietyypit 

Moottoritiet, muut 4-koistat-
set tiet sekä yli 8,0 m leveät 
tiet. 

Tiet y ypit 

Kaikki tiet, joiden leveys 
on alle 8,Om ja kevyt- 
liikenteen tiet. 

Kuva 14. Aurausviitan sijoitus tien poikkileikkauksessa. Mitat ovat 
samat sorateill ja pllystetyill teill. 

Kummassakin tapauksessa tie aurataan 0,15 - 0,2 m:n etisyydelle vii-
tasta. Pientareen tulee jatkua likimain samassa tasossa ajoradan 
kanssa. Tst syystä reunamursketta tulee list sellaisiin kohtiin, 
joissa korkeusero voi ohjata ajoneuvon kulkua. Muutoinkin reunan laatu 
ja eptasaisuudet otetaan huomioon viitan asetteluetisyydess. 

Aurausviitat pystytetn traktorin tai auton pern kiinnitetyllö vii-
toituslaitteella, joka ksitt viittatelineen, kyttjn istuimen ja 
reintekolaitteen. Tarkempi menetelmkuvaus ja ohjeelliset työsaavu-
tustiedot on esitetty TVH:n kunnossapitostandardeissa 3547 ja 3553. - 
Tydennystyö ja varsinaisen laitteen puuttuessa pitempienkin tieosuuk-
sien varustaminen aurausviitoituksella tapahtuu yksinkertaisesti käsi-
työnö rautakangen avulla tai jos maa on jo syvemmlt jss, kösipo-
rakoneella. Viitat jaetaan t11öin etukäteen autosta sopiville kohdil-
le. 

Aurausviitoituksen yl1pito ja poistaminen. Viittoja joudutaan paikoin 
uusimaan niiden rikkoutumisen tai ilkivaltaisen hvittmisen vuoksi, 
(Ilkivallan v?ihentömiseksi viittoja ei pidä pystyttö tarpeettoman var-
hain syksyllä). Kun viittoja hvi, uusitaan ne mandollisimman nopeas- 
ti, mutta yleens kytnnössö aurauksesta erillisen toimenpiteenö. 

Viitat kootaan pois kevll ja viimeistn roskien keruun yhteydessä 
touko-kesäkuussa. Myös katkenneet tyngt kiskotaan pois aiheuttamasta 
vahinkoja pientareen kyttji1le. Ehjt ryti- ja muoviviitat varastoi-
daan seuraavaksi talvikaudeksi. 

2.6 Aurauska].uston valmiustoirnenpiteet 

2.61 Huolto ja kunnostus 

Aurauskalusto huolletaan ja kunnostetaan vlittömösti aurauskauden 
j1keen ennen varastointia keskauden ajaksi. Mandolliset peruskor-
jaukset suoritetaan pidemmll ajanjaksolla yleensä piirin konekorjaa-
mossa. 
Aurauskauden j1keinen huolto ksitt 	puhdistuksen liasta ja ruos- 
teesta sek paikkamaalauksen tarvittavassa laajuudessa. Samalla kor-
jataan vauriot. Toimintatarkastuksessa todetaan terien, kiinnitys-. ja 



tuentalaitteiden, stimien ja hydrauliikan kunto ja huolletaan kaik-
ki mainitut kaluston osat. 

Talvikautena aurojen huolto on vhisemp, joten se voidaan hoitaa 
posin kuljettajien työn. Huolto ksitt 	seuraavia tehtvi: 

- voitelu/rasvaukset 
- kuluneiden terien vaihto 
- jalasten ja pyörien vaihto tarvittaessa 
- hydrauliliitnt5jen tiivi.strninen tarvittaessa. 

Auran tert ovat kulutustavaraa, joita joudutaan mrvlein uusi-
maan. Ter on vaihdettava ajoissa, jotta itse aura ei krsisi runko- 
vaurioita. Kuluminen on yleensä nopeinta tern oikeanpuoleisessa 
pss. Kulurnista voidaan hidastaa asentamalla tern ph4n lyhyelle 
matkalle kaksinkertainen ter, kuva 15. Vaihtovli on voitu 1980-lu-
vulla pident 	my6s siten, että on siirrytty kyttmn teri, joiden 
kulumisvara on entist suurempi. Tern 1eveyten on käytetty 220 mm 
aikaisemman 200 mm:n sijasta. 

Kuva 15. Jatkoskappaleella vahvistettu vinoauran ter. 

Mekaaniset stlaitteet pidetn koko aurauskauden hyvin voideltuina, 
jolloin mikn liikkuva osa ei juutu kiinni. Voiteluun kytetn vase-
liinia tai muuta jykkW rasvaa. Ennen huoltoa aura tuetaan siten, et- 
t sen paino ei ole st6laitteiden varassa, jolloin niitä voidaan 
liikutella st6alueen laidasta laitaan. 
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Kun aura on yleensä nostettavissa auton puskurin varaan, tulee sen te-
rän kärkiosan olla likimain 30 cm:n korkeudella ja takaosan n. 20 cm:n 
korkeudella tien pinnasta. Monissa auroissa on useimmiten pyörät kul-
jetuksia varten. Jos aurassa on lisäksi jalakset, ne nostetaan 1...2 
cm:n korkeuteen tien pinnasta, jolloin auran vaappuminen kuljetuksen 
aikana estyy. Ellei aurassa ole lainkaan pyöriä vaan ainoastaan jalak-
set, siirtomatkan tulee olla lyhyt ja työntönopeuden alhainen etenkin 
sellaisilla tienkohdilla, joissa lumi-/jääpolanne puuttuu. 

2.62 Säädöt ja lähtötarkastukset 

Ennen auraamaan lähtöä ja viimeistään aurausreitin alkuosuudella sää-
detään auran toimintakorkeudet ja -kulmat, jotka auratyypistä riippu-
en voivat olla seuraavanlaiset: 

- terän korkeus tien pinnasta (säätö tasaisella tienkohdalla pyö-
rien ja jalasten korkeuden avulla; terän tavoitekorkeus on 
yleensä 5.. .lOmm paitsi sohjoauroilla, joiden kumiterä sovite-
taan kiinni tien pintaan) 

- terän kaltevuus tien pinnan mukaiseksi, varoen liikaa kaltevuut-
ta, joka kuluttaisi terän oikeanpuoleista päätä 

- aurauskulma (mikäli se on säädettävissä, sopivin kulma on n. 45 °  

- teräkulma (mitä kovempi lumipolanne, sitä pienempi teräkulrna; on 
kuitenkin varottava, että auran runko-osa ei ota kiinni tiehen). 

Säätölaitteet ovat auratyypistä riippuen mekaanisia tai hydraulisia. 
Kuljettajan on tunnettava niiden käyttö perusteellisesti ja se, missä 
määrin säätöjä voidaan tehdä varsinaisen aurauksen aikana. 

Lähtötarkastukset. Auraamaan lähdettäessä on kuorma-auton tai työko-
neen oltava ajoneuvoasetuksen edellyttämässä kunnossa ja varustettu 
niillä lisälaitteilla, joita työn luonne vaatii. Ennen jokaista lähtöä 
tukikohdasta tarkastetaan myös seuraavat seikat: 

- lavalle tarvittaessa otettava painokuorma (yleensä hiekkaa), jon-
ka tulee olla riittävänsuuri auran painon ja vallitsevan kelin 
huomioonottaen 

- auran pyöränrenkaiden ilmanpaine, jonka on oltava auratyyppiä 
koskevien suositusten mukainen 

- auran kiinnitys puskuriin tai muihin kiinnityslaitteisiin on teh-
tävä huolellisesti ja varmistuen siitä, että kaikki lukkopultit 
ja -renkaat sekä muut kiinnittimet ovat kohdallaan 

- auran siipien päissä olevat heijastimet, joiden tulee olla puh-
taat 

- hydraulijärjestelmä, jonka liitäntöjen tulee olla tiiviit 

- auton valojen ja varoitusvilkkujen toiminta. 



2.7 Aura-auto liikenteess 

2.71 Aurausta koskevat liikennesnnöt 
Aura-ajoneuvon kuljettajan on yleensö noudatettava samoja liikenne-
sööntöj kuin muidenkin tienkyttöjien. Auraustyön luonteen mukaisesti 
kuljettaja joutuu kuitenkin usein toimimaan eri tavalla kuin muut 
tienkyttjöt. Tieliikennelaki (söödöskokoelman nro 267/1981) ja tie- 
liikenneasetus (182/1982) antavat thn myös tietyt oikeudet. (Ks. 
liite 2) 

Auraustyötö koskeva poikkeussönnös on tieliikennelain 48 :n 3 mo-
mentissa seuraavassa muodossa: 

Tienpidossa tai vastaavassa tiellä tai sen vieress tehtvss työs-
s kytettvi ajoneuvoja saa 8-12 ja 33 §:n estfrtt kuljettaa olo-
suhteiden ede1lyttmö11 tavalla tarpeellista varovaisuutta noudatta-
en. 

Tömön perusteella aura-auton kuljettaja voi poiketa mm. seuraavista 
yleissöönnöistö: 

- tien eri osille mrtyst köytöstö, jonka mukaan ajoneuvoa on 
kuljetettava ajoradalla (8 §) 

- ajoneuvon paikasta ajoradalla, jonka mukaan ajoneuvoa on kulje- 
tettava mandollisimman löhellö ajoradan oikeata reunaa ( 9 §) 

- korokkeen kiertom ryksest, jonka mukaan kaksisuuntaisella 
ajoradalla oleva koroke on sivuutettava oikealta (9 §) 

- ryhmittymisest, jonka mukaan oikealle kööntyvön on hyvissö 
ajoin ryhmityttv ajoradan oikeaan reunaan ja vasemmalle köön-
tyvn völittömösti ajoradan keskiviivan oikealle puolelle (11 §) 

- vastaavista köntymissödöksist (12 §) 

- pihakadulla ajamisen snnöist, joiden mukaanajoneuvoa saa kul- 
jettaa vain kiinteistölle taipysköintipaikalle ajoa varten (33 

Pysöyttmisest ja pysököinnist södetön lain 26-28 §:ss sek 48 
§:n 4:ss momentissa. Laissa annettu poikkeuslupa kuuluu seuraavasti: 

Ajoneuvon, jota köytetn 3 momentin tarkoittamassa työssa... saa 
26-28 §:n sönnösten estnöttö tilapäisesti pysytt tai pysk6idö 
tehtvn vaatimalla tavalla edel1ytten, ettei liikennett ilmeisesti-
vaaranneta. 

Liikenteen ohjauslaitteiden noudattamisesta on söödetty tieliikenne-
asetuksen 52 :ssö, joka antaa tienpitoajoneuvoille poikkeusluvan, jo-
ka koskee liikennemerkkien ja -valojen noudattamista. Poikkeuslupa ei 
kuitenkaan koske seuraavia seikkoja: 

- vistmisvelvollisuus 
- nopeusrajoitukset 
- liikennevalot. 

20 
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Lisäksi aura-ajoneuvo saa TLA:n 9 :n nojalla olosuhteiden niin edel-
lyttäessä mm. kääntää ja peruuttaa moottoritiellä ja sen rampeissa, 
mikä normaalisti on kiellettyä. Tällöinkin on aura-ajoneuvon kuljetta-
jan kuitenkin noudatettava tarpeellista varovaisuutta. 

2.72 Aurausnopeus 

Autoaurauksen perusnopeudeksi otetaan tiestä riippuen suurehko ajono-
peus, 50.. .70 km/h, mikäli lumiolosuhteet tai liikennetilanne eivät 
vaadi ajamaan hitaammin. Suuri nopeus on edullinen, sillä se heittää 
lumen kauaksi ja luonnollisesti jouduttaa tien ja koko aurausreitin 
saamista vaadittavaan kuntoon. Nopeuden lisääminen yli 70 km/h:n ei 
kuitenkaan tuota mainittavaa hyötyä. 

Perusnopeus ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin tiekohtainen nopeus-
rajoitus. Samoin tien erikoiskohdat, kuten vahingoittumiselle alttiit 
liikennemerkit edellyttävät perusnopeuden alentamista,ellei aurassa 
ole suihkunohjainta. 

Perusnopeus on alennettava olosuhteita vastaavaksi mm. seuraavissa 
tilanteissa, 

- tien läheisyydessä on ikkunallisia rakennuksia 
- lumipyry on erityisen sankka tai tiellä on runsaasti lumikinok-. 

sia 
- lumi on kosteata ja raskasta 
- vallitsee voimakas sivutuuli, joka pöllyttää 

lunta ja huonontaa näkyvyyttä. 

Lumitilanne ei vaikuta perusnopeuteen yleensä silloin, kun aurataan 
pakkaslunta ja sää on verrattain tyyni. 

Perusnopeutta on alennettava ja ääritapauksissa pysähdyttävä seuraa-
vien liikenneolosuhteiden vuoksi: 

- tien antamiseksi takaa tulevalle ohittavalle liikenteelle 
- hitaiden ohitettavien ajoneuvojen tai jalankulkijoiden varomi-

seksi 
- kärkiauralla aurattaessa: kohtaavien ajoneuvojen tai jalankul-

kijoiden varomiseksi 
- väistettäessä pysäköityjä ajoneuvoja. 

Sellaisia tiestä itsestään aiheutuvia seikkoja (nopeusrajoitusten 
lisäksi), joiden vuoksi aurauksen perusnopeutta on tietyillä kohdilla 
alennettava, ovat seuraavat: 

- liikennemerkit ja opastetaulut, mikäli ne sijaitsevat lumisuihkun 
lentoradalla, ks. kohta 7.5 

- tien varottavat erikoisrakenteet (kaiteet, kaivonkannet yms.) 
- risteyssillat (sekä teiden että rautatien ylijohtavat) 
- rautatien tasoristeykset. 



Kaikkiaan on varsin paljon tilanteita, jolloin autoaurauksen perusno-
peutta 50...70 km/h joudutaan alentamaan joko pidemmän matkan tai pai-
kallisesti. Ilman nimenornaista syytä ei nopeutta kuitenkaan pidä alen-
taa pienemmäksi kuin 40 kh/h, koska toiminnan teho alkaisi silloin kr-
si huomattavasti. 

Traktorilla tai tiehöylll aurattaessa perusnopeus on olennaisesti 
pienempi, vain 20.. .30 km/h. Tt nopeutta ei jouduta alentamaan lumi- 
olosuhteiden vuoksi, vaan yleensä vain erityisesti varottavissa liiken-
netilanteissa, kuten ristev 	liikennettä vistettess, jolloin on 
varauduttava ajoneuvon pysyttmiseenkin. Samoin traktoriauraukselle 
ominaiset ahtaat paikat, kuten kevytliikenteen teiden vieressä sijait- 
sevat liikennernerkit sekä istutusten varorninen edellyttvt hidasta 
ajonopeutta ja muutenkin tarkkaa ty6skentely. 

2.73 Ohittava ja vastaantuleva liikenne 

Ohittava liikenne. Aura-auto on hyvisskin aurausolosuhteissa hitaampi 
kuin posa muusta liikenteestä. Jos liikennettä on vhn ja ohitusmah-
dollisuuksia runsaasti, ei takaa tulevia autoja tarvitse ottaa erityi-
sesti huomioon. Vilkkaalla liikenteell sitä vastoin syntyy jonoja ja 
ne on pyrittv purkamaan jo alkuvaiheessa antamalla takaa tuleville 
tilaisuus ohittamiseen. Tm tapahtuu hiljentrnll omaa nopeutta suo-
ran tieosan alussa ja lisäksi vistm1l tarpeen mukaan pientareelle 
tai pyshtyrn1l linja-autopyskille. Vistminen on aiheellista mut-
kaisella tiellä jo 1...2:llekin autolle. Hlytysajoneuvoille on tietä 
annettava aina vlittömsti. 

Silloin kun aurataan tien levennyksi (mm. linja-autopyskit) ja 
levennykse1t palataan ajoradalJe, on varmistuttava siitä, ettei 
mandollisesti perss tuleva ajoneuvo ole ohittamassa ja ohittaessaan 
törm 	aura-auton pern tai kylkeen. 

Koska auraustyi5 on trket ja ty5jljen snnöllisyys on kaikkien 
tienkyttjien edun mukaista, ei jatkuva tien antaminen takaa tulevil-
le ole aiheellista. Aura-auton kuljettajan tulee toimia harkiten ja va-
lita mrtietoisesti ne ohitukseen soveltuvat tienkohdat, joissa hn 
hiljent 	nopeuttaan ja mandollisesti myös vist 	tai pysähtyy. Leven 
tien keskustaa aurattaessa ei aina tarvitse vist 	tien reunaan vaan 
aura-auton voi pysytt 	sen ajolinjalle ja antaa ohituksen tapahtua 
varoen tieliikennelain 17 §:n sallimalla tavalla oikealta puolelta. 

Vastaantuleva liikenne. Vastaantulevan liikenteen huomioonottamiseksi 
riitt 	normaali talviajan varovaisuus, paitsi kytettess krkiau- 
raa, joka heitt 	lunta myös vasemmalle kaistalle. Mikäli vastaantule- 
van liikenteen kaistalle suuntautuu lähes jatkuva lumisuihku, on au-
rausnopeutta hiljennettv jokaisen vastaantulevan liikenneyksikön koh-
dalla, jalankulkijat mukaan lukien. Näin saadaan lumisuihku tarpeeksi 
lyhyeksi ja iskuvoima pieneksi. 

Toinen varottava tilanne, joka koskee kaikkia auratyyppejä, aiheutuu 
kevyen pakkaslumen pöllyämisestä, kuva 16. Aurausnopeuden pienentämi-
nen ei poista lumipölyä, mutta se vähentää kohtaamisen ja sen jälkiti-
lanteen vaarallisuutta, mikä syntyy huonosta näkyvyydestä. 
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Kuva 16. P611yv'n pakkaslumen huonontamaa n'kyvyytt' on parannettava 
ajonopeuden hidastamisella. 

Hitaat ajoneuvot ja jalankulkijat. Hitaammin etenevi' ajoneuvoja ja 
jalankulkijoita ohitettaessa on varovaisuus tarpeen lumisuihkun voiman 
v'hent'miseksi. Jos aurassa on suihkunohjain, sitä on kytett'v' ohi-
tustilanteissa suuntaamalla lumisuihku mandollisimman alas. Ellei oh-
jainta ole tai ellei sen vaikutus yksinn riit', ajonopeutta hidaste-
taan niin paljon kuin k'y p'ins' itse ohituksen onnistumisen kannalta. 

Eri liikennetilanteissa on toimittava harkiten ja joustavasti, vaaroja 
ja h'iriöit' v'ltt'en. Äritapauksissa on aura-auto jopa pys'ytett'vä, 
jotta esim, samaa puolta vastaan kvelev koululaisryhm' voisi sivuut- 
taa sen turvallisesti tiet' ylittmtt'.Erityist' varovaisuutta on 
noudatettava, kun kytetn sivuauraa. 

2.74 Pysköidyt ajoneuvot 

Tiealueelle pys'köidyt ajoneuvot tuottavat vaikeuksia kaikelle lumen-
poistolle. Ongelma koskee varsinaisesti taajamien teit', joilla pys'4-
k5inti on sallittu ajoradan yhteydess', kuva 17. 

Ellei kuljettaja ole l'histMl' ja valmis siirt'mn ajoneuvoaan, au-
raus hoidetaan kaartaen ajoneuvon vieritse mandollisimman alhaisella 
nopeudella, jolloin ajoneuvo ei vaurioidu lumisuihkusta. Mandolli-
suuksien mukaan on samalla v'ltett'v lumivallin muodostumista ajo-
neuvon eteen, jotta sen liikkeelle psy ei estyisi. 



24 

Kuva 17. Ajoradan viereen pysköidyt autot haittaavat liikennettä ja 
tienpitoa talvella viel enemm4n kuin kesll. 

Mikäli ajoneuvo on jatkuvasti tietyss aurausta vaikeuttavassa tie- 
alueen kohdassa, antaa laki ajoneuvojen siirtmisest (151/1975) ja 
vastaava asetus (264/1975) tienpitjlle oikeuden ajoneuvon siirtoon 
siinäkin tapauksessa, ett pysköinti on laillinen. Omistajalle voi- 
daan kuitenkin ensin antaa siirtokehotus puhelimitse, jos omistaja 
tiedetn tai muuten esim, kirjallisesti tuulilasiin kiinnitettyn. 
Ellei kehotuksesta ole apua, tienpitj saa siirt 	ajoneuvon sopivaan 
paikkaan lhietisyydell omistajan kustannuksella. Siirrosta on v-
litt5msti ilmoitettava poliisille. 

Jos kauan aurausta haitannut auto lähtee pois ja ajoradalle j 	lii- 
kennett tuntuvasti haittaava lumivalli tai jkarho, tilanteesta on 
syyt' ilmoittaa työnjohdolle. T'llaiset erilliset karhokohdat on py-
ritt'v' auraamaan puhtaaksi mandollisimman pian. 

Mikäli ajoneuvo ilmeisesti on hylätty ja on ns. romuauto, se saadaan 
yllä mainitun lain perusteella siirt varastosiirtona ao. kunnan va-
rastoon autoa vahingoittamatta. 

2.75 Liikennemerkkivaurioiden ehkäisy 

Auran heittmön lumen suuri iskuvoima aiheuttaa liikennemerkeille ja 
opastetauluille helposti vaurioita, mik1i lumisuihku osuu merkkiin, 
kuva 18. Jos aurassa on suihkunohjain, sen kytöll voidaan vltt 
useimmat vahingot. Ellei suihkunohjainta ole, on aurausnopeuden alen-
taminen ainoa keino liikennemerkkivaurioiden ehkisemiseksi. 
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Kuva 18. Aurauslumi on yleensä suurin syy liikennemerkkien ja opas-
tetaulujen vaurioitumiseen. 

Lumiolosuhteet. Kevyt pakkaslumi ei vaurioita merkkejä eikä edellytä au-
rausnopeuden alentamista. Seuraavissa olosuhteissa lunta on niin paljon 
tai se on niin raskasta, että aurauksen perusnopeutta on alennettava aina-
kin jonkin verran: 

- ilman lämpötila on _20.. .+3°C ja lunta on 3.. .5 cm 
- tiel1 on yli 5 cm paksu yhtenäinen lumipeite, lmp5tilasta riippu-

matta 
- aurattavana on tiehöyln tien reunaan työntm raskas karhe tai le-
vennysaurauksen sivuun työntm raskas lumi 

- tiellä on suuria kinoksia ennen liikennemerkkej. 

Sallittu aurausnopeus on n. 35...50 km/h tilanteesta riippuen. Nopeutta 
ei hidasteta ensi sijassa heittokaaren lyhentmiseksi vaan lumisuihkun 
iskuvoiman pienentmiseksi. Se on tehokkain menettelytapa vaurioiden v-
hentj 

Toimintaohje. Kun merkkien sijainti vaihtelee tiekohtaisesti ja auraus-
kalusto tiemestaripiirikohtaisesti, on kutakin aurausreitti tarkastelta-
va erikseen myös nopeuden alentamisen kannalta. Kuljettajan tulee ajon 
aikana seurata lumisuihkun lentorataa ja jos suihku nytt 	osuvan 
edess4 olevaan liikennemerkkiin, ajonopeutta hiljennetin tarpeeksi al-
haiseksi. Tybnjohdon on syytä keskustella aura-autojen kuljettajien kans-
sa, mitkä liikennemerkit mil1kin reitill vaativat nimenomaista varovai-
suutta. 

2.76 Tien erikoisrakenteet ja sula tienpinta 

Liikennemerkkien lisksi on aura-auton kullettajan varottava mandolli- 
sia tien pinnan kohoumia, sulia kohtia ja erikoisraInteita, jotka 
voivat vahingoittaa auraa tai rikkoutua itse. Jos auran ter törm 
esim. koholla olevaan sillan liikuntasaumalaitteeseen, voi kkipysyk-
sen seurauksena olla auran plleajo, jolloin auto nousee ty6ntmns 
auran plle. Seuraukset ovat kalustolle tuhoisat ja vaarantavat usein 
liikennettä ja kuljettajan turvallisuutta. Näin ky myös vinoauran 
siiven osuessa kiinteöön esteeseen, jolloin koko ajoneuvo voi kampeu-
tua vör11e kaistalle. 
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Varottavia erikoisrakenteita ovat esim. seuraavat: 

- aurauslinjalle ulottuvat sillankaiteet ja pengerkaiteet ja eten-
kin niiden pt, kuva 19 

- siltojen liikuntasaumalaitteet, mikäli ne ovat tiest koholla tai 
auran ter psee niiden rakoon 

- koholla oleva viemrikaivon tai tarkastuskaivon kansi (lhinn 
taajamissa). 

Kuva 19. Kun sillankaide on niin lhell ajorataa,ett tie kaventuu 
sen kohdalla, kaiteenp merkitWn merkitWn aurausviital-
la, vaikka paikalla on pysyv reunapaalukin. 

Mainittuja varottavia kohteita on aurausreitill yleensä vain poikkeusta-
pauksina ja ne onkin syytä mandollisuuksien mukaan korjata ennen auraus-
kauden alkua. Vaaratilanne voi kuitenkin syntyä ylltten, esim. pWllys-
teen lohkeamisen, jyrkän routanousun tai tiehöyln nostaman tersosan ai-
heuttamana. Tmn vuoksi on aura-auton kuljettajan tiedettv, miss koh-
dissa hänen aurausreitilln sijaitsee mandollisia erikoisrakenteita ja 
noudatettava niss kohdissa varovaisuutta. 

Sulaan maahan sataneen lumen auraus. Syksyn ensilumia aurattaessa on au-
ralla taipumus tunkeutua maahan tern sukeltaessa pehmen pintaan. Näin 
voi kyd, kun lumi on satanut sulaan maahan. Samankaltaisia sukellusti-
lanteita esiintyy myös kevisin, kun polanne pehmenee tai se on siell 
tll sulanut puhki. Samoin voi kyd myös kaivantojen tyttökohdissa ja 
tienparannustöiden kohdalla, missä siirrytn tienpinnalta vielä jWtymt-
tömn tyttöaineksen kohdalle. 

Auran sukeltaminen v4ltetWn parhaiten siten, että ter sdetn taval-
lista korkeammalle, n. 2 cm tienpintaa ylemmäksi. Jos vain tien reuna on 
sula, riitt 	toispuoleinen tern nosto. Lisäksi ajonopeus on syytä alen- 
taa 1O...30 km:iin. Jos kytettvissa on auton aluster, sen kytöll 
voidaan vltt 	sukeltaminen kokonaan. 
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2.77 Yliauraus ja sen vlttninen 

Yliauraus tarkoittaa auran ty5leveyden ulottamista aurausviitoilla 
rnerkityn linjan ulkopuolelle tai ellei. viittalinjaa ole tien reunan 
ulkopuolelle. 

Tien reunan yli ulottunut auraus aiheuttaa vlittömn tieltsuistumis-
vaaran, kuva 20. Vaikka sen johdosta tapahtuvat ojaanajot ovat ylei-
sesti ottaen harvinaisia, ovat ne kuitenkin liikenneonnettomuuksia, 
joita on mr4tietoisesti pyrittv torjumaan. 

Auraustyö on pyrittv tekemn niin, että vastaantulijoita vistett-
esskn ei jouduta aurausviittalinjan ulkopuolelle. 

Jatkuvaa "koukkimista" aurausviittojen vlill ei saa tehdä. Jos au-
rattaessa kuitenkin joudutaan tien reunan ulkopuolelle, on tien tur-
vallinen ajolinja merkittv. Aurausviittoja on syytä pit 	aura-au- 
tossa aina varalla. Tällaisessa tapauksessa korjausviitoitus tehdn 
jo aurauksen yhteydessä, vaikka yleens riitt4, että puuttuvat viit-
at pystytetn vasta jlkikteen. 
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Kuva 20. Yliaurauksen seurauksena mandollisuus ajoneuvojen tielt-
suistumiseen kasvaa suuresti. 

2.8 Lumenpoisto eri olosuhteissa 

Tiemestaripiirin aurausohjelma mrittelee kunkin aurausyksikön hoi-
dettavaksi tulevan tiestön 1. aurausreitin. Tiestöön ei aina muodostu 
yhtenist reittiä, vaan se voi koostua tieosuuksista, jotka on ajet-
tava edestakaisin. Reitin sisist ty6jrjestyst suunniteltaessa py-
ritWn siihen, että ylimmiss hoitoluokissa olevat tiet aurataan en-
sin ja alirnmat viimeiseksi. Jonkin tieosuuden kinostumisherkkyys tai 
muut erityispiirteet voivat muuttaa tt jrjestyst, etenkin kevät-
talvella. 
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2.81 Yksiajorataiset tiet 

Useimmiten tmn ohjejulkaisun kohdat koskevat tavallisia yksiajora-
taisia ja kaksikaistaisia teiti. Seuraavassa esitetn nit varten 
joitakin lisseikkoja. 

Kalusto. Yksiajorataisella tiell kytetn lumenpoistoon seuraavia 
vaihtoehtoisia työyksiköit: 

- KA + vinoaura (tavallisin yksikkö) 

- KA + vinoaura + sivuaura (lhinn 6.. .8 m levyisillö rakennetuil-
la teillö, jolloin ei tarvita lainkaan toista samansuuntaista au-
rauskertaa) 

- KA + körkiaura (kapeilla teillö ja runsaalla lumella) 

- KA + aluster (Fhinn silloin kun lumi on satanut sulaan maahan 
tai kevll polanteiden ja pinnan sulaessa. 

Poikkeustapauksissa tulevat kysymykseen kaksi perkk'in ajavaa vinoau- 
raa sek erilaiset traktori- ja tiehöylöaurat sekä lumen kuormaus, 
vrt, taulukko 1. 

Työmenete1mt. Miköli samaan suuntaan aurataan useampia kertoja tien 
leveyden tai lumen runsauden takia, työ aloitetaan keskeltä tietä ja 
myöhemmill kerroilla jatketaan reunoille päin. Etenkin lumisateella 
muodostuu keskitielle liikennett' haittaava lumivalli, joka on pois-
tettava toimenpideohjeiden mukaisesti. 

Vilkasliikenteisill' teillä on tavoitteena saada koko ajorata puhtaak-
si ennen liikenteen aamuruuhkaa. Tm koskee etenkin nuoskalunta, joka 
tiivistyy nopeasti liikenteen alla ja on sen jölkeen vaikea poistaa. 
Menetelmn on aurausyksikön muodostaminen vinoaurasta + sivuaurasta 
tai vaihtoehtoisesti kandesta limittin auraavasta vinoaurasta, etum-
mainen keskell ja takimmainen reunalla tietö. Aurojen välimatka pide-
t'ön niin suurena, ett' edell' ajavan pöllyöv' lumi ei huononna liikaa 
takana tulevan nökyvyyttö. Linja-autopyskit ja muut liit'nnöistasan-
teet voidaan jttW yhden auran jölkityöskentelyn varaan, joka silloin 
huolehtii myös liittymien puhdistuksesta. 

Yksikaistaiset tiet. Kohtaamispaikoilla varustetut yksikaistaiset 
tiet aurataan vain toiseen suuntaan kerta-aurauksena. Ajosuunta vali-
taan muuhun aurausreittiin parhaiten liittyvöllö tavalla. Levennysau-
raus ja kohtaamispaikkojen puhdistus suoritetaan lumisateen lakattua 
ja yleens valoisana vuorokaudenaikana. 

Nelikaistaiset tiet. Yksiajorataisia nelikaistaisia teit tarkastel-
laan seuraavan kohdan 2.82 (Moottoriteiden auraus) lopussa. 

2.82 Moottoritiet 

Moottoriteiden ja muiden monikaistaisten teiden auraus eroaa kaksi- 
kaistaisista teist' suuren työleveyden sekö vilkkaan ja nopean lii- 
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kenteen edellyttmn korkean liikenneturvallisuustason takia. 

Kalusto. Moottoriteiden lumenpoistoon kytetWn seuraavia vaihtoehtoi-
sia ka1ustoyhdistelmi: 

- 2 x (KA ̂  moottoritieaura), joista toisessa mandollisesti myös 
siv uaura 

- 3 x (KA + moottoritieaura), joista yhdessö lisöksi sivuaura 

Yhdistelmä voidaan toissijaisesti muodostaa myös tavallisista vinoau-
roista sivuaurojen kanssa tai ilman niitö. Olennaista on vöhintöön 
kanden auran kyttminen 1imittin. Lisksi kytetWn ylikulkusil-
loilla kuormauskalustoa, joskin sen tarve on vöhentymssö moottoritie-
aurojen monipuolisen södettvyyden ansiosta. 

Ty6menete1mt. Yllä mainitut kalustoyksiköt voivat hoitaa 20...25 km 
pituisen moottoriteist koostuvan aurausreitin. Työ tehdWn liikenteen 
suuntaan ajaen, mutta aura-ajoneuvo saa tarpeellista varovaisuutta nou-
dattaen myös pyshtyö, köönty ja peruuttaa moottoritiell (tieliiken-
neasetuksen 9 §). 

Työyksikkö ryhmittyy koko ajoradan auraukseen siten, ettö ensimmöisenö 
ajaa aivan keskikaistaa sivuten moottoritieaura, joka työntöö lumen 
oikealle. Tt seuraa n. 200 m pss toinen moottoritieaura, jonka 
ajolinja on johtoauran oikealla puolella. Se mandollisine sivuauroi-
neen heitt4 lumen oikealle. Nöin saadaan runsas puolet ajoradasta 
puhdistetuksi ja toisella aurauskerralla hoidetaan loput. Jos yksikös-
s on vielä kolmas moottoritieaura ja siinö lisäksi sivuaura, se seu-
raa edellistö taas n. 200 m pössö omalla ajolinjallaan ja silloin 
saadaan koko ajorata yhdellä aurauskerralla puhtaaksi, kuva 21. 

Kaikissa yhdistelmiss on kuljettajien syytä pitöö toisiinsa yhteyttö 
radiopuhelimella sopivien etisyyksien yllpitömiseksi, jotta sekö 
auraukselle että muulle liikenteelle koituvat haitat jöisivöt mandol-
lisimman vähiin. 

Moottoritieauran kykyö siirtöö lunta myös vasemmalle köytetöön hyvök-
51 tehtess jölkiaurausta pelk1l ohituskaistalla. Silloin työssö on 
vain yksi aura, joka heittö lumen vasemmalle (keskikaistalle). Koko 
ajoradan aurauksessa ei y1eens ole hyväksi siirtö lunta keski- 
kaistalle, koska sen lumitila usein on pieni ja lumivallit haittaavat 
viemöröinnin toimintaa kevll. Keskikaistan lumi voi lisäksi ai-
heuttaa liukkautta kevättalvella sulamisveden valuessa ajoradalle ja 
jötyess yöll. Jos keskikaista on leveä, lunta voidaan heittöö sinne 
koko ajoradan aurauksessakin, yleenskuitenkin ohituskaistan osalta. 

Moottoritiet aurataan ennen aamuliikennett, jolloin kyetön yleensö 
noudattamaan aurauksen perusnopeutta 50.. .70 km/h. 
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Kuva 2L Periaatepiirros kolmen auran ryhmittymisest moottoritien 
aurauksessa. 

Ramppien auraus. Koko työyksikkö auraa tavallisesti myös moottoritien 
rampit, jolloin ne saadaan puhtaaksi yhdellä aurauskerralla, vaikka yk-
siköss olisi vain kaksi kuorma-autoa auroineen. Jlkipuhdistus voidaan 
tehdä lumilingolla, jos sellainen on kytettviss. 

Muut monikaistaiset tiet. Muut kaksiajorataiset tiet ovat tavallisesti 
varsinaisia moottoriteit kapeampia (pientareet ovat kapeammat) ja sen 
vuoksi koko ajorata saadaan puhtaaksi hiukan vhisemmin kalustovaati-
muksin. Työmenetelm, jossa kytetn 2...3:a auraa limittin, on muu-
ten sama kuin moottoriteill. Keskikaista on usein niin kapea, että si-
t ei voida kytt lainkaan lumitilana. 

Yksiajorataisia 4- tai 6-kaistaisia teit on yleisin tein vain ly-
hyit osuuksia. Myös ne aurataan rnoottoriteiden työmenetelrnll eli v-
hintn kahta auraa lirnittin kytten. Aurat ovat tavallisia vinoauro-
ja, ellei tie kuulu samaan aurausreittiin moottoritieosuuksien kanssa. 

2.83 Runsaslumiset alueet 

Lunta voi joskus sataa niin runsaasti, että sen poistaminen ei onnistu 
tavanomaisin aurausmenetelmin. Lumiruyrsky synnytt 	myös kinoksia 
etenkin kapeille aukean maaston teille. Auraus on silti (Lapin 
tunturialueillakin) hoidettavissa ilman teiden sulkemista. 

Kalusto. Runsaan tai korkeaksi kinostuneen lumen poistamiseen kyte-
tn seuraavia työyksiköit: 

- KA + krkiaura (puhkaisu- eli murtoauraukseen) 

- KA + vinoaura (murtoaurauksen j1keiseen tien reunan auraukseen) 
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- KUP tai TR + etukuormain (kinosten tukkimien lyhyiden tieosuuksi-
en avaamiseen sekä erityisen korkeiden lumivallien siirtmiseen). 
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Tyiiienetelmt. Paksun kinostuneen lumen leikkausvastus on niin suuri, 
että vinoauralla ei pst heiton edellyttmn suurehkoon nopeuteen 
ja tarkkaan ajosuuntaan. Lumikerroksen murtoauraus onnistuu sitä vas-
toin useimmiten krkiauralla, kuva 22. Kapea tie aurataan yhteensä 
2:lla aurauskerralla, yksi kerta kumpaankin suuntaan. Levemmillö 
teill tehdn ensin krkiauralla aukko keskitielle, minkä jälkeen py-
ritn kyttmn vinoauraa kummankin reunakaistan auraamiseen. Jos 
lunta on vieläkin liikaa, kytetn krkiauraa myös reunaosien puhdis-
tamiseen. Kaluston valinta riippuu osittain myös tukikohdan lheisyy-
dest ja auran vaihtomandollisuuksista. 

Kuva 22. Krkiaura soveltuu edelleen mm. runsaanlumentulon j1keisten 
kinosten auraamiseen. 

Jos tielle kertyneet kinokset ovat erityisen korkeita eik krkiaura1- 
lakaan pst kunnolla läpi, poistetaan lumi pyörkuormaimella tai 
kuormaimella varustetulla traktorilla. Koska työ on hidasta, on kuor-
mausosuus rajoitettava mandollisimman lyhyeksi ja työt jatketaan taas 
krkiaura11a. 

2.84 Kevytliikenteen tiet 

Kevytliikenteen teiden (jalkakytvien ja polkupyörteiden) hoito on 
nopeasti laajentunut tienpidon tehtvalue. Tymrt ovat edelleen 
kasvussa tiepituuden lisntymisen vuoksi. 

Lumenpoistori tarve. Kevytliikenteen teiden lumenpoistossa pyritn 
kuntoluokkaan 3, jolloin lurnikerroksen paksuus on enintn 20 - 30 mm. 
Paksuudessa on jouston varaa, sil1 auraustarve on alkutalvella pienem-
pi kun lumi on satanut tasaiselle alustalle ja puhdistustarve kasvaa 
myöhemmin kun lumi sataa eptasaiselle polanteelle. Pyörily asettaa 
suurempia vaatimuksia lumenpoistolle kuin pelkkä jalankulku. Periaat-
teellisena kuntotavoitteena on lisäksi se, ett kevytliikenne saadaan 
talvellakin pysymn omalla tielln ilman huonon kunnon aiheuttamaa 
siirtymistä ajoneuvoteille. 



Aurausreitit ja työjrjestys. Koska luinenpoistokalusto on pöosin toi-
nen kuin ajoneuvoteill, kevytliikenteen teistä muodostetaan yleensä 
omat aurausreittins. Leveöt tiet, joilla ei ole matalia tunneleita tai 
heikkorakenteisia siltoja, voidaan kuitenkin yhdistö viereisen ajoneu-
votien aurausreittiin. - Samaan reittiin kootaan kaikki muut saman 
suunnan tiet, yhden työyksikön hoidettavaksi kuitenkin enintn n. 20 
km:n pituudelta. Reittejä suunniteltaessa on otettava huomioon alikul-
kukytvien asettamat rajoitukset työkoneiden korkeudelle. 

Aurausreitin sisäinen työjrjestys ansaitsee erityistä huomiota, koska- 
työ on paikoin hidasta ja kiirellisyys riippuu etenkin tien kytöst 
aamuruuhkan aikana. Työjrjestys laaditaan seuraavien nökökohtien mu-
kaan: 

1. Kiirellisimpi työkohteita ovat runsaskyttöiset tiet linja-auto-
pyskeille, rautatieasemille, tehtaisiin ja muille työpaikoille 
sek kouluihin. 

2. Ajoneuvotien yhteydessä sijaitsevat tiet (mm. korotetut jalkaky-
tvöt) aurataan heti ajoneuvotien aurauksen jölkeen, jottei kevyt- 
liikenne hakeudu ajoradalle. 

3. Mitä vhemmn käytetty tie on, sitä myöhemmksi saadaan sen auraa-
minen jött. Kaikki kevytliikenteen tiet pidetn kuitenkin läpi 
talven liikennöitvöss kunnossa. 

Kalusto. Omaan aurausreittiin kuuluvien kevytliikenteen teiden 1umen-
poistossa köytetn seuraavia työyksiköit: 

TR + vinoaura tai alueaura (tai puskulevy tai takalana, joskus 
myös aluster); tavallisin ja yleensä monipuolisin työyksikkö, 
kuva 23 

PA + vinoaura (edullinen etenkin pitkien siirtoajojen yhteydes-
s; jyrkiss rampeissa saattaa olla vaikeuksia) 

- KA + aluster (auton koko aiheuttaa rajoituksia) 

- TR + lumilinko (soveltuu myös traktoriaurauksen jälkeiseen le-
vennyspuhdistukseen; työjlki hyvö mutta ahtaissa paikoissa 
varottava ympristö lumisuihkulta) 

- KUP tai TR + kuormain (lumen siirtoon ahtaissapaikoissa; KUP voi-
daan varustaa myös auralla). 

Lisksi tulevat poikkeustapauksissa kysymykseen kuorma-autot tai tie-
höylöt lislaitteineen, jos työ liittyy ajoneuvotien lumenpoistoon. 
Miestyöt ksityökaluin (kolat, lumilapiot, harjat, petkeleet) joudu-
taan tekemöön portaissa ja muissa ahtaissa paikoissa. 

Kaikkia lueteltuja työyksiköit ei yleens ole samassa tiemestaripii-
riss kytettviss. Valinta tapahtuu vallitsevien tarpeiden ja mah-
dollisuuksien mukaan. 
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Kuva 23. Kevytliikenteen teiden lumenpoiston tavallisin ty6yksikk5 on 
traktori + pienikokoinen vinoaura. 

Ty6menetelmt. Kevytliikenteen teiden lumenpoisto on turvallisuuden 
osalta helpompaa kuin ajoneuvoteiden, koska sekä aurojen että muun 
liikenteen nopeudet ovat pienin. Tyss on silti noudatettava varovai-
suutta ja huomaavaisuutta mm. jalankulkuryhmi kohtaan. 

Aurauskertojen lukumr riippuu tien leveydest ja kalustoyksikös-
t. Kapeat tiet (2,5 m) saadaan yleens yhdel1 traktoriauran ajoi- 
la liikennöitvn kuntoon. Lumi siirretn sille puolelle, jossa on 
enemmän tilaa, useimmiten kauemmaksi ajoneuvotiest. Vhnkin levem-
mill teillä on ajettava kaksi aurauskertaa, jolloin lunta siirretn 
kummallekin puolelle. Lumivallien loitontaminen saattaa vaatia my6-
hemmin jlkiaurauksia. - Alustert ja etenkin lumilinko antavat yh-. 
dell ajolla kapeamman puhdistusjljen kuin traktori + vinoaura. 

Lapioin ym. ksity6kaluin tehtv 	miestyöt tarvitaan portaissa, 
ylikulkusilloilla, tunneleissa ja vhisess mrin myös risteyskoh-
dissa lumipaakkujen poistamiseen. Miesty6t ei pidä vheksy, sillä 
se parantaa usein tuntuvasti talvihoidon tasoa ja jalankulun turval-
lisuutta ja miellyttvyytt. Etenkin tunnelien sek ylikulkusiltojen 
kuntoon on syytä panostaa niin paljon voimavaroja, että kevytliikenne 
kytt niitä tarkoitetussa laajuudessa, kuva 24. 



'4 	 4 

Kuva 24. Jos konekalusto ei sovellu käyttöön, kevytliikenteen tunnelit 
ja sillat on hoidettava miestyön. Liikennekelpoisuudesta on huoleh-. 
dittava joka tapauksessa talvellakin. 

2.85 Taajamatiet 

Taajamateit ovat kadut, rakennuskaavatiet ja taajamien yksityiset 
tiet. Suurin osa niist kuuluu kuntien ja yksityisten tontinomistajien 
kunnossapitoon. Tss yhteydessä tarkastellaan vain taajamien yleisin 
teitä, jotka teknisesti vastaavat lhinn pliikennekatuja korotet-
tuine ja1kakytvineen ja istutuksineen. Reuna-alueilla yleiset tiet 
ovat enemmän maaseututeiden kaltaisia, jolloin lumenpoistokin tapahtuu 
vastaavalla tavalla. 

Keskusta-alueiden taajamateiden lumenpoistossa on seuraavanlaisia ero-
ja maaseututeihin verraten: 

- tiehen useimmiten liittyv korotettu jalkakytv on aurattava 
yleens heti ajoradan aurauk sen jälkeen. 

- liikenne ruuhkautuu ajoittain, mikä haittaaaurausta, ellei sitä 
ole ehditty hoitaa jo aamuyöll 

- erikoisrakenteiden suuri mr4 (kaivonkannet,reunatuet, tontti-
ym. liittymien eptasaisuudet) vaativat erityistä valppautta ja 
ne hidastavat aurausta, samoinkuin mandolliset taajamatien var-
teen pys4k5idyt ajoneuvotkin 

- lhell sijaitsevien rakennelmien vuoksi ja vapaan tilan puuttues-
sa lunta ei pyrit heittmn mandollisimman etlle vaan pikemmin-
kin siirtmn sopivaan lumenkerystilaan 

- lumenkerystilan ahtauden vuoksi on lumen poiskuljetusta 
runsaasti. 

3t 



35 

Kaikkiaan taajamateiden lumenpoisto on hitaampaa ja kalliimpaa kuin 
muun vastaavan tieosuuden puhtaanapito. Työ on suunniteltava hyvin ja 
aura-auton sekö tiehöylön kuljettajien on syyt tutustua taajamissa 
aurausreittiins jo ennakkoon mandollisimman tarkasti. Erityisesti 
silloin, kun reitit vaihtuvat. 

2.86 Erikoisalueet 

Erikoisalueilla tarkoitetaan tss yleisten teiden linja-autopyskke-
j ja muita liitnnistasanteita, liittymö- ja risteysalueita sekö 
pysköinti- ja levöhdysalueita. 

Linja-autopyskit, maitolaituritasanteet ja kapeat kuormausalueet py-
ritön auraamaan jo varsinaisen ajorata-aurauksen yhteydessL Jos me-
nosuuntaan aurataan kaksi kertaa, tasanteet aurataan vasta jlkimmi- 
sellu kerralla. Tasanteen kohdalla kaarretaan oikealle niin paljon 
kuin työleveys sallii ilman ett keskemml1e tietä j4isi vastaavasti 
auraama-tonta lunta. Jos yksikköön kuuluu sivuaura, tasanteet aurataan 
sen avulla. 

Ellei oikealle kaartaminen ky pinsö muun tien aurauksen krsimtt 
jlkimmisellköön aurauskerralla, on kaksi muuta menetelmö pysökki-
tasanteiden auraamiseksi: 

a) Tie aurataan suoraan myös tasanteen kohdalla. Yksikkö pysytetön 
tasanteen jölkeen ja peruutetaan tasanteen alkuun, minkö jölkeen 
kaarretaan oikealle ja aurataan tasanne puhtaaksi. 

b) Otetaan työhön kanden auran työyksikkö, jolloin kapasiteetti riit-
t 	leveillökin teillö tasanteiden auraamiseen jlkimmisell ker- 
ralla. 

Menetelmö a) peruutuksineen onnistuu vhliikenteisillö teillö ja vil-
kasliikenteisillökin teillä, jos ty6ss ollaan jo aamuyöllö. Suurten 
kaupunkien ympäristön pöteill4 on turvauduttava kanden auran menetel-
mn b), etenkin kun pysökkeihin usein liittyy korotettu odotustil.a ja 
lumenpoisto on tehtövö reunoja myöten. - Poikkeustapauksissa, jos au-
rausreitti on lyhyt ja linja-autopyskkej köytetöön yöhön, voidaan 
ajaa kolmas aurauskerta pelkkien pysökkitasanteiden puhdistamiseksi. 
Tavallisimmin pysökit on saatava kuntoon nopeasti ajoradan aurauksen 
jölkeen. 

Jos linja-autopysökillö on pysökkikatos, on mandollisuuksien mukaan 
rajoitettava katokseen lentövön lumen mööröö, kuva 25. Keinoina ovat 
suihkunohjaimen köyttö tai aurausnopeuden alentaminen. 



Kuva 25. Pyskkikatoksen tulisi olla kyttökunnossa talvellakin, ku-
ten kuvan tapauksessa. Jos katos on tynn lunta, joutuu 
ao. kunta puhdistamaan sen miestyön. 

Liittym- ja risteysalueet aurataan sivutien (]iittyvön tien) aurouk-
sen yhteydessä. Törkeimmt tieosuudet aurataan ensin, puuttumatta 
liittymiin. Siinä vaiheessa kun reitill tulee vastaan jo aurattu 
yleinen tie, aurataan myös liittym. 5ek4 avoimissa ett saarekkeel-
lisissa liittymissö auraus tapahtuu liikenteen suuntaisesti. Työ aloi-
tetaan keskeltö tietä ja viimeisell aurauskerralla siirretn lumi 
pientareelta luiskaan. 

Valtaosa kaikista liittymist on yksityisten teiden 1iittymi ja nii-
den hoito on yksityisen tien kunnossapitjn asia. Jos yksityinen tie 
liittymineen on ehditty aurata jo ennen yleist tietä, ei y1eist 
tietö aurattaessa saisi liittymö tukkia vaan jöttö liittymön kohta 
ainakin löpiajettavaan kuntoon. Vastuu liittymön liikennöitvyydest 
on silti yksityisen tien kunnossapitjll. 

Niissä tapauksissa joissa ptiehen liittyy kevytliikenteen tie joka 
kulkee yksityistien poikki, kunnossapitovastuu yksityistien pitjölle 
kuuluu yleisen tien reunaan saakka. Siten kevytliikenteen tien ja p- 
tien völisen yksityistieosuuden hoito kuuluu yksityistien pitjölle. 

Pysk5inti- ja 1evhdysa1ueet aurataan useimmiten erikseen, itse tien 
aurauksen j1keen. Poikkeuksia ovat yksittäiset alueet vhöliikenteis-
ten teiden varrella. Ne on kytnn6llisint aurata jo varsinaisen tien 
yhteydessä. 

Jos pysköintialue on suuri ja sijaitsee vljssö maastossa, se voi-
daan aurata samalla kalustolla kuin varsinainen tiekin. Aurattava pin-
ta-ala on syytö supistaa koko aluetta pienemmksi, mikäli sen talvi- 
käyttö on selv'sti vhisemp 	kuin keskyttö, kuva 27. - Jos alue on 
pienehkö tai liittymiltöön andas, on työyksiköksi yleensä sopivin TR 
tai PA + alueaura. 
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Kuva 26. Pyskinti- ja levhdysatuei1la voidaan aurattava pinta- 
ala jtt 	harkinnan mukaan koko aluetta pienemmäksi. 

2.87 Risteyssillat ja rautatien tasoristeykset 

Risteyssillat (ylikulkukytvt, ylikulkusillat) muiden teiden ja 
rautatien yli ovat vesistösilloista poiketen ongelmallisia sikäli, 
ett lunta ei saisi pudota alapuoliselle liikennevyllle. 

Psnti kaikkien risteyssiltojen lumenpoistossa on se, että auraus- 
nopeus pidetn niin aihaisena, ett lunta ei mainittavasti lenn 
alapuoliselle vyllle. Lumi ainoastaan tyc5nnetn ajoradan reunaan, 
mistä se myhemmin siirretn lhimpn luiskaan tai kuljetetaan 
pois. Sopiva ajonopeus vinoauralla on n. 10.. .20 km/h, ellei lumi- 
suihkun tarkkailu anna aihetta nopeuden muuttamiseen. Jos aurauskulma 
on sdettviss, voidaan lyhyill risteyssilloilla lumi työnt 	sil- 
lan ulkopuolelle luiskaan. 

Jos risteyssillalla on korotettu jalkakytv, tilanne on helpompi 
sikäli, että lumivarasto voidaan muodostaa jalkakytvn ajoradan 
puoleiseen reunaan, kuva 27. Jalkakytv aurataan yleensä viimeisenä 
(tavallisesti traktoriauralla), jolloin sinne kertynyt lumi tybnne-
tn reunalle odottamaan poiskuljetusta. 

Kuva 27. Esimerkki lumen tilapisvaraston muodostamisesta risteys- 
sillan jalkakyt'vlle. Numerot ja nuolet osoittavat auraus-
jrjestyst ja -suuntaa. Vhinen lumikasa voidaan muodos-
taa myös jalkakytvöttömön sillanpuoliskon kaiteen tyveen. 
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Pelkän kevyen liikenteen ylikulkusilloilla tai -köytvill lumen 
kerystila on pieni ja lunta joudutaan poistamaan myös miestyönö. 
Mikäli lumi on kevyttä pakkaslunta, sen lentminen tuulen mukana 
alaspäin ei vlttmtt ole haitallista. 

Rautatien ylikulkusilloilla on noudatettava muuten samaa menettelyö 
kuin teiden risteyssilloilla, mutta jos alla on shkörata, varovaisuu-
den on oltava ehdoton. Ajojohtoihin ei koskaan saa osua yhtenistö lu-
misuihkua, joka voisi aiheuttaa s'hköiskun. Varovaisuus koskee myös lu-
men kuormaustöitö. Erikoistapauksissa on syytä tiedustella lisohjeita 
VR:n rata-piireist. 

Rautatien tasoristeykset. Myös rautatien tasoristeykset ovat vaippaut-
ta vaativia erikoiskohteita. Aura-auton oman turvallisuuden lisksi on 
huolehdittava siitä. että iunaliikenteelle ei koidu varoi. 

Aura-auton nopeus on pidettv aihaisena (10...20 km/h) ja on varotta-
va, että auran jalakset tai ter eivät vahingoita raiteen ylikulku- 
laitteita. Koska myös laippauriin voi kulkeutua lumen seassa kiviä 
tms.,on aura-auto yleensö pysytettv ylityksen jölkeen tilanteen to-
teamiseksi. Laippaurat puhdistetaan lumesta ja muista tukoksista sopi-
valla ksityökalulla. 

2.88 Jtiet 

Jlle tehtyjä erityisiä talviteit yllpidetn lossi-ja 1auttavy-
lill sekä saaristossa. Lurnenpoiston mörW lis 	se, että jöteihin 
kuuluu usein kaksi ajouraa, joiden sijaintia voidaan joutua talven ai-
kana muuttamaan. Yhden yksisuuntaisen ajouran aurausleveys on 5.. .10 
m. 

Jteiden hoidon ja ylY4pidon perustavoite on tien joka kohdassa lii-
kennemerkeill ilmoitettu turvallinen kantavuus. Trnö tavoite koskee 
auraustakin sikäli, että suuria lumivalleja ei saa pstö muodostu-
maan, koska vallit synnyttvöt halkeamia tai murtumia, jöpinnan pai-
numista ja veden nousua jölle. 

Lumi poistetaan jtielt jollakin seuraavista kalustoyksiköist: 

- kevyt KA + krkiaura tai vinoaura, TR + vino- 
aura, KA + vinoaura tai TR + lumilinko 

Eniten käytetty ajoneuvo on kevyt kuorma-auto tai traktori. Jos jW 
kantaa tavallisen kuorma-auton ja vinoauran, lumenpoiston teho kas-
vaa. Lisäksi kytetöön aurausvallien poistamiseen lumilinkoa. 

Jteill työturvallisuus vaatii erityishuomiota. Mm. traktorit ja 
muut kevyet ajoneuvot varustetaan kellukkeilla, jotka voidaan tehdä 
esim. tyhjist peltitynnyreistL 

Aurausviitoitus on myös jöteill vlttmtön. Viitoitus osoittaa 
kulloinkin turvallisen reitin ja myös tilap4isist halkeamista voi-
daan varoittaa aurausviitoilla. Merenselill tulisi havaitsemisen 
helpottamisen takia kyttö mnty- tai kuusiviittoja. 



2.89 Lumen poiskuljetus 

Lumen auraaminen kasoihin, kuormaus ja kuljetus kaatopaikalle ovat 
tyypi1lisi kaupunkien lumenpoistotehtvi. Yleisten teiden osalta on 
kuormaus- ja kuljetustarve verrattain vhinen, mutta tulee kuitenkin 
kysymykseen seuraavissa tilanteissa: 

- risteys- ja ylikulkusilloilla koko talvikaudenajan, koska lunta 
ei saa pudottaa alapuoliselle liikennevyllle 

- kevytliikenteen teiden kapeilla vlikaistoilla, alikulkutunnelien 
rampeissa ja tarvittaessa tunnelien sisl1kin, jos sinne on ki-
nostunut lunta 

- taajamien eri kohteissa ja pyskc3intia1ueillasek tukikohtien pi-
hoilla aina kun lumen varastotila ky niukaksi 

- ahtaissa liittymiss ja risteyksiss sekä rautatien tasoristeyk-
sien lheisyydess lopputalvella, jos vallien leikkaamisella ei 
saada riittvn pitkin nkemi, kuva 28 

- kinosten tukkimien kapeiden teiden avaamisessa,jos krkiaura1la-
kaan ei pst eteenpäin. Tällöin ei kuitenkaan yleensä tehdä 
poiskuljetuksia. 

Kalusto. Lumen kuormaukseen kytetn seuraavia vaihtoehtoisia työyk-
sik5it: 

- TR + lumikauhalla varustettu kuormain 
- KUP + lumikauha 
- TR + lumilinko 

Lisäksi kaikkein ahtaimmissa kohdissa, kuten vaurioherkkien rakentei-
den vieressä lumi poistetaan lapioilla miesty5n. 

Kuljetuksiin kytetn ensisijaisesti korkeilla lumilaidoilla varus-
tettuja kuorma-autoja. Lyhyill etisyyksill ja siellä miss kuor-
mauspaikalle ei pWst kuorma-autolla, turvaudutaan traktorin per-
vaunuun. Vaihtoehtona on lumen siirtäminen kauhassa vljempn koh-
taan, jossa se lastataan kuorma-autoon. 



Kuva 28. Lumen poiskuljetus voi olla tarpeen mm. nkemien parantami-
seksi risteysalueilla lopputalven aikana. 

Ty5menete1mt. Ahtaissa paikoissa on kytettv riittvn pientä ja 
ketter 	kuormauskonetta. Erityisesti on varottava reunatukia, liiken- 
nemerkkej ja istutuksia. 

Kuormauksen suoritusajankohtaa valittaessa on otettava huomioon lii-
kenteen vaihtelut. Ruuhka-aikoja on syytä völtt 	kokonaan ja muina- 
km ajankohtina on varauduttava liikenteen vaatimaan joustavuuteen. 

Ennen työn alkua on molempiin lhestymissuuntiin. asetettava tarvit-
tavat varoitusmerkit, puomit ja vilkut. Lisäksi on aina tarvittaessa 
jrjestettv paikalle liikenteen ohjaus. 

Yleisten teiden osalta on mandollisimman usein pyrittv pelkkn lu-
mensiirtoon ahtaasta ja esim. nkemi rajoittavasta kohdasta vljem-
pn tilaan, jossa lumi saa aikanaan sulaa. Siirtoetisyys voi olla 
enintn n. 100 m. Muulloin turvaudutaan kuljetukseen 1himlle lumen- 
kaatopaikalle. 

Lumenkaatopaikat. Jtehuoltolain (763/1978) mukaan lunta ei saa kul-
jettaa muualle kuin sitä varten varatuille kaatopaikoille, joiden jr-
jestminen on kunnan asia. Kaupungit ja kunnat ovat perustaneet lumen- 
kaatopaikkoja pasiassa vesistöjen jlle ja rannoille mm. vedenpuh-
distamojen laskuojiin, mutta yh useammin myös sopiville aukeille maa- 
alueille. Tiedot lumenkaatopaikkojen sijainnista on saatavissa ao. kun-
nasta. 

2.90 Sohjonpoisto 

Sohjonpoisto on kehittynyt muusta aurauksesta erottuvaksi tehtvksi 
vasta teiden talvisuolauksen yleistytty 1970-luvulla. Suolattaessa 
syntyvän sohjon poistaminen tielt on vlivaihe pyrittess lumisesta 
tai liukkaasta kelist paljaaseen ja mrkön keliin. 

LQ 
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Kalusto. Ajoneuvoteiltö sohjo poistetaan jollakin seuraavista tyiiyksi-
köistö: 

- KA + sohjoaura (useita erilaisia tervaihtoehtoja) 
- KA + aluster (kumiteröllö varustettu) 
- KA + vinoaura + sivuaura 
- TH + sohjoterö. 

Kevytliikenteen teillli köytetön pöasiassa seuraavia yksiköit: 

- TR + sohjoterllö varustettu vinoaura 
- TR + siirtv harjalaite (erityisen vaativissa kohteissa) 

Olennaista kaikille työkoneille on se, ettö tiehen koskeva osa on 
joustava (kumia tai harjasainetta).Jos kysymyksessö on sohjoksi peh-
menneen polanteen auraus, työ voidaan tehdö myös tavallisella auraka-
lustolla. Poikkeustapauksissa voidaan myös muuta sohjoa poistaa ta-
vallisella vinoauralla, jos sen terkulma saadaan suureksi (löhelle 
90 astetta) eikä pööllyste ole kulunut syville urille. 

Kaluston tarpeen tiemestaripiiriss ratkaisee yleensö se, kuinka suu-
ri on koko sohjonpoistotarve,koska alueelliset erot ovat erittöin 
tuntuvat. Kaupunkien ympöristössö ja rannikkoseuduilla tarve on suu-
rin ja pienentyy sisömaahan ja Pohjois-Suomeen tultaessa. 

Työmenetelmt. Sohjoa poistetaan enimmin pööllystetyiltö teiltö. iii-
jysora- ja sorateill sohjoa joudutaan poistamaan vain kun on satanut 
runsaasti nuoskalunta tai kun paksu lumipolanne pehmenee kevöttalvel-
la. 

Sohjonpoistossa ajonopeus on jonkin verran pienempi kuin lumenaurauk-
sessa, koska sohjoa ei heitetö kauas vierialueelle vaan löhinnö siir-
reetöön vain tien luiskaan. Sopiva perusnopeus leveöllö tiellö on 
40.. .60 km/h. Liian suuri nopeus huonontaa leikkaustehoa, etenkin jos 
sohjokerros on paksu. 

Sohjonpoisto olisi edullista tehdö samanaikaisesti koko ajokaistan le-
veydeltö. Ellei siihen ole mandollisuutta, työ aloitetaan yhdell ko-
neella keskeltö tietä, johon usein on jo kertynyt liikennettö haittaa-
va sohjokarho. Toisella ajokerralla aurataan reunan puoli tiestö. 
Moottoriteill ja muilla monikaistaisilla teillö köytetöön mandolli-
suuksien mukaan kanden tai kolmen työkoneen muodostamaa yksikki5ö, joka 
siirtöö sohjon kohti oikeanpuoleista luiskaa. Työkoneiden pitisi lii-
kenteen salliessa toimia löhempönö toisiaan kuin aurauksessa, jotta 
sohjo ei leviöisi uudestaan jo auratulle pinnalle. 

Tietyn pulman aiheuttavat ajoradan kulumisurat ja muu epötasaisuus, 
jotka huonontavat työjölke. Tienpintaan mukautumisen parantamiseksi 
sohjoauran terö voi koostua kandesta tai useammasta pystysuunnassa 
liikkuvasta osasta. Silloin on kuitenkin työnopeus pidettövö verrat-
tain aihaisena, n. 25.. .35 km/h. Tasaisella tienpinnalla antaa yhte-
nöinen sohjoauran terö riittövön hyvän tuloksen ja työnopeus voidaan 
pitäö suurena, 50.. .60 km/h, vaikka sohjokerros olisi paksukin. Pien- 
kohteissa, kuten kevytliikenteen teillä saadaan paras työjölki siirtö-
völlö harjalaitteella, joka lakaisee tienpinnan puhtaaksi. 



2.91 Vallien madaltaminen 

Vallien leikkaustarve. Tien reunoille vähitellen kertyvt lumivallit 
vaikeuttavat lumenaurausta ja pienentvt nkemi, minkä vuoksi valleja 
joudutaan keski- ja lopputalvella madaltamaan. Korkeista valleista on 
seuraavia haittoja: 

- auraus vaikeutuu jos lumisuihku pysähtyy valliin; tien kinostu-
misalttius kasvaa 

- tarvittavat nkemt pienentyvt tien kaarteissa ja liittymiss 
ja paikoin myös liikennemerkkien havaittavuus kärsii, kuva 29 

- kevll sularnisvedet valuvat ajoradalle, jos valli ulottuu tien 
nientrnil. 

Kuva 29. Korkean lumivallin yli ei ne ilman ettval1ia madalletaan 
talvikauden aikana. 

Vallien syntyä pyritn ehkisemn kyttm1l harkitusti kinostimia 
ja kauas heittvi lumiauratyyppej. Tst huolimatta valleja joudu- 
taan madaltamaan liittymiss ja hitaasti aurattavissa mutkaisissa 
tienkohdissa. Vhlumisilla pengerosuuksilla ei valleja yleensä tar-
vitse madaltaa lainkaan. Moottoriteill ei keskikaistan vallia yleen- 
s leikata, mutta se työnnetn kevättalvella loitommaksi, jottei 
ajoradalle valuisi sulamisvesi. Kevytliikenteen teillä valleja ma-
dalletaan tarpeen mukaan lhinn sohjo-ojien valmistelutoimenpiteen. 

Leikkaamattoman vallin suurin sallittu korkeus tien pinnasta on n. 
0,8...1,2 m, riippuen tien geometriasta ja kinostumisalttiudesta. Ta- 
voitekorkeus leikkaarnisen jälkeen on n. 0,4.. .0,6 m tien pinnasta. 
Valleja ei leikata alle 0,3 m korkuisiksi, jotta aurausviitat voisivat 
taipua katkeamatta ja jotta tien reunalinja olisi edelleen erotetta- 
v issa. 

Kalusto. Vallien madaltamiseen kytetn seuraavia vaihtoehtoisia työ-
yksiköit: 

- KA + vallinleikkaaja (nopea; kustannuksiltaanyleens edullisin) 
- TH + vallinleikkaaja tai ojasiipi (suuri ulottuvuus, jos tien 

reunalla on tilaa) 

1+2 



- TH + lumisiipi tai emtern jatke 
- kuormauskalusto: KUP tai TR + kuormain tai KA +lumikauha (lyhyi-

den kinostuneiden tienkohtien ksitte1yyn, jolloin lumivalli vain 
työnnetnulommaksi). 

Vallin madaltamisen ja loiventamisen j4lkeen on tien reuna useimmiten 
puhdistettava tielle valuneesta lumesta. Työ tehdään kerta-aurauksena 
tavallisella vinoauralla. 

Tymenete1mt. Jos tiellä voidaan noudattaa tasaista ja suurehkoa ajo- 
nopeutta (30. . .50 km/h) ja vallien lumi on keskitalven pehmet lunta, 
kuorma-auto leikkuuterineen on tehokkain työyksikkö, kuva 30. Korkei-
sun ja leveisiin valleihin, kovaan lumeen ja yleensä vaikeisiin olo-
suhteisiin soveltuu parhaiten tiehöy1 + lumisiipi, kuva 31. 

Kuva 30. Kuorma-auton vallinleikkaaja työssä. Laitetoimii pystysuo-
ran joustoliikkeen osalta hydraulisesti. 
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Kuva 31. Tiehöylön 1umisiivell on suuri ulottuvuus, mutta erilaiset 
reunaesteet voivat haitata töyden hyödyn saamista. 

Kapeilla ja mutkaisilla teillö on erilaisia ahtaita kohtia ja reuna-. 
esteitö niin paljon, että kuljettaja joutuu tavan takaa pienentmöön 
työkoneen tern ulottuvuutta tai siirtymöön osittain tien vasemmal 
le kaistalle. Nöihin kohtiin on jrjestettv'd liikenteen ohjaus. 

Lumivallista ei pidö yritt 	leikata enemp 	kuin n. 0,5 m paksuinen 
"siivu" yhdell kerralla, jottei lumi valu auran tai leikkuuterön yli 
tielle ja jottei valliin muodostu uutta haitallista kynnyst. Hyvin 
korkeat vallit leikataan 2...3 ajokerralla. 

Lyhyet ja korkeat vallit esim. liittymiss madalletaan sopivimmin 
kuormauskalustolla. Lumivalli työnnetöön samalle puolelle ulommaksi 
luiskaan vallia samalla loiiventaen. Ellei tölle toimenpiteelle ole ti-
laa, lumi siirretöön kuormaimella tien vastakkaiselle puolelle. 

Tielle valunut lumi voidaan aurata kerta-ajona työpivön pttyess. 

Kun aurausviitoista osa katkeaa vallinleikkauksen aikana, on jölkiau-
rauksen yhteydessä arvioitava, tarvitaanko viel tydennysviitoitusta 
ja lisöttövö viittoja töllaisiin kohtiin. 

2.92 Sohjo-ojat 

Lumivallien madaltaminen ei yksinn riitä estmön sulamisvesien va-
lumista ajoradalle. Pivöllö sulava ja yöllö jötyvö vesi synnyttöö 
vaarallista liukkautta ennalta arvaamattomiin kohtiin. Veden valuminen 
estetöön sohjo-ojilla, jotka ovat tien reunalle lumivallin tyveen lei- 
kattavia matalia vakoja, kuva 32. Soratei1l sohjo-ojat lyhentövt 
tuntuvasti pintakelirikon kestoaikaa. Pöllystetyillö teillö sohjo-
ojien sekä pientareelle muodostuu polantein poistaminen on trke 
kaarteissa, joissa on yksipuolinen kaarrekaltevuus sekö notkopaikoissa 
joihin sulamisvedet kerntyvöt suuriksi lammikoiksi. 

Lt 



Kuva 32. Sohjo-oja voidaan leikata lumivalliin mm.tiehöylön lumisii-
vellö. 

Sohjo-ojan tekemisen kalustovaihtoehdot ovat samat kuin vallien ma-
daltamisessakin. Ojaviisteen teko ky kuitenkin helpommin ja nopeam-
min kuin vallin leikkaaminen eik jölkiaurausta tarvita. Luiskasta 
valuville vesille riittöö aivan matala 	joka sulaa nopeasti suu- 
remmaksi. 

Vallin leikkaaminen tai työntminen ulommaksi on tarpeellinen esityö 
myös sohjo-ojien kannalta, koska korkean vallin tyvessö ei matala oja 
söilyisi tukkeutumatta. Sohjo-ojien teko aloitetaan kevöttalvella 
ajankohtana, jolloin aurinko alkaa sulattaa lunta. 

Jos sohjo-ojan teon jölkeen pyryttöö lunta niin paljon, ettö tien 
reunaa on vaikea havaita, oja on avattava uudelleen. Se on helpompi 
toimenpide kuin aurausviittojen pystytys takaisin osoittamaan reuna- 
linjaa. 

Sohjo-oja tehdöön tarpeen mukaan myös kevytliikenteen teille. 

2.93 Toimenpiteet aurauksen j1keen 

Ilmoitukset. Jos kuljettaja havaitsee aurausviittojen puuttuvan tar- 
peellisista kohdista tai niitä rikkoutuu auraustyön aikana, asiasta 
tiedotetaan työnjohdolle reitilt palattua. Kiireelliseksi arvioitavis-
sa tapauksissa ilmoitus annetaan jo aurausreitiltö radiopuhelimen avul-
la. Samoin ilmoitetaan mandollisista muista työn aikana todetuista vaa- 
ratekijöistö, kuten kohoilla olevista kaivonkansista, tms. esteist. 
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Kaluston kunnon tarkastus. Auton ja auran tai muun työkoneen kyttö-
valmius todetaan ajokierroksen ptytty. Likainen aura on syytä pestä, 
jotta mandolliset viat, kuten hydrauliikan vuodot, terön kiinnitys ja 
sen kuluneisuus ovat helpommin havaittavissa.Tarkastus suoritetaan jo 
ennen auran siirtoa varastohalliin tai -alueelle, jotta mandolliset 
huoltotylit eivät pöse unohtumaan. Rikkinist auraa ei saa siirt 	va- 
rastoon ilman korjaustyötö. 

Si1ytys ja huollot. Aurat ja muut lumenpoistokoneet söilytetn var-
sinaisena aurauskautena useimmiten ulkotiloissa, mutta pitemmt väli-
ajat mieluiten sishallissa. Ulkona söilytettess auraa ei ajeta kiin-
ni lumivalliin, jottei se juutu siihen, jolloin seuraava lähtö vaikeu-
tuisi. 

	

3. 	LIUKKAIJDENTORJUNTA 

Liukkaudentorjunnalla parannetaan tien pinnan kitkaa sulattamalla 
suolalla lumi- tai jökerros tai levittmö1l hiekoituskiviainesta. 
Liukkaudentorjunnan osalta on kussakin talvihoitoluokassa mritelty 
tienpinnalta vaaditut kitka-arvot (mitataan) ja tien pinnan kuvaus 
(arviointia varten) sekä tarvittavien toimenpiteiden laatu, laajuus 
ja ajoitus kitka-arvojen alittuessa. 

Tössö talvihoito-ohjeen II osan 3.luvussa ksitelln liukkaudentor-
juntamenetelmi. Toiminnallisena tavoitteena on yhten4istö kuntota-
voitteet ja toimenpiteet niin pitkälle kuin se alueellisten serojen 
perusteella on mandollista. 

	

3.1 	Suunnittelu 

Suunnitelmasta tulisi kyd ilmi mm. 

- ajoitukset työajan ulkopuolella (arkiaarnujen ja viikonlopun 
osalta ja tmp:n rajoilla (tärkeimpien teidn ajallisen laatuta-
soeron 1yhentmiseksi) 

- kaluston miehitys (henkilövaraukset) 
- materiaalitarpeet (suola + hiekka + muut) 
- kalusto ja 1islaitteet 
- suunnitelmakartta, jossa esitetn 

-- läpi talven suolattavat tiet 
-- syys- ja kevöttalvella suolattavat tiet 
-- pistehiekoituskohteet 

- suolaus- ja hiekoitusreitit 

3.2 Yleiset periaatteet 

Liukkaudentorjunnan tarpeen ja aloittamisajan arvioimiseksi on tarkoin 
seurattava söötilan muutoksia sek kelitilannetta talvihoito-ohjeen 1 
osassa möriteltyjen toiminta-ajatusten mukaisesti. Niillä teillä, 
joilla esim. yleisötilaisuuksien johdosta liikennernööf4t oleellisesti 
kasvavat, on liukkaudentorjuntaa tehostettava. Seurantaa tuetaan tek-
nisesti tiesasemil1a ja meteorologisesti tiesöpalvelulla. 
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Kun liukas keli on syntymässä tulee tapauskohtaisesti harkiten ryhtyä 
ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin. Syys- ja kevättalven yleisiä jää-
kelejä sekä myös ns. kohteittaisiin "kylmäjärviin" syntyviä jääkelejä 
torjutaan mandollisuuksien ja aluetuntemuksen mukaan jo ennen niiden 
syntyä. Erityisen tärkeää on huolehtia liukkaudentorjunnasta syksyn 
ensimmäisten liukkaiden kelien alkaessa, koska ajotapatottumuksen muu- 
tos kesäkelien jälkeen tapahtuu tietyllä viiveellä talvikelien jo 
alettua. 

3.3 Liukkaudentorjtzitakiytntö 

Seuraavassa käsitellään liukkaudentorjunnan käytännön toteutusta sil-
mnällä pitäen th-ohjeen 1 osan toimenpidemäärittelyä. 

3.31 Suolaus 

Suolaa käytetään sekä syntyneen jääpeitteen sulattamiseen että enna-
koiden jääpeitteen synnyn estämiseen. Lisäksi suo].a vähentää kostean 
lumen polanturnista tien pinnalle ja siten edistää lumen ja sohjon 
poistamista. Suolan käytössä tulee ottaa huomioon seuraavanlaisia te-
kijöitä ja olosuhteita: 

1) Jos tien pinta on ennekkosuolauksessa kuiva, liikenne ja tuuli 
lennättävät suolan tieltä pois, eikä suolauksella ole toivottua 
vaikutusta. Suola on siroteltava juuri ennen liukkauden syntymis-
t•a. 

2) Pakkasella on tarkoin harkittava suolaukseen ryhtymistä ennen lu-
misadetta, sillä pakkaslumi ei tartu kuivaan tien pintaan. Tällöin 
liikenne ja tuuli saattavat pitää tien paljaana. Ennakkoon tehty 
suolaus tekee tien tällaisissa tapauksissa märäksi ja alussa soh-
joiseksi ja myöhemmin satava lumi tarttuu tienpintaan ja polantuu. 

3) Ennen suojalumen satamista tulisi tielle levittää suolaa vain sen 
verran, että lumi pysyy pehmeänä eikä tartu tien pintaan. Sateen 
jälkeen tai tarvittaessa sen aikana aurataan lumi pois. Kuitenkin 
viimeistään silloin, kun tien hoitoluokan mukainen maksimilumimää-
rä saavutetaan. Aurauksen jälkeen mandollisesti jäävää ohutta ir-
tonaista lumikerrosta ei tarvitse poistaa suolalla ellei keli muu-
toin ole liukas, sillä liikenne kuluttaa sen yleensä nopeasti 
pois. 

4) Sohjo tulee poistaa viimeistään toimenpideajan kuluessa aurauksen 
ja suolauksen jälkeen, jotta sohjoliirtovaaraa ja tuulilaseja ii- 
kaavaa sohjon roiskumista ei pääsisi syntymään. Lämpötilan laski-
essa muodostuu suolansekaisesta sohjosta tien pintaan vaikeasti 
poistettava jääkerros. Tämän takia sohjo on poistettava kokotien 
leveydeltä eikä keskitielle saa jättää ajoturvallisuutta vaaranta-
vaa sohjokarhosta. (Ks. kohta 2.90). 

5) Lumisateen aikana lähellä 0°C:n lämpötilaa suolaa käytetään vain, 
jos lumimäärä on niin vähäinen, ettei sitä mekaanisesti ole tar-
peellista poistaa ja jos se muodostaa liukkautta. 



6) Mikäli suolaukseen ryhdytn lumisateen jälkeen, tulee ennen liuk-
kaudentorjuntatoimenpiteit poistaa irtonainen lumi. Erityisesti 
lämpötilan laskiessa tulee suolan kytöss noudattaa harkintaa. 
Pelkän suolan käyttö voidaankin lopettaa tienpinnan olessa noin 
-5°C lmpötilassa. Jos lmpötila sitä vastoin nousee, voidaan suo-
laus aloittaa tarpeen mukaan tienpinnan olessa noin 10°C ]mpöti-
lassa. 

7) Jos suolauksen jTkeen lmpitila ylltten laskee ja muodostuu suo-
laliuosjt, voidaan liukkautta vhent 	levittmll suolahiekkaa 
0,6 m3itd/km. 

8) Kun lämpötila on OOC:n tuntumassa ja suolattava jpolanne on ohut, 
kuivaa tienpinta useissa tapauksissa, kun kytetWn pienin suola-
mriL Suolan annostelun tulee olla 3-5g/m2. Pinnan kuivumisen 
edellytyksenä on lisäksi vilkas liikenne. 

Suolan kyttömärt 

Taulukossa 3 on annettu suolan kyttömrt eri vuodenajoille ja olo- 
suhteille. Taulukkoarvot edellyttvt, että suola on riittvn karkea- 
rakeista (maksimiraekoko vhintn 4-6 mm). Hienorakeista suolaa jou-
dutaan yleens kyttmn 10.. .20 % enemmän kuin karkearakeista, koska 
pienet rakeet eivät rei'it 

Taulukko 3. Suolan kertakyttömrt tiekilometrikohden 7,0 metrin 
ajoradalle sekä vastaavat mrt m2  kohden eri olosuhtei-
den mukaisesti. 

1) Li- Sw1nä 	kg/an 	ja 	gIm2  
tia 

2) Syystalvi 3) Kevttavi Keskitalvi 5) 	&u1oin lit*- 
kaai kelin vai- _______ _______ ________ _______ _______________ 

3) Ernen Luni- 
________________ 
4) Lullisateel litessa 

sajetta akaa 

°C kg/Ian gJm kg/lee g/n k/len girn2  kg/lee g/m2  kg/lee g/m2  

-1 )... 70 5... 10 60...140 8... 50... 70 7... 10 1CO...150 15... 	3) 50...1CO 7... 	15 

-1...- 5 50... 7... 13 1cO...1J 15... 90...120 13... 17 150...2X1 14... ! 1cX...2cD 15... 	J 

6) -6...-10 70...120 10... 17 - - - - - - 1OJ...250 15... 35 

Viitteiden selitys: 

1) Lämpötila tienpinnalla 
2) Ennakkoon tien pinnan tullessa kosteaksi 

- mitä vilkkaampi liikenne, sitä vhemmn suolaa 
- mitä korkeampi lämpötila, sitä vhemmn suolaa 
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3) Ennakkoon tien pinnan tullessa kosteaksi (ensimmäiset lumihiuta-
leet sataneet). Jos lumi on suojalunta, riitt 	50 kg suolaa kilo- 
metrille. 

4) Kun lumisade on vhist. Muulloin lumi poistetaan ensin mekaani-
sesti. 

5) Kun tie on yleensä tullut lumesta tai jst liukkaaksi (koko tal-
vi). Kytettv suo1amr riippuu myös liikenteen vilkkaudesta. 

6) Vain moottoriteill ja teillä, joiden KVL > 6000 ajon./vrk. 

Kuva 33. Suolauksen vaikutukset tienpinnalla. 

Suolaa kytettess tulee v1tt 	liian suuren suolamrn kyttö, 
koska se muodostaa tienpinnalle vettä ja nostaa toisaalta kustannuk-
sia. 

Ennen muuta suolan yliannostelua tulee v1tt 	vedenottamoiden suoja- 
alueilla sekä kasvihuone- ja erikoisviljelmien lheisyydess (ks. Poh-
javeden suojelu tien kunnossapitotöiss TVH 743934). 

Suolan sirottelu tulisi ensisijaisesti tehdä lautassirottelulaitteil- 
la, jotka mandollistavat tarkan annostelun sekä suolan sirottelun 
omalta ajokaistalta koko 7,0 metrin työleveydelle. Telasirottelulait-
teella suolattaessa levitetn ajokaista kerrallaan. 

3.32 Suolahiekoitus ja hiekoitus 

Suolahiekkaa/suolaliuoshiekkaa tai mursketta/lajikkeita kytetn 
yleensä silloin, kun tienpinnan lmpötila on ± 0°C:n alapuolella ja 
jWpolanne on kuiva. Pelkk 	hiekkaa; mursketta tai lajikkeita kbyte- 
tn vastaavasti kun tienpinnan lämpötila on yli ()°C ja jolloin pinta 
on joko kostea tai mrk. Hiekoitus on kuntotavoitteista ja kelist 
riippuen joko pistekohtainen tai koko tien ksittvö. 



Kuva 14. Risteyksen hiekoitus kynniss. 

Suolan köytön tarkoitus hiekoituksessa on ainoastaan parantaa hiekka-
rakeiden tarttuvuutta ja vaikutusaikaa tien pinnalla, eikä sulattaa 
lunta ja jöt. Pelkk 	hiekkaa köytetönkin yleisimmin silloin, kun 
lömpötila on yli 0°C tai tien pinta on muuten kostea, koska hiekka py - 
syy töllöin tiellö ilman suolaakin. Toisaalta suola edist 	varastoi- 
dun hiekan sulana pysymist. 

Vaikutukseltaan tehokkain suolahiekka saadaan syntymön siten, että 
hiekka varastoidaan kasaan sellaisenaan ja myöhempi suolan sekoitus 
tehdöön esim. 100 m3 :m annoksina ennakoiden. Sopiva ennakkoaika ennen 
köyttö on 5-6 vuorokautta. 

Kun liukkautta torjutaan hiekalla tai murskeella sirotellaan sitä 
vain sirottelulaitteen levyinen kaista tien keskelle joko pistekohtai-
sena liikenteelle vaarallisissa kohdissa, kuten risteyksiss4, miss 
ja mutkissa tien geometriasta riippuen. Molemmat ajokaistat hiekoite-
taan vain, kun KVL>1500 tai kun näkyvyys on rajoitettu. 

Sellaisiin mkirinteisiin, joissa erityisesti raskaan liikenteen kulku 
vaikeutuu, on tienköyttji varten asetettava hiekkasi1iöit 100-150 
metrin etöisyydelle toisistaan. 
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Kevytliikenteen tie hiekoitetaan vallitsevan kelin mukaan joko koko-
naan tai vain pistehiekoituksena kuten met, risteykset, raput tms. 
kohteet. Syys- ja kevättalvella kytetn tarvittaessa suolahiekkaa. 

Linja-autopyskkitasanteet ksitellän tarvittaessa eri1lisen toimen-
piteen, koska niille syntyy liukkautta silloinkin, kun varsinaisella 
ajoradalla keli. on tavoitekunnon mukainen. 

Taulukko 4. Kiviainesten kertakyttömrt m3itd/km sekä suolamört 
kg/m3itd eri lmpötiloissa 2,5 metrin työleveydelle sora-, öljysora-
ja kestopllysteill. 

Suolaa kg! 
1) Lämpötila C Sr Kp rn3itd 

_0 0,5 0,6 0,6 0 

0 	... 	- 	5 2) 	0,5 0,6 0,6 15 	... 	30 

-6 	... 	-10 2) 0,5 0,6 0,6 30 	... 	50 

1) Lämpötila lhell tienpintaa 
2) Vhgliikenteisill teillä voidaan kyttö myös ilman suolaa 
3) Kevytliikenteen teille 1/3 - 1/2 taulukon mrist. Mikäli kyte-
tän useampia kiviaineslajikkeita kuten luonnonhiekkaa, mursketta tai 
laji.kkeita tulee kytnnöss pyrkiä siihen, ett vesikelien hiekoitus 
tehdn luonnonhiekalla tai murskeella ja pistehiekoitus murskeella 
tai laji.kkeella. 

3.4 Materiaalien laatu ja kalusto 

3.41 Suola 

Liukkaudentorjunnassa kytettv suola on natriumkloridia (NaEl). 
Suolan tulee rakeisuudeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan olla kuvassa 
35 esitettyjen vaatimusten mukaista. Suolaa on saatavissa joko kar-
keampana tai hienompana jauhatuksena. Kytnnössä on todettu, ettö 
karkeampi suola soveltuu parhaiten Itä- ja Pohjois-Suomeen ja hienom-
p1 suola Etelä-Suomeen ja rannikkoseuduille. 



2c _______ 
k"kT/oO 	 6 	',cc7 i,Iene) & 

UT1 ___ 
___________ 	1 :iaksirniraekoko 	< 6 mm 

- 3C1-pit)isuuS 	> 96 % 

Vesipitoisuus 	< 	1 ,.,% 
- 	- 	CCCP/jrvi< 3,0% 

EI 	E 
t C 	£s 7s O 	/ 	2 	4 	321  1 

[m J 	 6 	12 	2 35I,.Ö55 

Kuva 35. Talvisuolan rakeisuusohjealue (VTT:n suositus) 

3.42 Kiviainekset 

Hiekoituksessa voidaan kytt 	joko luonnonhiekkaa,mursketta tai la- 
jikkeita. Hiekan, murskeen ja lajitteen maksimiraekoko on 10 mm. Hie-
koitushiekan rakeisuus- ja murskeen alarajakyrsuositus on esitetty 
kuvassa 36. Hiekan ja murskeen hienoainespitoisuuden tulisi liejuuntu-
misen vMttmiseksi olla mandollisimman pieni erityisesti asutuskes-
kuksissa ja kevytliikenteen teillL Hienoaines aiheuttaa myös haital-
lista tuulilasien likaantumista. 

hiekka 
. 	 . sora . 	 . GEO 

hieno 	keskukarkea 	karkea hieno 	J 	keskikarkea 	J 	karkea 
GEO - 

hieta 	0.2 	 hiekka 2 	 sora 	 20 	kiviä 
karkea hieno 	0.6 	karkea hieno 	6 	karkea 	 pienia 

RT 

1 1 	H /_' 

90 - 	HIE2IORAKEISEMPI AINES - 	 ,.. — - - - 

Märälle tai 	kostealle - 
eo - 	jääo1anteelle Ii 	 - 30 - 	— 

... 	-- —- - —70 10----- 

60 liii,. 4, 	 - - - - - - - - - - - - - 

50 - - 411 - - - - 	- 	- 

-. 40----------- 

30 - — - -- - - - — - 30 - - 
KArJEAr.nKEISEr1PI AI1ES 

20 — - -. .4iiI 
I4umi'olanteille ja 	- 20 

yleensä alem7iastei- 
10 :' — 	selle tiestölle 	— 10 

0.074 0.125 	0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 5 	12 16202532 	64mm 
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Kuva 36. Hiekoituskiviainesten rakeisuussuositus. 
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3.43 Kalusto 

Suolan levityksess tulee ensisijaisesti kyttöö joko sirotteluauto-
maattia tai muuta lautassirottelulaitetta, jotta suolan kertakytt5-
mr saadaan kulloiseenkin tarpeeseen nhden sopivaksi. Suolahiekan 
ja hiekan levityksess kytetön yleens telasirottelulaitteita. Ke- 
vytliikenteen teill kytetn joko traktoreihin tai kevytautoihin 
asennettavaa sirottelulaitetta tai ellei sellaista ole hiekoitetaan 
kuorma-autolla. 

Sohjonpoisto tehdön löhinn sohjoauralla tai KA-alusteröllö. Myös ku-
miterll varustettua tiehöylö voidaan kyttö sohjonpoistoon (ks. 
kohta2.90). 

Tasaushöylys, jolla on myös liukkautta vhentvö vaikutus, tehdn 
jterll varustetulla tiehöylöllö (ks. kohta 4.2). 

3.5 Materiaalien varastointi 

Vaikutukseltaan paras suolahiekka saadaan aikaan sekoittamalla suola 
ja hiekka muutamia vuorokausia ennen kyttöö. Miköli hiekkaan sekoite-
taan jtymisen estmiseksi suolaa, on avokasa peitettvö ja suotoliu-
oksen psy maapern tulee estö annettuja ohjeita noudattaen (ks. 
TVH:n kirje nro Kp-213/7.7.1986 sekä TVH:n julkaisut nrot 743820 "Ke-
vytrakenteinen hiekka- ja suolahalli" sekä 743934 'Pohjaveden suojelu 
tien kunnossapitotöiss"). 

Suola- ja hiekkahallien tulee tytt 	kuivatuksen osalta tie- ja vesi- 
rakennushallituksen antamat ohjeet. 

Suola varastoidaan aina katettuun varastohalliin, jonka lattia on vet-
t lpisemöt6n ja viemöröity. 

Jos kytettviss oleva halli on niin pieni, ettei sen tyttö tai 
purkausta voi suorittaa sisll, tulee tarkistaa, että ulkona oleva 
kösittelypaikka on vettä lpisemtön ja muotoiltu niin, että valuma- 
vedet virtaavat siliöön tai sopivaan pintavesistöön. Savi, siltti ja 
hienorakeinen moreeni ovat vettä 1pisemttömi ja sopivat pohjaksi 
sellaisenaan. Vett lpisevöll maaperll (hiekka, sora ja karkeara-
keinen moreeni sekä rikkonainen kallio) ksittelyalue on pllystettö-
v nesteit lpisemöttömöll pinnalla. On myös otettava huomioon, et- 
t paikalta talvella aurattavalle lumelle on varattava paikka, jotta 
siitä sulaessa syntyvö suolainen vesi voidaan johtaa sallittuun paik-
kaan. 

Pintavesistöön johtamisen osalta on otettava huomioon vesilain 10. 
luvun 4 §:n ja lain erist 	naapuruussuhteista 17 :n sdökset. Jos 
hallin tuuletus on asianmukaisest.i järjestetty ja mandollisesti ul-
kona olevalle ksittelypaikalle varissut suola tai suolahiekka pois-
tetaan riittvön usein, jolloin suolapitoisia vesi ei sanottavasti 
synny, ei sdöksiss tarkoitettua luvanhakuvelvollisuutta yleensö 
ole. 

Kalliosiiloissa ja varastoissa, joissa varastoidaan suolaa tai suola- 
hiekkaa taikka suolaliuosta on tarkastettava, ett kuivatusjrjestel-
möstö tuleva vesi johdetaan sallittuun paikkaan. 



Myös sen alueen, jossa suolahiekkaa sekoitetaan tulee töyttW edel1 
esitetyt vesiensuojelun vaatimukset. Tst syystä suolahiekan varas-
tokasa, sekoitus- ja kuormauspaikkoineen tehdn vettä lpisemttö-
mulle alustalle ja kasa peitetöön. 

4. 	TASAUSHflYLÄYS 

Tasaushöylyksell ajoradat pidetn urattomina ja tasaisina hoito-
luokkakohtaisia tasaisuuskuntoarvoja noudattaen. Tasaushöylöys toteu-
tetaan tielle sallittujen tasaisuusarvojen ylittyess toimenpideajan 
puitteissa. Kunkin tasaushöylöyskerran tavoite on polanteen laadun ja 
höylyspaksuuden huomioonotten maksimaalinen. 

4.1 Suunnittelu 

Suunnitelmassa ksitelln mm. seuraavanlaisia tekijöitä: 

- reittisuunnitelmat 
- kaluston käyttö (tiehöylt/autona1ustert) 
- tertarpeet 
- vuorotyön kyttömandollisuus 

4.2 Höylyksen suoritus 

4.21 Höy1ys- ja leikkauskulmat 

Tasaushöylyksess kytetWn psntöisesti talvihammasteri. Muita 
teri (kumi- ja tasatert) kytetWn talvihoidossa sohjonpoistoon sekä 
lumenauraukseen. Kevytliikenteen teiden tasaukseen kytetn kuluneita 
talvihammasteri tai ohuita tasateri. 

Höylys- ja leikkauskulmat valitaan ajoradan leveyden ja polanteen 
laadun perusteella. 

Suositeltava höylyskulma 14-16 tonnin höy].11 on 50_60 0  ja 18 tonnin 
höylll 60-70°.Tehokkain leikkauskulma kaikissa painoluokissa on 
50_600. 

Suuremmilla leikkauskulmilla saattavat hampaat katketa kun taasen 
pienemmill kulmilla hampaat kuluvat ohuiksi ja taipuvat. Leikkaus- 
kulman stelyyn vaikuttaa myös hampaiden pituus ja leikkaussyvyys. 

Kun tasattava polanne on ohut voidaan kytt 	kaapivaa terön asentoa, 
jolloin leikkauskulma on > 900. Kaapiva asento mandollistaa myös höy-
Uysnopeuden lismisen. 

4.22 Kaksikaistaiset tiet 

Kun keskiraskaan ja raskaan tiehöyln työleveys ilman ternjatketta 
on 2,8 - 3,7 metrin, voidaan enintöön 7 metrin levyinen tie höylöt 
yhdellä höylyskerral1a. Jos ajorata on yli 7 m suoritetaan joko kak-
si höylöysajoa tai kytetöön kahta perökköin kulkevaa höyl4ö. Auton-
alusteril1 varustettua kuorma-autoa voidaan kytt 	uudella lumipo- 
lanteella yhten4 höylöysyksikkönö. 
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4.23 Useanikaistaiset tiet 

Useampikaistaiset tiet, mm. moottoritiet höyltn vhintn 2 h5y-
lysyksikkö ksittvn. Etummainen höyl ajaa keskikaistan reunaa 
sivuten ja takimmainen (tai takimmaiset) kukin omaa kaistaansa hyl-
ten. Höylien keskinäiset etäisyydet ovat noin 200 m. Liikenne ohittaa 
takimmaisen tai takimmaiset höylt vasemmalta ja etummaisen oikealta 
puolelta. 

Höylysj'te siirretn ajoradan oikealle reunalle. Jos höylysjätett on 
vhn eikä keskikaistalla ole paljon lunta, voi etummaisena kulkeva höyl 
siirt en myös keskikaistan puolelle. 

4.24 Tien levennysten h5ylys 

Ajoradan höylyksen yhteydessä höyltWn kulkusuunassa oikealla puolella 
olevat linja-autopyskit, muut tasanteet, liittymt sekä pysköinti- ja le-
vhdysalueet. 

Kun tien leveys levennyksen kohdalla on pienempi kuin 2 kertaa työleveys, 
voidaan levennys höylt koukkaamalla. 

Kun tien leveys levennyksen kohdalla on suurempi kuin 2 kertaa työleveys, 
höy1tn ensin varsinainen ajokaista levennyksen kohdalta, höy1 	peruute- 
taan ja tmn jälkeen höyltWn levennys yhten4 tai useampana ajona. 

4.25 Kaarteet 

Kaarteissa ajoradan pinta kyttytyy periaatteessa talvella samalla tavalla 
kuin kesllkin. Siskaareeseen muodostuu usein raiteita irtolumen siirty-
ess ulkokaarteelle. Kaarteen höylyksess tuleekin noudattaa erityistä 
huolellisuutta ja tarvittaessa on kytettv pienemp 	nopeutta kuin suoraa 
tieosaa h6ylttessL Jos eptasaisuutta ei saada poistetuksi kertahöylyk-
sellu, höylyst jatketaan kunnes ajoradan tasaisuus on vhintn tavoite- 
kunnon mukainen. 

4.26 Liittymt 

Liittymien höylystapa riippuu liittymtyypist, liittymn pinta-alasta, 
polanteen eptasaisuudesta sekä höyl4n koosta. 

Ns. avoin liittym voidaan höylt liikenteen suuntaisina ajoina höylml- 
lg ensin ajokaista liittymn ohi, höyl 	peruutetaan ja höyY4yst jatketaan 
ajokaistan suunnassa 1iittym 	koukaten. Sen jälkeen hi5yl4tWn liittymn 
oikea ja vasen puoli liikenteen suuntaisina ajoina, kuva 37. 

Ns. tuippaliittymä höylätään tavallisimmin siten, että ensin höylätään ajo- 
kaista liittymän ohi, höylää peruutetaan ja höyläystä jatketaan ajokaistan 
suuntaisina ajoina liikenteen jakajaan asti. Tämän jälkeen höylätään lii-
kenteen jakajan vasen sivusta liikennesuuntaa vasten liikenteenjakajan reu-
naa sivuten ja höyläysjäte siirretään vasemmalle. Ennen kuin vasemman puo-
len höyläystä jatketaan, höylätään liikenteenjakajan oikea puoli liikenteen 
suuntaan liikenteenjakajan reunasta alkaen koko leveydeltä valmiiksi. Lo-
puksi höylätään liikenteenjakajan vasen puoli liikenteen suuntaisina ajoi-
na, kuva 37. 



JL1JL 
kuva 37. Liittymien höylysmenetelmt 

4.27 Kevytliikenteen tiet 

Kevytliikenteen teillä tulee vltt 	voimakkaasti pintaa urittavien 
uusien jhammasterien kyttö, koska urat haittaavat ja vaarantavat 
polkupyrliikennettL Tasaushöylys, joka on yleensä vhist,voidaan 
tehdä joko hyvin kuluneella hammasterll tai tasaterll. (Erilaisia 
terratkaisuja selvitetn). Riittvn karhea jälki syntyy 6 mm:n ta-
saterll. Paksuilla tasaterill höylttess muodostuu liukkautta ja 
siten hiekoitustarvetta. 

4.28 Y1eist höy1yksesUi 

Höylttess eptasaista pintaa saattaa hiiyl joutua "hyppivn't liik-
keeseen, jolloin höylysjlki muodostuu aaltomaiseksi. Pienet rengas- 
paineet lisvt hbyln y1salaista liikettä. Tien pinnan aaltomaisuus 
saadaan poistetuksi tai vhennetyksi muuttamalla höy1yskulmaa. Aalto-
maisuuden syntymistä voidaan oleellisesti vhent kyttrnll riitt-
vn suuria rengaspaineita. 

Höyln "hyppimist" voidaan lisäksi vhent 	kyttmll terlevyn 
taakse asennettuja tukijalaksia. Tukijalaksien käyttö vhent 	varsin- 
kin vanhoissa höyliss ternsiirtolaitteiden vljyydest aiheutuvia 
haittoja kuten trini. Tukijalaksia sdetn tern kulumisen mukaan. 

Höylysnopeus (jkm/h) riippuu mm. polanteen paksuudesta ja kovuudesta, 
tien kunnosta, liittymien mrst, ja leikkauskulmasta, höylyksen 
työleveydest sekä kuljettajan kokemuksesta. 

Ajovaihteeksi valitaan 14-16 tonnin painoluokan höylill sellainen 
vaihde, että saavutetaan hylysnopeus 10-15 km/h ja 18 tonnin paino-
luokan h6ylill 15-20 km/h. 

Jos höylysjtett ei aurata ajoradan ulkopuolelle, muodostuu siit 
ajorataa kaventava este. 

Jyrkiss miss voidaan joutua höylmn molemmat ajokaistat a1amen 
suuntaan. Liikennettä vastaan tapahtuvan hylyksen ajaksi on jrjes-
tettv tehokas inI:enteen ohjaus. 

Kytettess hammaster 	on höylysjlki pyrittv tekemn tien suun- 
taisena. Tl16in tiehen muodostuva uritus ei vaikuta ajoneuvojen oh-
jattavuuteen haitallisesti. Mikäli jterst katkeaa harnpaita asete-
taan kyseiseen ternkohtaan paikaksi tern ptk tai ter vaihdetaan 
kokonaan, ajoneuvoja ohjaavan harjanteen synnyn estämiseksi. 

Hiylttess on tarkkailtava, että höylyskaistat. liittyvät toisiinta 
saumattomasti, ja ettei kaistojen väliin j 	höylmttömi, liiken- 
teelle vaarallisia harjanteita. 
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Kun aurausvallien korkeus on yli 40 cm, ei hby1 pysty en 	siirt- 
mn höy1ysjtett ajoradan ulkopuolelle. Höylysjte aurataan tl-
U5in traktoriauralla tai aura-autolla eri1lisen työvaiheena. 

Eritasoliittymiss ei höylysjtett saa pudottaa risteyssilloilta 
alas liikennöidylle vyllle, vaan hbylysjte on siirrettv luis-
kun tai kuormattava ja kuljetettava sopivaan paikkaan muualle. 

Varsinkin kallioleikkausten kohdilla voivat pintavedet ja kalliohal-
keamista valuvat vedet jäöty sivuojiin ja kasvattaa jtö ajoradalle 
ulottuvaksi ns. paannejksi. Jn poistamiseksi voidaan joutua tl- 
löin kyttmn tiehöylssö repijlaitetta. 

Mik1i höylysjtett rautateiden tasoristeyksiss kulkeutuu laippau-
riin, tulee ura ylikulun jölkeen puhdistaa huolellisesti. Varsinaisen 
tasoristeysalueen kunnossapito kuuluu rautatielaitokselle (ks. asetus 
yl.teist 59) Tasoristeyst ylitettöessi tulee tiehöylnkuljettajan 
noudattaa erityistä varovaisuutta. 

4.29 Kalusto ia tervaihtoehdot 

Ef6y1ysvastus on varsinkin tien pinnan ollessa jinen niin suuri, ett 
höylykseen kytetn tavallisesti raskaita tai keskiraskaita TH 18, 
TH 16 ja TH 14- kokoluokan tiehöyli. 

Kevytliikenteen teiden tasaushöylyksessö voidaan köytt 	joko polan- 
teen jyrsimi, auton alusteri tai traktoriin asennettuja pienhbyli. 

Talvihöy1yksess kytetn jteriä, varsinkin silloin, kun polanne 
on jinen ja se peittö koko ajoradan. Jöter 	kytettess muodostuu 
polanteen pinta uurteiseksi, joka on karkea ja siten liukkautta vhen- 

Jos jöinen polanne sis1t 	hiekkaa, kuluvat tern hampaat nopeasti. 
Hammaster 	tai tasater 	kytetn vain silloin, kun polanne on ohut 
ja sitä esiintyy kapeina kaistoina. Tasatern jttm höylysjlki on 
yleensä liukas. Kun polanne esiintyy kapeina kaistoina ja kun pöl-
lyste raiteiden vlisell osalla on paljas, ei tasatern sile höy- 
lysjlki tällöin sanottavammin lis 	onnettomuusriski. 

Myös silloin kun polanne on ohut kytetn hammas- tai tasaterö, 
koska jtern hampaat voivat katketa pöllysteen pintaan osuessaan. 

Talvihöylys edellytt 	höylnkuljettajalta huolellisuutta ja tarkkaa- 
vaisuutta. Törmminen viemrikaivon kanteen, jalkakytvien reunaki- 
veykseen, tai pllysteen routanousu saattaa aiheuttaa ennen muuta 
tern, mutta pahimassa tapauksessa tiehöyln rikkoutumisen. 

* 	* 	* 	* 	* 	* 	* 



Auraus-, liukkaudentorjunta- ja talvihöylystehtvt tapahtuvat vuo-
den pimeimpin kuukausina ja hyvin usein vaikeimmilla sill. Tavoi-
teltu tulos - lumeton, jtön tai ohuen polanteen ksittv4 tasainen 
ja reunalinjoiltaa sWnnöllinen tienpinta - vaatii kuljettajalta hy-
v 	ammattitaitoa työn osaamisessa ja kaluston ksittelysss. Sen ii- 
sksi kuljettajan on otettava huomioon kaikkien tiellä liikkujien 
turvallisuus ja tieliikenteen mandollisimman hiriötön sujuminen. T- 
m kaikki edellytt 	kuljettajalta oikeaa asennetta ja huolellisuutta 
työssä sekä halua itsensä ja työns kehittämiseen. Työnjohdon on puo-
lestaan kannustettava ja tarvittaessa opastettava kuljettajia selviy-
tymn hyvin vaativasta osuudestaa yleisten teiden kunnonpidossa. 

- - - - - - 



Ilmatieteen laitos 

Meteorologi Erkki Nystn 	 LIITE 1 

LIUKKAUTTA SYNNYTTÄVIÄ SÄÄ- JA KELI-ILMIiiITÄ 

Koska tiesennusteet tai yleiset s4ennusteet eivät aina anna 

yksityiskohtaista tietoa tulevista keleist, joihin hyvin 

usein vaikuttavat paikalliset silmiöt, esitetn seuraavassa 

t5rkeimmt liukkautta synnyttvt s- ja keli-ilmiöt. 

Lumi ja sohjo 

Satava lumi koostuu jökiteiden ja veden seoksesta, jonka lm-

pötila on nollan vaiheilla milteip riippumatta ilman lmpö-

tilasta. Lumen kosteus vaikuttaa liukkauteen siten, ett mrk 

lumi on kuivaa lunta liukkaampaa. Toisaalta myös kuiva lumi 

jpeitteell on erittin liukas ja ennen kaikkea petollinen 

yhdistelmä. SohjokelilF4 pyör tunkeutuu sohjon läpi, ja kitka 

saattaa paikoin olla varsin hyvä, ellei ajoneuvon nopeus ole 

niin suuri, että siitä aiheutuu ns. sohjoliirtoa. Mittaustu-

losten mukaan kitkakerroin pienenee varsin jyrkästi lumipeit-

teen paksuuden kasvaessa. Pienimmilln se on lumikerroksen 

paksuuden ollessa n. 1,5 cm (u = O,15...O,20). Vaarallisinta 

tieliikenteen kannalta lumisade on silloin, kun autoilijat 

ovat pitkn tottuneet ajamaan keske1eil1, näin siis varsin-

kin syksy1l ensilumen aikaan. 

Sn lauhtumisesta johtuva liukkaus 

Tienpinnan ollessa jn tai lumen peitossa ja ilman lämpötilan 

kohotessa O ° C:n yläpuolelle alkaa peite pinnaltaan sulaa, jol-

loin peitteen plle muodostuu ohut vesikerros ja keli huono-

nee nopeasti. T1laisia tapauksia sattuu talven aikana varsin 

usein ja ne ovat yleens4 vaikeasti ennakoitavissa. Vastaava 

tilanne voi syntyä myös pakkasilmalla, jos auringonpaiste su-

lattaa peitett ja ilman suuri kosteus est 	veden nopeaa hai- 

tumista. Myös liikenne tekee tie pinnan liukkaaksi. 

5 4812320 



oc. ESIMERKKI 

Sn lauhtumisesta johtuvaa liukkautta esiintyy myös kovilla 

pakkasilla lämpötilan kohotessa esimerkiksi -30 ° C:st - -20 

° C:een. TMlöin ilman kosteussisMtö kasvaa ja kosteus 

tiivistyy kylmn tienpintaan. 

/.mflN LAflP.7'I-

LAC$TC 

:: 	

rfPiR 

kÖ5US r%,,:rr)yJ,, 	'Y' 

rr 	, 

Kastepistelmpötilan mrittminen ilman l'mpötilan ja 

suhteellisen kosteuden avulla (0,5 O 	tarkkuus) 

0/ 
10 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 

+10 +10.o + 8.5 + 6.5 + 5.0 + 2.5 0.0 - 3.0 - 6.0 -10.0 

+ 5 + 5.0 + 3.5 + 2.0 0 - 2.0 - 4.5 - 7.0 -11.0 -15.5 

+ 2 + 2.0 + 0.5 - 1.0 - 2.5 - 4.5 - 7.0 -10.0 -13.5 -18.0 

0 0 - 1.5 - 3.0 - 4.5 - 6.5 - 9.0 -11.5 -15.0 -20.0 

-2 - 2.0 - 3.5 - 5.0 - 6.5 - 8.5 -10.5 -13.5 -17.0 -21.5 

- 5 - 5.0 - 6.0 - 7.5 - 9.0 -11.0 -13.5 -16.0 -19.5 -24.5 

-10 -10.0 -11.0 -12.5 -14.0 -16.0 -18.0 -21.0 -24.0 -29.0 

-15 -15.0 -16.0 -17.5 -19.0 -21.0 -22.5 -25.5 -28.5 -32.0 

-20 -20.0 -21.0 -22.5 -24.0 -25.5 -28.0 -30.0 -32.0 -34.0 

-25 -25.0 -26.0 -27.5 -29.0 -30.5 -31.5 -32.5 -34.0 -36.0 



3 

H uurre 

Tienpinnan 1'mp'6tilan ollessa O ° C:n alapuolella ja lmpimn, 

kostean ilman virratessa kylm'n tienpinnan p11e muodostuu 

pintaan huurretta, joka ei v4lttnitt vielä sellaisenaan ole 

kovin liukasta, mutta joka liikenteen vaikutuksesta osittain 

sulaa muodostaen hukkaan jn ja veden yhdistelmn. 

Jtv vesisade 

Jtv4' vesisadetta esiintyy talvella 1hinn lmpimn rin-

taman yhteydessä, jolloin lmmint' ilmaa virtaa kylmän ilman 

ja kylmän tienpinnan yläpuolelle. Sataessaan vesipisaroiden 

lämpötila laskee ky1mss ilmassa alle O ° C asteen. Törmtes-

sn kylmn tienpintaan ne j tyvt ja muodostavat erittäin 

nopeasti hukkaan peitteen. 

Vesisade kylmlle tienpinnalle 

Kun vettä sataa tielle, jonka lämpötila on nollan alapuolella 

tai nollan vaiheilla, jtyy vesi osittain muodostaen laikuk-

kaan jpeitteen. Keli voi olla keskimrin melko hyvä, mutta 

j1aikkujen vuoksi se voi paikallisesti olla huono. Tilanne 

on näin ollen varsin petollinen ja ylltyksel1inen. 

Mrk pinta jtyy 

Kev'll ja syksyllä kun aurinko laskee, s'ä selkenee ja tuuli 

heikkenee alkaa rnaanpinta luovuttaa lämpöä ilmakehn. T4115in 

tienpinnan lämpötila laskee ja saavuttaa O ° C huomattavasti 

ennen ilman lrnpbtilaa. 

Tienpinnalle aiemmin satanut tai pientareilta sulaneista lumi-

valleista valunut vesi jtyy tMlöin muodostaen ns. mustaa 

jata. TMlaiset tilanteet ovat varsin ylltyksellisi, var- 

sinkin kun ilman 1'mpötila saattaa koko ajan pysyä selvästi 

nollan yläpuolella. 



Musta j• 

Ns. mustaa jt muodostuu selkein, heikkotuulisina öin, jolloin 

maanpinta auringon lmmön lakattua luovuttaa lmpön ilmakehön. 

Kylmeneminen on voimakkainta ja 

nopeinta alavilla maastonkohdilla 

jolloin laaksoihin ja notkoihin 

muodostuu kylmän ilman varastoja, 

nist kylmä ilma vähitellen "va-

luu" myös alaville tieosuuksille. 

Myös tienpinta luovuttaa tllaisissa tilanteissa voimakkaasti lnipö' (varsinkin 

silloilla, joissa ei ole lmpö varastoivaa maata alapuolella) ja tienpinnan 

lämpötila laskee jyr-. 

oc 	 ksti. Tällöin ilmassa 

ESIMERKKI 	 oleva kosteus tiivistyy 

tienpintaan ja jtyy ns. 
45- 	 mustaksi jöksi.3os kos- 

teus tiivistyy suoraan 

jksi, puhutaan hrmis-

tymisest ja tuloksena on 

kuuraa. 
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K uura 

Kun sekä ilman että tienpinnan 1mpötila laskee nollan ala-

puolelle ja ilman suhteellinen kosteus on suuri, syntyy joko 

surnua tai ilmassa oleva kosteus tiivistyy pintaan muodostaen 

kuurapeitteen. Kuuran muodostuminen on siten verrattavissa 

kesll kasteen syntymiseen. Kuuraa esiintyy y1eens selkein 

ja kosteina pakkasöin. 

Sumu 

Sumu tieliikennett vaikeuttavana tekijn voi olla paikal-

linen, maasto- ym. olosuhteista johtuva pienen mittakaavan 

ilmiö tai laaja yleiseen stilaan liittyvä tapahtuma. Sumun 

voidaan katsoa haittaavan huomattavasti liikennett, jos näky-

vyys laskee alle 200 metriin. Yhdessä pakkaskelin kanssa sumu 

tai matalalla oleva sumupilvi. aiheuttaa sen, ett pienet surnu-

pisarat tienpintaan muodostaen vähitellen ohuen jpeitteen. 

Koska pisarat ovat kuitenkin verrattain pieni, niitä tarvi-

taan melko paljon jpeitteen muodostumiseen. Koko tapahtuma 

on näin ollen melko hidas ja kitka-arvot pienenevt asteit-

tain. 

Vuodenaikojen vaikutus 

Liukkaudentorjunnan laatuun ja laajuuteen sekä kytntöön vai-

kuttavina on erotettavissa kolme ajanjaksoa: 

1. Syystalvi (mustan jn kausi, maassa lmpövarasto). 

2. Keskitalvi (alkaa, kun maahan on satanut pysyvä lumi ja 

ilman lmpötila on p'asiassa<i ° C). 

3. Kevttalvi (mustan jn kausi, (maassa pakkasvarasto). 

Liukkaudentorj untakytnnön osalta ajanjaksojen eroavuudet 

vaikuttavat ensisijaisesti kytettviin suolamriin sekä vai-

htoehtoisten materiaalien kyttömandollisuuksiin. Eri ajan- 

jaksoina tarvittava suolamr on otettu huomioon suolan an-

nosteluohjeessa. 



Liikkuva o1iisi 
	 LII TE 

TIELIIKENNELAINSÄÄDÄNTÖÄ TIEKONEEN KULJETTAJALLE 

KOMMENTOINTI LAKITEKSTIN OSALTA. 

Tieliikennelaki(1LL) 267/1981 

5.:n 	3.mom. 

Kyseisen lainkohdan mukaan voidaan rangaistuksella puuttua 

yleisen tien ulkopuolella tapahtuvaan, muita vaarantavaan 

ajoon. Esimerkkinä mainittakoon kerrostalon pihalla mopolla 

ajaminen niin, että lapset ja vanhukset joutuvat vaaraan. 

Ennen 8.:n alkua 

Lain 48.:n 3.momentissa on yhteinen poikkeussnnös 8 - 12 ja 

33 	:n snnksi 	koskien. 

Sen mukaan tienpidossa tai vastaavassa tiellä tai sen vieressä 

tehtvss tyss kytettv 	ajoneuvoa saa niden snndsten 

estmtt kuljettaa olosuhteiden ede11yttml1 tavalla tar-

peellista varovaisuutta noudattaen. 

8. 

Tieajoneuvoa saa tmn pykln estgmtt kuljettaa pientareel-

la ja jalkakytv11. Asia on auraus- je puhdistustiden suo-

rittamiseksi ilman muuta se1v, mutta se on erikseen laissa 

mainittu. 

9.:n 1.mom. 

Ajoradan oikeassa reunassa ajamissnnöst poiketen tieajoneu-

voa saa kuljettaa aurausta ja suolausta/hiekoitusta suoritet-

taessa myös tien keskellä. 
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On kuitenkin huomattava, €tt 	harjanteille noustessa tai muis- 

sa nkyvyydeltn rajoitetuissa paikoissa vastaantulevan lii-

kenteen puolelle siirrytn vain niin vhn, että kohtaava 

liikenne mahtuu sivuuttamaan suuremmitta vaikeuksitta. Kaik-

kien vastaantulevien taidot ja reaktiokyky eivät riitä nopei-

sun vist5ihin. 

9.:n 3.mom. 

[dell 	2.rnomentissa tarkoitetulla tiellä vastaantulevan lii- 

kenteen puolella ajamista on vltettv, koska kolarin vaara 

on suuri ja ty 	voidaan muutoinkin suorittaa. 

9.:n 4.mom. 

Korokkeen vasemmalta puolelta sivuuttaminen on muulle ii 

teelle niin suuri ylltys, että siten on syytä ajaa vain, kun 

muuta liikennettä ei ole ainakaan sillä tiellä, jolle ollaan 

menossa. H1ytysajosta saadut kokemukset ovat samansuuntaisia. 

lO.:n 2.mu 

[gmn snndksen estmtt 	esim. aurausta suorittavat ajoneu-. 

vot voivat porrastuksessa ajaessaan liikkua aivan perkkin. 

Tst aiheutuu muulle liikenteelle hetkel1ist haittaa. Jos 

aura-ajoneuvojen väli on pitkä aiheuttaa niiden vIill tielle 

kasaantuva aurausvalli muille suoranaista vaaraa. 

ll.:n 2.niom. 

Vaikka ryhmittymissnniist voidaankin poiketa, on muulle 

liikenteelle annettava aikaa tajuta aiottu yleisistä sönnis-

t 	poikkeava ajotapa. 

l2.:n l.mom. 

Tmn snnn soveltamisesta ja tulkinnasta keskusteltiin 

vilkkaasti lain voimaantulon j1keen. 



Ii 

Nyt nytt 	siltä, että kyseisen sdöksen vastaisena toimin- 

tana on oikeuskytnnöss pidetty mm. kntymist ylltten, 

vaikkakin suuntavilkkua nytten, tai vasemmalle kntymist 

nkyvyydeltn erittäin rajoitetussa paikassa, esim. notkon 

pohjalla. 	Ikv kyllö lainkohdan tulkinta on selventynyt ta- 

pahtuneita kolareita oikeuksisse kösiteltöessö. 

Tiekoneiden erivepauspykölön 48 vaatima tarpeellisen varovai-

suuden noudattamisehto töyttyy tössö kohtaa parhaiten, kun py-

ritn ajamaan perussrinöst 	poikkeamatta. 

l4.:n l.mom. 

Varmuuden vuoksi rnainitsen. 	tt 

•R• 	L.Uh 

Kohtaavalle ejoneuvolle jtettävn riittävän tilan vaatimus 

muistettava silloinkin, 	0 0 	- •n' 1 

kumaan tien keskiosalla 

n 	. mom. 

Keskiviivan pööll ajaen hiekoitusta tai suolausta suoritta-

neet tieajoneuvon kuljettajat ovat huomanneet miten vaikea 

joidenkin on siinö tilanteessa ohittaa oikealta. Tömön pykölön 

tuntemus autoilijoiden keskuudessa on heikko. 

Ennen 26 §:öö. 

Lain 48.:n 4.momentissa on pysököinnin poikkeussöönnds tie- 

ajoneuvo ille. 

Ne saa 26 - 28 	:n söönnisten estömöttö tilapöisesti pysöyttöö 

tai pysököidö tehtövön vaatimalla tavalla, edellyttöen ettei 

liikennettö ilmeisesti vaarannete. 



28.:n jälkeen. 

Ede11 olevien 26 -28 pysköinti koskevien pyklien osalta 

voidaan yhteisesti todeta, että tiekoneen pysyttminen tai 

pysköinti saa aiheuttaa haittaa mutta ei vaaraa. Jos siis 

joudutaan pysyttömn nkyvyyde1tn rajoitettuun paikkaan 

siten, ettg ohittava liikenne joutuu vastaantulevien kaistal-

le, eikä vastaantuleva liikenne ole tarpeeksi kaukaa nhtvis-

s pit 	1iikennett 	ksimerkein ohjata. 

33.. 

Tiekonetta saa pihakadulla kuljettaa tmn pykln estmtt 

ty6n suorittamisen edellyttmll tavalla tarpeellista varo- 

V]ItL) 	'!r!p 51 n 	 v1P1 	hnrvninR. 

:5 • 

Kun momentissa mainittujen pykiien 	FHL1SL8 poiketaan, on 

muistettava antaa muulle liikenteelle mandollisuus vist 	ja 

muutenkin sopeuttaa ajonse tiekoneen ajon mukaan. Psnt 

nimittäin on, että autoilija vist 	kyllä hlytysajoneuvoa 

tiekonetta, kun hne11e vain annetaan riittvg aika teHa 

lanne 

Jos tapahtuu kolari tiekoneen kanssa, kun tiekone on poiker:t 

sinns lain mukaan, yleisistä snniist, joudutaan seura 

vaksi kysymn onko tiekoneen kuljettaja noudattanut tss 

mentissa vaadittua tarpeellista varovaisuutta. Jos vastaus on 

my5nteinen, asia on si1t 	osin kunnossa. 

fl 
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iHnodi5tLE1 pvki: 

keen. 



	

In 	ri<.knt , 	jtl<i 	On 	tJmtH 

ylinopeuksista rekisteröidn ja niillä on merkitystä harkt-

taessa ajokortin peruuttamisto. 

jettatutknnon vaatimista. 

.JO UJUKI)1 	1H 	Lj .. 	 ini 	Ui UiLUkOtL, 	dOLL LuO 	uUur 

ajanjaksona sen jälkeen yksikin sakko tai ylinopeusrikesakkn 

oiokortin pPrIit!tRrn - 	jan esillnnttarnisen- 

.1 	 - 	OH 	u.ut-.i 	 1k du 	]:yu: 	LL 

ulkopuolella tapahtuvaan liikenteeseen tss lueteltuja eris 

tettyj 	alueita lukuunottamatta. Tll pyritn siihen, ett 

ajoneuvot pidetn kunnossa ja turvallisuusvlineit esim. 

suojakr 

5isministerid on antanut ohjeet menetteLyst 	ja kytettvist 

laitteista. Jos tutkittavan nkökyky auttaa hänen ajokortHn--

sa vaatimukset, hänet mrtn esittmn lgkrintodistu: 

nkkyvystn asuinpaikkansa poliisille 30 pivn kuluessa 

Nkkokeesta annetaan kuljettajalle todistus. Jos kuljettaja 

esitt 	tmgn tai muusta nkökyvyn tutkimisesta annetun todio 

tuksen kuluvassa olevalta tai ede1tönee1t 	<aentri\!uocie lta. 

nno 	i 	 -n- 



, b...., 1 .0 ; 

23 Luku Liikenne juoumuksesta 

l.. 

Snnös koskee kaikkialla, suljetuillakin alueilla tapahtuvaa 

ajamista. My5s ohjaaminen moottoria kynnistmtt toisten 

työntess tai alarness, on rattijuopumus, jos veressä on v-

hintn 0,5 promillea alkoholia. 

Alkoholin e1imistöst poistumisajan arviointi tuottaa vaikeuk-

sia. Varma laskutapa on se, että alkoholiannoksen palamista 

varten varataan 2 tuntia. Alkoholiannoksena pidetn tss ta-

pauksessa pulloa A-olutta tai 4 cl:n annosta vkev 	alkoholi- 

juomaa. Puoli pulloa vodkaa (25 cl) vaatii n. 12 tuntia pois-

tuakseen elimistöst. Poistuminen tapahtuu 90 %:sti palamalla 

maksassa. Tt palamista ei voi milln nopeuttaa. Esim. sau- 

nominen virkist 	ehkä muuten mutta ei nopeuta alkoholin pala- 

mista. Kotipaukut tuottavat usein virheitä laskutoimituksiin, 

koska ne ovat monesti tuplia ravintola-annoksiin verrattuna. 
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Tieliikenneasetus (TLI) 182/1982 

9.:n 2.mom. 

Poikkeussnnöksell t ieajoneuvojen ii ikkumismandoil isuus 

moottoritien kaikissa osissa ja pysköiminen työn suoritusten 

vaatimalla tavalla muuallakin kuin 1evhdysalueel1a ja pysy-

köintipaikalla. Vaikka poikkeussnnös sallii ajamisen ajora-

tojen vlisell poikittaistiell, on sieltg tultaessa vistet-

tvö moottoritien muuta liikennettä. 

5.:n toisen niomentin vöistmissnnöst ei myöskn voi poi-

keta, koska nykyn kaikissa moottoritielle tulokohdissa on 

krkikolmio. 

52.:n 3.mom. 

Tmn snnöksen mukaan muista kuin stop-merkin, krkikolmion, 

vöistmisvelvo1lisuus kohdattaessa ja nopeusrajoitusmerkin 

mryksest voidaan tarpeellista varovaisuutta noudattaen 

poiketa. Punaista liikennevaloa on myös noudatettava. 

Tösskin korostetaan jo sönnöksessö sitö, ettö vaikka työsuo-

rituksen vuoksi joudutaan liikkumaan esim. kntymiskieltojen 

vastaisesti, ei vöistmisvelvollisuutta voida poistaa. 



Aokorttiasetus (ILA) 447/72 

3.:n 3.kohta 

Liikenneministeriön eröseen kyselyyn antaman vastauksen mu-

kaan linja-auton koeajoa suoritettaessa mukana saa olla asen-

nus- ja huoltohenkilöstö, kuitenkin enintn 8 henkilön. [-ja 

D-luokkaan kuuluvien ajoneuvojen tilapist siirtoa C-kortilla 

tulkitaan ahtaasti. Tilapinen siirto tulee kysymykseen vain, 

jos vakituinen kuljettaja ei ole saatavissa ja [- tai D-kor-

tillisen hankkiminen tuottaa suuria vaikeuksia. 

LM:n pötös liikenteen ohjauslaitteista 203/82 

Ajoneuvoasetus 233/82 

Alkuun. 

Nykyinen ajoneuvoasetus on uudenaikaista ja hyvin yksityiskoh-

taista lains dntö. Sen tulkinnossa tai soveltamisessa ei 

ole ilmennyt vaikeuksia. 

50. §. 

Pyklön lisättiin c-kohta, jonka mukaan 1. syyskuuta 1983 

1htien postin ja lehtien jakajat ovat vyön kyttöpakosta va-

paat enintn 100 metrin mittaisten ajometkojen vglilli. Pai-

neita muidenkin ammattikuntien kyttöpakosta vapauttemiseen 

työsuorituksen aikana tuntuu olevan. 
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ALM:n pitös AtAN tiytntöönpanosta 150/83 

ari kirjoitettu erittir yksityiskohtai-

sest i , joten sen noudat t arjiiseen ei tarvita tulkint on 

Ns. romuautoiaki 151/85 

Laki ylikuormamaksusta 51/82 

1 	: n 	1 

Lr.jki. 	r!9i.i..liar.In 	'!\: }rr 	iCjo.I.j..i 

sesti ku1 	., 	.. 

Lainsdnnön soveltamisessa on ilmennyt vaikeuksia ylikuormaa 

kgsitteen suhteen. Sen vuoksi sisasiainministeri on, harkit 

tuaan asiasta OlkE. flifl].at'[i6rr larjrriinrnn antanut o hl €:it a  lain 

1 t 1 	rr j 

Ylikuurnia arvioidaan sekd suhteessa ajoneuvoon ett 	tie- tai. 

siltakohtaisiin painorajoituksiin. Ylikuormana ei pidet 	lan- 

tauksen tai purkauksen yhteydessä syntyvi 	ti1episi ylityk- 

si 	(esim. kasetin tyhjennys) eikä tienpitoon käytetyn ajoneL- 

von ti1apisest erikoiskyt5st 	aiheutuvia akseli- tai teli 

painojen y1ityksi 	(esim. lava nostettuna 0: 	 . 1 

suolakuorrnalla levitystiianteessal 

Huomattava on, ettei trri 

seli- tai telipainojen ylitysten rangaistavuutto. 



4.:H 1 .wum. 

Koska ylikuormamaksulaki koskee vain kuorman kuljettamista, ei 

tyhjä ajoneuvo muodosta maksun perustetta, vaikka se ylitt-

km 1iikennemerkill rajoitetun painon. 

Jos ajoneuvo on kuormattu ja 1iikennemerki11 rajoitettu suu-

rin sallittu paino on alhaisempi kuin ajoneuvon omapaino, mak-

su mrytyy yksinomaan kuormasta. Maksun perusteeksi tuleva 

paino lasketaan siten, että kokonaispainosta vhennetn ajo-

neuvon omapaino ja sen jälkeen 10 % liikennemerkin rajoitta-

masta sallitusta painosta. Jljel1e jv osa on maksun perus-

teena olevaa ylikuormaa. 
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