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LUMITILA 
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TIIVISTELMA 

julkaisussa esitetään menetelmä lurnitilan nfita:1a 
aikaisempia yhtenäisiä ohjeita perusteineen asiasa 

Tien suunnitteluvaiheessa on määritettävä mihin 	:J:H 
rnitilan suhteen pyritään. Rafk 'ii un hvvvvtee 
sapidon kannalta vaikuttava 

* 	Mahtuuko koko talven aikana satanut lumi keski- tai 
erotuskaistalle varastoon, vai onko lunta kuijetettava pois. 

* 	Mahtuuko yksittäinen mitoitussade tilapäisesti varastoon. 

* 	Rajoittaako lumitilan kapeus aurausnopeutta. 

Lumitila on jaettu julkaisussa neljään luokkaan: 

* 	Hyvä lumitila: Tilaan mahtuu kaikkina tahrina tieltä 
aurattu lumi, eikä tilan kapeus rajoita aurausnopeutta. 

* 	Tyydyttävä luniitila: Tilaan mahtuu kaikkina talvina 
tieltä aurattu lumi. Aurausnopeutta on paikoin rajoitet-
tava, jotta lumi ei lennä erotuskaistan yli pyörätielle tai 
vastakkaiselle kaistalle - tai jotta lumi ei riko arkoja 
rakenteita. 

* 	Väittävä lumitila: Tilaan mahtuu suurin osa talven lu- 
mista. Sateisina talvina lunta on kuljetettava pois. 

* 	Tilapäinen lumitila: Tilaan mahtuu yksittäisen rankan 
sateen lumi. 

Väljässä maastossa pyritään yleensä hyvään, taajamissa yleensä 
tyydyttävään lumitilaan. Ahtaissa paikoissa joudutaan usein hy-
väksymään välttävä ratkaisu. 

Raportin perusteluosa sisältää mm. tuoreen koosteen lumiolosuh-
teista. Julkaisussa on esitetty myös tietoa istutusten sopivuu-
desta ja vaikutuksista lumenpoistoon. 



SNOW REMOVAL AREAS 
Information for road designers 

ABSTRACT 

This publication contains ways te pian sufficient space for 
accumulated snow in road area. This is the first piece of informa-
tion concerning this matter in Finland. 

The standard of snow removal area must be chosen dunng the 
planning phase. Weather the pian is good or not, from the winter 
maintenance point of view, can he found out by asking: 

* 	Ts the snow removal area large enough for the total 
precipitation of the winter. 

* 	Ts the snow removal area large enough for the single 
dimensioning precipitation. 

* 	Ts the snow removai area limiting the speed of ploughing. 

Classiflcation for snow removal areas is: 

* 	Good: The space is large enough for the total precipitation. 
There is no need to limit the pioughing speed. 

* 	Satisfactory: The space is large enough for the total 
precipitation. Limiting of pioughing speed is necessary at 
places not te cast the snow over the separation lane to the 
bicycle paths or to the other lanes or against sensitive 
structures. 

* 	Tolerahle: The space is large enough for most of the 
precipitation. During very snowy winters some of the snow 
must he moved away. 

* 	Temporary: The space is large enough for the single 
precipitatior 

The good class 	................................ 	.. 
Tn densely populated areas a more limited class must often be 
accepted. 

Among other things this pubiication contains the new suminary 
of climatic conditions in Finland and consideration on how the 
roadside plantations affect te snow removal activities. 
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Julkaisu sisältää tietoa lumitilan mitoittamisesta. Riitt 
vän lumitilan varaaminen on tärkeää talvihoitokusta 
nusten ninin - 
vähentämisek 

Lumitilan leveyttä inaaritettaessa on otettu huonnoon 
men sadanta sekä käytettävät aurausmenetelmät. Eri lun. 
suusalueiden tiemestareilta on tarkennettu haastattelua 
teoreettisesti johdettuja mitoitusarvoja. 

Julkaisu on laadittu tielaitoksen Tampereen tuotantotek 
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osallistunee 
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1. JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen tavoitteet 

Yleisillä teillä lumen kuormaus- ja kuljetuskustannukset 
ovat suhteellisesti pienemmät kuin kaduilla ja kiinteistöil-
lä. Lisääntyvät kevytliikenteenväylät ja kaksiajorataiset tiet 
tulevat kasvattamaan kunnossapitokustannuksia ellei 
tietilan mitoituksessa varauduta riittäviin lumitiloihin. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut: 

- 	selvittää tahrikunnossapidon kannalta huomioon otet- 
tavat asiat koskien erotuskaistan ja keskikaistan 
leveyttä ja muotoa 

- 	tuottaa esimerkit hyvistä, tyydyttävistä ja välttävistä 
ratkaisuista eri liikenneympäristöissä ja eri lu-
misuusalueilla 

- 	arvioida meluaidan vaikutusta talvikunnossapitoon 

- 	arvioida karkeasti erityyppisten lumitilaratkaisujen 
vaikutusta kunnossapitokustannuksiin. 

1.2 Tutkimuksen merkitys 
Yleisillä teillä on keskikaistallisia 2-ajorataisia teitä noin 
350 km, mikä on noin 0.5 % yleisten teiden pituudesta. 
Liikennesuoritteesta näillä teillä tapahtuu 10 % /3/. 

Kevytliikenteenväylällä varustettuja teitä on noin 2600 km, 
joista molemminpuolisin kevytliikenteenväylin noin 300 km 
/4/. Kevytväylillä varustetuista teistä 1500 km on sellaisia, 
joiden liikennemäärä on yli 1500 autoalvrk eli tiet kuuluvat 
talvihoitoluokkaan 1. 

Kevytväylillä varustettuja teitä eli teitä, joilla on erotus-
kaistat, on noin 3 % koko yleisten teiden pituudesta. 
Teistä, joiden liikennemäärä on yli 1500 autoalvrk on noin 
20 % varustettu kevytväylillä. 

Kaikkiaan liikennesuoritteesta tapahtuu sellaisilla teillä, 
joilla on joko erotuskaista tai keskikaista noin 20 %. 
Teiden osuus kokonaistiepituudesta on noin 3 %. 
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Tielaitoksen talvikunnossapitokustannukset ovat noin 300 
Mmk/vuosi jakautuen /5/: 

- 	lumenpoiston esityöt (auraus- 
viitoitus, kinostimet) 	 20 Mmk 

- 	lumen ja sohjon poisto yhteensä 180 Mmk 
- 	kuorma-autolla ajoradalta (100) 
- 	tiehyöylällä ajoradalta (50) 
- 	lumen poiskuljetus (30) 
- 	liukkauden torjunta 	 100 Mmk 

Yhteensä 300 Mmk 

Epäonnistuminen erotus- ja keskikaistan leveyden ja 
muodon suunnittelussa vaikuttaa jopa 30 vuoden päähän 
aiheuttaen lumenpoistokustannuksia sekä turvallisuus- 
riskejä. 

Työaikalainsäädantö ylityömääräyksineen aiheuttaa käytän-
nössä tilanteen, että lumitilaan pitäisi mahtua vähintään 
yhden iumipyryn aurauslumet. 

Korkeat lumivallit erotus- ja keskikastoilla saattavat olla 
näkemäesteinä. Myös lumen poisto kuormaustapahtumineen 
lisää turvallisuusriskejä. Jo yksi onnettomuus aiheuttaa 
noin 600 000 markan kansantaloudelliset kustannukset /6/. 

1.3 Määritelmiä 

Erotuskaistalla tarkoitetaan ajoradan ja kevytliikenteen 
väylän välistä tilaa. Sen tarkoituksena on parantaa kevyt- 
liikenteen turvallisuutta ja mukavuutta. Samalla varataan 
tilaa valaisinpylväille, liikennemerkeille, istutuksille, 
kuivatusj ärjestelyille, luinelle ja linj a-autopysäkeille. 

Keskikaistan tehtävänä on erottaa vastakkaissuuntaiset 
liikennevirrat. Sitä käytetään 4- tai useampikaistaisilla 
väylillä (turvallisuussyistä joskus 2-kaistaisilla väylillä). 

Aurattavalla alueella tarkoitetaan sitä osaa ajoradasta ja 
pientareista, tai toisaalta sitä osaa kevythikenteen väyläs-
tä, jolta satanut lumi aurataan erotus- tai keskikaistan 
lumitilaan. 

Työleveydellä tarkoitetaan auran tai aurayhdistelmän 
suurinta mandollista puhdistusalueen leveyttä kerta-
aurauksella. 
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2. LUMITILAN MITOITUS 
2.1 Hyvyysluokitus 

Ratkaisun hyvyyteen talvikunnossapidon kannalta vaikuttavat 
seuraavat tekijät: 

- 	mahtuuko koko talven aikana satanut lumi erotus- 
tai keskikaistalle varastoon, vai onko lunta kuljetet-
tava pois 

- 	mahtuuko yksittäinen mitoitussade tilapäisesti varas- 
toon 

- 	rajoittaako lumitilan kapeus aurausnopeutta 
- 	aurauskuormituksen suuruus, lähinnä meluseinien 

yhteydessä. 

Hyvä lumitila 

Lumitilaan mahtuu kaikkina talvina tieltä aurattu lumi, 
eikä lumitilan kapeus rajoita aurausnopeutta. 

Hyvän lumitilan leveys lasketaan samalla tavalla kuin 
tyydyttävä lumitila. Erotus- ja keskikaistan sekä auraus-
lumelle arkojen rakenteiden kohdalla edellytetään kuiten-
kin lisäksi, että lumitilan leveys on 

x V ( kuuli 

Va  = aurausnopeus (ks.huom. 1) 

Tyydyttävä lum.itila 

Tyydyttävään lumitilaan mahtuu kaikkina talvina tieltä 
aurattu lumi, mutta aurausnopeutta on paikoin rajoitet-
tava, jotta aurauslumi ei lennä erotuskaistan yli pyörä- 
tielle tai jotta lumi ei riko arkoja rakenteita. 

Tyydyttävän lumitilan leveys on (ks. huom. 2 ja 3) 

L = 0,5 x 
Kki-Suomen sisämaassa L 0,75 x 	. 

h.••:•urntSsa L = 1,0 x 

kuitenkin vähintään 3,5 metriä. 

A = lumitilaan aurattavan alueen leveys 
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Välttävä lumitila 

Välttävään lumitilaan mahtuu suurin osa talven luniista. 
Sateisina talvina lunta on kuljetettava pois. 

Välttävän lumitilan leveys on (ks. huom. 2 ja 3) 

kuitenkin vähintään 2 metriä. 

Tilapäinen lumitila 

Tilaan mahtuu yksittäisen rankan lumisateen lumi (100 
mm). (ks. huom. 2 ja 3) 

'l'iIziiri'n luuiit iLs 	 1. = 0,15 x 

kuitenkin vähintään 1 metri. 

HUOM. 1 
Jos aurausnopeutta ei ole selvitetty muulla tavalla, auraus-
nopeus Va  valitaan nopeusrajoituksen perusteella seuraavasti: 

V,, = 60-70 km/h, kun 	= 80-120 km/h 
= 50 	 = 60-70 
=40 	 =50 

HUOM. 2 
Lumitilan laskentakaavoissa on oletettu, että 
lumitilassa on ainakin pieni ojanne. Korjaukset le-
veyteen tehdään oheisen taulukon mukaan. 

LUISKAKALTEVEJUS KERROIN 
1:10 1.0 
1:4 0.87 
1:3 0.83 
1:2 0.73 

Reunatuella korotettu 1.20 

_ Seinämän kohdalla (lumikuorman kestämiseen mi-
toitettu aita tai seinä, kallio) lumitila saa olla 20 
% kapeampi. 

__ Korokkeen tulisi olla 20 % muuta lumitilaa 
leveämpi, jotta sama lumimäärä mahtuisi. 

HUOM. 3 
Etelärannikkoon kuuluu 30 km levyinen rannikkoalue Kokko-
laan asti. Pohjois-Suomeen kuuluvat Lapin, Kainuun, Pohjois- 
Karjalan ja Oulun tiepiirit lukuunottamatta Oulun ympäristöä. 



2.2 Mitoituksen valinta 
Väljässä maastossa pyritään yleensä hyvään lumitilaan. 
On huomattava, että kallioleikkauksissa yms. tyydyttävä 
lumitila vastaa hyvää lumitilaa. 

Taajamissa pyritään yleensä tyydyttävään, mutta ahtaissa 
paikoissa joudutaan usein tyytymään välttävään lumiti-
laan. Liikenneväylän ylittäviltä silloilta ja keskustan 
kaduilta lumi kuljetetaan yleensä pois muutaman lu-
misateen jälkeen. Tällöin tilapäinen lumivarasto on 
vähimmäisvaatimus. 

Jos välttävästä lumitilasta joudutaan poistamaan lunta, 
tilassa ei saa olla pensaita vahingoitettavina. Puita saa 
olla, mutta ne on varminta suojata. 

Korokkeet ovat huonompia lumivarastona kuin V-muotoiset 
erotus- ja keskikaistat. Korokkeilta valuu vettä ajoradalle, 
jolloin kevätaamuina voi ilmetä liukkautta. Korokkeelle 
mahtuu muutenkin vähemmän lunta. 

Erotuskaistoilla suositellaan turvallisuus-, kantavuus-ja 
esteettisyyssyistä 1:4 tai loivempaa kaltevuutta. Myös 
kesäkunnossapito puoltaa enintään 1:3 kaltevuutta. Lumen 
varastoinrnn kaimalta kaltevuudet 1:2 ja 1:3 olisivat hyvä 
ratkaisu kapeilla 2-4 metrin erotuskaistoilla. 

Lumen varastoiminen huonontaa näkemiä. Lumivallit eivät 
saisi olla liittymien näkemäalueilla korkeita, koska näke-
mäleikkaukset on tehty yleensä lumetonta ajankohtaa 
silmällä pitäen. 
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T.or.sttn lurnitila 	 TAAJAMAN 
,//t\\\ 	 keskusta-alueella 

Todellinen lumikertyma 	 - 

VALTTAVA 
TYYDYTTAVA ,jos kevyvaoa 	375 	40 	 375 
köytetäon lumitilano niin että 	

1 5-20-2 5 vapaa leveys 3 rn 

31 	 35 

TYYDYTTÄVÄ 	 reuna-alusello 	
MELUSEINAN KOHDALLA LUMITILA 
20% PIENEMPI 

—* 	 5 	- 	 ____________________ 

-. 	
30 	 3O 	575 	 40 

TYYDYTTÄVÄ 	 ----- - . 2L!___1 
4--6 	4/3.5 

4_7_5_ 	4.75 

sIsöön tulo olu se Ilo 

- __ 	10.5 / 7.5 

HYVA 	
----- 

5.0 

HYVA 	 2/1.5 
	 / \ 	

12/1.5 4/3.5 

(,/" iQ 

30 	 42_4 	8.5-.- 

EROTUSKAISTA LUMIVYÖHYKKEELLA 1 -fl-ffl 
KESKIKAISTA LUMIVYÖHYKKEELLÄ 	i-u -ui 

Kuva 2.2-1 	Esimerkkejä ratkaisuista talvikunnossapidon kannalta. 



3. MITOITUSPERUSTEET 
3.1 Lumiolosuhteet 

Vyöhykejako ja lumen sadanta 

Suomi voidaan jakaa kolmeen osaan keskimäaräisen 
luinensyvyyden perusteella. Vyöhykejako on esitetty 
kuvassa 3.1-1. 

Utaboki Yavo 
LUMIVYÖHYKKEET 

1 Etelärannikko 
II Etelä- ja leski - Suomen 

valo 	 Sisämoo 

Muonio 	 III Pohjois - Suomi 

() Sodonkyla 	LUNENSYVYYS 1960-80 
keskimäärin) 

© 	
282 

j 	Seija 
Rovaniemi IH 	() 31 3 

74 
Kensi 

N 
41 Qjlu 

/ 	%I 

/ 	•1' / 
/ / 

, Kojoan\ 

'1 
Volossoaret 	 (ritunupyy 	, 

/ 	' 	' 
/ 

kuhava / 
	%jj 

Vaa, 	, 	 / 
/ 	 1 	Kuoplo\ / 

1 	 .. 
luo.- .iyvänkyIä 

Niinllalo 	
5. 

28 - 	Tampere 	•' 

Kuuskaj kari 	/ 	
Lhpeenranta 

/ 
(\ 	\\- 7 	 LIstl- 

4 	okloir,en 	 -. 

,-- Maarian- 	 •Isi 
hcn,ino 	 — 

Utö 	
Rankki 

5 	Katajah,00 
saarö 

Kuva 3.1-1 	Lumivyöhykkeet ja lumensyvyydet. 

Vyöhykkeellä 1 lumen sadanta on vesiarvona 170-200 
mmlvuosi. Vesiarvo 10 mm vastaa 10 cm:n lumikerrosta. 
Keskimääräinen lumensyvyys alueella 1 on 40 cm tai 
vähemmän. 

Vyöhykkeellä II lumen sadanta on 200-250 nimlvuosi ja 
keskimääräinen lumensyvyys 40-60 cm, vyöhykkeellä III 
vastaavasti 250-280 nmilvuosi ja lumensyvyys 60 cm tai 
enemmän /9/. 

Keskimääräinen lumensyvyys on noin 1/4 lumen sadan-
nasta. 



Yksittäinen sade 

Lumisateen intensiteetti vaihtelee välillä 0.5.. .3 mm/h. 
Mitoitussateeksi on valittu 3 tunnin pyry intensiteetilä 3 
nimlh. Tämä vastaa noin 10 cm:n lumikerrosta. Tällaisia 
päiviä on vuodessa hyvin vähän. Yli 5 cm:n lumikerroksia 
kertyy vuosittain noin 5-10 päivänä, taulukko 3.1-1. 

Taulukko 3.1-1 Lumisadepäivien keskimääräinen 
lukumäärä 1961 - 1980 /9/. 

Lumivyöhyke Päiviä, jolloin sadanta (lumena) yli 
10 mm 50 mm 100 mm 

	

1 	 30 	5 	1 

	

II 	 45 	10 	2 

	

III 	 60 	10 	1 

Yli 20 mm lumisadepäivien määrää ei ole tilastoitu, mutta 
niitä voidaan arvioida taulukon 3.1-1 perusteella olevan 
alueesta riippuen 20-40 kpl. Tämä vastaa aurauskertojen 
lukumäärää (luku 4.1). 

Haihtuininen, sulaminen ja tiivistyniinen 

Lumenpinnasta voi tapahtua haihtumista vain silloin, kun 
ilman vesihöyrynpaine on alhaisempi kuin vesihöyryn 
kyllästyspaine 0 °C:ssa. Haihdunta on kovalla pakkasella 
hyvin pieni. 

Sulamiskauden keskimääräiseksi haihdunnaksi on saatu 
lumivyöhykkeellä 1 aukealla paikalla noin 3 % lumipeit-
teen vesiarvosta. Näin ollen haihdunnan merkitys aukeilla 
paikoilla ei ole kovin suuri lumen katoamisessa. 

Varsinkin kevättalvella sulamisen osuus on merkittävä 
korkeiden päivälämpötilojen vuoksi. Sulamiskausi on 
verraten lyhyt. 

Sataneen lumen ominaispaino on noin 100 kg/m 3  ja täl-
löin 1 cm:n lumikerroksen vesiarvo oi 1 mm. Aurattuna 
lumen ominaispaino on 400-500 kg/m 



Tuulen kujjetus, kinostuminen 

Kinostumisvaikeuksia esiintyy usein teillä, jotka sijaitsevat 
maanpinnan tasossa. Irtolumen kinostuminen on runsasta, 
kpn tuulen nopeus on yli 8 mis ja ilman lämpötila alle - 
2C. 

Kaiteet ja niihin liittyvät aurausvallit, samoin kuin erotus- 
ja keskikaistojen pensasistutukset lisäävät kinostumista. 
Kaiteiden käyttöä tulisi välttää kinostumisherkissä kohdis-
sa loiventamalla luiskia. Samoin erotus- ja keskikaistojen 
pensasistutukset lisäävät kinostumista. 

LEIKKAUS 	 PENKEREEN JA LEIKKAUKSEN 
KAJ AXOUTA 

PENSASRIVI, AITA YMS 	YKSITTÄINEN RAKENNUS. 

ESTE TIEN VIERESSX 	KUMPARE YMS TIEN LXHELLI( 

AURSUSVALLI 

-::-.::--.----.-- 	KUMPARE YMS TIEN MOLEM- 
MINPUOLIN (TIJISKU Tm StÄIT) 

KAIDE (.AURSU5vALLI) 

METSÄNREUNA 

TASAUSVIIVP.N JYRKKA 	 I 
TAI TE 

Kuva 3.1-2 	Esimerkkejä kinostumisalttiista kohdista 
avoimessa maastossa /11/. 

Suunnittelussa pystygeometrian ratkaisut ovat usein 
suurpiirteisiä, vaikka maasto olisikin pienipiirteistä. 
Pengerkorkeuksissa tulisi pyrkiä n. 0.2 metriä yli lumen 
keskisyvyyden. Keskimääräinen maksimilumensyvyys on 
Lounais- ja Länsi-Suomen rannikolla n. 0.40 - 0.45 metriä 
kasvaen Koillis-Suomeen mentäessä n. 0.80 - 0.85 metriin. 

Leikkaukset ovat ongelmallisimpia kohtia, koska luonnossa 
lumikinokset pyrkivät asettumaan tasapainokaltevuuteen 
noin 1:8... 1:9. Kinostumiselle alttiit leikkauskohdat pitäisi 
tehdä ulkoluiskien osalta kaltevuuteen 1:6... 1:9 varsinkin 
matalissa leikkauksissa. 

10 
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3.2 Teoreettinen tarkastelu 

Päiviä, jolloin sataa 20 mm (talvihoitoluokka 1:n tavoite, 
että ajoradalla vähemmän lunta kuin 20 mm), on alueit-
tain: 

	

1 	20 

	

II 	30 

	

III 	40 

Tämä aiheuttaa auraustarvetta 20-30 kertaa talvessa. 
Riittävän lumitilan leveys on arvioitu sekä yksittäisen 
maksimisateen että koko talven lumikertymän perusteella. 

Lumitilan leveyttä määritettäessä on käytetty seuraavia 
lähtökohtia: 

- 	vuotuinen lumisademäärä tiivistyy noin neljäsosaan 
sadesummasta eli lumisademäärän ollessa 250 cm on 
lumen syvyys lumisadekauden lopulla noin 60 cm. 

- 	satanut lumi tiivistyy liikenteen ja aurauksen vaiku- 
tuksesta noin videsosaan sadeäärästä (ominais-
painot 100 kg/m ; 400-500 kg/m ) 

- 	lumitilaan satanut lumi tiivistyy aurauksen vaiku- 
tuksesta vielä noin 10 % alkuperäiseen tiivistymiseen 
nähden 

- 	aurausvalli asettuu lumitilaan luiskakaltevuuteen 1:1 

- 	yksittäinen mitoitussade on kohdan 3.1 mukaan 10 
cm 

Lähtökohdat merkitsevät, että lumitilan leveyttä määritet-
täessä lumisademäärä kerrotaan 0.5:llä. Esimerkkinä tilan 
mitoittamisesta on kuva 3.2-1. 

LUMIVYÖHYKE II 

JJYOLEVEYS 3.0, 	KESKIKAISTA 6.0 	rYÖLEVEYS 

1J4EN 

LUMITILAAN SATANUT JA LUONNOSTAAN 
TIIVISTYNYT LUMI 

Kuva 3.2-1 	Esimerkki lumitilan teoreettisesta mitoituksesta. 



Kuuden tai jopa kandeksan metrin alue pystytään Keski- 
Suomessa auraamaan hyvin 6 metrin keskikaistalle. 
Leveys on määritetty lumitilan luiskakaltevuudella 1:10. 
Kaltevuuden muuttaminen vaikuttaa tarvittavaan le-
veyteen, kuva 3.2-2. 

	

LUISKAKALTEVUUS 	KERROIN 

	

1:10 	1.0 

	

1: 4 	0.87 

	

1: 3 	0.83 

	

1:2 	0.73 

	

Reunotue Ilo korotettu 	1.20 

/\ 
/ \ 

/ 
/ 

/ 
/ 

Kuva 3.2-2 	Erotus- ja keskikaistan lumitilan tilavuus- 
kertoimet eri luiskakaltevuuksilla. 

12 
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4. TAUSTATIETOA 
4.1 Talvikunnossapito-ohjeet 

Yleiset tiet on jaettu talvikunnossapito-ohjeissa talvihoitoluok-
kun, joille on annettu tavoitekuntoarvot liukkauden, luniisuuden 
ja tasaisuuden suhteen. Lisäksi eri teille on annettu toimen-
pideajat /7/. 

Aurausmäärät 

Kestopäällysteiset tiet, joiden liikennemäärä on yli 1500 
autoa/vrk kuuluvat talvihoitoluokkaan 1, mikä merkitsee 
että lumenpoisto on tarpeen, kun pakkaslumen määrä 
ylittää 20 min ja suojalumen 15 mm. Valtaosa erotus-ja - 
keskikaistallisista teistä kuuluu talvihoitoluokkaan 1. 

Talvihoitoluokkaan II kuuluvat tiet, joiden liikennemäärä 
on 200-1500 autoalvrk. Vastaavat toimenpiteitä edellyttä-
vät lumimäärät ovat pakkaslumen osalta 30 mm ja 
suojalumen osalta 25 mm. 

Aurauskertojen määrä eri alueilla ja eriluokkaisilla väylilä 
on esitetty kuvassa 4.1-1. Keskimäärin talvella 1984-85 
suoritettiin 20-25 aurauskertaa /2/. Tielaitoksen kunnos-
sapitotilaston mukaan aurausmäärä on ollut n. 150 
jkmltiekm vuosittain. 

AUMAUS 

1 (,) 

L ____ 

30 
kpIIuI A, TVL 7!.: L C -j kp-slu. 5, TVL 

1 	Ik 	II 	Ik 	III 	lii ksv. .....-.... .... 

Ajersd.t viyli - 

Kuva 4.1-1 	Aurauskertojen määrät eriluokkaisilla 
väylillä eri puolilla Suomea /2/. 



• AURAUSKERTA 

2. RA&SKER 

WEN 

YLEISIMMÄT AURAUSKAAVIOT 

14 

TYÖLEVEYS 	33 (3l5) 	10.5 
	

25 *3.3.2.5 	II 	TYÖLEVEYS 

MENETELMÄ m 
375 , 275, 

ISKJKAISTA 	AJOR TA 	 SIVUOJA 

1 AURAUSRTA 

LTU 'hF 
2..AUA L 

TYOLEVtYS 	3 + 3 	3 • 3 	II 

TYÖLEVEYS 

VINOETUMJRA 4.5 

SIVUAdRA 

VIP4OETOAURA 3.0 

KÄÄNTOWMI - 3.0 
AURA 

Kuva 4.1-2 	Yleisimmät aurauskaaviot. 
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Aurausmenetelmät 

Aurausmenetelmiä on käsitelty yksityiskohtaisesti jul-
kaisussa "Teiden talvihoito, osa II, menetelmäohjeet" /8/. 
Yleisimmät auraustavat on esitetty kuvassa 4.1-2. 

Kaksiajorataisilla teillä keskikaistan viereiset kaistat 
molemmilta suunnilta aurataan tilan salliessa keskikaistal-
le ja muut kaistat keskikaistasta poispäin. Aurana käyte-
tään pääasiassa kääntölumiauraa, jolla lumi voidaan 
heittää myös vasemmalle. 

Yksiajorataisilla teillä ajoradan erotuskaistan viereinen 
kaista aurataan erotuskaistalle ja kevytväylä mandolli-
suuksien mukaan poispäin erotuskaistasta. Aurana käyte-
tään oikealle heittävää vinoetuauraa. 

Vinoetuauran ja kääntölumiauran työleveys on suurimmil-
laan 3 metriä. Lisäämällä sivuaura saadaan työleveydeksi 
enimmillään n. 4.5 metriä. 

Nykyisissä menetelmäohjeissa on esitetty käytettäväksi 
aurausnopeutta 40-70 kmlh. Vauhti on sovitettava kul-
loiseenkin liikenneympäristöön. 

Lumen lentorataan vaikuttavat aurausnopeus, auratyyppi, 
lumen vahvuus ja jakautuminen tiellä sekä lumen omi-
naispaino. Tielaitos on suorittanut kenttäkokeita eri 
auratyypeillä /10/. Lumisuihkun ohjaussiipeä käytettäessä 
saadaan lumen lentorata madaltumaan ja lyhenemään 1-
2 metriä arkojen rakenteiden kohdalla. 

Kuvassa 4.1-3 on esitetty lumisuihkun ulottuma eri 
aurausnopeuksilla ja auratyypeillä 5 cm vahvassa lumessa. 

	

km/h 	V(km/h) 	ETÄISYYS (m) 

30 	 2 - 3 	 - Vinostuauro 

3 5 	 - - Köäntökimloura 

	

70 	50 	 5-7 
80 

60 

50 

40 

30 

1 	1 	Ii 	1 	1 	1 	t 
2 3 4 5 6 7 8 9 	 m 

Kuva 4.1-3 	Lumen lentoetäisyys eri aurausnopeuksil- 
la. 
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4.2 Nykyiset mitoitusohjeet 
Yleisille teille ei ole lumitilan mitoitukseen aikaisempaa 
ohjeistoa. Keskikaistaa koskevassa selvityksessä /1/ on 
riittäväksi leveydeksi talvikunnossapidon kannalta todettu 
6.5 m. Tällöin lunta tarvitsisi poistaa vain hyvin sateisina 
talvina. Katualueen lumitila voidaan mitoittaa kuvan 4.2-
1 mukaan (RIL 165-2 Liikenne ja väylät II). 

0.7 

0.6 

0.5 	' 

0J. 	 3. 

0,3 

0.2 

-J 

7 
0 	 5 	10 	15m 	20 

Aurattavo teveys 

0 

"Liikenne ja väylät" 	 "Argus" 

Snöval!sbredd m 

m 
10 15 	20 

Plogod bredd 

Kuva 4.2-1 	Lumitilan mitoitus /12/, /13/. 

Ruotsalaisen käsikirjan (Argus) mukainen lumitilan 
mitoitus vastaa suomalaisia ohjeita. Esimerkiksi 8 metrin 
aurattava leveys edellyttäisi Sisä-Suomessa noin 2 metrin 
lumitilaa. 

Meluseinien rakenneteknisiä laatuvaatimuksia koskeva 
selvitys /14/ on valmistunut keväällä 1990. Siinä on 
esitetty vaatimukset meluseinien etäisyydelle tien reunavii-
vasta törmäystilanteiden varalta. Nämä etäisyydet, rajoi-
tuksesta riippuen 3.5-7.0 m, täyttävät tyydyttävän lumiti-
lan vaatimukset. Mikäli meluseinä sijoitetaan em. arvoja 
lähemmäksi, tarvitaan seinän eteen tiekaide. Näissä 
tapauksissa minimietäisyydet täyttävät tilapäisen lumitilan 
vaatimukset. 

4 	 -- 	 3,6 

m 	 mol 

o 	 6 

6 	 2 

-. 0.4/0.5 
____________________ 1. 	03 	',-. 

_______ 
- •auuu.* 
____________ 

______ 
_____ 

- 

- 

_____ —_.. ....•m 
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4.3 Istutukset erotus- ja keskikaistalla 
Istutusten merkitys 

Taajamien keskusta-alueiden vilkkailla teillä käytetään 
puita ja pensaita häikäisyn, päästöjen ja roiskumisen hait-
tojen vähentämiseen. Joskus pyritään melun vaimentami-
seen ainakin "psykologisesti": Melu koetaan vähemmän 
häiritseväksi, kun melulähdettä ei nähdä. 

Tiiviisti asutuilla alueilla istutuksille tulisi saada inhimilli-
nen mittakaava. Tämä edellyttää lähinnä puiden käyttöä. 
Istutuksilla pyritään myös visuaalisesti näkymien rajaami-
seen ja osittain estämiseen. Jyrkissä luiskissa kasvilli-
suuden juuristolla sidotaan maata eroosion vähentämiseksi. 

Taajamien reima-alueilla jäsennöidyillä istutuksilla tuetaan 
taajamakuvaa. Pääasiallisesti käytetään puustoa ja istu-
tuksissa pyritään puistomaisuuteen. 

Maaseututeillä, missä nopeudet ovat suurempia, istutus-
ten käyttö on vähäistä. Istutusten kunnossapito on myös 
vähäistä. Puustoa käytetään optiseen ohjaukseen ja 
liittymäjärjestelyjen selkeyttämiseen. Erityiskohteet kuten 
tien ja vesistön välivyöhyke, pitkä peltomaisemajakso, 
vaativat elävöittämistä puiden avulla. Kinostuvissa kohdis-
sa käytetään puustoa joskus tuulen sitomiseen. 

Maaseututeiden ympäristö asettaa pensaiden käytön 
kyseenalaiseksi. 

Vaikutukset lumen poistoon 

Leveät, yhtenäiset pensasrivit erotus- ja keskikaistoilla 
vähentävät alueiden käyttömandollisuutta lumitilana. 
Pensaat hieman pienentävät käytettävää tilaa ja vaikeutta-
vat kunnossapitoa. Kapeilla erotus-ja keskikaistoilla 2-3 
m, lumenpoisto pensasrivien vierustoilta vaikeutuu. Usein 
pensaat myös vahingoittuvat aurauksen ja lumenpoiston 
vaikutuksesta. 

Puut eivät vaikeuta talvikunnossapitoa niin paljon kuin 
pensaat. Erotus- ja keskikaistojen puuistutusten lomaan 
sopii lunta myös varastoon. Puiden keskinäisen etäisyyden 
tulisi kuormauksen kannalta olla kuitenkin vähintään 5 
metriä. Lumenpoisto tapahtuu kuitenkin liikennöinti-
alueille päin aiheuttaen vaaratilanteita. 



Vaikutukset näkemiin 

Liittymäalueilla lumen varastointi näkemäalueille on 
liikenneturvallisuusriski. Näkemäalueiden muotoilu on 
yleensä tehty kesäolosuhteiden mukaisesti. Puut ja varsin- 
km pensaat vaikeuttavat vielä tilannetta aiheuttaen 
kinostumista. Näkemä-alueille ei tulisi istuttaa kuin 
runkopuita ja niitäkin harkiten. 

LittyvO 

	

LPzf 	

oo 

	

Lp. 	
LI 

_______________________________ 	 Omttml Etuoo-okeutetru -.-.-. 	 - 	_-.-__-_____. tie 

1- 	
II 	-1 

Mitoltu5- Lpl 
nopeus (m) (m) 
(kn) ____ ____ 

40 45 80 	(50) 
50 60 105 	(80) 
60 75 130 	(100) 
70 95 160 	(120) 
80 120 200 	(150) 
90 150 230 	(190) 

100 180 270 	(240) 

Lilttyvin tien luokka Lp2 
________________ (m) 	1 

Vatta- ja kantatiet a60 Seudulliset tiet 

Kokoojatiet 
Yhdystiet a 40 
Muut tiet 

] 

• Sulutisa mainittuja arvoja voidano k9jttU 
kchtuuftomien kuitannusten v$ttt$miseksi 

NSkemI*luent ji.i.t. teiden ta.oliittyniisa8 (tap.ua A v*i.tImi,velvo)1miu,, tapsu. B py.Ihtymia-
pakko tai vlhlllikenteiaen yk•tien Iiittym tai nlastalouliittym&). 

Kuva 4.3-1 	Näkemäaluevaatimukset. 

Näkemäalueiden luonnontilaisia painanteita ei pitäisi aina 
muotoilla: Painanteet voisivat toimia lumen varastoalueina 
osaltaan. 

Suojateiden sekä kevytväylien ja ajoratojen risteyskohdat 
tulisi yleensä jättää istutuksitta. Mikäli kasvillisuutta 
välttämättä halutaan näille alueille, pitäisi valita enintään 
0.5 metriä korkeiksi kasvavia lajeja. 

Istutusten sopivuus erotus- ja keskikaistoffle 

Luokituksen mukaiseen hyvään ja tyydyttävään erotus- ja 
keskikaistaratkaisuun voi yleensä istuttaa sekä pensaita 
että puita. Riittävä vapaa tila liikennetilan sivulla täytyy 
säilyttää. Tilapäiseen lumitilaan ei tulisi laittaa pensaita, 
mutta joissakin tapauksissa puita voidaan istuttaa. 

Keskikaistoille pensaiden istutus on usein perusteltua 
esteettisistä syistä. Joskus pensasistutuksia perustellaan 
häikäisysyistä. Tämä on kuitenkin kyseenalaista, sillä 
yleensä pensaissa ei ole lehtiä siihen vuodenaikaan kun 
ajovalojen häikäisy on voimakkainta. 



19 

4.4 Tiemestareiden haastattelu 
Talvikurmossapidon menetelmiä, ongelmia ja kustannuksia 
selvitettiin tiemestareilta puhelinhaastatteluin. Haastatteluihin 
valittiin kymmenen tiemestaripiiriä eri puolelta Suomea. Keskei-
simmät tulokset on esitetty oheisena. 

Aurausnopeudet 

Aurattaessa maaseudun ja taajamien reima-alueiden teitä 
vaihtelevat nopeudet esteettömilä osuuksilla välillä 50-
70 krnfh. Suurimmillaan käytetään 80 km/h nopeutta. 

Pakkaslumen pöllyäminen on turvallisuusriski, etenkin 
kun liikennettä on paljon. Tällöin aurataan enintään 
nopeudella 60 km/h. 

Taajamien keskusta-alueilla ja tiiviillä reima-alueilla 
nopeus sovitetaan esteiden vaatimalle tasolle. Liikenteen 
ohjauslaitteet, kaiteet, reunatuet yms. pudottavat nopeuk-
sia huomattavasti. 

Kaksiajorataisilla teillä keskikaistalle aurattaessa käyte-
tään nopeutta 40-50 km/h. Erotuskaistan ollessa kapea 2-
3 m, käytetään nopeuksia 20-30 kmlh. Lisäksi tuli esille, 
että, lumi saadaan lentämään osittain kevytväylän yli, jos 
erotuskaista on kapea ja käytetään suurta työnopeutta. 

Reunatuella korotettujen kevytväylien kohdalla käytetään 
nopeuksia 5-40 kmfh. Kevytväylät aurataan pääsääntöisesti 
ulospäin, osittain myös erotuskaistalle. 

Lumenpoisto 

Erotuskaistan leveyden ollessa 1-3 m joudutaan lunta 
poistamaan 2-4 kertaa talvessa. Kun erotuskaista on 3-5 
m leveä, oli poistotarvetta noin kerran talvessa. 

Haastattelun perusteella erotuskaistan tulisi olla 6-10 
metriä leveä, jotta se sopisi varastotilaksi koko talveksi. 

Mainittu mitoitus näyttäisi riittävän sekä ajokaistan että 
kevytväylän lumitilaksi. Joissakin tiemestaripiireissä on 
tapana aurata reunatuen päälle, mikäli kevytväylän leveys 
sallii. Tällöin lunta poistetaan useita kertoja, noin viidesti, 
talvessa. 



Lumitilan leveys 

Keskikaistan leveys 2-3 m osoittautui varastoinnin kanna!- 
ta liian kapeaksi. Esimerkiksi Landessa n. 3 metriä 
leveälle keskikaistalle ei aurata lainkaan. 

Tyydyttäväksi erotuskaistan leveydeksi Etelä- ja Länsi- 
Suomessa ehdotettiin 4-6 metriä. Yli 6 m leveä ratkaisu 
olisi hyvä. 

Keski-Suomessa 5-6 metriä leveä erotuskaista koettiin 
tyydyttäväksi. Hyvä ratkaisu olisi 6-8 metriä. 

Itä- ja Pohjois-Suomessa 5-8 metrin leveys antaisi tyydyt-
tävän ratkaisun. Hyvä ratkaisu edellyttäisi lähes 10 
metrin erotuskaistaa. 

Turvallisuus 

Aurausvallit liittymien läheisyydessä muodostavat näkemä-
esteitä. Jos näillä kohdin erotuskaistalla on myös istutuk-
sia, on lumen poisto ongelmallista ja istutukset kärsivät. 

Liimattavat reunatuet synnyttävät vaaratilanteita irrotes-
saan aurauksen voimasta. Varsinkin yksittäisiä reunatu-
kiosuuksia tulisi välttää. Tuet aiheuttavat vaurioita myös 
kalustolle. 

Risteyssilloille varastoidaan ajoittain lunta. Lumen sulaes-
sa ja joutuessa pintavesiputkiin muodostuu jääpuikkoja, 
jotka pudotessaan vaarantavat liikennettä. 

Ongelmakohteita 

Kaiteet aiheuttavat usein lisätyötä. Varsinkin keväisin 
nuoskalumi saattaa pakkautua kaiteen viereen. Sulava 
lumi aiheuttaa pakkasöinä jäätä ajoradalle. Kaiteet voivat 
kärsiä aurauksesta, sauvatyyppinen kaide on koettu 
erityisen hankalaksi. 

Kaksiajorataisilla teillä ajoratojen tasoero on koettu 
talvikunnossapidolle ongelmalliseksi. Tapahtuu kinostwnis-
ta alemmalle tasolle ja sulamisvedet jäätävät tietä. 

Istutukset kärsivät usein aurauksesta ja haittaavat lumen 
poistoa varsinkin liittymien näkemäalueilta. Erotuskaistan 
ollessa 2-3 metriä, istutukset haittaavat poiskuljetusta, 
käsityötä kun ei yleensä tehdä. 

Mikäli erotuskaista on kapea, on auraustyön rytmitys 
tärkeää. Ajorata pitää aurata ensin, sitten vasta kevyt- 
väylä. Korotetun, vain 1-2 m leveän, erotuskaistan kohdal-
la tapahtuu lumen "pallottelua" ajoradalle ja kevytväylälle. 
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5. JATKOSELVITYSTARPEET 

Työn eräänä tavoitteena oli selvittää niitä riittävien lumiti-
lojen varaaminen vaikuttaa talvikunnossapitokustannuk-
sun. Tilastoista ei ollut saatavilla riittäviä tietoja kysy-
myksen selvittämiseen. 

Kustannusten selvittäminen samoin kuin lumitilaohjeiden 
käytännön testaaminen edellyttäisivät seurantatutkimusta. 
Voitaisiin arvioida myös suunniteltujen poikkileikkausrat-
kaisujen vaikutus liikenneturvallisuuteen ja visuaalisiin 
seikkoihin. 

Eräänä detaljikysymyksenä on työn yhteydessä tarkasteltu 
aurausongelmia suojatien korokkeen kohdalla. Korokkeet 
tulisi porrastaa toisiinsa nähden vähintään 50 mm:llä 
auran törmäysvahinkojen estämiseksi. 

PORRASTIIS SOmm 

Kuva 5.1-1 	Esimerkki aurauksen kannalta hyvästä 
suojatiekorokkeesta. 

Jatkossa olisi tarvetta selvittää lisäksi muun muassa 
eritasoliittymien ja kanavoitujen liittymien lumitilamitoi-
tusta, sekä sulaniisvesien poisjohtamista. 

txtll\Iumitij3.txt 30.10.1990 
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