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ALKUSANAT 

Ammattitaitoiset kuljettajat ja tarkoitukseen sopiva teiden kun-
nossapitokalusto seka oikeat työmenetelmät ja työtavat mandol-
listavat taloudellisen, tehokkaan ja laadullisesti korkeatasoisen 
teiden talvihoidon. 

Tielaitoksessa on tehty määrätietoista ja pitkäjänteistä työtä 
kuljettajien korkean ammattitaidon hankkimisen ja ylläpidon se-
kä menetelmien ja kunnossapitokaluston kehittämisen hyväksi. 

Uutta kalustoa ja menetelmiä käyttöönotettaessa sekä kuljettaji-
en monitaitoisuutta laajennettaessa ja ylläpidettäessä on toimiva 
työnopastus tärkein työpaikkakoulutuksen toimintamuoto. 

Työnopastuksen tueksi tarvitaan työnopastusmateriaalia. 
Työnopastuskorttien tieto on tutkittua, johdonmukaista, perus-
teellista, ydinkohtia painottavaa ja perusteltua. Kortit ohjaavat: 
oikeisiin ja turvallisiin työmenetelmiin ja laitevalintoihin. Kortit: 
luovat mandollisuuden kehittää hyvää ammattitaitoa. 

Tähän kirjaseen on kerätty uudet ja voimassa olevat talvihoidon 
työnopastuskortit 

Helsingissä joulun alla 1997 

Tie laitos 
Tuotannon T&K 
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Tielaitos 

Yleiskuvaus 

Valmistelu 

Auran kiinnitys 

Auran kiinnityksessä noudatetaan valmistajan antamia aurakohtaisia ohjeita 
Aura kiinnitetään huolellisesti, lukituksesta varmistutaan. 

Auran oikea säätä parantaa työn laatua ja vähentää terän kulumista sekä 
ehkäisee auton ja auran vaurioita tiehen sukeltamisen seurauksena. - Po-
lanteella auran terä säädetään alas ja jalas hieman ylemmäksi, polanteetto-
maila tiellä säädetään jalas alas ja terä hieman ylemmäksi. 

Tämä kortti sisältää yleisohjeita auran kiinnitykseen. 

* Tarkastetaan auran, auran terän, jalasten, heijastimien ja äärivalojen kun-
to. Tehdään tarvittavat korjaukset. 

* Ajetaan auto auran luo. 

* Poistetaan paineet auton hydraulikasta. Näin mandollistetaan hydrauliiet-
kujen vaivaton kiinnitys. 

* Avataan hydrauliletkujen suojatulpat ja tarkistetaan liittimien ja tulpppien 
puhtaus sekä autossa että aurassa. 

* Jokaisessa hydrauiiliittimessä on oltava suojatulppa. - Järjestelmään ei saa 
päästä likaa. 

* Letkut ja myäs suojatulpat kytketään pareittain niin, että saadaan oikeat 
virtaamat, loogiset ohjaustoiminnot ja tulpat pysyvät puhtaina. Letkut kytke 
tään merkintöjen mukaan. - Auran toiminnoille varmistetaan oikean suu-
ruiset virtaamat. 

* Tarkistetaan, etteivät letkut vaurioidu hankauksesta, puristuksesta tai liias 
ta tiukkuudesta. 

0  Vedetään aurauspuskurissa oleva auran lukitustappi auki. 

* Nostetaan auran työntö- ja nostolaitetta hieman ylös ja ajetaan auto siihen 
kiinni. 

0  Lasketaan työntö- ja nostolaitetta siten, että sen kytkentäkoukut menevät 
aurauspuskurin taakse. 

o  Ennen aurausta varmistetaan, että auran kytkentäkoukut ovat kunnolla, 
pohjaan saakka paikoillaan ja että lukitustappi on kiinni. 

* Nostetaan aura aurauspuskurin varaan. 



Säätä 

Auran kunnon 
tarkistus 

* Kaännetaän lukitustappia, jolloin jousi vetaä sen ukitusasentoon 

* Nostetaan tukijalka ylös aurauksen ajaksi. 

* Poistetaan auran kellunnan lukitustappi ja siirretään hahlo keskiasentoon. 
Aura pääsee nyt kellumaan tienpinnan mukaan. Eräissä auroissa on erik-
seen siiven liikevaran lukitus, joka myös vapautetaan. 

* Kiinnitetään auran äärivalojen sähköpistoke. 

* Moottorin käydessä kokeillaan auran liiketoiminnot. Toimintojen on oltava 
johdonmukaisia. Toimintoja voidaan muuttaa vaihtamalla hydrauliletkuja 
parissa keskenään (meno-ja paluuletku). 

1. Auran tai terän korkeusasema tiehen nähden säädetään tasaisella paikal.. 
la. Auran jalakset ja terä säädetään alustan tuntumaan. Oikein säädetty 
aura tekee puhtaamman aurausjäljen, vähentää terän kulumista ja estää 
auran hyppimistä. 

2. Auran terän korkeus tiehen nähden säädetään sellaiseksi, että polanteet-
tomalla tiellä osa auran painosta kohdistuu alustaan ja osa jalaksen väli-
tyksellä. Polanteisella tiellä auran paino voidaan kohdistaa alustaan koko 
naan terän kautta, 

* Aurauksen jälkeen kohotetaan aura maasta ja tarkastetaan sen terän ja ja• 
lasten kunto. Huolehditaan, että aura on seuraavaa käyttökertaa varten 
kunnossa. 

* Tarkistetaan äärivalojen ja heijastimien toimivuus. Tehdään tarvittavat 
korjaukset. 
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Auran irrotus 

Työsuojelu 

* Aura jätetään niin, että se on helposti otettavissa ja käyttövaimis seuraa-
valla käyttökerraila. Terän alle laitetaan kapulat estämään auran jäätymi-
nen maahan kiinni. 

* Jos aura on leveydeltään säädettävää mallia, säädetään sen leveys 
kapeimpaan asentoon. 

* Aura nostetaan ja sen keliunta lukitaan. Tämä helpottaa uudelieenkiinni-
tystä. 

* Aura lasketaan alas. 

* Auran tukijalka lasketaan alas - jos aurassa on tukijalka. 

* Lukitustappi avataan. 

* Nostetaan auran työntö- ja nostoiaitetta hieman ja ajetaan auto irti 
aurasta. 

* Lasketaan työntä- ja nostolaite alas, ettei auran hydraulijärjestelmään jää 
painetta. 

* Poistetaan auton hydrauliikasta paine käyttövivun avulla auton moottorin 
ollessa sammutettuna. 

* Irrotetaan hydrauiiletkut. Puhdistetaan liittimet ja suojataan ne suojatulpilla. 
Letkut nostetaan auran päälle - ei maahan 

* Irrotetaan auran äärivalon_sähkäpistoke. 

Väitetään nousemista auran tai sen työntö- ja nostolaitteen päälle liukkau-
den vuoksi. Jos pitää nousta, varotaan liukkautta. 

Käytettäessä kankea apuna kiinnityksessä, varotaan lipsumista. 

Ei mennä tai iaiteta jalkaa auran alle. 

Käytetään turvajaikineita ja käsineitä. 

Varmistetaan auran kiinnitys ja ukitus ennen aurausta. 

Ympäristön- 	Joutokäyttö on kielletty. 
suojelu 
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SIRO-KOPO PERALAUTASIROTTELULAITE 

Siro-Kopo telasirottelulaite on hiekan levitykseen tarkoitettu kuorma-auton 
perälaudan paikalle kiinnitettävä telasirottelulaite. Laite toimii kuorma-auton 
hydrauliikalla. 

Sirottelumäärän karkea säätö, ennakkosaätö, tehdään kandella laitteen ta-
kana olevalla käsikäyttöisellä jousikuormitteisella säätimellä. 

Sirottelumäärän hienosäätö tehdään hydrauliikkaa säätämällä ohjaamosta 
potentiometnn avulla. Vanhoissa malleissa on lisäksi paineilmasäätö. 

Laitetta voidaan käyttää joko käsiohjauksessa tai hydrauliikan ajoautoma-
tiikkaa käyttäen. 

Suolan sirottetuun laite on epätarkka. Mikäli sitä siihen käytetään, on se ka-
libroitava ja kalibroinnista on tehtävä annostaulukko. 

1 	 _____ 

Valmistelu 
	

Nostetaan perälauta yläasentoon ja puhdistetaan lavan takareuna niin, että 
laite voidaan kiinnittää. 

Peruutetaan auto sirottelulaitteen eteen. 



Kiinnitetään laitteen yläkiinnityskoukkujen vastakappaleet takayläreunoihin. 

Säädetään lavan takareuna teliä nostamalla niin, että kiinnityskoukut asettu-
vat hahlojen tasalle. 2-akselisissa autoissa sopiva korkeus saadaan kippiä 
nostamalla. 

Peruutetaan autoa niin, että koukut osuvat hahloihin. Lasketaan hieman la-
vaa ja tarkastetaan, että koukut ovat hahioissa. 

Lasketaan lava alas. Yläkiinnitys on nyt tehty. Sammutetaan auton moottori 
ja poistetaan paineet hydrauliikasta. 

Nostetaan ja iukitaari laitteerr tukijalat yläasentoonsa - etteivät ne vaurioidu 
työssä. 

Lukitaan levitin lukitussalvoilla lavan aiareunoihin. Saipoja kannattaa painaa 
kämmenellä, etteivät sormet jää lavan ja kahvan väliin. 

Varsinkin ensimmäisellä kiinnityskerralia joudutaan kiinnityslaitteet säätä-
mään hyvän kiinnityksen aikaansaamiseksi. 

Puhdistetaan hydrauliletkujen liittimet ja suojatulpat 

Letkut ja myös suojatulpat kytketään pareittain merkkien mukaan niin, että 
saadaan oikeat virtaamat ja loogiset ohjaustoiminnot ja myös tulpat pysyvät 
puhtaina. Kiinnitetään valojohdon pistoke ja paineilmaletku. - Laitteen kyt-
kentä sirotinliittymään mandollistaa ajoautomatiikan toiminnan. 

Tarkistetaan laitteen toimintakunto, pyörimissuunta ja valojen toiminta. Tar-
kistetaan aika ajoin myös pakkopysäyttimen toiminta - tukin ja murskaimeri 
pitää pysähtyä kun säiiiön takaiäpän avaa. 

Tarkistetaan valot, vilkut, varoitusviikut, turvaraidat, että ovat puhtaat ja toi 
mivat. 	 - 

aite tynjennetaan ja punalsielaan. uoiausen jaieen ae pestaan. 

Laite tarkistetaan. Viat korjataan tai niistä tehdään vikailmoitus. 

Ajetaan auto kantavalle ja vaakasuoralle alustalle. Näin levitin pysyy var-
memmin säilytyksessä pystyssä. 

Sammutetaan auton moottori ja vapautetaan hydrauliikan paineet. Näin pa-
kokaasut eivät haittaa ja letkujen irrotus onnistuu. 

Irrotetaan levittimen aiemmat kiinnityssalvat auton laidoista. 

Irrotetaan hydrauiiletkut ja suojataan iiittimet tulpiiia. Irrotetaarr valojen ja va-
roitusviikun pistokkeet. 

Lasketaan tukijalat alas. Nostetaan hieman lavaa seuraten samalla, että lait-
teen yiäkiinnittimet alkavat irrota lavan yiäreunassa olevista kiinnityksen vas-
takappaleista. Nostetaan lavaa lisää niin, että laite vapautuu varmistaen sa-
malla, että laite jää jaloilleen. 
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Työsuojelu 

Siirretään autoa pari metriä levittimen jäädessä säilytyspaikalleen 

Irrotetaan kiinnityksen vastakappaleet ja laitetaan ne hydrauliletkujen päiden 
kanssa talteen levittimen säiliöön. Käännetään levittimen säiliön lumisuojale-
vy suojaavaan asentoon. 

Lasketaan auton perälauta paikoilleen. 

Lavan alla ei saa olla kipin ollessa nostettuna. 
Lavalla ei saa olla laitteen ollessa käynnissä. 
Tukkeumia selvitettäessä on laitteen toiminnot pysäytettävä. 
Laite varustetaan varoitusvilkulla, koska on ajettava lava kohotettuna. 
Varmistetaan laitteen seisontavakavuus sitä varastoitaessa. 

Ympäristön- 	Joutokäyttö on kielletty. 
suojelu 
	

Laite on epätarkka suolan levityksessä. 

1 
1 
1 
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VINOETUAURA JA SIVU- AURA 

Tavallisen etuauran työleveys ei ole riittävä liikenteessä. Aurauskaista ei py -
sy puhtaana, sillä liikenne heittää lunta takaisin auratulle kaistalle. 

Pääteillä ajokaistan leveys on 3,50 m. Käytännössä aurausta limitetään kes-
kiviivan yli noin 0,20 m ja auraus ulotetaan myös pientareelle. Tästä seuraa, 
että tiertpuoliskon aurausleveystarve on yli 4 m. 

Tavallisen etuauran työleveys on 2,90, levitettävissä malleissa 3,50 m saak-
ka. Sivuauran työleveys on 0,5 - 1,8 m. Etuaura-sivuaurayhdistelmän koko-
naistyöleveys on yli 4 m. Näin on edellytykset aurata tienpuolisko puhtaaksi 
aurausauton yhdellä ajokerralla. 

Sivuauran käyttö tehostaa suuremman työleveyden ansiosta huomattavasti 
auraustyötä. Tässä auttaa lisäksi auraustyötä hidastavien ja myös vaarallis-
ten aurausautolla tehtävien peruutusten väheneminen. 

Työleveyden lisäyksen ansiosta sivuaura jouduttaa työtä myös risteyksissä, 
rampeissa, kaarteissa ja tien levikkeillä. Pientareen kallistuminen moottori- 
teillä ajorataan nähden eri suuntaan ei ole ongelma sivuauraa käytettäessä. 

Sivuauraa käytetään aurauksessa kuljettajari tilanneharkinnan mukaan 
osaksi tai kokonaan ulos levitettynä. Kuljetusasennossaan sivuaura ei lisää 
etuauralla varustetun aurausauton kokonaisleveyttä. 

Sivuauran käyttö edellyttää kuljettajalta ensiksi hyvää auraustyökokemusta 
ja toiseksi opastusta ja perehtymistä sivuauran käyttöön. 

Sivuauran käyttö alentaa yleisesti ottaen hieman aurausauton keskinopeut-
ta. Sivuauran käyttö lisää luonnollisesti auton tehontarvetta. 

Sivuauraa voidaan käyttää myös mm. aurausvallien madaltamiseen. 
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Valmistelu 

Auraus 

Työsuojelu 

Sivuaura kiinnitetään paikoilleen valmistajan ohjeiden mukaan. Korteissa 
521 ja 522 on esitetty Teho- ja Sin-Mac-sivuaurojen kiinnitys ja irrotus. 

Tarkistetaan, että auton taustapeilinäkyvyys, auran äärivalot ja sivuauran 
työvalo ovat kunnossa. 

Liikutellaan auraa hydrauliikan avulla toimivuuden ja kiinnityksen varmista-
miseksi. 

Tarkistetaar, ja säädetään sivuauran jalakset samaan tapaan kuin 
etuaurassa. 

Etuauran kärki limitetään käytännössä liikenneolosuhteiden salliessa hieman 
yli keskiviivan. Sivuauran ansiosta auraus voidaan samalla ulottaa jopa yli 
reunaviivan. Häiriöttömässä tilanteessa tulee koko tien puolisko aurattua yh-
dellä ajolla. Auraus voidaan ulottaa myös linja-autopysäkeille. 

Sivuauran avulla voidaan linja-autopysäkit aurata aikaisempaa liikennetur-
vallisemmin. Aura-auton ajolinja voidaan valita niin, ettei auton tarvitse kou-
kata pysäkille. Näin väItetään liikenteessä toistuva vauhtiaurauksen vaaralli-
nen vaihe - aurausauton paluu pysäkiltä tielle. 

Sivuauraa seurataan ajon aikana auton vakio- ja lisäsivupeileistä. 

Sivuauran työleveyttä säädetään ajon aikana tilanneolosuhteiden ja tarpeen 
mukaan. 

Aurausnopeus valitaan sää-, tie- ja liikenneolosuhteiden mukaan. Suonila 
tieosuuksilla ei sivuauran käytössä yleensä tarvitse alentaa aurausnopeutta. 

Valojen, vilkkujen, varoitusvilkkujen, heijastimien ja peilien pitää olla puhtaita 
ja toimivia - myös aurattaessa. Näe ja tule nähdyksi 

Aurausauton peruuttaminen on vaarallista. Ole tarkkana 

Auraustyössä käytetään turvavyötä. 

Sivuauran käyttö edellyttää kuljettajalta hyvää osaamista ja valppautta. Pe-
rusteena on vahva rutiini etuauran käytössä. Sivuauran käyttöönotto edel-
lyttää opastusta ja harjoittelua helpoissa kohteissa. 

Oikean etäisyyden arvioinnin ja tilannenopeuden hallinnan pitää sujua kuljet-
tajalta luontaisesti. 
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KUORMA-AUTO JA Tpk T1EL2233910 
AJO PERÄLAUTASIROTTELULAITE 

Ajo telasirottelulaite on hiekan levitykseen tarkoitettu kuorma-auton perälau-
dan paikalle kiinnitettävä telasirottelulaite. Laite toimii kuorma-auton hydrau-
liikalla. Lisävarusteena on saatavissa kostutuslaite. 

Kolakuljetinperiaatteella toimivalla, kuorman päälle taskettavalla Ajo-purkain-
lisälaiteella voidaan täyttää laitteen syöttösäiliötä ajon aikana alhaalla olevat- 
ta tavalta. - Ei tarvitse ajaa lava pystyssä. 

Suolan sirotteluun laite on epätarkka. Mikäli sitä siihen käytetään, on se ka-
libroitava ja katibroinnista on tehtävä annostaulukko. 

Valmistelu Nostetaan perälauta ylös. Puhdistetaan lavan takareuna niin, että laite voi-
daan kiinnittää. Peruutetaan auto aivan sirottelulaitteen eteen. 

Säädetään lavan takareuna teliä nostamalla sirottimen kannatinkorvakkel-
den korkeudelle lukitussalpojen kiinnittämistä varten. 2-aksetisissa autoissa 
oikea korkeus saadaan kippiä nostamalla. 

Sammutetaan moottori ja poistetaan hydraulipaineet. Näin saadaan hydrau-
liletkut kiinni 



Laitteen kiinnitys Kiinnitetään laitteen ylareunan kiinnityksen vastakappaleet tapeilla lavan ta-
kapään yläreunoihin. 

Kiinnitetään laite yläreunastaan salvoifia vastakappaleisiin ja varmistetaan 
salpojen kiinnipysyminen ketjulla/sokalla. 

Säädetään salvoille sopiva kireys ensimmäisellä kiinnityskerralla ja tarkiste-
taan säätä myöhemmin tarvittaessa. 

Puhdistetaan hydrauliletkujen liittimet ja suojatulpat. 

Letkut ja myös suojatulpat kytketään pareittain merkkien mukaan niin, että 
saadaan oikeat virtaamat ja loogiset ohjaustoiminnot ja tulpat pysyvät puh-
taina. - Lailleen kytkentä sirotinhiittymään mandollistaa ajoautomatiikan 
toiminnan. 

Kiinnitetään laitteen paineilmahiitin ja sähköpistoke sekä varoitusvilkun johto. 

Nostetaan teli ylös, 2-akselisissa autoissa lasketaan lava. Sirotinlaite jää nyt 
lavan varaan. 

Kiinnitetään laitteen alareunan saIvat vastakappaleisiinsa. Lukitaan salpojen 
kiinnitys sokalla. - Saivat kannattaa painaa kiinni kämmenellä, etteivät sor-
met jää väliin. 

Säädetään tarvittaessa salpojen kireys sopivaksi. 

Nostetaan ja lukitaan takajalat. 

Tarkistetaan valot, vilkut, varoitusvilkut ja turvaraidat, että ovat puhtaat ja toi-
mivat. Pakkopysäyttimen toiminta tarkistetaan aika ajoin. 

III 
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Sirottelumaärän 
säätö 

Sirotteluaukko 

Telan pyörimis-
nopeus 

Sirottelumäärän säätö tehdään säätämällä ensiksi sirotteluaukko hiekalle/ 
suolalle ja toiseksi säätämällä telan pyörimisnopeus hiekalle/suolalle. Sirot-
teluaukkoa voidaan saataä myös paineilmalla ohjaamosta. Sirottelumäärän 
hienosaätö tehdään ohjaamosta hydrauliikkaa säätämällä potentiometrin 
avulla. 

Sirotteluaukko säädetään asettamalla perälevy hiekka/suola-aserttoon. Valit-
tu asento lukitaan levyn molemmista päistä tapeilla. 

Sirotteluaukkoa voidaan hienosäatää ohjaamosta paineilmatoimisesti. Säätö 
tehdään ohjekirjan mukaan tai kokemusperäisesti. 

Telan pyörimisnopeuden perussäätö, hiekka/suola, tehdään valitsemalla lait-
teen vasemmassa päässä olevassa kotelossa olevalla säätövivulla telan 
pyörimisnopeus siroteltavan materiaalin mukaan. Kuva. 

Telan pyörimisnopeuderi, sirottelumäärän hienosäätö tehdään hydrauliikkaa 
säätämällä ohjaamosta potentiometrin avulla. 

Laitetta voidaan käyttää joko käsiohjauksessa tai hydrauliikan automatiikka 
käyttäen. 
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Laitteen irrotus 

Työsuoj etu 

1 	Ympäristön- 
suojelu 

1 
1 
1 
1 

Käytetään sirotin tyhjäksi ja puhdistetaan. Suolauksen jälkeen laite myös 
huuhdellaan. Näin parannetaan laitteen käyttövalmiutta. 

Tarkistetaan laite. Viat korjataan tai niistä tehdään vikailmoitus. 

Laite varastoidaan kantavalle vaakasuoralle alustalle niin, että se pysyy pys-
tyssä. 

Irrotusta varten nostetaan teliä, sammutetaan moottori ja poistetaan hydrau-
liikan paineet. Näin letkujen irrotus onnistuu. 

Irrotetaan hydrauliletkut, sähköpistoke, paineilmaliitin ja varoitusvilkun pisto-
ke. Suojataan hydrauliliittimet tulpilla. 

Lasketaan tukijalat ja säädetään ne noin 5 cm:n korkeudelle maasta. Telin 
liikevara riittää irrotukseeri. 

Avataan laitteen alareunan kiinnityssalvat. Irrotetaan yläreunan salpojen 
lukitustapit. 

Lasketaan teliä niin, että sirotin jää omille jaloilleen. 2-akselisessa autossa 
nostetaan kippiä. 

Avataan yläreunan kiinnityssalvat, käännetään ne taakse, pannaan ketjut ja 
sokat talteen paikoilleen. 

Irrotetaan kiinnityksen vastakappaleet tavan reunoista ja varastoidaan ne let-
kujen päiden kanssa laitteen säiliöön. Näin ne löytyvät ja pysyvät puhtaina. 

Lasketaan auton perälauta paikalleen. 	___________________________ 

Lavan alla ei saa olla kipin ollessa riostettuna. 

Lavalla ei saa olla laitteen ollessa käynnissä. 

Tukkeumia selvitettäessä on laitteeri toiminnot pysäytettävä. 

Sirottelulaite varustetaan eriltisellä varoitusvilkulla, koska joudutaan ajamaan 
lava kohotettuna. 

Varmistetaan laitteen seisontavakavuus sitä varastoaessa 

Joutokäyttö on kielletty. 
Laite on epätarkka suolan levityksessä. 



Yleiskuvaus 

yhtehtavä 
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KUORMA-AUTO JA Tpk T1EL2233910 
SUOLAN SIROTTELUAUTOMMUI 

Suolan sirotteluautomaatti on tarkoitettu suolan sirotteluun ajoteille. Käyttö- 
voimansa laite saa auton hydrauliikasta tai omasta moottorista. Siroteltava 
suola voidaan kostuttaa tarttuvuuden parantamiseksi ja sulatusvaikutuksen 
nopeuttamiseksi. Sirotte!uautomaateilla voidaan levittää hiekkaakin, mutta 
siihen soveltuvat paremmin yksinkertaisemmat levityslaitteet. 

Sirotteluautomaattia hallitaan ohjaamosta. Automaatissa on nopeusautoma-
tukka. Valittu evitysmäärä säilyy vaikka ajonopeus vaihtelee. 

Suola syötetään aitteen säiliöstä levityslautaselle annoskierukan tai hihnan 
välityksellä. 

Sirotteluautomaatti kalibroidaan aina käyttökauden alkaessa, suolan laadun 
muuttuessa, korjausten jälkeen ja aina kun havaitaan epätarkkuutta työjäl-
jessä tai suolan menekissä. 

Weisser- ja Epoke-sirotteluautomaattien käytöstä ja kalibroinnista on Tie- 
laitoksessa videot. Niiden tilausnumerot ovat TIEL 8000073 ja TEL 
8000074. Lisäksi on yleisvideo talvisuolauksesta, TIEL 8000072. 

Tielaitos 



Kuormaus 

Kalibrointi 

1 
1 
1 
. 

Tarkistetaan, että valot, vilkut ja varoitusvilkut ovat toimintakunnossa. 

Perälauta nostetaan jatkovarsiensa varaan ylös. Auto peruutetaan teli al-
haalla automaatin etujalkojen luokse. 

Turvaketju kytketään auton ja levittimen välille. 

Lavaa kipataan, jolloin etujalat irtoavat maasta. Niiden lukitukset avataan ja 
autoa peruutetaan. Seurataan, että sivuohjaimet ovat osittain lavan sisäpuo-
lella ja että etujalat kääntyvät peruutettaessa lavan sisälle. 

Peruutusta jatketaan varovasti. Automaatti kiinnitetään lavalle niin, ettei se 
oleellisesti luku. Kiinnitys on tehtävä vähintään kandesta kohdasta. Uusim-
missa autoissa/sirottelulaitteissa sirottelulaite lukitaan paikalleen lavan etu- 
pään läpi ulottuvalla kiinnityslaitteella. 

Nostetaan takajalat ylös ja lukitaan. Kytketään ohjauskaapeli. Kiinnitetään 
hydrauliletkut, ensin paluuletku, sitten paineletku. 

Tarkastetaan laitteen kunto silmämääräisesti. Ennen ajoon lähtöä tarkaste-
taan myös varoitusvilkkujen ja työvalon toiminta. 

Säiliö kuormataan suojaverkon läpi epäpuhtauksien erottamiseksi. Peitetään 
kuorma suojapeitteellä. 

Liuostankit täytetään täyttöletkujen välityksellä. Kolmitiehana on asennossa 
täyttä ja täytön jälkeen asennossa käyttö. Mikäli ei ole ylitäytönestintä, teh-
dään täyttö varoen. 

Sirotteluautomaatti kalibroidaan aina käyttäkauden alkaessa, suolan laadun 
muuttuessa, korjausten jälkeen ja aina kun havaitaan epätarkkuutta työjäl-
jessä ja suolan laadun merkeissä. 

Weisser H-90-FS1- ja Epoke SH-3500 -mallien kalibrointi esitetään seikka-
peräisesti videoissa TIEL 8000073 ja 8000074. 

Kytketään auton ja levittimen varoitusvilkut. 

Hallintalaitteesta asetetaan tarvittava suolamäärä ja sirotteluleveys. Nopeus-
automatiikan vaikutuksesta sirottelu käynnistyy vasta auton lähtiessä 
liikkeelle. 

Sopiva kuivan suolan levitysnopeus on enintään 30 km/h ja kostutetun suo-
lan enintään 40 km/h. Suuremmalla nopeudella suola lentää ilmavirran mu-
kana tienoheen. 

Tienoheen lentävä suolan hukkamäärä on sitä pienempi mitä kapeammalle 
suola levitetään. Mustan jään torjunnassa voidaan käyttää 3 - 4 m:n levitys- 
leveyttä keskelle ajorataa. Moottoritiellä käytetään hieman suurempaa 
leveyttä. 

Lumisateessa suolataan yleensä 2 m:n leveydellä ajokaistalle. 

Valmistelu 

Automaatin otto 
lavalle (omilla ja 
loillaan seisova) 

1 	
Suolan surottelu 

1 
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Tyhjennys 

Varastointi 

Työsuojelu 

Ympäristön-
suojelu 

Työn päätyttyä automaatti tyhjennetään suofavarastoon sirotuslautanen 
ylösnostettuna. Tyhjennyksessä käytetään automaatin tyhjennystoimintoa. 
Pitkän seisokin ajaksi pitää myös liuoslaite tyhjentää, huuhdella vedellä ja 
sen putkisto ja pumppu täytetään riittävän vahvalla vesi-pakkasneste -seok-
sella. 

Lopuksi laite pestään korroosiohaittojen torjumiseksi. 

Automaattia ei saa poistaa lavalta täyteen kuorrnattuna. 

Automaatti varastoidaan tasaiselle kantavalle alustalle. Toimenpiteet teh-
dään päinvastaisessa järjestyksessä kuin lavalla otossa. 

Havaitut viat ja puutteet korjataan, tai niistä ilmoitetaan työnjohdolle. 

Huollot tehdään määräajoin valmistajan ohjeiden mukaan. 

Automaatti varastoidaan kesäksi valmistajan ohjeiden mukaisesti. Pumppu 
täytetään suojanesteellä. 

Suolaa käsiteltäessä käytetään suojavaatetusta. Kumisaappaat ja kumikin-
taat kestävät suolaa, nahka ei. 

Tarkistuskäynneissä automaatin päällä käytetään järjestettyjä kulkuteitä ja 
asianmukaisia työvälineitä. Liukkauden ja hankalien olosuhteiden vuoksi kii-
peilyssä on tavallista suurempi huolellisuus paikallaan. 

Väitetään turhaa suolan päästöä ympäristöön tiellä ja varastolla. 



Ajo- ja työhallintalaitteiden ergonomia on verrattain hyvälla tasolla. 

( 
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Yleiskuvaus 

Tielaitos 
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Valmistelu 

Kiinnitys 

yÖ!ehtäoa 

EPOKE TMK 10 TELASIROTTELULAIT- 

TEEN KIINNITYS, SÄÄTÖ JA IRROTUS 

T0 p 
Työnopastus 

Korin numero 

Kp 514 
peoayo Pro000ran numero 

22.7.96 T1EL2233920 
one, tvdvrihne 

KUORMA-AUTO JA EPOKE TMK 10 
Lande 

Tpk 
KanOron numero 

T1EL2233910 
HINAUAVA TELASIROTTELULAITE 

Auton vetokoukkuun kiinnitettävä, hinattava Epoke TMK 10 telasirottelulaite 
on hiekan levitykseen tarkoitettu laite. 

Käyttövoimansa laite saa pyöriensä välityksellä tien pinnasta. 

Sirottelumäärä säädetään manuaalisesti laitteen takana olevasta säätökah-
vasta. Sirottelumäärä on vakio ajonopeudesta riippumatta. 

Tarkistetaan valot, vilkut, varoitusvilkut - myös taakse ja heijastimet. Erityi-
sesti tarkistetaari, että vetoalsan pultit ja pyörän mutterit ovat kiinni. Tarkis-
tetaan myös laitteen yleiskunto ja renkaiden kunto/riittävä ilmanpaine. 

Peruutetaan auto laitteen eteen. Ensimmäisellä kiinnityskerralla pitää auton 
olla kuormattu. Vetoaisan kiinriityslevy asennetaan silloin niin, että sirottelu-
laitteen säiliön yläreuna on vaakatasossa. Näin ohjausketjuihin saadaan so-
piva säätö. 

Säädetään ohjausketjut niin, että laite on ilmassa lavan ollessa ala-asennos-
sa. Näin laite seuraa auton ajolinjaa ja autoa voidaan myös peruuttaa. 

Vetoaisan pituus säädetään niin, että kipattaessa materiaali valuu säillööri, 
mutta lava ei osu säiliön reunoihin. 

Säädetään vetoaisa niin, että kytkentä vetokoukkuun onnistuu hyvin. 

Kiinnitetään laite vetokoukkuun ja lukitaan sokalla. 

Nostetaan tukijalka yläasentoon, ettei se vaurioidu ajon aikana. 

Kiinnitetään valojen ja mandollisen sähköisen kaukokytkennän pistokkeet ja 
tarkastetaan niiden toiminnot. 

Kiinnitetään laitteen ohjausketjut lavan laitoihin. Säädetään ketjut siten, että 
laitteen säiliö täyttyy sopivasti. 
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Säätö Säädetään siroteltava ainesmäärä laitteen takana olevasta määränsäätö-
kahvasta annettujen ohjeiden, kelin ja materiaalin mukaan. Säätöasteikko on 
0 max - 10 min. Asteikko kuvastaa jousivoimaa. Maksimisyöttö on 0-jousi-
voimalla. 

Määränsäätö 	 Vetoaisa 

Irrotus 

Työsuojelu 

Ympäristön-
suojelu 

Tyhjennetään sirotinsäiliö ja huuhdellaan toiminnan varmistamiseksi. 

Siirretään säätökahva 0-asentoon. Määränsäätöjousi ei kuoleennu. 

Viedään sirotin säilytykseen. Lasketaan kannatinpyörä tai tuki alas. 

Irrotetaan sähköpistokkeet ja nostetaan ne säillöön sääsuojaan. Irrotetaan 
aisa vetokoukusta. Irrotetaan ohjausketjut lavasta. 

Ajetaan auto pois varmistaen samalla, että laite 3ää tarkoitetulla tavalla pai-
koilleen. 

Lavan alla ei saa olla kipin ollessa nostettuna. 
Sirottelulaite on syytä varustaa varoitusvilkulla, koska joudutaan ajamaan la-
va kohotettuna. 

Joutokäyttö on kielletty. 
Laite on epätarkka suolan levitykseen. 



Tielaitos 

Yleiskuvaus 

Saätö 

Suola 

yurentaoO 

SALO 1200 TELAStROTTELULAITTEEN 

KIINNITYS, SÄÄTÖ JA IRROTUS 

ro p 
Työnopastus 

Kortin numero 

Kp 515 

22.7.96 T1EL2233920 
000, yÖvSI,ne tando Kar,o,on rrorrrero 

KUORMA-AUTO JA Tpk T1EL2233910 
SALO 1200 TELASIROTTELULAITE 

Salo 1200 telasirottelulaite on hiekan levitykseen tarkoitettu, kuorma-auton 
lavan taakse, rungon holkkeihin kiinnitettävä telasirottelulaite. Laite voidaan 
kiinnittää ja irrottaa vaikka auto on kuormattu. Laite toimii kuorma-auton 
hydrauliikalla. 

Sirottelumäärän karkea säätä, ennakkosäätö tehdään taitteen takaa kandel-
la jousikuormitteisella, syöttäaukkoon vaikuttavalla säätötartgolla. Säätä on 
kokemusperäinen. Säätöasteikkoa ei nykyisissä malleissa enää ole. Säätä 
on aina tehtävä, jotta saadaan työlle haluttu tulos. 

Sirottelumäärän hienosäätö tehdään hydrauliikkaa säätämällä ohjaamosta 
potentiometrirt avulla. 

Laitetta voidaan käyttää joko käsiohjauksessa tai hydrauliikan ajoautomatiik-
kaa käyttäen. 

Suolan sirotteluun laite on epätarkka. Mikäli sitä siihen käytetään, on se ka-
libroitava ja on kalibroinnista tehtävä annostaulukko. 
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Valmistelu 

Kiinnitys 

Puhdistetaan autossa olevat kiinnitysholkit niin, että sirottelulaitteen aisat 
voidaan työntää paikoilleen. 

Peruutetaan auto kiinni sirottelulaitteeseen niin, että lavan peräpää tulee lait-
teen sisäpuolelle. Pewutuksessa varotaan, ettei rikota auton takavaloja. 

Työnnetään sirottelulaitteen aisat kiinnitysholkkeihin. Kiinnityksen helpotta-
miseksi laitetta kallistetaan tarvittaessa, mutta varotaan laitteen heilahteluja 
tapaturmavaaran vuoksi. 

Laite lukitaan paikoilleen takapuskuriin kiinnittyvällä lukitsimella, nykyisissä 
malleissa yhdellä vivulla. 

Löysätään varastointitelineen ketjut ja irrotetaan ketjut sirottelulaitteesta. 
Kiinnitetään ketjujen koukut toisiinsa, etteivät ne tartu vahingossa laittee-
seen. - Teliautoissa ketjut löysätään teliä nostamalla. 2-akselisissa autoissa 
löysäys voidaan tehdä taljalla, parempi on jos laite voidaan siirtää nosturilla 
kiinnityspaikalle. 

Ajetaan auto pois tehneen luota. Sammutetaan moottori ja poistetaan hyd-
rauhiikan paineet. 

Puhdistetaan hydrauliletkujen hiittimet ja suojatulpat. 

Letkut ja myös suojatulpat kytketään pareittain merkkien mukaan niin, että 
saadaan oikeat virtaamat ja loogiset ohjaustoiminnot ja tulpat pysyvät puh-
taina. Kiinnitetään valojen sähköpistoke. - Laitteen kytkentä sirotinhiittymään 
mandollistaa ajoautomatiikan käytön. 

Tarkistetaan laitteen toimintakunto, pyörimissuunta ja valojen toiminta. Sirot-
telulaitteen toimintavikoja korjattaessa on sen säiliön oltava tyhjä. Pyörivää 
telaa ja murskaimia on varottava erityisesti. 
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Irrotus 

Työsuojelu 

Ympäristön-
suojelu 

Tyhjennetään ja puhdistetaan sirottelulaite. Suolauksen jälkeen tehdään ai-
na vesihuuhtelu. Näin varmistetaan laitteen toimivuus. 

Tarkastetaan laite. Vioista ilmoitetaan työnjohdolle. 

Peruutetaan auto säilytystelineen eteen. Sammutetaan moottori ja poiste-
taan hydraulipaineet. 

Irrotetaan sähköpistoke ja hydrauliletkut. Suojataan hydrauliliittimet tulpilla. 
Nostetaan hydrauliletkujen ja sähköjohdon päät laitteen säiliöön suojaan. 

Peruutetaan niin, että sirottelulaite tulee tehneen alle. Varotaan, etteivät va-
rastointiketjut tartu laitteeseen. 

Nostetaan teliä ja kiinnitetään ketjut sirottelulaitteeseen. 

Lasketaan teliä niin, että laite jää ketjujen varaan. 

Irrotetaan kiinnitysaisojen lukitus. 

Ajetaan autoa hieman eteenpäin ja vedetään laite irti kiinnitysholkeista. Laite 
jää nyt ketjujen varaan. 

Varotaan laitteen heilahteluja sen irrotessa holkeista. 

Lavan alla ei saa olla kipirt ollessa nostettuna. 
Tukkeumia selvitettäessä on laitteen toiminnot pysäytettävä. 
Sirottelulaite on syytä varustaa varoitusvilkulla, koska joudutaan ajamaan 
paljon lava kohotettuna. 

Joutokäyttö on kielletty. 
Laite on epätarkka suolan levityksessä. 



v8tehaoo 
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SUOLANLEVITTIMEN KALIBROINTI 
________________________________________ 25.4.96 T1EL2233920 

y0000flo Lurrae K000joflflunrero 

KUORMA-AUTO JA SUOLANLEVITIN Tpk T1EL2233910 

Talvi ja tieliikenne -tutkimuksen mukaan kohtuullinen, hallittu suolankayttö 
on välttamätöntä liukkaudentorjunnassa. Oikein valittu suola-annos paran-
taa ratkaisevasti ajoturvallisuutta vähentamällä liukkautta. Liikennettä hait-
taavaa loskaa ja suolasumua syntyy hallitussa suolauksessa vain vähän. 
Ympäristöä ei rasiteta turhaan. 

Tielaitos 

Yleiskuvaus 

Oikea suola-annos määritetään jääkalvon paksuuteen, tienpinnan lämpöti-
laan ja liikennemäärään perustuen. Määrityksessä otetaan huomioon sääti-
lan odotettavissa oleva kehitys. 

Valittu suola-annos levitetään joko kostutettuna suolana tai suolaliuoksena. 
Valitun annoksen levittämiseksi suolanlevitir, on kalibroitava. Kalibrointiin si-
sältyy suolamäärän, levitysteveyden ja nopeusautomatiikan tarkistaminen. 
Auton kuljettaja osallistuu aina kalibrointiin. Kalibroinnin tuloksena jää aina 
kuljettajalle/autoon auto- ja levitirrkohtainen annostaulukko. 

Annostusvirhe voi aiheutua suolan laadun muuttumisesta, levityslaitteiston 
kulumisesta, muutoksista autossa/levittimessä tai tiedon puutteesta. Tarkan 
arrnostelun, suolansäästön ja liukkaudentorjunnan laatutavoitteiden toteutu-
misen takaavat vain riittävän usein ja oikein kalibroidut levittimet. 

Milloin kalibroi-
daan? 

Kalibroinnin en- 
nakkovalmis- 
telut 

- * Aina ennen liukkaudentorjuntakauden alkua. 
* Vähintään kerran liukkaudentorjuntakauden aikana. 
* Aina kun suolan laatu muuttuu. 
* Aina kun levitin vaihtuu autosta toiseen. 
* Aina kun työjälki vaikuttaa poikkeavalta. 
* Aina kun levitetty annos vaikuttaa poikkeavalta. - - -- 

Varmista, että auton hydrauliikka ja levitin ovat kunnossa sekä huollettu en-
nen kalibrointia. 

Valitse ja varaa kalibrointipaikka. Paikkana voi olla suolavarasto. Kalibroirrti-
paikalla on oltava hyvä tuuletus (pakokaasuletku). Kalibroinnissa keräytyväl-
le suolaliuokselle tarvitaan keruusäiliö. 

Hanki kalibrointia varten nosturi (20 t), neljä parrunpätkää (150x150x 
1000 mm 3), vaaka (tarkkuus lOOg, kantokyky yli 50 kg), sekuntikello, laskin, 
muistiinpanovälineet, kaksi muovisaavia tai saavi jokaista Iluoslevittimen 
suutinta kohti ja työkaluja. Telalevitintä kalibroitaessa tarvitaan kuormapeite 
tms. koko 3x2 m 2 . 

Järjestä kalibrointitilanne niin, että työnjohdolla, kuljettajilla ja kalustolla on 
siihen riittävästi aikaa. Huolehdi jo etukäteen, että osallistujat varustautuvat 
kumisaappailla ja suojavaatteilla. - 
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Kalibroinnin 
valmistelut 

Ota levitin autoon. Ota levittimeen suolaa tai suolalluosta 3-4 tonnia. Suolaa 
pitää olla niin paljon, että syöttökouru tulee kokonaan täyteen. 

Varmista, etä levittimen hydrauliletkut on kytketty oikeisiin liittimiin. 

Aja auto kalibrointipaikalle. Kohota auton vetävät pyörät ilmaan käyttämällä 
telin nostoa tai nosturin avulla. Varmista pyörien pysyminen ilmassa (akselin 
alle pukit). 

Käytä pakokaasuletkua, jos kalibrointi tehdään sisätiloissa. Pakokaasut joh-
detaan tuulen alapuolelle. Letkun on oltava riittävän pitkä 

Säädä käsikaasulla auton moottorin pyörimisnopeudeksi 1500 r/min. Säädä 
levityslaite pienelle tuotolle. Käytä levitinlaitetta ennalta niin kauan, että hyd-
rauliöljy lämpenee ja levittimensyöttölaitteet täyttyvät. 

Suolamäärän 	Raesuolan levittimet, joissa on oma kalibrointijärjestelmä 
kalibrointi 

Nosta levityslautanen yläasentoon. 
Aseta levitin käyttöohjeiden mukaiseen kalibrointitilaan. 
Mittaa järjestelmän kierrostuotto (kglr) ja/tai minuuttituotto. - Mittaa aika, 
kierrosten ukumäärältuotettu suolamäärä. Toista mittaus vähintään kolme 
eri kertaa ja niin kauan, että kanden perättäisen mittauksen ero on enintään 
10%. 
Vertaa tuottoa oikeaan arvoon, säädä tarvittaessa, kunnes kanden peräkkäi-
sen otoksen tuotto on ohjekirjan ilmoittama. 
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Raesuolan levittimet, joissa ei ole kalibrointijärjestelmää 

Käsikäyttö 
Etsi potentiometristä arvo, jolla saadaan pienin tasainen suolatuotto. Aseta 
saavi tai keräysalusta suolatorven alle. 
Kytke hydrauliikka päälle ja säädä se niin, että saadaan pienin tasainen 
suolatuotto. 
Mittaa suolan keräysaika (käytä laskennan helpottamiseksi noin puoli- tai 
kolmannesminuuttia) punnitse vastaava suolamäärä ja laske minuuttituotto. 
Keräys toistetaan kolme kertaa tai niin kauan, että kanden peräkkäisen mit-
tauksen ero on enintään 10 %. Toista mittaus useilla potentiometrin arvoilla. 
- Tee tulosten nojalla annostaulukko. 

Valitse annostaulukosta haluttua annosta vastaava potentiometrin arvo 
(annostaulukko). 

Käyttö hydrauliikan nopeusautomatiikalla 
Etsi ajovaihde, jolla nopeus on 30 km/h, kun moottorin pyörimisnopeus on 
noin 1500 r/min. 

Mittaa suolan keräysaika (käytä laskennan helpottamiseksi noin tasa-, puoli- 
tai kolmannesminuuttia), punnitse vastaava suolamäärä ja laske vastaava 
minuuttituotto. Toista keräys kolme kertaa ja vähintään niin kauan, että kah-
den peräkkäisen mittauksen ero on alle 10 %. Toista mittaus useilla poten-
tiometrin arvoilla. - Tee tulosten nojalla annostaulukko. 

Liuoslevittimet 

Tee kalibrointi kuten raesuolalevittimellä. Liuosmäärä voidaan mitata myös 
hyväksytyllä vesimittarilla. Mittari liitetään syöttöletkuun paluuputken ja levi-
tysrampin väliin. Mittari ilmoittaa tuoton litroina, joka muutetaan paino- mi-
toiksi kertomalla tulos suolaliuoksen tiheydellä. Tiheys määritetään punnit-
semalla tietty tilavuus tai areometrillä. Kylläisen natriumsuolaliuoksen tiheys 
on noin 12 kg/litra. 
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Annostaulukon 
laatiminen 

Annos (gini 

Mitattujen tuottojen (kg/min), ajonopeuden (km/h) ja levitysleveyden (m) 
avulla saadaan levittimen säätöarvoja vastaavat g/m 2- tai kg/km -arvot. 

Esimerkki 
Ajonopeus 40 km/h, levitysleveys 3,5 m, potentiometrin säätöarvolla 65 mi-
nuuttituotto on 93,2 kg. Säätöä vastaavan annoksen voit laskea alemman 
kuvan mukaan: 93,2 : 2,33 = 40 g/m2  tai voit katsoa oikeanpuoleisesta 
kuvasta. 
- Tuotto on 0,040 kg/m 2  x 3,5 m x 1000 m 	Tuofto,jolla suolaa 1 gIm2  

= 140 kg/km. 	Yksi kaista = 35 m 
Tuotto (kg/min) 

4 

	

3.5 	
. 

Suolaus yhdelle kaistalle, 3.5 m 	 292 

	

2.5 	 233 1 
40 

30 

20 

10 

____________________ 	2L 	175 
________ 1.5 

____________ Lullili 
2' 

Annostaulukko 
Auto AAA 000 
Levitin )(XX-1111 
PVM 	11.1.1996NN 

Käsikäyttö 40 km/h 	 Ajoautomatiikka 

Annos 	Potentiometrin arvo 	lAnnos 	Potentiometrin arvo 
(g/m2) 	Yksi kaista 	Kaksi kaistaa 	I(g/m2) 	Yksi kaista 	Kaksi kaistaa 

5 ____ _____ 1 	5 
10 _________ ___________ i 10 
20 _________ ___________ 1 	20 
30 _________ ____________ 1 30 
40 _________ ___________ 1 	40 

Annostaulukko voidaan laatia myös kg/km perusteisena. 

Esimerkki: Yhtä kaistaa (3,5 m) levitettäessä. 

(g/m2) 	5 	10 	20 	30 	40 

(kg/km) 	17.5 	35 	70 	105 	140 

058 
0.5 I — 

40 	60 	80 	100 	120140 	16 	10 20 30 40 50 60 
Levittimen tuotto (kg/min) 	 Nopeus (km/hl 
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Levitysleveyden 
kalibrointi 

Levittimet, joissa on levitysleveyden valinta 
Valitse levitysleveys. Sirottele suolaa tai suolaliuosta (lattiakaivo !) vaakasuoralle 
puhtaalle pinnalle. 
Mittaa muodostuvan kuvion leveys. Säädä levitysleveyttä tarvittaessa ja toista säätö, 
kunnes levitysleveys on haluttu. 

Muista, että levitysautomaatin leveyssäätö annostelee halutun annoksen valitulle le-
veydelle. Jos haluat suola-annoksen kapeammalle alueelle, säädä leveys pienem-
mäksi ja nosta vastaavasti suolamäärää. 

Levittimet, joissa levitysleveys määräytyy hydrauliikan tuottoa muuttamalla 
Valitse säätöarvo. Sirottele suolaa tai suolaliuosta (lattiakaivo !) puhtaalle vaakasuo-
ralle pinnalle. 
Mittaa muodostuvan kuvion leveys. Toista levitys säätöarvoilla, kunnes löydetään ne 
säätöarvot, mitkä vastaavat haluttuja levitysleveyksiä. 
Tee leveyden säätötaulukko. 

Nopeusautoma- 
tiikan kalibrointi 

Kalibroinnin 
lopetustoimet 

Tee nopeusautomatiikan kalibrointi vain sirotteluautomaateille. 
Valitse ajovaihde, jolla nopeus on 30 km/h, kun moottorin pyörimisnopeus 
on noin 1500 krlmin. 
Valitse suola-annos ja levitysleveys. Laske vastaava minuuttituotto. Vertaa 
laskettua minuuttituottoa mitattuun. Korjaa tarvittaessa levittimen matka- pa-
rametrin asettelua ja mittaus toistetaan, kunnes laskettu annos todetaan sa-
maksi kaksi kertaa peräkkäin 10 % tarkkuudella. - Matkan mittaus korjataan 
tarvittaessa ohjekirjassa esitetyllä tavalla. 

Poista nostotuet ja laske auto alas. 
Puhdista välineet ja varastoi ne seuraavaa kalibrointia varten. 
Tyhjennä levitin ja pese se seuraavaa käyttöä varten. 
Talleta kalibrointitulokset - myös tiemestaripiirin arkistoon. 
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Muista! 

Aineistoa 

Työsuojelu 

Ympäristön-
suojelu 

Tarkista kalibrointilaskelmat. 
Kalibrointiarvot pätevät vain mitattuun levitin-autoyhdistelmään. 
Tuloksia ei saa käyttää muussa yhteydessä tai muita levittimiä käytettäessä. 
Opettele annoksia vastaavat kilometrikulutukset. - Vertaa joka kerta kulutus-
ta ja suunniteltua kilometrikulutusta. 

Weisser- ja Epoke -sirotteluautomaattien käytöstä on tielaitoksessa videot, 
joissa on esitetty niiden kalibrointi. 
Videoiden tilausnumerot ovat TIEL 8000073 ja TIEL 8000074. 
Lisäksi on yleisvideo suolauksesta TIEL 8000072. 

* Huolehdi pakokaasujen poistosta. 
* Sovi selvät käsimerkit. 
* Käytä järjestettyjä kulkuteitä lavalle ja levittimen päälle mennessäsilsieltä 
poistuessasi. - Ole tässä tavallista huolellisempi. 

* Varo pyöriviä auton pyöriä. 
* Käsittele suolaa niin, ettei se pölyä tarpeettomasti. 
* Käytä suojavaatetusta: kumisaappaat, kumikintaat ja haalarit/sadeasu. 

- * Käy pesulla kalibroinnin jälkeen. 

Huolehdi, ettei suolaa pääse tarpeettomasti ympäristöön. 



Vaim istelu 

TyOI.hIv3 Klin noo 

SUOLAN KOSTUTUS KUORMA-AUTON Kp 520 
Työnopastus ____________ 

LAVALLA 
18.2.93 TIEL 2233918 

Kone. 	 Oiine Lhde Koo.joo nonono 

HAARAPUTKI, AJASTIN/virtausmittan (Saar8Iven np) KS TIEL 2233910 

• Liukkaudentorjunnassa esikostutetaan suolaa (NaCI) sen tiellä 
pysyvyyden parantamiseksi. Esikostutettu suola nesteytyy nopeammin 
kuin kuiva. Nesteytyneen suolan tilavuuspaino on kuivaa suolaa 
suurempi eikä levitystyön ja liikenteen aiheuttama ilmavirta kuljeta sitä 
läheskään yhtä herkästi tien sivuun kuin kuivaa suolaa. 

• Kastelulaitteen kolmihaaraputki on 
valmistettu liikennemerkkien varsi- 
putkesta. Haaraputki on kytketty 
väliletkulla vesijohtoverkostoon. 
Haaraputkessa on oma käyttö-
venttiili. Lisäksi on venttiili 
vesijohtoverkossa. 

• Etukäteen tehdään taulukko veden juoksutusajasta kuormakoon 
mukaan. Kostutettaessa käytetään apuna piippaavaa ajastinta. Ajastin 
mittaa vain aikaa eikä veden virtausta. Viiveet kastelun alussa ja 
lopussa arvioidaan yhtä pitkiksi oikean vesimäärän varmentamiseksi. 
Ajastimen tilalla voidaan käyttää virtausmittaria. 

• Kokemusperäisesti sopiva vesimäärä suotakuormaan on 50 - 100 I/m3 
 riippuen suolan peruskosteudesta, rakeisuudesta sekä levittimen 

säädöstä. Päältäkasteluun verrattuna saadaan tällä menetelmällä 
nopeasti tasaisempi kostutus. 

• Yhdellä kostutuskerralla kostutetaan vain se määrä suolaa joka työssä 
tarvitaan, koska esikostutettua suolaa ei voi paakkuuntumisen takia 
tuoda takaisin varastoon. 

• Tätä korttia voidaan käyttää soveltuvin osin myös muihin suolan 
päällekastelu- sekä syväkastelumenetelmiin (Talvisuolan esikostutus, 
tiehallituksen sisäisiä julkaisuja 24/1992, Tampereen tutantotekninen 
kehitysyksikkö). - 

1. Estä kastuminen ja likaantuminen 
pukemalla suojavaatetus: haalarit, 
kumisaappaat ja kumikintaat. 

2. Kuormaa tarvittava suolamäärä 
lavalle. 	 ,,fl fl 

3. Aja kostutuspaikaHe. Kytke seisonta- 	 ''—' (—'- 
jarru ja sammuta moottori. 

4. Väitä turha kiipeily tarkistamalla, että haaraputki on telineessään ja 
näin saatavissa käyttöön lavalta. 

Tielaitos 
Yleiskuvaus 
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Kostutus 1 Avaa vesijohdon venttiili. 

2. Turvallisuuden vuoksi nouse lavalle auton portaita ja tikkaita käyttäen. 

3. Ota haaraputki telineestä ja paina se suolan sisään. 

4. Aseta ajastimeen oikea 
virtausaika. Ajastimen sijasta 
voit käyttää myös virtausmittaria. 

5. Pidä haaraputkesta kiinni ja 
avaa toisella kädellä käyttöventtiili. 

6. Liukastumisen välttämiseksi luku lyhyin tukevin askelin. 

7. Tasaisen työtuloksen varmistamiseksi siirtele haaraputkea kuorman 
keskilinjassa, tasaisin välein, matalalla, nopein liikkein. 

8. Ajastimen merkkiäänen jälkeen sulje käyttöventtiili. 

9. Nosta haaraputki telineeseen tukevassa nostoasennossa. 

10. Laskeudu varovasti lavalta tikkaita ja portaita myöten. 

11. Vesivahingon ehkäisemiseksi sulje vesijohdon venttiili. 

1 

1 
ii 

 

Lopetus 	 1. Suolan kulkeutumisen estämiseksi 
pese saappaat ja käsineet. 
Vaihda tarvittaessa haalarit puhtaisiin. 

—.®J  
2. Huuhtele auton 

portaat ja tikkaat. 

Ii 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Työsuojelu • Työtiloissa on oltava riittävä yleisvalaistus. 

• Nouse ja laskeudu auton lavalta käyttäen turvallisia kulkuteitä. 

• Varo liukastumista kun työjalkineet ovat suolaiset. 

• Varo sähkölaitteisiin koskemista suolaisilla käsineillä. 



Valmistelu 

Auran rungon 
kiinnitys 

Ktn 

TEHO-SIVUAURAN KIINNITYS TOP Kp 521 
Työnopastus _____________ 

JA IRROTIJS 
18.2.93 T1EL2233918 

Ko,,e. ty5Iin. Land. KiOn nr,,.,o 

KUORMA-AUTO JA TEHO SHJ-1 0 TIEL 2233910 

• Sivuaura on kuorma-auton lisälaite, jolla saadaan aurattaessa lisää 
työleveyttä 0,5 - 1,8 m. Sivuauraa voidaan käyttää myös mm. 
aurausvallien madaltamiseen. 

• Sivuauran käytöllä voidaan nopeuttaa liittymien, ramppien, levähdys-
alueiden, linja-autopysäkkien ym. levikkeiden puhdistusta. 

• Ennen sivuauran irrottamista poistetaan hydrauliikan paineet. Näin 
estetään hydrauliikkaliittimien vaurioituminen niiden irrottamisen ja 
uudelleenkiinnittämisen yhteydessä. 

1. Käytetään suojakypärää ja turvajalkinelta. 

2. Ajetaan kuorma-auto sivuauran rungon viereen. 
Tarkistetaan, että nostoketju kestää auran painon ja on nostokuntoinen. 

3. Puhdistetaan 	pikakiinnityslevyjen pinnat ja kilnnitystappien 	reiät 
tarvittaessa. 

Kunnitystappien reit 

Pikakiinnityslevy 

1. Laitetaan ketju nostotangon ja rungon nostolenkkeihin. Lavaa 
nostamalla siirretään auran runko auton viereen. 

2. Poistetaan hydrauliikkaletkujen pikaliittimien suojatulpat ja puhdistetaan 
liittimet paperipyyhkeellä. Kytketään hydrauliikkaletkut. 

3. Laitetaan hydrauliikkaletkut kannattimiinsa etteivät ne joudu puristuksiin 
ja rikkoudu. 

4. Nostetaan avaa ja ohjataan käsin auran runkoarunkoa siten, että siinä 
olevat relät osuvat pikakiinnityslevyssä olevien kiinnikkeiden kohdalle. 

Tielaitos 
Yleiskuvaus 



Auran siiven 
kiinnitys 

2 

5. Lukitaan runko kiinnitystapeilla järjestyksessä takaa alkaen. 

6. Lasketaan lavaa ja irrotetaan nostoketju. 

1. Ajetaan auto auran siiven viereen. 

2. Nostetaan auran rungossa oleva siiven lukitustappi yläasentoon. 

3. Vedetään nostotanko ulos lavan alta ja laitetaan nostoketju 
nostotangon ja auran siiven nostolenkkeihin. 

4. Lavaa nostamalla siirretään auran siipi lähemmäksi auran runkoa. 

5. Kohdistetaan auran siipi lavaa nostamalla siten, että etukiinnitystappi 
saadaan työnnetyksi rungon siivenkiinnityslevyssä olevaan kartioon. 

6. Työnnetään siipeä takaosasta niin, että kiinnityskieli työntyy 
siivenkiinnityslevyn koloon ja lukitaan lukitustapilla. 

7. Kytketään auran valojohto. Laitetaan johto johdonpitimiin niin, ettei 
se joudu puristuksiin auraa liikuteltaessa. 

8. Lasketaan lava alas. Työnnetään nostotanko sisään ja lukitaan se 
tapilla niin, ettei se aiheuta vaaraa liikenteelle. 

9. Irrotetaan ja tarkistetaan ketju sekä laitetaan se sille tarkoitettuun 
säilytyspaikkaan. 

Koekäyttö 	1. Liikutellaan auraa hydrauliikan avulla toimivuuden ja kiinnityksen 
tarkistamiseksi. Näin väitetään mandollisten vahinkojen syntyminen. 

2. Tarkistetaan ja säädetään auran jalakset. 
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Auran siiven 
irrotus 

Auran rungon 
Irroitus 

1. Ajetaan auto auran säilytyspaikalle. 

2. Varmistetaan auran siiven pystyssä pysyminen laittamalla ketju lavassa 
olevan nostotangon ja auran siiven nostolenkkeihin. 

3. Nostetaan lavaa ylös niin, että ketju hieman kiristyy. Vahingon 
välttämiseksi ketjua ei saa kuormittaa liikaa. 

4. Irrotetaan valojohto ja varmistetaan, että johto ei jää roikkumaan. 

5. Irrotetaan auran rungossa oleva siiven lukitustappi. Irrotusta voidaan 
helpottaa auran hydraulisella sivusiirrolla. 

6. Vedetään etukiinnitystappi ulos kiinnityslevyssä olevasta kartiosta. 

7. Lasketaan lavaa alemmas ja vedetään auran siiven siirrossa tarvittava 
nostotanko ulos lavan alta. 

8. Nostetaan avaa, jolloin auran siipi siirtyy sivummalle autosta. 

9. Irrotetaan nostoketju. 

10. Vyyhdetään vatojohto auran siiven päälle niin, että johto pysyy ehjänä 
ja puhtaana. 

1. Laitetaan ketju nostotangon ja auran rungon nostolenkkeihin. 

2. Nostetaan lavaa ylös niin, että ketju hieman kiristyy. Vahinkojen 
välttämiseksi ketjua ei saa kuormittaa liikaa. 

3. Irrotetaan hydrauliikkaletkut kannattimistaan. 

4. Irrotetaan kiinnitystapit järjestyksessä edestä taaksepäin. 

5. Lasketaan runko maahan lavaa laskemalla. 

6. Irrotetaan hydrauliikkaletkut ja laitetaan suojatulpat paikoilleen. 

7. Lasketaan lavaa atemmas ja vedetään nostotanko ulos lavan alta. 

8. Nostetaan lavaa, jolloin runko siirtyy sivumalle autosta. 
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9. Lasketaan lava ja irrotetaan nostoketju. 

10.Työnnetään nostotanko sisään ja estetään liikenteelle aiheutuvat 
vaaratilanteet lukitsemalla tanko sokkatapilla. 

11. Nostetaan hydrauliikkaletkut kiepille auran rungon päälle niin, että ne 
säilyvät ehjinä ja puhtaina. 

Huolto ja 	 1. Voideltaviin kohteisiin lisätään voiteluainetta määräajoin (rasvanipat). 
säilytys 

2. Joustintuen pystypalkki on aina pidettävä täynnä keskusvoit&urasvaa. 

Työsuojelu • Nostoketju ja kiinnityslenkit on tarkistettava ennen jokaista nostoa. 
Vioittuneella ketjulla ei saa nostaa. Rakennustyän järjestysohjeen 
selitysosan kohta 67.1.15: 

Kaikki nosloapuvälineet on määrätty tarkastettavaksi ennen niiden 
käyttöönottamista rakennustyömaalla. Tarkastuksessa on kiinnitettävä 
huomiota luvussa 4 esitettyihin vaatimuksiin erityisesti seuraavitta osin: 
- 	nostoapuväline on käyttötarkoitukseen sopiva, 
- 	nostoapuvälineessä on tunnuslevy. 
- 	nostoapuvälineeseen on merkitty nimelliskuorma (WLL). 
- 	nostoapuvälineen koukut Ovat lukittavaa mallia ja että 
- 	nostoapuväline ei ole rikkoontunut, haittaavasti vääntynyt tai 

syöpynyt tai muuten turvallisuutta vaarantavasti vioittunut. 
Mandollinen käytöstä poistaminen tulee tehdä yleisesti käytössä olevien 
hylkäysperusteiden mukaisesti (20 a §). 

Kokemuksen mukaan työmailla tapahtuva yleensä silmämääräinen 
tarkastus ei ole riittävä, van nostoapuvälineet tulisi sopivin määräajoin 
tarkastaa perusteellisesti asiantuntijan toimesta. Viimeisestä tällaisesta 
tarkastuksesta voidaan tehdä merkintä nostoapuvälineen tunnuslevyyn tai 
taltioida tarkastustiedot muutoin sopivalla tavalla. 

• Lavaa nostettaessa on varottava nostoketjun ylikuormittamista. 

• Sivuauran kiinnityksessä ja irrotuksessa tapahtuvissa nostoissa ja 
siirroissa on oltava eritysen varovainen. 

• Varotaan auran siiven kaatumista sen ollessa irti auran rungosta. 



1. Käytetään turvajalkineita. 

2. Pidetään kiinnityslaitteet 
hyvässä rasvassa. 

3. Tarkistetaan, etta taustapeilit 
ovat puhtaat. 

4. Avataan autossa oleva 
auran takakiinnityskidan 
lukitustappi topparinsa 
varaan vivusta painamalla. 

5. Nostetaan etukiinnitystappi auki 

6. Lasketaan etukiinriitysvartta hieman alas. 

1 k  ii1 

Valmistelu 

Klin nunwo 

SIN-MAC SIVUAURAN KIINNITYS JA TOP Kp 522 
Työnopaslus _____________ 

1 RROTUS Pvay. Pnoe, 

18.2.93 TIEL 2233918 
Ko.. y5hn UJ,d 

KUORMA-AUTO JA SIN-MAC 100 0 T1EL2233910 

• Sivuaura on kuorma-auton lisälaite, jolla saadaan aurattaessa lisää 
työleveyttä 0,5 - 1,8 m. Sivuauraa voidaan käyttää myös mm. 
aurausvallien madaltamiseen. Tätä sivuauratyyppiä voidaan käyttää 
teliautoissa samanaikaisesti alusterän kanssa. 

• Sivuauran käytöllä voidaan nopeuttaa liittymien, ramppien, levähdys-
alueiden, linja-autopysäkkien ym. levikkeiden puhdistusta. 

• Ennen sivuauran irrottamista poistetaan hydrauliikan paineet. Näin 
estetään hydrauliikkaliittimien vaurioituminen niiden irrottamisen ja 
uudelleenkiinnittämisen yhteydessä. ____________ 

Tielaitos 
Yleiskuvaus 

Kiinnitys 	 1. Peruutetaan auto teli alhaalla niin, että sivuauran kiinnike menee 
paikalleen auran takakiinnityskitaan tai ainakin huulelle. Auran etukärki 
työntyy samalla lähemmäksi autoa. 

2. Kytketään selsontajarru. 

3. Kytketään hydrauliikan ulkokäyttö kiinnitystyön ajaksi. 

4. Vapautetaan takakiinnityksen vipu ja todetaan lukitustilanne. 
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5. Poistetaan hydrauliikkaletkujen pikaliittimien suojatulpat ja puhdistetaan 
liittimet paperipyyhkeellä. Kytketään hydrauliikkaletkut. 

6. Kiinnitetään auran keskiosan hydraulisylinteri. 

7. Laitetaan etukiinnitystappi paikalleen tai ainakin huulelle. Auraa 
liikuttamalla voidaan tapin kiinnitymistä auttaa. Jos lukitus ei kiirinity, 
jätetään vielä huulelle. 

8. Nostetaan aura kuljetusasentoon ja liikutellaan sitä tarvittaessa niin, 
että takakiinnitystappi menee paikoilleen ja lukittuu. 

9. Nostetaan auran tukijalka ylös ja lukitaan se sokalla. 

10. Kytketään auran merkkivalojohto. 

11. Lasketaan aura alas ja keinutetaan sitä tarvittaessa niin, että 
etulukitustappi laskee paikalleen. 

Koekäyttö 	 1. Tarkistetaan auran kiinnitykset silmämääräisesti. Liikutellaan auraa 
hydrauliikan avulla toimivuuden ja kiinnityksen tarkistamiseksi. 

2. Tarkistetaan ja säädetään auran jalakset. 

Irrotus 	 1. Lasketaan auran tukijalka alas. 

2. Irrotetaan auran takakiinnitys toppann varaan vivusta painamalla. 

3. Irrotetaan auran merkkivalojohto. 

4. Irrotetaan auran etukiinnitys nostamalla lukitustappi. 

5. Lasketaan aura alas ja työnnetään hieman ulos hydraulisesti. 

6. Irrotetaan auran keskiosan hydraulisylinteri autosta. Lavan alla oleva 
sylinterin kiinnitystanko työnnetään sisemmäksi ja kiinnitetään. 

7. Ajetaan hydraulisylinterit kiinni. 

8. Irrotetaan hydraullikkaletkut ja laitetaan suojatulpat paikalleen sekä 
nostetaan hydrauliikkaletkut auran päälle, jolloin ne säilyvät ehjinä ja 
puhtaina. 

9. Ajetaan auto irti aurasta ja nostetaan etupään nostovarsi ylös. 

10. Lukitaan auran takakiinnityskidan lukitustappi. Näin se pysyy 
puhtaampana. 	________________________________________ 

Varastointi 	 1. Aura pestään tarvittaessa. 

2. Voideltaviin kohteisiin lisätään rasvaa määräajoin. 

Työsuojelu 	 • On varottava, ettei kiinnitys- ja irrotustyön yhteydessä litistetä sormia tai 
jätetä jalkoja auran alle. 



Tielaitos 
Yleiskuvaus 

TyOlebtä3 

KA-MEX (PUOLANKA) VINOETUAURAN 
Työnopastus 

Kp 523 _____________ 
KIINNITYS JA IRHOTUS 

18.2.93 T1EL2233918 
Son., y5v5n. Uhd. Knon nofln.o 

KUORMA-AUTOJA KA-MEX-VINOETUAURA 0, H TEL 2233910 

• Vinoetuaura on yleisimmin käytettävä auratyyppi. Aura kiinnitetään 
kuorma-auton aurauspuskuriin. 

• KA-MEX-auraan on muista auroista poiketen saatavissa hydraulitoimiset 
terän leikkuukulman säätä ja teränpainatus. Leikkuukulman säätä ja 
teränpainatus tehostavat lumipolanteen poistoa. 

	

Leikkuukulman säätä 	 -- 
I1: 

- 	 ) 

	

Terän painatus 1000 kg 	// 

• Aurassa on pystysuora heittoreuna, joten auraus voidaan tehdä 
kaiteiden ym. esteiden vierestä. Auralla on korkea heittokuvio. 

• Ennen hydraulitoimisten lisälaitteiden irrottamista poistetaan hydrauliikan 
paineet 	lisälaitteen 	irröttamisen 	ja 	uudelleenkiinnittämisen 
helpottamiseksi. 	- 
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Valmistelu 

Kiinnitys 

Ajetaan auto auran taakse. 

2. Mikäli aura on varustettu terän painatuksella, varmistetaan, että auton 
aurauspuskurissa on auran alareunan lukltuspala. 

3. Vedetään auki auran alareunan lukitussalpa (terän painatuksella 
varustetut aurat). 

Keljut 	
Kannatinkynnet 

ja jouset 

Tukijalka 	 (terän painatuksen edellytlämä) 
tukitussaivan vedin 

4. Tarkistetaan, että auran kiinnityslevy on oikeassa asennossa auton 
puskuriin nähden. 
- 	kiinnityslevyn yläreunan tulee olla noin 5 cm kallistettuna auton 

puskuriin päin 
- 	auran vasemmanpuoleisen kannatinkynnen tulee olla noin 3 cm 

alempana kuin oikea kannatinkynsi. 

Kiinnityslevyn asento säädetään tukijalan, ketjujen ja jousien sekä 
tarvittaessa hydrauliikan avulla. 

1. Vedetään aurauspuskurissa oleva lukitustappi auki. 

2. Ajetaan auto auran kiinnityslevyyn kiinni. Varotaan siirtämästä auraa 
pois tukien päältä. 

3. Lasketaan auran vasemmanpuoleinen kannatinkynsi puskurin varaan 
kiertämällä tukijalka irti maasta. 

4. Irrotetaan tukijalan lukitustappi ja lukitaan tukijalka yläasentoon. 

5. Vapautetaan aurauspuskurissa oleva lukitustappi, jolloin se lukitsee 
auran. 

6. Poistetaan hydrauliikkaletkujen pikaliittimien suojatulpat ja puhdistetaan 
liittimet paperipyyhkeellä. Kytketään hydrauliikkaletkut. 
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Koekäyttö 

Irrotus 

7. Varmistetaan, etteivät hydrauliletkut joudu liian tiukalle, hankauksiin tai 
puristuksiin. 

8. Varmistetaan, että auran oikeanpuoleinen kannatinkynsi on puskurin 
yläpuolella ja painetaan se hydraulisylinterillä puskurin varaan. 

9. Tarkastetaan, että puskurissa oleva lukitustappi on varmasti 
kiinnityslevyn karan reiässä. 

10. Tarkastetaan, että aurassa oleva puskurin alareutan lukitussalpa on 
lukinnut klinnityslevyn puskurin alareunaan (terän painatuksella 
varustetut aurat). 

1. Kokeillaan auran hydrauliikan toiminnat. Vanhemmissa kuorma- 
autoissa on ohjaamon takana rinnakkaistoiminnoille hydrauliventtiili, 
jonka on oltava aurausasennossa. 

2. Tarkastetaan auran, terän ja jalasten kunto, kun aura on ylhäällä. 
Tuetaan ylhäällä oleva aura tarkastusten ja korjausten ajaksi. 

3. Ajetaan aura tasaiselle paikalle ja säädetään aurauskorkeus jalasten ja 
tarvittaessa pyörän avulla. Näin varmistetaan hyvä aurausjälki ja auran 
tasainen kulku. 

4. Aina ennen auraukseen lähtöä tarkistetaan vielä, että auran 
kiinnityslevyn kynnet ja alareunan lukitussalpa ovat tukevasti kiinni 
aurauspuskurissa ja että lukitustappi on karan reiässä. 

1. Aura varastoidaan lankkujen päälle maahan kiinnijäätymisen 
estämiseksi. 

2. Teränpainatuksella ja leikkuukulman säädöllä varustetun auran 
alareunan lukitussalpa avataan auran ollessa ylhäällä. 

3. Avataan puskurissa oleva auran lukitustappi auran ollessa ylhäällä. 

4. Lasketaan aura alas. 

5. Teränpainatuksella ja leikkuukulman säädöllä varustetun auran 
säätösylinterit ajetaan kiinni-asentoon. 

6. Poistetaan paineet hydrauliikasta ja irrotetaan hydrauliikkaletkut. 

7. Lasketaan ja lukitaan tukijalka ala-asentoon niin, että säätövaraa jää 
riittävästi. 

8. Tukijalkaa apuna käyttäen nostetaan klinnityslevy irti puskurista niin, 
että vasemmaripuoleinen kynsi nousee irti puskurista ja että 
oikeanpuoleinen kynsi irtoaa puskurista jousien nostamana. 

9. Irrotetaan hydrauliletkujen pikaliittimet, puhdistetaan paperipyyhkeellä 
ja kiinnitetään suojatulpat. -- 	-_____________________________ 
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Ajetaan auto irti aurasta. 

11 . Tarkastetaan, että auran kiinnityslevy jää oikeaan asentoon seuraavaa 
kiinnitystä varten. 

1. Painatus ja leikkuukulman suurentaminen tehostavat lähinnä 
risteysalueilla ja linja-autopysäkeillä tarvittavaa polanteen irrotusta. 

2. Terän painatus ja leikkuukulma säädetään aurauksen aikana tarpeen 
mukaiseksi. Ensin säädetään leikkuukulma ja sitten terän painatus. 

3. Polannetta poistettaessa ajetaan hiljalsella nopeudella. Vaarana on 
aurausauton siirtyminen vasemmalle ajolinjaltaan auran terän siirtämänä 
liiallisen painatuksen ja leikkauksen seurauksena. 

4. Etupyörien pitoa voidaan parantaa tavan etuosaan sijoitetulla 
painokuormalla. 

5. Polanteen aurauksessa auran jousto vähenee terän painatusta ja 
leikkuukulmaa suurennettaessa. Aurausnopeuden kasvaessa on 
seurattava kelluntavaran riittävyyttä tarkkailemalla kelluntajousta. 

6. Terän painatusta käytetään erityisesti risteysalueilla korvaamaan 
tiehöylän käyttöä. 

7. Suurta leikkuukulmaa ei tule käyttää vauhtiaurauksessa. 

Työsuojelu 	• Väitetään auran päällä liikkumista liukastumisvaaran takia. 

• Auran ollessa ylhäällä ei auran alle saa työntää käsiä tai jalkoja. 

Auran ollessa ylhäällä on se tuettava hyvin tarkastus- ja 

korjaustoimenpiteiden ajaksi. 

1 
1 
. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 



Toimivat koneet 

Ennakkotoimet 

AURAUS JA LIUKKAUDENTORJUNTA 

Työnopastus 

TOP 
Kortti 

526 
Pivys Tilausnumero 

3.11.97 T1EL2230024 
Kone, tyttvttllne 

Kuorma-auto, tiehöylä tai traktori varusteineen 

Teitä hoidetaan talvella vaikeissa näkyvyys- ja sääolosuhteissa. Joskus työs-
kennellään kulettajan huonosti tuntemilla reiteillä. Usein aurataan samartai-
kaistyönä liukkaudentorjunnan kanssa. Työ on vaativaa. 

Tehtäväsi on palauttaa tie mandollisimman lyhyessä ajassa tai vähin-
täan toimenpideajassa laatuvaatimusten mukaiseen kuntoon. Omaksu 
talvihoidon toimintalinjat, työkohtaiset toimenpideajat ja Iaatuvaatimuk-
set. Toimintalinjat on esitetty julkaisussa Teiden talvihoito,Talvihoidon toimin-
talinjat, TIEL 2230014 ja laatuvaatimukset julkaisussa Teiden talvihoito, Laa-
dun määrittely, TIEL 2230018. Työmenetelmäohjeita on Talvihoito Il:ssa, 
TIEL 2230006 jota tämä ohje ja työkohtaiset ohjeet täydentävät. 

Hyväkuntoinen kone varmistaa katkeamattoman työsuorituksen. Kuljettajana 
tiedät sen huoltotarpeen parhaiten. Hoida ja huolia koneyhdistelmää an-
nettujen ohjeiden mukaan. Poista viat välittömästi ja varmista koneyhdistel-
män kunto ajoon lähtiessäsi (Top 501). 

Levittimien ennakkosäätö ja säädön ajoittainen tarkistus takaavat tarkoitetun 
annostuksen. Kalibroi levittimet menetelmäohjeen TOP 516 ja laitekohtaisten 
käyttöohjeiden mukaan. 

Työmenetelmät ja laitteet kehittyvät nopeasti. Kalliita laitteita on osattava 
käyttää turvallisesti ja tehokkaasti. Sinun on tunnettava myös ympäristönsuo-
jelutavoitteet. Ammattitaitosi vanhenee, ellet sitä kehitä. Pyydä työnjohtoa 
varaamaan tarvittava työrtopetus ja harjoitteluaika. 

Palauta työtaitosi ennen talvikauden alkua niin, että pystyt turvallisesti ja ta-
loudellisesti käyttämään kaikkia työlaitteiden toimintoja. Kertaa erityisesti ir-
roitukset ja kiinnitykset. Kunnosta ja huolia kalusto ennen talvikautta. 
Varmista myös, että kulutusosia on tarpeen mukaan saatavana. 

Pystytä, jos mandollista, aurausviitat itse omalle aurausreitillesi. Samalla 
tutustut työalueeseesi ennakolta. Merkitse työn kannalta vaaralliset kohdat 
niin, että muutkin tietävät kohteen laadun. Selvitä tuiskupaikat. Aja työaluee-
si "kuivaharjoitellen" ja pane merkille kääntöpaikat ja vaaralliset alueet, kuten 
jyrkät mutkat, siltojen liikuntasaumat, rautatien tasoristeykset, reunakivet, 
saarekkeet, kaivon kannet, rumpuheitot tai rikkonaiset rummut ja maakivet 
Selvitä paikat, joihin voit turvallisesti työntää tieltä kertyvän lumen. 

Keskustele työnjohdon kanssa työn normaalisuorituksesta, kuten olosuhtei-
siin perustuvasta työn joutuisuudesta ja työn laadusta 

Tielaitos 

Yleiskuvaus 
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Valmstelu Lepää varallaollessasi, sitä saatat joutua työhön pitkäksi aikaa. Valmistau-
du valvomiseen syömätä sopivaa ravintoa. Yöllä elimistön toiminnat hidastu-
vat, väitä rasvaista, raskasta ja proteiinipitoista ruokaa. Aluksi kahvi ja tupak-
ka virkistävät mutta hidastavat sydämen toimintaa myöhemmin. 

Varaudu muuttuviin sääolosuhteisiin. Pukeudu sääolosuhteiden mukaan. 
Käytä työnantajan antamaa varoitusvaatetusta. 

Tarkista, että ajoneuvo ja sen lisälaitteet ovat kunnossa (TOP 501). Tarkista, 
että peilit, auran äärivalo, ajoneuvon valot, varoitusvilkut ja heijastimet ovat 
ehjiä, puhtaita ja toimivia (Ts-kansio kohdat 5.1.1-2, TIEL 4000167). 

Varmista, että liukkaudentorjuntamateriaali riittää ajoreitin mitalle ja auran ja-
lakset ja terä työrupeamaksi. 

Ota kuormaa vain kantavuuden sallima määrä. Muista lisälaitteiden paino 

Tarkista, että (kirves), (kitkaketjut), lapio, rautakanki, katuharja, jääkrapa, ve-
toliina/hinausketju, muutamia liikenteenohjauskartioita tai aurausvtttoja, tur-
valiivitja kaksi liikenteenpysäytysmerkkiä on mukana. 

Kiinnitä ja säädä lisälaitteet valmistajan ohjeiden ja TOP-menetelmäohjei-
den mukaan. 

Huolehdi, että kelikeskus saa tarvitsemansa tiedot 

Auraus ja 
liukkauden- 
torjunta 

Tee työt Top-korttien 527, 528, 530, 531, 532, 533, 534, 603 ja 619 mu-
kaan. Ota huomioon lämpötila, lumen laatu, tuulen suunta ja keliennusteet. 

Auton/työkoneen ajo-ominaisuudet ovat erilaiset auraus- ja liukkaudentorjun-
tavarusteissa. Liuossuola vajaassa säiliössä voi olla vaarallinen jyrkissä 
käännöksissä, Väitä äkillisiä liikkeitä. Hidasta ja kiihdytä hitaasti ja tasaisesti. 
Kääriny loivasti. 

Ennakoi tuiskupaikkojen paksut kinokset. 

Aja työhön suositeltua ajonopeutta, ellei sää-, tie- ja liikenneolosuhteet 
vaadi pienempää nopeutta. Pidä vilkkaassa liikenteessä lumipilvi mandolli-
simman pienenä Hidasta varoen heti kun oma näkyvyys häviää. 

Muista toimenpiteiden oikea-aikaisuus ja yhtenäinen käytäntö naapuritie-
mestaripiirin kanssa. 

Tee työ niin, että tulos on laatuvaatimusten mukainen ja mandollisim-
man tasalaatuinen. 

Asennoidu sohjokeliin vakavasti. Se on henkilöautoiiikenteelle yhtä vaaralli-
nen kuin lumi tai liukkaus. 



Lopetus Jätä kalusto niin, että voisit itsekin ottaa sen käyttöön välittömästi (poit-
toaine, yms). 

Sulata ja puhdista kalusto toimintakunnon varmistamiseksi. 

Vaihda loppuunkuluneet osat, kuten terät ja jalakset. 

Tarkista kaluston kunto. Korjaa viat ja raportoi vioista, joita et pysty korjaa-
maan. Jätä poikkeamista viestit seuraavalle käyttäjälle (tarralappu ohjaus-
pyörän keskiöön). 

Tee tarvittavat raportit.Huolehdi, että kelikeskus saa tarvitsemansa tiedot. 

, 

Muu liikenne Näe ja tule nähdyksi. Älä peitä muiden näkyvyyttä lumipilvellä tai vaaranna 
muuta liikennettä ajattelemattomalla pysähtymisellä tai pysäköinnillä. Nouda-
ta TOP-korttien 533 ohjeita. 

Päästä taaksesi ruuhkautuva liikenne ohitsesi sopivissa paikoissa kohtuulli-
sin välein. 

Älä vaaranna muita tielläliikkujia heittämällä hiekkaa, suolaa, suolaliuosta tai 
lunta heidän päälleen. Valpastu aina kun muu ajoneuvo, jalankulkija tai 
pyöräilijä liikkuu lähelläsi. Ota huomioon, että kääntyvän auran suihkun 
suunta ja paine muuttuvat aurauskulman mukaan. 

Opettele tienpitoajoneuvoja koskevat poikkeussäännöt (liikenne tietyömaalla, 
tienpitoajoneuvot, TIEL 2270003 ja TOP 534. Tee työtäsi aina kun se on 
mandollista yleisten liikennesääntöjen mukaan. Poikkeussääntöjen mu-
kaan ajaessasi otat ison vastuun. Muista, että kuljettajana vastaat aina 
tekemisistäsi liikenteessä. 

Puhdista ja säädä laitteet ajoradan ulkopuolella, aina kun se on mandollis-
ta. Älä häikäise pysähdyksen aikana muuta liikennettä ajo- tai työvaloin. 

VäItä etenkin pitkiä peruuttamisia ajoradalla, sillä peruuttaminen on 
vaarallista. 

Ole kohtelias vaikka sinua kohdeltaisiin kaltoin. Kuuntele ja kunnioita. An-
na tarvittaessa valistusta! 



Työsuojelu 

Ympäristö 
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Lähde liikenteeseen vain täysikuntoisella ajoneuvola. Varrnista ajoneu-
von ja sen lisälaitteiden toimintakunto. 

Älä ota käyttöösi laitetta, jota et tunne tai osaa käyttää. 

Suuntaa ohjaamon tuuletus niin, että kaikki lasit pysyvät huurtumattomina 
mikäli se suinkin on mandollista. Muista, että lumi tarttuu lämpimään tuulila-
sun. Suuntaa ongelmakeleillä viileää ilmaa tuulilasiin, kuuma puhallus muual-
le. Liian korkea ohjaamon lämpötila nukuttaa ja on epämiellyttävä. 

Älä aja krapulassa tai väsyneenä. Pidä lepotaukoja kun tunnet itsesi 
väsyneeksi. 

Vaihda kulutusosat tukikohdassa. Huolehdi, ettei huollettava laite pääse 
putoamaan tai kaatumaan päällesi (pukit !). Käytä sopivia työkaluja 

Käytä henkilökohtaisia suojaimia töissä, tilanteissa ja työkoneissa, joihin ne 
on määrätty: 
- Terää vaihtaessa turvakenkiä. 
- Melutyössä kuulosuojaimia, ei kuitenkaan autolla ajettaessa. 
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Säästä ympäristöä 

Älä turhaan häiritse tienvarren asukkaita. 



Ttohr 

LUMEN AURAIJS 
Työnopastus 

TOP 
Kortti 

527 
Paivays Tilausnumero 
17.11.97 T1EL2230025 

Kone, työv5line 
Kuorma-auto, tiehöylä tai traktori varusteineen 

Auraus parantaa tien liikenrtöitävyyttä ja helpottaa liukkaudentor)untaa. 

Omaksu talvihoidon toimintalinjat, työkohtaiset toimenpideajat ja laatuvaati-
mukset. Toimintalinjat on esitetty julkaisussa Teiden talvihoito, Talvihoidon toi-
mintalinjat, TIEL 2230014 ja laatuvaatimukset julkaisussa Teiden talvihoito, 
Laadun määrittely, TIEL 2230018. Työmenetelmäohjeita on Talvihoito lI:ssa, 
TIEL 2230006. 

Noudata myös TOP 526 Auraus ja liukkaudentorjunta ja TOP 534 Tienpitoajo-
neuvon kuljettamirten -työnopastuskortteja. 

Tehtäväsi on poistaa lumi tieltä tarkasti ja lyhyessä ajassa, vähintään 
toimenpideajassa. 
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Tielaitos 

Yleiskuvaus 

Terävalinta Varmista, että kulutusteriä on saatavana Valitse suolalla sulana pidettävälle 
tielle teräs- tai kovametallitasaterä. Auraa polanne- ja kevyenliikenteen tiet 
verkkoterällä. Verkkoterää voit käyttää kaksinkertaisenakin kumi- tai peltilevyn 
kanssa. 

Käytä suolattavalla tiellä alusterässä tasaterää, muualla joko hammas-, verkko- 
tai tappiterää, polannetiellä tappiterää. 



Valmistelu 
	Keskustele työnjohdon kanssa normaalisuorituksesta, kuten olosuhteisiin pe- 

rustuen työn joutuisuudesta ja aurausjäljen laadusta. Keskustele myös nsteys-
alueiden aurauksesta ja aurauksen kiireellisyydestä risteyksissä polanteiden 
paksuuseron vuoksi. 

Ota painokuormaa ajoneuvosta riippuen enintään kaksi tonnia, kuitenkin sen 
verran, että pääset jatkamaan matkaa, jos juutut kiinni. Muista, että käyttäessä-
si sivuauraa tarvitset pidon saavuttamiseksi suuremman painokuorman kuin 
auratessasi etuauralla. Sijoita painokuorma lavan etuosaan. 

Jos suolaat tai hiekoitat auratessasi, ota kuormaa vain kantavuuden sallima 
määrä. Muista lisälaitteiden paino 

Kiinnitä aura(t) valmistajan ohjeiden mukaan. Kiinnityksestä ja irroituksesta on 
seuraavat TOP-kortit: 

TOP 502 vinoetuaurat yleensä 
- 	TOP 522 Sin-Mac 100 sivuaura 
- 	TOP 523 Ka-Mex (Puolanka)-vinoetuaura 

Muista kiinnityksissä erityisesti auran ketiuntatappi ja auran lukitussalpa. 
Tee koekäyttö auran kiinnityksen ja hydraulisten toimintojen varmistamiseksi. 

Tarkista ja säädä auran jalakset, TOP-kortti 502. Muista, että asetat ojanpuo-
leisen takajalaksen ja terän alareunan samaan tasoon niin, että aura tukeutuu 
lievästi jalakseen. Aseta etujalas hieman takajalasta kevyemmälle kannolle. Lii-
an korkeafla oleva aura alkaa pomppia ja jättää kumpareisen jäljen. Liian al-
haalla oleva aura kuluttaa tienpintaa ja saattaa sukeltaa tiehen taittuen/jääden 
auton alle. Sorateillä ja rikkonaisilla päällysteillä aura säädetäänkin ylemmäksi. 

Huolehdi. että kelikeskus saa tiedon aurauksen aloituksesta 

Auraus Pidä lumisateella ajorata auki liikenteelle. Puhdista myöhemmin tien reu-
nat ja näkemäkohdat. Pyri tekemään jälkityöt hiljaisen liikenteen aikana. 

Aura pyrkii osaltaan ohjaamaan autoa. Varo erityisesti kinoksia tai vastaavia 
esteitä, jotka voivat suistaa sinut vastaantulevien kaistalle. Väitä äkillisiä oh-
jausliikkeitä. Hidasta ja kiihdytä rauhallisesti ja tasaisesti. Käänny loivasti. 

Auraa sorateillä etuauralla vasta sitten kun tien pinta on jäässä ja polanteella. 
Auraa syksyn ensimmäiset ja kevään viimeiset kerrat pelkällä alusterällä, 
sillä aura saattaa sukeltaa sulaan tien kohtaan ja taittua auton alle. Käytä pelk-
kää alusterää niin kauan kuin mandollista myös rakenteilla olevilla teillä. Varo 
murskeella korjattuja routapaikkoja / routaheittoja, sillä ne voivat olla tai-
vellakin sulia. Ilmoita muille ja merkitse paikkaamasi suuret routapaikat. 

Auraa monikaistatiellä ensin ohituskaista. Käytä sivuauraa yksin auratessasi 
ohituskaistan auraukseen vain, jos muu liikenne on vähäistä ja sivuaura ja sen 
valot näkyvät jatkuvasti taaksepäin. Kun auraat monikaistatietä ryhmässä, pidä 
sellainen etäisyys: 
- Ettei edellä ajavan auran lumipilvi haittaa ajoasi 
- Että liikenteessä ohittaminen estyy, ja liikenteessä myös tajutaan tilanne. 
Päästä liikenne ohi eritasoliittymissä kun ryhmä hajaantuu ramppien 
puhdistukseen. 
Sivuauraa käyttäessäsi pidä teli alhaalla, muuten auratessasi ylhäällä. 



Kuorma-autolla auratessa ajonopeus on yleensä alle 60 km/h, muilla koneilla 
25 - 40 km/h. Valitse ajonopeus sää-, tie- ja liikenneolosuhteiden mukaan 
niin, että liikennemerkit pysyvät puhtaina ja ehjinä. 

Limitä auran kärki hieman keskiviivan yli. Jos joudut auraamaan kokonaan lii-
kennettä vastaan, pyri auraamaan hiljaisen liikenteen aikana ja sulje aurattava 
kaista asianmukaisella varoituslaitteella, esim. reppumerkillä, jossa on ohitus- 
puolen nuoli, vilkkuva keltaisen ruskea valo. Sijoita merkki näkyvään paikkaan 
tarpeeksi etäälle aurausalueesta. 

Seuraa terän kulumista työn aikana. Vaihda terä ajoissa. 

Pidä lumipilvi vilkkaassa liikenteessä mandollisimman pienenä. Hidasta asteit-
tain heti kun oma näkyvyys häviää. 

Varo siltojen liikuntasaumoja, kaivonkansia ja muita aurauksen kannalta 
vaarallisia tienkohtia. 

Älä auraa päällysteen tai ajoradan reunan yli. Muista kaarteet! Merkitse huo-
maamasi yliauraus ja huolehdi merkinnän pysyvyydestä. 

Auraa risteykset ja liittymät TOP 528 mukaan. 

Älä jätä vaarallisia aurausvalleja risteyksiin tai liittymiin (matala, pitkä heitto). 
Poista häiritsevät matalatkin vallit mandollisimman pian. Ota huomioon liittyvien 
teiden lisääntynyt liikenne ja sen tarpeet yleisötapahtumien, puutavaran ajon 
tms aikana. Käytä paikallisten olosuhteiden tuntemusta hyväksesi. 

Loivenna tiehöylän sivuauralla niiden tieosien aurausvallit, joille kinostuu run-
saasti lunta. Esitä, että pahimpiin paikkoihin rakennettaisiin lumiaitoja. 

Aurauksen 
lopetus 

Jätä aurauskalusto niin, että voisit itse ottaa sen käyttöön välittömästi. 
Sulata ja puhdista aurakalusto ja tarkista sen kunto. Vaihda terät ja jalakset 
tarvittaessa. Tankkaa auto. Korjaa viat ja raportoi vioista, joita et pysty korjaa-
maan. Jätä poikkeamista viestit seuraavalle käyttäjälle (tarralappu ohjauspyö-
rän keskiöön). 

Tee tarvittavat raportit. Huolehdi, että kelikeskus saa tarvitsemansa tiedot. 

Hyvät tavat 	Auraus on liikenteen palvelua. Noudata aurauksen ja liukkaudentorjunnan me- 
netetmäohjetta T0P526. 

Ole kohtelias vaikka sinua kohdeltaisiin kaltoin 

Työsuojelu 	Autolla auratessa et saa käyttää kuulosuojaimia. Säädä aurasi terän otto siten, 
ettei terämelu turhaan rasita kuuloasi. 

Vaihda auran terät tukikohdassa. Huolehdi, ettei aura pääse putoamaan tai 
kaatumaan päällesi (pukit). Käytä sopivia työkaluja. 
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Ennakkotoimet 

Työtehtv Työriopastus Kortti 

LUMEN AURAUS RISTEYKSISTA JA TOP 528 
LIITTYMISTÄ 

Pivys ilausnumero 

2.12.97 1EL2230026 
Kone, tyÖvIine 
Kuorma-auto, tiehöylä tai traktori varusteineen 

Risteysten ja liittymien auraus on riskialtis tehtävä. Työtä tehdessä joudutaan 
peruuttamaan ja liikkumaan liikennevirtojen poikki tai niiden vastaisesti. 

Puhdista liittymät ja risteykset, aina kun se on mandollista, hiljaisen liiken-
teeen aikana 

Puhdista liittymät ja risteykset niin, että liikenne voi käyttää niitä ilman 
yllätyksiä. 

Poista lumi ketään vaarantamatta mandollisimman tarkasti ja mandollisimman 
lyhyessä ajassa tai vähintään toimenpideajassa 

Noudata myös työnopastusohjeita: 
- Auraus- ja liukkaudentorjunta TOP 526 
- Auraus TOP 527 
- Lumen auraus ja kuljetus taajamista TOP 530 

Suunnittele liittymien ja nsteysten puhdistus etukäteen. Selvitä erityisesti reu-
nakiveysten sijainti ja sellaiset tienkohdat, joissa aurausreitti risteää vaa-
rallisesti liikenteen kanssa. 

Tielaitos 

Yleiskuvaus 

Suunnittele suurten risteysten ja liittymien ajojärjestys sifen, että: 
- Turvallisuus on taattu 
- Ajomatka on mandollisimman lyhyt 
- Vältät peruutuksia 
- Voit peruuttaa mandollisimman paljon liikenteeltä suojassa 
- Risteäville teille ei jää, ainakaan pitkäksi aikaa, haitallisia aurauspalteita 
- Näkemäalueille ei muodostu haitallisia aurausvalleja 
- Voit joustavasti jatkaa aurausta risteyksen tai liittymän puhdistettuasi. 

Keskustele työnjohdon kanssa kääntöpaikan tarpeellisuudesta aina kun liitty-
män auraukseen sisältyy paljon ajoa auraamatta, pitkiä peruutuksia tai joudut 
odottamaan kauan vilkkaan liikenteen takia. 

Valmistelu 	Valitse työhön kuorma-auto varustettuna kääntöauralta, sivuauralla ja 
alusterällä, traktori varustettuna alueauralla tai runko-ohjattu tiehöylä va-
rustettuna sivuauralla ja lumisiivellä. Pelkän kiinteän auran työjälki on huono 
ja peruutuksia on paljon. 



Kuva 1. Aura 

1 
Puhdista avoin liittymä seuraavasti: 

1. Puhdista ensimmäisellä ajokerralla päätien ajorata ja piennar päällysteen 
reunaa pitkin risteyksen ohi mandollisen linja-autopysäkin päähän saakka. 
Tee tarvittava lumitasku. 

2. Peruuta aurausjäljen oikeata reunaa takaisin liittymän etupuolelle. 

3. Auraa liittymäalue päätien suunnassa oikealle koukaten mandollisen linja-
autopysäkin päähän asti.Huolehdi, ettei siirrettävää lunta jää auran vasem-
malle puolelle. 

4. Peruuta kuten kohdassa 2. 

5. Siirrä lunta oikealle ja kohti risteäväri tien vastakkaista reunaa. Toista 
tarvittaessa. 

6. Peruuta kuten kohdassa 2. 

7. Aja päätieltä liittyvälle tielle niin, että auran ja alusterän vasen reuna kul-
kee liittyvän tien keskiviivalla. Tee tarvittava lumitasku. 

8. Peru uta aurattua jälkeä päätielle. 

9. Siirrä aikaisemmin aurattu lumi liittyvän tien reunaan niin kauas, että oikea 
ajokaista ja päällystetty piennar on kokonaan puhdas. 

10. Käy kääntymässä liittyvällä tiellä tai jos kääntöpaikka on kaukana peruuta 
päätielle, aja päätietä liittymän ohi ja peruuta liittyvälle tielle. 

11. Auraa liittyvältä tieltä päätielle oikealle kääntyen niin, ettei liittymän keskelle 
jää lunta. Siirrä lumi lumitaskuun. Toista niin monta kertaa, että liittymä- 
alue on kokonaan puhdas. Auraa tarvittaessa linja-autopysäkki kohdan 3 
mukaisesti. 

Jatka auraamista. 
Alusterän luovutuskulma on työmenetelmässä oikealle. 

Ajojärjestys, kun aurataan kuorma-autolla: 

1. Puhdista ensimmäisellä ajokerralla päätien ajorata ja pierinar päällysteen 
reunaa myöden risteyksen ohi mandollisen linja-autopysäkin päähän saak-
ka. Tee tarvittava lumitasku. 

2. Peruuta aurausjäljen oikeaa reunaa takaisin liittymän etupuolelle. 

3. Auraa liittymäalue päätien suunnassa oikealle koukaten mandollisen linja-
autopysäkin päähän niin, että auran ja alusterän oikea reuna sivuaa tulpan 
kärkeä ja ettei siirrettävää lunta jää auran vasemmalle puolelle. 

4. Peruuta liittyvälle tielle. 

Avoimen liittymän 

1 	auraus 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Tuippaliittymän 

1 	auraus 
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5. Aja päätielle niin, että auran ja alusterän vasen reuna kulkee liittyvän tien-
keskiviivalia ja tulpan reunaa sivuten. Käänny oikealle ja siirrä lumi pysäkin 
päässä olevaan lumitaskuun. 

6. Peruuta päätien suunnassa aurausjäljen oikeaa reunaa takaisin liittymän 
etupuolelle. 

7. Aja päätieltä liittyvälle tielle niin, että auran ja alusterän vasen reuna kulkee 
liittyvän tien tulpan reunaa sivuten. Tee tien oikeaan reunaan lumitasku 

8. Peruuta aurattua jälkeä päätielle (kts kuva). 

9. Aja päätieltä liittyvälle tielle siten, että aikaisemmin aurattu lumi siirtyy tien 
reunaan niin kauas, että oikea ajokaista ja päällystetty piennar on kokonaan 
puhdas. 

10. Käy kääntymässä liittyvällä tiellä tai, jos kääntöpaikka on kaukana, peruuta 
päätielle, aja päätietä liittymän ohi ja peruuta liittyvälle tielle. 

11. Auraa päätielle oikealle kääntyen niin, ettei liittymän keskelle jää lunta. Tois-
ta lumen siirtäminen niin monta kertaa, että liittymä on kokonaan puhdas. 

Jatka auraamista. 
Alusterän luovutuskulma on työmenetelmässä oikealle. 

Kuva 2. Aurausjärjestys kuorma-autolla 

Ajojärjestys, kun puhdistetaan tiehöylällä: 

1. Puhdista ensimmäisellä ajokerralla päätien ajorata ja piennar päällysteen 
reunaa myöden risteyksen ohi mandollisen linja-autopysäkin päähän saak-
ka. Tee tarvittava lumitasku. 

2. Peruuta aurausjäljen oikeaa reuriaa takaisin liittymän etupuolelle. 

3. Auraa liittymäalue päätien suunnassa oikealle koukaten mandollisen linja-
autopysäkin päähän niin, että lumisiiven tai sivuauran oikea reuna sivuaa 
tulpan kärkeä ja ettei siirrettävää lunta jää ajolinjan vasemmalle puolelle. 

4. Peruuta päätietä tulpan kärjen viereen. 
5. Aja päätieltä liittyvälle tielle vasten muun liikenteen suuntaa niin, että etule-

vyn oikea reuna kulkee tulpan reunaa sivuten. Käänny vasemmalle ja 
työnnä etulevyyn jäänyt lumi pientareelle. 

6. Peruuta päätielle tai päätien reunassa olevalle linja-autopysäkille. 
7. Aja päätieltä liittyvälle tielle vasten liikenteen suuntaa niin, että etuterän va-

sen reuna kulkee liittyvän tien tulpan reunaa sivuten. Käänny oikealle ja 
työnnä etulevyyn jäänyt lumi pientareelle. 

8. Peruuta aurattua jälkeä päätielle (kts kuva). 

9. Aja päätieltä liittyvälle tielle siten, että aikaisemmin aurattu lumi siirtyy tien 
reunaan niin kauas, että oikea ajokaista ja päällystetty piennar on kokonaan 
puhdas. 
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10. Käänriy liittyvällä tiellä tai, jos kääritäpaikka on kaukana, peruuta päätielle, 
aja päätietä liittymän ohi ja peruuta liittyvälle tielle. 

11. Auraa päätielle oikealle kääntyen niin, ettei liittymän keskelle Jää lunta. Tois-
ta lumen siirtäminen niin monta kertaa, että liittymä on kokonaan puhdas. 

Jatka auraamista. 

Kuva 3. Aurausiäriestys tiehäylällä 

Eritasoliittymän 	Auraa etukäteissuunnitelman mukaan. 

1 	auraus 

Kiertoliittymän 
auraus 

Aja liittymän kiertosaarekkeen ympäri liikenteen suuntaan siten, että auran ja 
alusterän vasen reuna kulkee saarekkeen reunassa. Siirrä lunta liittymää kier-
täen oikealle, kunnes liittymä on puhdas. Kiertoliittymässä saa peruuttaa vain 
silloin kun muuta liikennettä ei ole. 

Puhdista liittyvät tiet ajamalla liittymän haaroista ulos ja sisään liikenteen suun-
taan. liittyvät tiet aurataan tavalliseen tapaan keskeltä reunoille edeten. 

Kuva 4. Aurausjäriestys 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Valo-ohjattu 	Auraa valo-ohjattu liittymä etukäteissuunnitelman mukaan. Muista, etta tienpi- 
liittymä 	 toajoneuvokaan ei saa koskaan ajaa päin punaista valoa. Liikennevalot voi- 

daan sammuttaa aurauksen ajaksi, jos työn joustava suoritus sitä vaatii. Silloin 
voit aurata valo-ohjaamattoman liittymän tapaan. Noudata nsteykseen määrät-
tyjä väistämisvelvollisuuksia. Sovi etukäteen valojen kytkennät. 

Näkyvyys Turvaa näkyvyys liittymissä. Aurausvallin suurin sallittu korkeus on 0.8 m ja 
viittä metriä lähempänä suojatietä 0,5 m. 

Madalla liikeriteelle välitöntä vaaraa aiheuttavat, näkemisen estävät lumivallit 
ensi tilassa, muut vallit toimenpideajan saltimissa rajoissa. Pidä kuvien 5 mu-
kaiset näkemäalueet avoimina.Työnnä tai kuljeta näkyvyyttä haittaava lumi 
pois näkemäalueilta. 

1- 	_____________________________ .-- 

Liityntänäkemä tasoliittymissä 
1.1 Normaali lähestymisnäkemäalue 
1.2 Vähimmäislähestymisalue rampin 

tullessa päätien alapuolelta. 

Kuvat 5A,B,C. Puhdistettavat näkemäalueet 
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Liittymisnäkerna sivutien suunnassa L (m) 

normaali 	poikkeuksellinen 

tulosuunnalla kärkikolmio 	25 	15 

lulosuunnalla on STOP-merkki 
tai liittymä on vähaliikenteisen 	10 	6 
yksityisen tien liittymä 

tontti- tai maatalousliittymä 	6 

40 80 60 
50 105 80 
60 130 100 
70 160 120 
80 200 150 
90 230 190 

100 270 240 

Silmäpisteen korkeus 1,1 m 

Kuva 5 D. Puhdista nsteyksissä vallit näkemäalueella riittävän pitkälle. 

Ympäristö 
	

Varo pyöräilijöitä ja jalankulkijoita, varsinkin peruuttaessasi. 

Älä vaunoita reunatukia. 

Työsuojelu 
	Peruuta turvallisesti. Käytä tarvittaessa peruutushätytintä. 

Varo oikealta ohittavia! 



TyötehtOv Työnopastus Kortti 
LUMEN 	AURAUS 	JA 	POISKULJETUS TOP 530 
TAAJAMISSA 

Päivttys Tilausumero 

212.97 TlEL2230028 
Kone, työvttline 

Kuorma-auto, tiehöylä tai traktori varusteineen 

Aurauksella ja lumen poiskuljetuksella parannetaan taajamateiden 
vyytta sekä helpotetaan liukkaudentorjuntaa. 

Taajamiin kerääntyvä lumi poistetaan kun lumitilat täyttyvät tai kun 
haittaavat liikennettä. 

Tielaitos 
Yleiskuvaus 

Tee taajamien lumityöt hiljaisen liikenteen aikana, aina kun mandollista. 
Älä kuitenkaan häiritse tarpeettomasti asukkaiden yöunta. 

Noudata työnopastusohjeita: 
- Auraus- ja liukkaudentorjunta, TOP 526 
- Lumen auraus, TOP 527 
- Lumen auraus risteyksistä ja liittymistä, TOP 528 
- Kuormaus, TOP 709 __________________________________________ 

Ennakkotoimet 	Suunnittele aurausjärjestys. Valitse tehokas ja turvallinen työtapa. 
Tutustu työalueeseen ennakolta. Puhdista alue "kuivaharjoitellen". 
Selvitä aurauksen kannalta vaaralliset ja arat kohdat. 

Selvitä erityisesti lumen välivarastopaikat. 

Auraus 

Lumen 
poiskuljetus 

Auraa niin, ettei lumi lennä takaisin jo auratulle väylälle. 

Kasaa lunta vain ennalta soviftuihin paikkoihin. Älä riko reunakiveyksiä. 

Huolehdi, ettei lasten liikkuma-alueille jää vaarallisia: korkeita tai jyrkkiä leikki-
mään houkuttelevia lumikasoja. 

Jätä yksityisteiden liittymiin mandollisimman vähän lunta. 

Työskentele niin, että melua syntyy mandollisimman vähän. - ______________ 

Kuljeta lumi vain järjestetyille lumenkaatopaikoille. 

Järjestä kuormaus niin, että häiritset muuta liikennettä mandollisimman vähän. 

Aseta tietyömerkit muun liikenteen varoittamiseksi työkohteen molemmin 
puolin. Eristä työalue sulkuaidoilla ja järjestä liikenteenohjaus (liikenteenoh-
jaajat tai liikennevalot), kun: 
- Näkemät työskentelyalueella ovat niin lyhyet, että liikenneturvallisuus tai 

työntekijöiden turvallisuus vaarantuu 
- Liikenne on vilkasta, yleensä yli 60 ajoneuvoa tunnissa (KVL> 600) 
- Kavennetun tieosan pituus on yli 150 m. 
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Alä vaurioita tien rakeriteita tai liikenteenohjauslaitteita. 

Kuormaa TOP-kortin 709 periaatteiden mukaan. 

Turvallisuus 	Varo muuta liikennettä. 

Käytä peruutushälytintä päiväsaikaan jatkuvasti. YöHä vain, jos työskentelyalu-
eella tai sen välittömässä läheisyydessä liikkuu, pyöräilijöitä tai jalankulkijoita. 

Ympäristö 	Älä vahingoita rakennuksia, nurmikoita, istutuksia tai muuta kasvillisuutta. 

Väitä tyhjäkäyntiä 



Tytttehtva Työnopastus Kortti 

LIUKKAUDENTORJUNTA JA -POISTO TOP 531 
SUOLAN AVULLA Pvoys Tilausrrumero 

19.11.97 T1EL2230029 
Kone, tyttvIine 
Kuorma-auto ja suolanlevitin 

Liukkaan kelin onnettomuusriski on 15.20 kertainen paljaan ja kuivan kelin 
onrtettomuusriskiin verrattuna. Lisäksi liukkaus hidastaa Itkennettä. Oikein ajoi-
tettu liukkaudentorjunta vähentää liukkautta ja -aikaa. Parhaimmillaan onnistu-
neella ennakkotoijunnalla estetään liukkaus kokonaan. 

Tielaitos 

Yleiskuvaus 

Suola (natrium- ja kalsiumkloridi) on tehokkain ja myös halvin käytettävissä ole-
va jäänestoon ja sulatukseen soveltuva aine. Haitallisten ympäristövaikutusten 
takia suolaa käytetään tilanteen mukaan mandollisimman vähän. Tarvitaan: 
- 	Yksityiskohtainen toimintasuunnitelma, jota tarkennetaan työn aikana 
- 	Toimivat ja säädetyt koneet 
- 	Tietoa, taitoa ja harkintaa 
- 	Rohkeutta käyttää pieniäkin suola-annoksia 
- 	Halua ja kykyä toimia oikein 
- 	Jatkuvaa ja reheltistä suolan kulutuksen seurantaa. 

Liukkaudentoriunnan laatu määräytyy anriettujen työ- ja laatuohjeiden mukaan 
(kts. kohta lisätietoja). Noudata niitä. Huomioi myös niiden sallimat joustot. Pe-
rehdy suolan käyttöön huolella. hyödynnä käytännön kokemuksen lisäksi myös 
tutkimustuloksia. 

Poista lumi ennen liukkaudentorjuntaa mandollisimman tarkasti. Tavoitteena on 
levittää suola paljaalle tienpinrialle. Alusterän käyttö aurauksessa vähentää 
oleellisesti tielle jäävän lumen määrää ja samalla tarvittavan suolan määrää. 

Laitteiden otto / 
jättö 

Varmista työn alkaessa laitteiden toimintavalmius. Kytke laitteet niin, että ne 
toimivat oikein totutuilla hallintaliikkeillä. Katso laitekohtaiset käyttöohjeet ja 
TOP-kortit 505, 512, 514, 515 sekä Weisserin sekä Epoken sirotteluautomaat-
teja koskevat TOP-videot TIEL 8000073 ja 8000074. 

Huolehdi työn jälkeen, että laitteet ovat tarvittaessa heti otettavissa uudelleen 
käyttöön. Korjaa tai raportoi huomaamasi viat. Jätä laitteet niin, että ne ovat 
säilytyspaikallaan tukevasti eivätkä ole alttiina vaurioille eikä vaaraksi ihmisille. 
Riittämättömästä lujuudesta johtuen kaikkia jalallisia liuossäiliöitä ei voi jättää 
omille jaloilleen täyteen kuormattuna - varmista tämä asia. 

Suolauksen 
	Suolauksen tavoitteena on estää tienpinnan ja jään sidos, ei sulattaa kaik- 

tarkoitus 
	 kea jäätä. Tavoite saavutetaan, jos tielle jää riittävän väkevä suolalluos (tau- 

lukko 1) Yleensä suolaa käytetään tienpinnan lämpötilaan -6 °C saakka 
(poikkeuksena pakkasliukkaus). 



Taulukko 1. Jäätymättämän suolaliuoksen pienimmät NaCI-pitoisuudet 

Tien pintalämpö 

l°C) 

NaCI-pitoisuus 

(%l 
-1 2 

-3 5 

-5 8 

-7 10,5 

Suolauksen 
aloitus 

Palaute keli- 
keskukselle 

Kelikeskus pyrkii hälyttäniään sääntarkkailijan tai työnjohdon 2-4 tuntia ennen 
ennustettua jäätymistä tai lumisadetta niin, että työ saadaan tehtyä ennen kuin 
laaturaja alittuu. 

Levitä suola ennakkoon aina kun se on mandollista. Ennakkosuolaus on hyö-
dyllisintä tärkeimmällä tieverkolla ja mustan jään tilanteissa. Ennakkoon suola- 
tulla tiellä keli ei muutu olennaisesti vaikka sää muuttuu. Liukkaus ei pääse ai-
heuttamaan yllätyksiä muille eikä itselle. Liikenne- ja työturvallisuus pysyvät 
mandollisimman hyvinä ja ajo on rennompaa kuin jäisellä tiellä ajettaessa. Lu-
misateen alle levitetty suola pitää polanteen irtonaisena. 

Sulatussuolaukseen joudut, jos et ehdi suolata ennakkoon. Sulatussuolauk-
sen kohteena voivat olla myös pääteiden jälkeen suolattavat tiet. Joskus sää- 
muutokset ovat niin nopeita, että sulatussuolaukseen joudutaan kaikkialla. 

Kelikeskus tarvitsee palautetta maastosta, jotta se pystyy palvelemaan mah-
dollisimman hyvin. Tee ilmoitukset jokaisesta suolauksesta. 
limoita tai huolehdi, että kelikeskukselle ilmoitetaan: 
- Tienpinnan kosteusmäärä ja sen olennaiset muutokset 
- Työn aloittamis- ja lopettamisaika 
- Suolausmenetelmä, suolattu tieverkko ja levitetyn suolan kokonaismaärä 
- Muu mielestäsi oleellinen tieto. 	-______________________________ . 

Suolat Rakeista suolaa levitetään kostutettuna. Kostutus sitoo hienoaineksen ja pa- 

U 
rantaa suolan tartuntaa tien pintaan, Näin kostutus nopeuttaa alkusulatusta ja 
vähentää suolan kulutusta. 

Käytä kostutukseen suolaliuosta tai vettä. Suihkuta suolaliuos suolaan levitet- 
täessä. Lisää vesi kertakäyttömääräiseen varastokasaan tai lavalle kuormauk- 
sen yhteydessä (vettä 80-100 Ilm3). 	Annostele vesi suolakasaan tai lavalle 

I kastelulaitteeseen kiinnitetyn vesimittarin avulla. • Suolankostutus on edullisinta sirottelun aikana jo sen takia, että käyttämättä 
jäänyt kostutettu suola kovettuu. Suolankostutukseen levittimeri lautasella tar- 
vitaan vettä tai suofaliuosta 30% seoksen kokonaispainosta. Jos suola kostute- 
taan levittimessä ennen lautasta tai sirottelua, kastelee 20 olo  vettä tai suolaliu- 
osta suolan riittävästi. 

Lietesuolauksessa rakeet jauhetaan hienoksi ja suola kostutetaan. Muuten 
menetelmä muistuttaa kostutetun suolan käyttöä. 

u 

i. 



Liuossuola tehdään yleensä itse Iluosasemalla, mutta se voidaan ostaa vai-
miinakin. Suolan osuuden tulee olla NaCI-liuoksessa 23-25 paino-% ja 
CaC12-liuoksessa 32 paino-%. Varmistu mittaukseila liuoksen suolapitoi-
suudesta. Liian laiha seos jäätyy. Liuossuola laimenee muutenkin helposti tiel-
lä olevaan kosteuteen ja menettää tehoansa (katso taulukko 2). 

Mitä suolaa 
käytetään 

Suolan annostetu 

Liuossuola soveltuu ennakkosuolaukseen kun kosteutta tienpinnalla on vähän 
(hyvin ohut jääkalvo). Käytä liuossuolaa, kun tienpinta on kuiva tai kostea ja 
sen lämpötilan oletetaan pysyvän yli - 2°C , taulukko 2. Liuossuoia soveltuu 
yhdessä riittävän liikenteen kanssa myös ns. pakkasliukkauden poistamiseen. 

Rakeinen suola sopii ennakkosuolaukseen lietemuodossa ja kostutettuna, jos 
on käytettävissä tarkasti annosteleva levitin. Käytä rakeista suolaa, kun tien- 
pinta on märkä ja sen lämpötila laskee alle - 2°C. 

- Lietesuola on käyttökelpoista kun tienpinta on kostea tai märkä (ohut tai 
keskipaksu jääkalvo). Lietesuola voi korvata liuossuolan, jos liuossuolausta 
on harvoin eikä kannata hankkia liuosasemaa tai ei ole saatavana valmista 
liuossuolaa. 

- Kostutettua suolaa käytetään märkään tai hyvin märkään (paksu jääkalvo) 
tienpintaan. Tällöin vain iso rae tehoaa, koska se tunkeutuu syvälle jäähän 
ja lumeen, pieni rae jää pintaan. 

Kuivaa suolaa ei yleensä käytetä, koska se vaikuttaa kostutettua suolaa hi-
taammin ja suuri osa rakeista pomppii tiensivuun levitettäessä tai liikenteen 
vuoksi. Lumisateessa kuivan suolan levitystä voidaan harkita vaikka kostutus 
sopii silloinkin, sillä kostutus sitoo suolan hienoaineksen hyvin tiehen, myös 
tuulella. 

Levitä suolaa harkiten. Pohjavettä ei saa pilata eikä luontoa kuormittaa lii-
kaa. Normaali talvena polanteettomana pidettä väliä kaksikaistaisella tiellä 
suolaa kuluu 5-7 tlkmlvuos! ja nelikaistaise!Ia 10-15 tlkm/vuosi. Osittain 
polanteisella kaksikaistaisella tiellä suolaa vastaavasti kuluu 1-2 tlkm/vuosi. 
Aroilla pohjavesialueilla suolan käyttö on sallittu vain rajoitetusti, ellei suolan 
pääsyä luontoon ole estetty suojauksin tai erillisviemäröinnein. Selvitä suo-
lausreittisi rajoitusalueet. Seuraa suolankulutusta huolellisesti. Muista, että 
kaksikaistaisella tiellä 10 suolagrammaa m2 :llä on 70 kg/km ja 14 levityskerralla 
kertyy tonni suolaa kilometrille. 

Annostele suola tien pinnalla olevan kosteuden määrän ja tien pinnan läm-
pötilan mukaan. Ne vaihtelevat tien rakenteen, sään ja ympäröivän maaston 
peitteisyyden myötä. Jo jäätyneellä tiellä on kosteutta enemmän kuin ennakko-
suolaustilanteessa ja onnistuminen vaatii silloin enemmän suolaa. 

Pääsääntöisesti tie suolataan kokonaan, joskus ainoastaan jäässä/kosteina 
olevat pisteet. Suolaliuosta käytettäessä tärkein määrän mitoitustekijä on 
kosteusmäärä, liete- ja kostutettua suolaa käytettäessä myös tienpinnan 
lämpötila. Suolamäärä mitoitetaan keskimääräisten olosuhteiden mukaan 
ja annosta muutetaan poikkeavissa olosuhteissa. Jos et tunne hyvin Iiuk-
kaudentorjuntareittiä, mitoita määrä kylmäpisteiden mukaan. 

Valitse tarvitsemasi suolamäärä ja -menetelmä (rae, liuos) kelikeskuksen päi-
vystäjän ja/tai työnjohtajan kanssa, Raportoi muutostarpeista ja tarkenna an-
nostusta työn aikana keskustelemalla työnjohdon / kelikeskuksen kanssa. 
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Selvitä sään muutokset muutaman tunnin päähän ja ota huomioon pistekohtai-
set lämpötilaerot. 

Valitse ennakkosuolauksessa annos taulukon 2 vaalealta alueelta. Muuta 
annosta lämpötilan tai kosteusmäärän muuttuessa. 

Taulukko 2. Jäätymispisteet tien pinnan lämpötilan ja kosteusolosuhteiden ja 
levitetyn suolaliuosmäärän mukaan. - Kielletty alue on varjostettu. 

ien pinnan 	 1 Määritys Vetta Jaätyinispisteetl Jäätymlspisteetl 
uvaus Liuossuola Kostuteflu suola 

Liuos g/m2  Suolaa g/m2  

10 2 5 10H0130 1  _____ ________ 
Havaittavasti tumma päällyste, laikukas Vähän 5-20 	(10) -16 .4 .21 2t 

Paikoittain mustaa jäätä kostea 
Selvästi tumma päällyste Kostea 20 - 	 (30) -5 -9 -3 21 

Jäätyneenä tumma, vähän kuuma 50 
Valot eivät heijastu _______ ___________ - - - 

Sumuilmiö alkaa Märkä 50- 	£100) t - .-t -1,5 -2,5 . 

äätyneenäkin näyttää märältä 200 
Valot heijastuvat, renkaan litinä vähenee __________ 
Pisaroita ilmassa Hyvin 200 - 	 (30 . 	 ' 

- ' .t 1 -2 

Kauttaaltaan jäässä, näyttää märältä märkä 400 
Valot heijastuvat, renkaiden litinä loppuu _______ __________ 

Valuva Valuva 400 - 	 (5 ' . 
. 	 1 1.5 -2 3 C 

Lunta, lumisihjoa tai paksu jääkerros 
Renkaiden äänet vaimenevat _______ ___________ _______________ 

Käytä sulatussuolauksessa samaa taulukkoa. Mitoita suolamäärä pääasias-
sa vallitsevan kelin mukaan. Jos suola-autossa on infrapunatunnistin, laite art-
nostelee suolan automaattisesti tien lämpötilan ja valitun kosteusmäärän 
perusteella. 

Sulatustilanteissa liikenne rikkoo jäätä, kuljettaa suolaa tien pituus- ja leveys- 
suunnassa. Vilkkaassa liikenteessä tarvitset suolaa vähemmän kuin hiljaisen 
liikenteen aikana. Yleensä suolattava jää/kosteus on niin ohuena kalvona tiellä, 
että jopa 2 gIm 2  suolaa riittää. Toisaalta mitä märempi tie on ja mitä enem-
män sillä on liikennettä, sitä nopeammin suola roiskuu pois. Kova sade huuhte-
lee levitetyn suolan pois hetkessä. 

Pakkasliukkaudella tarkoitetaan liukkautta -7 °C . -20 °C:n lämpötilassa, jolloin 
teitä ei yleensä suolata. Usein on mandollista poistaa pakkasliukkaus liuossuo-
laIla. Menetelmä sopii parhaiten silloin, kun tiellä liikkuu enemmän kuin 500 au-
toa tunnissa. Tällöin liikenne pystyy kuivaamaan syntyvän vähäisen kosteuden. 
Levitä liuosta vain 2-5 g/m 2. Onnistuessasi tien pinta muuttuu rtahkeaksi ja pt-

(0 paranee. Muista, että toimenpide voi epäonnistua jatkuvan kosteuden/jään 
kertymisen ja/tai liian vähäisen liikenteen vuoksi. 

Lisää suolaa aurattaessa vain, jos lumi alkaa tarttua alustaan kiinni. 

Levitä oikea annos laitekohtaisia säätöohjeita ja -taulukoita noudattaen. Opet-
tele ne ennen työn alkua. Aina kannattaa käyttää auton tai suolanlevittimen an-
nostusautomatiikkaa. Se on aina tarkempi kuin annostus käsisäädöllä. 



Levitysnopeus ja 
-leveys 

Erityiskohteiden 
suolaus ja eri-
koistilanteet 

Oikealla levitystekniikalla suolaa ei mene hukkaan. Väärällä tekniikalla voi lä-
hes kaikki levitetty suola joutua tien reunoille. 

Levitä rakeinen suola 30-40 km/h ajonopeudella. Suuremmalla nopeudella 
suolaa lentää luiskHn. 

Levitä suola tien keskelle 3-4 m:n levyiselle kaistalle tai ajoneuvon taakse (lun-
ta tien keskellä) 3 m:n leveydelle hävikin välttämiseksi. Valitse annostelumäärä 
todellisen suolattavan pinta-alan mukaan. 

Liuossuolan voit levittää noin 30-80 km/h nopeudella. Jos levityssuihkun vastai-
nen tuuli ei ole liian voimakas ja laitteen ominaisuudet sallivat, tien molemmat 
kaistat voidaan käsitellä samanaikaisesti nopeudella 50-60 km/h. 

Ota tuulen ja liikenteen vaikutus aina huomioon ja valitse menetelmä olosuhtei-
den mukaan. 

Annostele suolaa jyrkkiin mäkiin, kaarteisiin ja risteyksiin runsaammin kuin 
muualle, koska niissä kitkan tulee olla mandollisimman hyvä. Varjopaikat, kalli-
onleikkaukset ja sillankannet ovat tien luonnollisia kylmäpisteitä. Joskus vain 
ne ovat kosteita tai jäässä ja tarvitsevat sulatusta. 

Voit päivällä ottaa huomioon auringon vaikutuksen suolamäärää vähentävänä 
tekijänä aukeilla osuuksilla. 

Jokaisella tieosalla on sille säätilasta ja vuorokauden ajasta riippuvat ominaiset 
liukaspisteet, joita satunnaisen kulkijan on vaikea havaita. Tällaiset kohdat ovat 
liikenteelle erittäin yllätyksellisiä ja vaarallisia. Ennakoi ne kelikeskusta ja pai-
kallista tietämystä hyväksikäyttäen, jotta pääset suolaustoimHn ajoissa ja voit 
kohdistaa ne oikein. 

Toisinaan sää- ja keliolosuhteet vaativat runsasta suolari käyttöä. Käytä silloin 
kaikkea sitä kokemusta (myös muiden), mikä tilanteessa on käytettävissä par-
haaseen lopputulokseen pääsemiseksi. 
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Hyvät tavat 

Turvallisuus 

Liukkaudentorjunta on liikenteenpalvelua Noudata TOP-korttia 534 Tienpitoa-
joneuvon kuljettaminen liikenteessä. 

Välta vastaantulevan liikenteen suolaamista. Pienennä tarvittaessa nopeutta. 
Katkaise liuossuihku henkilö- ja muiden pienikokoisten autojen kohdalla. Suo-
laa katkeamattomassa vastaantulijoiden iikennevirrassa vain oma kaista. 

Ole kohtelias, vaikka sinua kohdeltaisiin kaltoin. 

Ota liukkaus huomioon ja työskentele varovasti. 	 - 
Sovita nopeutesi olosuhteiden mukaan. 
Sammuta auton moottori suolavarastossa välttääksesi hengittämästä pakokaa-
suja. Järjestä riittävä tuuletus varastoon. 

Noudata Top-korttia 526 Auraus- ja liukkaudentorjunta. 

1 Ympäristö 

1 
1 
1 
1 

Lisätietoja 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 

1 

1 

Pidä varastoalue puhtaana ja estä suolaveden valuminen ympäristöön. 

Minimoi suolamäärä. Sallittuja kokonaissuolamääriä ei ole pakko levittää. 

Pidä mandollisimman vähinä suolan konekalustoa ja rakenteita ruostuttavat 
vaikutukset. Pese kalusto aina levityksen jälkeen, sillat joka kevät. 

Pidä mandollisimman vähinä suolan haitat kasvillisuudelle. 

Estä pohjaveden suolaantuminen. 

Työnopastuskortit: 501, 505, 512, 514, 515 ja 526 
Työnopastusvideot: 8000072, 8000073 ja 8000074 
Teiden talvihoito; Talvihoidon toimintalinjat 1996-, TIEL 2230014. 1995 
Teiden talvihoito; Laadun määrittely, TIEL 2230018. 1996 
Teiden talvihoito II; Menetelmäohjeet, TIEL 2230006. 1992 
Teiden talvihoito II; Menetelmäohjeen lisäys, TIEL 2230006B. 1994 
Ennakoiva liukkaudentorjunta; Koulutusaineisto, e-laatu, TIEL sisäisiä julkaisu-
ja 6/1996 
Talvisuolan esikostutus; Konstit on monet, TIEL sisäisiä julkaisuja 24/1992 
Lautassirottimien vertailu, Tielaitoksen selvityksiä 47/1991, TIEL 3200043 
Liuoslevittimien käyttökokeilu, Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 50/92, TIEL 
4000025 
Sirotteluautomaattierr vertailu 1993, Tielaitokserr sisäisiä julkaisuja 52/1993, 
TIEL 4000052 
Lietelevittimien käyttökokeilu. TIEL sisäiset julkaisut 30/96 



Hiekkaa vai 
suolaa 

Hiekkaa vai 
suolahiekkaa 

TyötehtävO Työnopastus Kortti 

HIEKOITUS TOP 532 
LIUKKAUDEN POISTO HIEKAN AVULLA 

1T,lauSnutflro 

18.11.97 T1EL2230030 
Korte, tyttvttline 

Kuorma-auto ja hiekanlevitin 

Liukkaart kelin onnettomuusriski on 15.20 kertainen paljaan ja kuivart kelirt ris-
kun verrattuna. Lisäksi liukkaus hidastaa liikennettä. 

Hiekoitus parantaa tien liikennöitävyyttä. Hoitopolitiikassa määritetäärt hiekoitet-
tavat tiet. hiekoitukseen tarvitaan: 
- Yksityiskohtainen toimintasuurinitelma, jota tarkennetaan työn aikana 
- Toimivat ja säädetyt koneet 
- Tietoa, taitoa ja harkintaa 
- Halu ja kyky toimia oikein. 

Liukkaudentorjunnan laatu määräytyy annettujen työ- ja laatuohjeiden mukaan. 
Noudata niitä. Huomioi myös niiden sallimat joustot. Ohjeet löytyy julkaisusta 
Teiden talvihoito, Talvihoidon toimintalinjat TIEL 2230014 ja Talvihoidort laadun 
määrittely TIEL 2230018. Työmenetelmäohjeita on Talvihoito Il:ssa TIEL 
2230006 ja sen lisäyksessä TIEL 22300069. Hyödynnä käytännön kokemuksen 
lisäksi myös tutkimustuloksia. Noudata myösTOP-kortteja 526 ja 534. 

Varmista, että levitettävä hiekka/murske on laatuvaatimusten mukaista 

Kevyen liikenteen väylien ja vähäliikenteisten teiden liukkaus poistetaan hie-
koittamalla. Vilkasliikenteisiä teitä hiekoitetaan, kun tienpinnan lämpötila laskee 
alle -6 °C, poikkeuksena pakkausliukkaus. 

Lumettomana aikana vähäliikenteisten päällystettyjen teiden hiekoitus korva-
taan liuossuolauksella. 

Polanteiden karhentaminen poistaa usein pakkasliukkauden ja helpottaa Iiuk-
kaudentorjuntaa myös säänmuutosteri aikana. 

Aroilla pohjavesialueilla käytetään liukkaudentorjunnassa hiekkaa suolan sijaan 

Useimmiten levitetään pelkkää hiekkaa tai hienoa mursketta. Näin tehdään 
varsinkin ennen tienpinrian kylmenemistä, kun tien pintalämpö on lämpimän 
puolella ja tie on kostea. 

Vilkasliikenteisillä teillä suolahiekkaa käytetään suolan korvikkeena. Muilla teillä 
suolahiekkaa käytetään vain kovilla jääpolanteilla tai kun suolaa on käytetty hie-
kan kylmävarastoinnin takia. Pakkasliukkauden torjuntaan (kylmempää kuin -30 
°C) käytetään hiekan pysyvyyden parantamiseksi suolahiekkaa. 

Tielaitos 

Yleiskuvaus 



Suolahiekan 
valmistus 

Hiekoituksen 
valmistelu 

Suolaa sekoitetaan hiekkaan 10.. .20 kg/m 3 . Liika suola pehmentää polannetta 
liiaksi ja saattaa aiheuttaa jälkiliukkautta. Varmistu oikeasta suolan ja hiekan 
seossuhteesta. Käytä suolan lisäämiseen luotettavaa annostelulaitetta. Annos-
telulaitteen puuttuessa varmista oikea suolamäärä punnitsemalla. 

Raesuola lisätään hiekkaan joko varastoitaessa tai juuri ennen käyttöä. Liuo-
suola lisätään kuorrnattaessa tai hiekkaa levitettäessä. 

Tarkista, että ajoneuvo ja levitin ovat kunnossa. Varmista, että hiekoitusyhdis-
telmä on toimintavarma työjakson ajan. Älä lähde liikenteeseen epäkuntoisel-
la ajoneuvoila. 

Hiekoittimet ovat yksilöllisiä. Kalibroi, säädä käyttämäsi levitin, niin tiedät sen 
tuoton. Muista, että kuluminen muuttaa annostusta. Opettele laitekohtaiset an-
nostusohjeetja -taulukot ennen työn alkua. 

Kytke laitteet niin, että ne toimivat hallintaliikkeillä ohjekirjan mukaan. Noudata 
laitekohtaisia ohjeita. Hiekoituslaitteiden kiinnitystä, irrotusta ja säätää käsitel-
lään TOP-korteissa 505, 512, 514 ja 515. 

Opettele kuormaussiilojen käyttö etukäteen. 

Selvitä liukaskohteet etukäteen, jos joudut uudelle reitille. Kerro tiedot 
omasta reitistä muille. - Jokaisella tieosalla on sille säätilasta ja vuorokauden- 
ajasta riippuvat ominaiset liukaskohdat. Tällaiset kohdat ovat liikenteelle erittäin 
yllätykseliisiä ja vaarallisia. Joskus tieosat saattavat jäätyä vasta aamulla aurin-
gon nousun aikaan. 

Tarkista, että lapio, rautakanki ja vetoliina tai -ketju on mukana, tarvittaessa 
myös kitkaketjut, 

Hiekan kuormaus Varmistu, että auto pysyy paikallaan. - 

Ota hiekkaalmursketta vain kantavuuden sallima määrä. Muista lisälaitteiden 
paino. Kuormauksesta on TOP-kortti 709 ja video TIEL 8000083. 

Sammuta kuorma-auton moottori hiekkaladossa kuormatessasi. 

Lisää tarvittaessa rae- tai liuossuolaa kuormaan. 

Hiekoituksen 
	Mä viivyttele. Hiekoita jo, kun tie on vasta muuttumassa liukkaaksi 1 Näin 

aloitus 
	iukkaus ei pääse aiheuttamaan yllätyksiä. Liikenne- ja työturvallisuus pysyvät 

Tlyös mandollisimman hyvinä ja ajo on rennompaa kuin jäisellä tiellä. 

Hiekan annostelu Hiekota niin, ettei liukkaus yllätä satunnaistakaan Kulkijolta. 

Hiekkaa/mursketta levitetään yleensä ajoradan liukkaisiin paikkoihin, kuten 
mäkiin, mutkiin, risteyksiin ja liukkaiksi tiedettyihin tienkohtiin (varjopaikat, not-
kot, kallionleikkaukset, sillankannet, avoimien vesistöjen läheiset tieosat), joskus 
koko tien pituudelle 



Hiekoitus 

Levitä hiekkaa/mursketta 150 - 350 g/m 2  (7 metrin tiellä kuutiometri 0,5 - 1,5 
km:lIe). Annostele kuitenkin hiekkaa jyrkkiin mäkiin, mutkiin ja vilkkaisiin nsteyk-
sun hieman enemmän, n. 400 g/m 2  ( 7 metrin tiellä kuutiometri 0,5 km:lle). 

Levitä suolahiekkaa paljaana pidettävälle vilkasliikenteiselle tielle 100.200 
g/m 2  ( 7 metriä tiellä kuutiometri 1 - 2 km:lle). 

Varmista, että levttimen mekaaniset (karkeat) säädöt ovat olettamassasi 
asennossa. 

Säädä annos laitekohtaisia annostusohjeita ja -taulukoita noudattaen. 

Annosta hiekka suositeltavien rajojen sisällä niin, että selviät kuormalla ko-
ko suunnitellun lenkin. 

Käytä yleensä auton tai tevittimen automatiikkaa. Se on käsisäätää tarkempi, 
hiekoitusjälki on tasaisempi. Saat myös isää aikaa liikenteen seuraamiseen. 

Levitä hiekka suorilla teillä keskelle, vaarakohdissa tien koko leveydelle. 

Kevyen liikenteen väylillä voit jättää toisen reunan hiekoittamatta potkukelkan 
käytön helpottamiseksi. 

Hiekan levitys keskitielle käy parhaiten lautaslevittimellä, jolloin voit ajaa omaa 
ajokaistaasi. 

Voit hiekoittaa suurta varovaisuutta noudattaen keskitietä ajaen, jos liikenne on 
vähäistä. Väistä aina kohtaavaa liikennettä ja paikkaa hiekoitus paluumatkalla. 

Valitse ajonopeus sää-, tie- ja liikenneolosuhteiden mukaan. Sopiva levitysno-
peus on 30-40 km/h. Tällöin hiekka leviää tasaisesti tielle eikä lennä liiaksi 
tiensivuun. 

Lopeta hiekoitus näkyvään paikkaan. Älä yllätä tienkäyttäjiä. 
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Hiekoituksen 
jälkeen 

Turvallisuus 

Lopettaessasi työn, jätä käyttämäsi laitteet niin, että voit ottaa ne välittö-
mästi käyttöön uudelleen. 

Puhdista levitin ja tarkasta sen kunto. Korjaa tai raportoi viat niin, ettei tule ikä-
viä yllätyksiä. Jätä poikkeamista viesti seuraavalle käyttäjälle (tarralappu ohja-
uspyörän keskiöön). 

Käytön jälkeen ei pois jätetty laite saa vaurioitua eikä vaarantaa sivullisia. 

Tee tarvittavat raportit. 

Ota liukkaus huomioon ja työskentele varovasti. Sovita nopeutesi olosuhteiden 
mukaan. 

VäItä lavan nostoa kaltevissa tien kohdissa. Muista alikulut ja tien yli menevät 
johdot ja kaapelit. 

Työkoneella ajaessasi voit käyttää kuulosuojaimia, autossa et. Säädä kierroslu-
ku ym. käyttö siten, ettei melu turhaan rasita kuuloasi. 

Ympäristönhoito Pidä varastoalue puhtaana ja estä suolaveden valuminen ympäristöön. 
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VALMISTELU 

Tyrttehtäva yönopastus Kortti 

AURAUSVALLIN MADALLUS TOP 603 
Paivays Titausnumero 

10.12.97 T1EL2230033 
Kone, työvttline 
Tiehöylä varustettuna lumisiivellä tai sivuauralla 

Aurausvallit madalletaan tarvittaessa kinostumisen estämiseksi, aurauksen 
helpottamiseksi tai näkemisen parantamiseksi. 

Vallit madalletaan tavallisesti tiehöylällä, joko terälevyllä ja sen jatkeena oleval-
la lumisiivellä tai sivuauralla. Työ tehdään höyläyksen yhteydessä. Tavoittee-
na on turvallinen, taloudellinen ja laadullisesti hyvä työsuoritus välttäen koneen 
turhaa rasitusta. 

Pehmeät vallit voidaan madaltaa myös kuorma-auton sivuauralla. Käytettävän 
sivuauran on noustava tarpeeksi ylös, vähintään 40 cm korkeuteen alustasta. 
Jotkut sivuaurat eivät nouse riittävän ylös vallin madaltamiseen. Eräät sivuau-
rat nousevat niin ylös, että valli voidaan madaltaa kaiteen päältäkin. 

Valleja koskevat laatuvaatimukset esitetään julkaisussa Teiden talvihoito, Laa-
dun määrittely, TIEL 2230018. 

Kiirinitä lumisiipi tai sivuaura paikoilleen. Valitse työhön tasaterä. Laita sen 
päälle, vasemmasta päästä terärt puoliväliin, halkaistu muoviputki. Muoviputki 
on liukaspintainen. Se ei tartu herkästi esteisiin ja säästää aurausviittoja. 

Lumisiipeä käyttäessäsi tarkistaa höylän hydrauliikassa terälevyn oikean puo-
leisen varoventtiilin avautumispaine. Varoventtiilin laukaisun pitää toimia so-
pivan herkästi. 

Lumisiipi ja sivuaura tekevät höylästä ylileveän. Käytä työssä ja myös siirtoa- 
jossa varoitusvilkkua. Sivuauraa käyttäessäsi kytke sen äärivalo ja varmista, 
että valo toimii. Tällä tavalla varoitetaan liikennettä. 

Laita lumisiipi siirtoajon ajaksi teräpöydän hallinnan avulla siirtoajoasentoon 
niin, että kokonaisleveyden lisäystä tulee mandollisimman vähän. 

Tielaitos 

YLEISKUVAUS 

TERÄPÖYDÄN 
SÄÄTÖ VALLIN 
MADALLUKSEEN 
LUMISIIVELLÄ 

• Siirrä teräpöytä riittävästi oikealle riittävän ulottuvuuden saavuttamiseksi. Älä 
käytä terän ääriasentoa. - Vallin madalluksessa työsylinten ei saa olla ääria-
sennossa, jotta varoventtiili toimii mandollisessa törmäystilanteessa. 

• Sopiva työnaikainen ulottuma säädetään terälevyn sivusiirrolla. 
• Höyläyskulma valitaan riittävän heiton ja työleveyden mukaan. Sopiva höylä-

yskulma on yleensä n. 60 0  Sopivalla höyläyskulmalla pienennetään tielle ta-
kaisin valuvan lumen määrää. 

• Leikkauskulma valitaan niin, että terälle saadaan riittävä leikkauskyky ja pyö-
rille pitoa. 

• Terälevyn korkeus tien pinnasta on normaalisti 40 cm. Näin tien reuna säilyy 
havaittavana ja aurausviitat taipuvat ja säilyvät. 
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Valitse sopiva ajovaihde ja tyonopeus olosunteiaen mukaan. i anan vaiIuuvä 
valliri kovuus, renkaiden pito ja mandolliset esteet vallin sisällä. 

Säädä koneen etupää runko-ohjauksella olosuhteiden mukaan yleensä hie-
man vasemmalle, pitävämmälle pohjalle. 1-löylän leveyden kasvun vaikutus lii-
kenteessä pitää muistaa. 

Älä käytä työssä muunninlukkoa koneen vaurioitumisvaaran vuoksi. Käytä ta-
sauspyörästön lukitusta vain tarvittaessa. Näin höylä on paremmin hallittavissa 
ja törmäystilanteessa tulee vähemmän vaurioita. 

Tienvarsiesteet väistetään pienentämällä höyläyskulmaa, siirtymällä keskitielle 
päin tai nostamalla terää. 

Höyläys- ja leikkauskulmia sekä terän korkeutta maasta muutetaan ajon aikana 
tilanteen mukaan sopiviksi. Tavoitteena on joustava ja turvallinen ja samalla 
työjäljen kannalta laadukas ajotapa. 

Väitä tukkimasta liittymiä vallin madalluksessa. Puhdista tukkimasi liittymä. 

MADALLUS Sivuauralla voidaan vailla madaltaa erikseen tai polanteen höyläyksen tai aura- 
SIVUAURALLA uksen yhteydessä. Eräillä sivuauroilla voidaan vauia madaltaa myös pengerkai- 

teen päältä. Sivuauraila valli kannattaa leikata juohevaksi. 

Sivuauraa hallitaan karheenlevittimen käyttövivuilla. Työ edellyttää huolellisuut- 
ta ja tarkkaavaisuutta. 

LOPETUSTOIMET Tarkista, ettei työn lopetuskohtaan jää lumikasaa tai kokkareita haitaksi liiken- 
teelle. Tarvittaessa työkohteessa tehdään puhdistusauraus. 

Lumisiiven ja auran kunto tarkistetaan niin, että ne ovat käyttäkunnossa seu- 
raavaa kertaa varten. 

TURVALLISUUS Käytä varoitusvillkkua. 
Ole varuillasi työssä mandollisen äkkipysäyksen ja koneen etupään sivusiirty- 
män vuoksi. Käytä turvavyötä. 

YMPÄRISTÖ Varo vaurioittamasta istutettua kasvillisuutta. 
Tarpeeton koneen tyhjäkäyttö on kielletty. 
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Yleiskuvaus Tiehöylässä on hydraulisesti hallittava terälevy, johon leikkuuterä kiinnite-
tään. Terälle voidaan valita tilanteeseen sopiva höyläyskulma, leikkauskul-
ma, kaltevuuskulma ja leikkaussyvyys. Terää käytetään materiaalien leik-
kaamiseen, siirtämiseen ja muotoiluun. 

Tiehöylän kulutusterä voi olla tasaterä, hammasterä, reikäterä (P300) tai 
tappiterä (S2000). Oikein valitun ja käytetyn kulutusterän ansiosta höyläys-
kustannukset alenevat, kun yhdellä höyläyskerralla saadaan mandollisim-
man hyvä työjälki. Samalla aiheutuu vähemmän rasitusta tiehöylälle, kuljetta-
jalle ja höylättävälle tielle. 

TERÄTYYPIT 
Tasaterä on leikkuureunaltaan suora ja hampaaton. Terä on joko 
tasapaksu tai reuriaa kohti oheneva, teroitettu. Se on valmistettu 
erikoisteräksestä. Kovametallia sisältäviä tasateriä ei käytetä 
Suomessa. Tasaterät ovat 200 - 260 mm levyisiä ja 6 - 13 mm 
paksuisia. 

Hammasterä on leikkuujäljen parantamiseksi leikkuureunaltaari 
hammastettu. Hammastus voi olla suora tai kovera. Koveraa 
hammasterää kutsutaan perinteellisesti jääteräksi. Hammasväli ja 
hampaiden muoto vaihtelevat valmistajittain, Teräleveydet ja 
-vahvuudet voivat olla samat kuin tasaterissä. 

* Reikäterä on verkkokuvioinen hammasterä. Reiitys muodostaa 
kuluessaan hammastetun reunan. Terän reiitys on rakennettu 
niin, että terän kiinnitys tapahtuu niiden kautta. Terä on enintään 
300 mm leveä. Terää on useata vahvuutta. 

* Tappiterä on asennuslevystä ja kovametallikärkisistä jyrsinta-
peista muodostettava hammasterä. Tiehöylissä käytettävät jyrsin-
tapit ovat teräväkärkisiä ja leveälaippaisia. 

Teräosat ovat käännettävissä ja niitä pitääkin kääntää. Näin terä- 
osille saadaan tasaisempi kuluminen ja pidempi käyttäikä. 

11 	K 

ii 

1 1 1 
1 1 	) 111' 	1 

1 3 3 1 	3 3 .J 
'13 3 	31 

L 2\2 



• 	 2 

Valintaperusteet 	Kulutusterä valitaan leikkaustehon, työjäljen, kestävyyden, käyttökustannus- 
ten ja kuTjettajan arvostamien ominaisuuksien kannalta. 

Leikkaustehoon vaikuttaa merkittävästi irrotuskyky. Kovaa jääpolannetta 
pystytään irrottamaan teräväkärkisellä tappiterällä ja terävähampaisella ham- 

• 	 masterällä, jääterällä. Tappiterällä saadaan irrotettua myös soratien kulutus- 
kerrosta. Pakkautunutta lunta (lumipolannetta) saadaan irrotettua em. lisäksi 

. 

	

	 myös reikäterällä. Tasaterällä voidaan irrottaa vain lunta, loskaa ja pehmeää 
soratien kulutuskerrosta. 

• 	 Työjälkeä arvioidaan höylätylle pinnalle jääneen höyläyshilseen määrällä ja 
höyläysjäljellä. Tasaterä jättää puhtaan pinnan. Tiheähampainen hammaste- 

I rä jättää tutkimusten mukaan hilsettä 1 - 1,5 kg/m 2, muut terät 2 - 3 kglm 2 . 

Tasaterä jättää tasaisen, usein hukkaan pinnan, muut terät uraisen ja karke-
an pinnan. 1-löyläysuraisen pinnan hiikenneturvallisuusvaikutuksista ei ole tut- 

• 	 kittua tietoa. 

• 	 Terien käyttökustannuksiin vaikuttavat hankintahinta, kulutuskestävyys ja 
käyttökäsittehy: 
* Terien hankintahinta selvitetään hankintasopimuksesta 

• 	
* Teränvaihtoaika valmisteluineen on tappiterällä 20 min, muilla 10 min 
* Terien kulutuskestävyyteen vaikuttaa höylättävän pinnan rakenne ja ko-
vuus, käytettävä painatusvoima ja terän ominaisuudet/leikkausteho (poltto-
aineen kulutus). 

U 	 Taulukko: Terien kulutuskestävyys vaihtelee paljon. Kestävyys on selvitysten 
mukaisesti "keskimäärin enintään" seuraava: • 	------------------------------- ---------------- ------------------ 
Tyyppi 	 Kevythöyläys Terää kuluttava höyhäys 

km/terä 	km/terä 

Tasaterä, 12 mm 	 - 	 - 
• 	 Hammasterä, 10 mm, tiheä 	 250 	 70 

Hammasterä, 10 mm, normaali 	200 	 50 
. 	 Reikaterä, 11 mm 	 250 	 70 

Tappiperä 	 1200 	800 

' Tappitenen kulutuskestävyys vaihtelee merkkikohtaisesti jopa 50 % taulukon arvoista alas-
päin. Tielaitos on hankintasopirnuksissaan päätynyt hintallaatusuhteeltaan kestävimpiin 
tappiterämerkkeihin. • 
Lumen poisto jää- tai lumipolanteiselta alustalta on tyypillisesti kevyttä höyhä- 

• ystä. Terää kuluttavaa höyläystä on hiekkaisen jääpolanteen poisto, soratien 
kulutuskerroksen höyläys ja höyläys kokonaan tai osittain sulalta 
tienpinnalta. 

Kuljettajan kannalta merkittävää on terätöiden määrä, terän painatuksen voi-
. 	 rnakkuus, säätöjen määrä ja tarkkuus, tökkäämisherkkyys, irrotuskyky ja 

huolto (voitelu yms.). • 
1U . 
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Käyttösuosituk-
set 

Muistettavaa 

Lumipolanne 	 - 
Pehmeän lumipolanteen poistoon käytetään joko tiheävälistä hammasterää 
tai reikäterää sen mukaan, kumpi on kokonaiskustannuksiltaan eduuisempi. 
Kova lumipolanne poistetaan teräväkärkisellä leveälaippaisella tappiterällä 
tai jääterällä. - Uritettua työjälkeä pidetään hyvänä. 

Jääpolanne 
Jääpolanteen höyläykseen käytetään jääterää tai teräväkärkistä leveälaip-
paista tappiterää. Teräksi valitaan työssä kokonaiskustannuksiltaan edulli-
semmaksi tuleva terä (hinta/kestävyys). 

Soratie 
Soratien höyläyksessä käytetään ensisijaisesti teräväkärkistä leveälaippaista 
tappiterää. 

Auraus ja sohjonpoisto 
Aurauksessa ja sohjonpoistossa käytetään tasaterää. Jos käytetään lisänä 
sohjoterää, voi sen kulutusterä olla kuminen. 

Katso ohjeita TOP-korteista ja TOP-videoista: 
* 602 ruuviktinnitys 
* 606 kiilatappikiinnitys 
* 615 tappiterän kiinnitys ja käyttö 
* TIEL 8000076 Tappiterän käyttö -video 
* TIEL 8000080 Superkellunnan käyttö -video 
* TIEL 8000081 Runko-ohjauksen käyttö -video 
* TIEL 8000082 Karheenlevittimen käyttö -video 

Uusi terä kiinnitetään alimmasta reikärivistä, kulunut terä ylemmästä reikä-
rivistä. Terän kiinnitys ja kunto tarkistetaan aika ajoin. 

Vaihdetaan teräosien paikkoja kulutuksen tasaamiseksi. Terää ei saa käyt-
tää liian loppuun, vaan se käännetään. - Terälevyllä ei saa höylätä. Katso-
taan, ettei irronneita terän paloja jää tielle. 

Käytetään sellaista höyläyskulmaa, että irrotettu aines purkautuu vain halut-
tuun suuntaan. 

Väitetään tarpeettoman suurta terän painatusta alustaan. Näin säästetään 
terää ja polttoainetta. 

Keväällä voidaan käyttää joissain tilanteissa sekaterää. Esim. reunajäätä lei-
kataan tappiterällä. 

Karheerilevittimessä käytetään tasaterää. 

Hammasterä 
Terä pidetään terävänä vaihtelemalla leikkauskulmaa vähä väliä. Tylsällä te-
rällä työtulos heikkene ja polttoaineen kulutus kasvaa. Hammasrikkojen vält-
tämiseksi aloitetaan työ uudella teräliä suurella leikkauskulmalla. Väitetään 
laahaavaa leikkauskulmaa. 
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Ympäristön-
suojelu 

Reikäterä 
Käytetään 300 mm Ieveää terää hukkapalojen minimoimiseksi. Vaurioiden 
välttämiseksi kiinnitetään terä enintään 2 - 3 rivivälin etäisyydelle pohjasta. 

Tappiperä 
Höyläyskulman pitää olla alle 80°. Leikkauskulman pitää olla tapin kärkikul-
man, kelin ja työn raskauden mukaan määräytyvällä valmistajan antamalla 
suositusalueella. - Käytetään apuna leikkauskulman osoitinta. Terän kärjen 
reunan pitää kulkea tienpintaa pitkin 

Tappiterää käytettäessä pitää tappien ehdottomasti pyöriä. Varotaan ju-
mittamasta tappeja säädönaikaisella liian voimakkaalla painatuksella alustaa 
vasten. Huolehditaan jokapäiväisestä pesusta ja voitelusta. Tappiterän työ- 
jälkeä seurataan niin, ettei vaurioiteta päällysteitä. 

Tappiterän asennuslevyn kulumisen vähentämiseksi käytetään ainoastaan 
leveälaippaisia tappeja. Leikkauskulman valinnalla on myös suuri merkitys. 

Käytettyjä varatappeja pidetään mukana rikkoutumisen varalta. - Rikkoutu-
neen tapin tilalle ei milloinkaan vaihdeta käyttämätöntä, uutta tappia. 

Katsotaan, ettei irronneita tappeja jää tielle. 

Käytetyt terät kootaan sovittuihin keräys paikkoihin. 

Työsuojelu 



Työtehtäva Tsönopastus KOIttI 

LUMI- JA JÄÄPOLANTEEN POISTO JA TOP 619 
TASAUS Päiväys Tilausnumero 

10.12.97 TlEL2230034 
Kone, ty000line 

Tiehöylä tai alusterällä varustettu kuorma-auto 

Liian kuoppainen ja raiteinert polannepinta pitää tasata. Lumi- ja jääpolanteisen 
tienpinnan vahvuudet ja tasaisuusvaatimukset esitetään julkaisussa Teiden tai-
vihoito, Laadun määrittely, TlEL223001 8. 

Tielaitos 

YLEISTÄ 

Polanteen poisto ja tasaus on taloudellisinta tehdä silloin kun polanne on peh-
meää. Tällöin polannetta voidaan käsitellä tiehöylän sijasta myös kuorma-auton 
alusterällä. Kovan polanteen poisto ja tasaus on hidasta ja konetta rasittavaa. 

Polanteen höyläyksen työjäljen pitää olla sellainen, ettei se aiheuta ajoneuvojen 
sivuttaisohjautumista eikä hyppimistä. 

VALMISTELU Valitse tiehöylään pehmeälle lumipolariteelle yleensä tiheävälinen hammasterä 
tai reikäterä ja kovalle lumipolanteelle teräväkärkinen leveälaippainen tappiterä 
tai jääterä. Jääpolanteelle valitaan jääterä tai edellä mainittu tappiterä. 

Tiehöylän kulutusterän valinnasta on TOP-kortti 618. 
Tappiterän käytöstä on TOP-video T1EL8000076 ja TOP-kortti 615. 

Tiehöylässä kannattaa käyttää talvella kitkarenkaita hyvän pidon vuoksi. 

Kuorma-auton alusterässä käytetään polanteen tasauksessa yleensä reikäterää 
tai tappiterää. 

Tarkista terien kunto ja varaterien / -tappien mukanaolo. 

Limitä terä höylättäessä hieman keskiviivan yli niin, ettei tielle jää liikenteelle 
vaarallista harjannetta. Kun ajoradan leveys on > 5,5 m vaatii koko tien höyläys 
kaksi ajokierrosta. Irroitettu materiaali siirretään ajoradan ulkopuolelle. Höyläyk-
sessä voidaan käyttää apulaitteina lumistoppia tai lumisiipeä ja sivuauraa. Lumi- 
siiven ja sivuauran käyttö lisää työleveyttä ja lumistopin avulla voidaan pitää liit-
tymät puhtaina. 

Siirrä runko-ohjauksella terälevy keskelle leikattavaa pintaa - höylän takavau-
nun keskilinjalle. Näin tehostat terän leikkausvoimaa. 

Hae runko-ohjauksen käytöllä tehostusta työhön valitsemalla sellaisia ajoiinjoja, 
että saadaan hyvä pito renkaille ja etupyörille tasainen alusta, jolloin höylä ei 
pompi. Samalla vähenee tasauspyörästön lukon käytön tarve. 

Valitse olosuhteiden mukaan sopiva ajovaihde ja työnopeus. Käytä muunninluk-
koa hyväksi laadullisesti ja taloudellisesti paremman opputuloksen saamiseksi. 
Polanteen höyläyksessä ajonopeus on polanteen kovuudesta ja paksuudesta 
riippuen n. 8 - 20 km/h. 

Käytä polanteen höyläyksessä yleensä painottavaa kelluntaa, joskus painotusta 
käsisäädöllä. Käytä pehmeällä polanteella kevytpäällystetiellä kevennettyä kel-
untaa päällystevaurioiden välttämiseksi. Reunapolannetta voidaan höyiätä 

POLANTEEN 
POISTO JA 
TASAUS 

tiehöylällä 
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käyttäen terän oikeassa päässä tilanteen mukaan joko painottavaa tai keventä-
vää kelluntaa. Katso superkellunnan TOP-kortti 616 ja video TIEL 8000080. 

Tee tappiterällä höylättäessä ensin pätkä koehöyläystä oikean leikkuusyvyyden 
selvittämiseksi ja päällyste- ja tappivaurioiden ehkäisemiseksi. Puhdista koe-
höyläyksen työjäljen arviointia varten siitä n. 30 cm:n poikittaiskaista. Tarkkaile 
terän painatusta tiehen. Jos piki alkaa haista, on painatus aivan liian suun. 

Hae höyläykseen sopivat höyläys- ja leikkuukulmat. Tappiterällä leikkuukulma 
on 50 °, mutta kevytpäällysteellä käytetään päällystevaurioiden ehkäisemiseksi 
usein hieman pienempää kulmaa. Kovalla polanteella voidaan irroituskykyä pa-
rantaa suurentamalla leikkuukulmaa hetkellisesti. Leikkuusyvyyttä ei tappäerällä 
säädetä leikkuukulman avulla vaan terän painatuksella. 

Tappiterän höyläyskulman on tappien pyörimiseksi oltava alle 80°. Säätoalue 
on yleensä 60 - 80°. Risteyksissä ja levähdysalueilla voi kulma olla hetkellisesti 
jopa 90° työleveyden suurentamiseksi, tappien silti vioittumatta. 

Käytä muilla terillä tiehöylän leikkuukulman koko säätöaluetta leikkuusyvyyden 
säätämiseksi. Kulmaa vaihtelemalla terä pysyy koko ajan terävänä ja irroitusky-
ky hyvänä. Höyläyskulma valitaan tarvittavan työleveyden mukaan niin, että ma-
teriaali juoksee haluttuun suuntaan. 

Leikkuukulman vaihtelu 
pitaa terän teravänä 

47 -100° 

Suolaamattomilla teillä lumi tallaantuu, pakkautuu polanteeksi. Polannetta ei 
voida poistaa auraamalla, mutta kuorma-auton alusterällä polannetta voidaan 
työstää sopivan pintaiseksi ja sopivan ohueksi, liikennekelpoiseksi. Auran ja 
alusterän yhteiskäytöllä vähennetään polanteen höyläystä. 

Polanteen poisto ja tasaus alusterällä tehdään samoita perusteilla ja tyonopeu-
della kuin tiehöylällä työskenneltäessä. Alusterällä työstetään polannepinta Iii-
kennekelpoiseksi. Työ voidaan joutua toistamaan. - Alusterällä ei voida muo-
toilla pintaa. Uusimmissa alusterissä oleva teräpaineen säätömandollisuus pa-
rantaa alusterän käyttöä polanteen tasauksessa. Koville polanteille tarvitaan riit-
tävän suuren painatuksen omaava alusterä. 

Alusterän terä valitaan samoin perustein kuin tiehöylän terä. Alusterässä käyte-
tään hammas- tai tappiterää. Hammasterä toimii hyvin pehmeillä polanteilla ja 
kevyen liikenteen väylillä. Tappiterällä saadaan polannetta muokattua hammas-
terää tehokkaammin. Tappiterää sopii hyvin kovilla polanteilla ja on yleisimmin 
käytössä Pohjois - Suomessa. Teräosien liitoskohtaan ei saa jättää pykälää. 

Suolatuilla teillä käytetään alusterässä tasaterää. 

TURVALLISUUS Käytä varoitusvilkkua. 

1 	 Noudata Tienpitoajoneuvon kuljettamisen TOP-korttia no 534. 

Tee teränvaihdot ensisijaisesti tukikohdassa. Kesken höyläyksen teränvaihdot 
tehdään turvallisuussyistä aina ajoradan ulkopuolella. 

1 
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PYÖRÄKUORMAIN JA TRAKTORIKUORMAIN Kurssi T1EL2233910 

• Teiden hoitoon sisältyvistä irtoainesten kuormaustöistä tärkeimmät ovat 
maa-ainesten ja suolan kuormaus. Kuormaukset tehdään pääasiassa 
pyöräkuormaimilla ja traktorikuormaimilla. 

• Tiemestaripiireissä kuormaukset ovat yleensä hetkellisiä ja kuormaus-
paikat ovat hajallaan, kaukana toisistaan. 

• Työnsuunnittelulla minimoidaan kuormaimien siirtoja ja ajoitetaan siirrot 
siten, ettei muulle kalustolle tule tarpeetonta odotusta. Kuormaimen siir-
toa kuorma-auton lavalla tai kevytlavetin käyttöä harkitaan yli 15 km:n 
siirtomatkoilla varsinkin, jos kuljetuskalusto joutuu muutoin odottamaan. 

• Kuormauspaikan kunnolla on suun vaikutus kuormaustöiden 
sujuvuuteen. 

Tielaitos 

Yleiskuvaus 

-• - 
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Kuormauksen 
ennakkojärjestelyt 

1. Selvitetään mistä, mitä ja miten materiaalia kuormataan. 
2. Varmistetaan, ettei rikota maa-ainesten ottoluvan ehtoja. 
3. Huolehditaan nntauksen turvallisuudesta. Poistetaan käyttötarkoituk-

seen soveltumaton pintamaa, kamit, lumi yms. Noudatetaan Sora- ja 
täytemaakuoppien turvallisuusohjeita, TVH 701 438 (kts s.7). 

4. Tarvittaessa kuormauspaikka tasataan, puhdistetaan lumesta ja 
hiekoitetaan. 

Kuormaus-
järjestelyt 

1. Kuormaimen peruutusmatka nntaukses- 
ta on enintään 1 - 2 koneen mittaa. VäI-
tetään pitkiä peruutuksia. Jäijestetään 
kuormaimen liikeradat juoheviksi. Var-
mistetaan myös, että ehditään nostaa 
kauha tyhjennyskorkeuteerr ilman ko-
neen pysäyttämistä. 

2. Järjestelyt ovat ahtaissa paikoissa olo-
suhteiden mukaiset ja työsaavutus vas-
taavasti pienempi. 

3. Kuorma-auton saapuessa kuljettaja osoittaa kuormattavan auton sopi-
vimman paikan ylös nostetulla kauhalla. 

Video 	Irtoainesten kuormaus, filausnumero TIEL 8000083 
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1. Valitaan sopiva vaihde rintauksen lä-
hestymiseen matkan, alustan ja koneen 
mukaan. 

2. Lähestyttäessä nntausta asetetaan kau- oj han pohja lähelle ajoalustaa ja sen 
suuntaiseksi. Käytetään kauhan asetus-
automatiikkaa, jos koneessa sellainen 
on. 

3. Tarvittaessa tasataan ajoalustaa rin-
tausta lähestyttäessä. Näin väitetään 
rengasrikkoja ja tasaisella alustalla työ 
sujuu paremmin. 

4. Juuri ennen nntausta kauha lasketaan 
ajoalustaan mutta nostetaan hieman 
niin, että kauhan kärki hipoo kevyesti 
ajoalustaa. Työnnetään ja samalla nos-
tetaan kauhaa niin, etteivät pyörät ala 
sutia, luistaa. 

5. Käytetään kauhan täyttöön sopivinta vaihdetta, yleensä pienintä. Näin 
saadaan paras työntöteho eikä törmätä töksähtäen rintaukseen. Ko-
neen liikkuminen on joustavaa sekä väitetään koneen ja kuljettajan 
kolhiutuminen. 

6. Ennen kauhan työntämistä nntaukseen tulee koneen ja sen pyörien olla 
kohtisuorassa nntausta vastaan. 

1. Kauha täytetään osin sama naikaisilla 
työntö-, nosto- ja kääntöliikkeillä siten, 
että koneen liikkeistä muodostuu juohe-
vasti jatkuva kokonaisuus. Koneella 
työnnetään, aisastolla nostetaan ja kau-
haa käännetään. 

2. Aisaston nostoUa, joka on aloitettava 
oikealla hetkellä, saadaan lisää pitoa 	______________________ 
vetäville etupyörille. 

3. Kauhan työntyessä nntaukseen käytetään sellaista moottorin kierroslu-
kua, jolla saavutetaan sopiva työntövoima sekä riittävät kauhan ja ai-
saston liikenopeudet. -Koneissa, joissa ei ole hydrauliikassa säätötila-
vuuspumppua, lisätään moottorin kierroksia kauhan työntyessä rintauk-
seen, jolloin saadaan lisää työntövoimaa ja tarvittaessa nopeutta kau-
han liikkeisiin. 

4. Varotaan luistattamasta traktorikuormaimen mekaanista kytkintä kau-
han työnnön aikana. 

5. Käytetään olosuhteiden mukaan sopivinta työntönopeutta. Kauhan täyt-
tö jatkuu nostamalla samanaikaisesti aisastoa ja kauhan kärkeä. Näin 
saadaan kauha täyteen. 

6. Käytetään konetta juohevasti, äkkinäi- 
siä liikkeitä ja pyörien luistoa välttäen. 	 —0-- 

kauhan kääntöliike hidastaa nostono- 
peutta. Nostettaessa kauhaa voidaan 

Aisaston noston kanssa samanaikainen 

sen täyttymistä auttaa sopivilla nosto- ja 
kääntöliikkeillä. Se parantaa kauhan 

© ° °,//;. tunkeutumista ja työ etenee joustavasti 
ja sujuvasti. 
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7. Kauhan täyttyessä etupyörille tuleva 
paino kasvaa ja takapyörillä paino vähe-
nee. On huomattava, että pyörien pito- 
ominaisuudet muuttuvat. 

8. VäItetään työntämästä rintausta kauhan 
pohjalla ja kääntämästä kauhaa liian 
aikaisin rajoittimia vasten, koska silloin 
kone rasittuu turhaan, eikä kauha täyty + 	t 
ja pyörät voivat kaivautua kuomiaus-
alustaan. 

9. Pyritään ottamaan täysiä kauhallisia, muttei täytetä kauhaa liiaksi, sillä 
ylivaluva materiaali koihii ja kuluttaa koneen rakenteita sekä on haitaksi 
kuormausalustalla. 

10.Käytetään jarruja vain tarvittaessa. Näin väitetään tarpeetonta kulumis-
ta ja säästetään polttoainetta. 

Ajo kauha täynnä 1. Kallistetaan kauha täysin taakse. 
Norrnaaliolosuhteissa kauha pide- 
tään täytön opetuksen korkeudel- 
la. 	Epätasaisella 	alustalla 	laske- 
taan kauha lähelle ajoalustaa (30 •:.1.... - 50 cm), jolloin koneen vakavuus 
ja turvallisuus paranevat. Q 

2. Lähestyttäessä 	autoa 
nostetaan kauhaa sa- 
manaikaisesti. Kauhan 
ollessa korkealla väIte- 
tään 	nopeita 	ohjaus- 
liikkeitä. 	Varotaan 	ii- ,- - irn man vakaajaa olevan 
kauhan 	kääntymistä II 	II väärään asentoon ai- _____________ 

[flIJ - yhvaiumuien. © 

Kauhan 
tyhjentäminen 

1. Lavan täyttä aloitetaan etupäästä. Kauha lasketaan lähelle lavaa ja tyh-
jennetään varovasti. 

2. Tyhjentäminen aloitetaan jo ennen pysäyttämistä, kun kauhan reuna on 
ylittänyt/ohittanut lavan reunan. Tyhjennys jatkuu koneen vielä kulkies-
sa. Näin saadaan materiaali lavan keskelle. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 



3. Kauhan tyhjennyttyä peruutetaan samalla kohottaen kauhaa niin, ettei 
se koihi lavan reunaa. 

4. Lasketaan kauha lähelle kuor-
mausalustaa ja käännetään se 
samalla uudelleen täyttöasentoon, 
pohja ajoalustan suuntaiseksi. 

5. Kaltevalla alustalla pyritään kauha 
tyhjentämään ylämäkeen, koska 
koneen vakavuus ja liikkuminen ______________________________ 
on tällöin hallittua. 

6. Kuormattaessa kiviä ja louhetta suojataan lavan pohjaa tarvittaessa 
hienorakeisemmalla materiaalilia. 

Kuormauspaikan 
kunnossapito 

Oikea kuormakoko 
ja kuorman oikea 
paikka 

1. Puhdistetaan ja tasataan ajoalustaa kuormaustyön aikana osana ko-
neen työkiertoa. Näin parannetaan työn sujumista ja väitetään 
rengasnkkoja. 

2. Laajemman alueen ja ajoteiden kunnostustyö tehdään odotusaikoina. 
3. Poistetaan tai peitetään ajoalus-

talta työtä haittaavat kivet. Tasaus 
aloitetaan lähes täydellä kauhalla 
tasaiselta alueelta leikkaamaila 
patit pois. Kauhan edessä oleva 
materiaali täyttää kuopat. Kauhaa 
ei tyhjennetä tasaustyöntöjen 
välillä. 

4. Alustan ollessa löysähköä ja tasa- 
rakeista, voidaan lopputasaus teh-
dä tarvittaessa peruuttaen ja kaI-
listaen kauhan kärkeä alas sekä 
samalla painaen kärjellä kevyesti 	______________________ 

1. Kuorma ei saa ylittää autolle sallittua kantavuutta. Sailittuja akselipaino-
ja ei myöskään saa ylittää. Yiikuorma on määräysten vastainen ja toi-
saalta alikuorma on epätaloudellinen. 

2. Määritettäessä kuormakokoa voidaan käyttää apuna kuormaajan ja au-
ton vaakoja tai kuormaindikaattoreita. Oikea kuormakoko ja kuorman 
oikea paikka voidaan määrittää koekuorrnan punnituksella. 

3. Kuormaus aloitetaan yleensä lavan etuosasta, jolloin saadaan etu-
osaan hyvä täyttöaste ja sallittu telipaino pysyy hallinnassa. Näin myös 
lavan päädyn kolme laitaa tukevat materiaalia estäen lajittumaa. 

4. Kuormaan tarvittava kauhallisten määrä voidaan laskea oheisella kaa-
valla. Kuormakoko voidaan määritellä myös sivulla 5 olevaa taulukkoa 
ja kuvaajaa apuna käyttäen. 

Kauhalliset (kpl) = 	Kantavuus (t) 
Kauhaliisen paino (t) 
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::: ___ -----___----------- .-_•_______-______. •r __• — .__ ________ ___•_ -----_________________ — 
• ___ • - _____n ._••__ .  __________ _ 

b_ ----------• 

•:iiiI1iii ________•____•_ '%_ ____•_•___•_••___ - •___-________-_-__-- • • •_______________• ,' 

• IIU1IIUIIIUU! 
____ 

NT., 

SKUESIMERKKI ERÄITÄ TILAVUUSPAINOJA (kg/m3) 

Kuorman paino 121 Multa 1300 Louhe 1800 HUOM 
Mat. tilavuuspaino 1800 kg/m3 Savi 1500 Soramurske 1550- 1750 Karkea materiaali on hienoa paina 
Kuormauskauhan koko 1,4 m3 Hiekka 1 300 - 1500 Kalliomurshe 1500- 1700 varnpaa. Kosteus saattaa nostaa 
kauhatiisten määrä 4,8 kpl Sora 1600-1900 Talvisuola 1200 materiaalin painoa 2-3%, hienoiss 

Moreerri 1500-1900 aineksissa jopa 6%. 
Ihde: JYAKKJ Maarak.os. 
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Lopetustyöt 

Työsuojelu 

1. Lopuksi puhdistetaan ja tasataan kuormauspaikka seuraavaa kertaa 
varten. 

2. Säilytettäessä konetta maastossa, valitaan olosuhteiden mukaan mah-
dollisimman turvallinen paikka (valvottu tai näkyvillä). Kone ja sen täyt-
töaukot lukitaan. Näin ehkäistään ilkivaltaa. 

3. Lasketaan kauha pysäköitäessä aina maahan. 
4. Varrnistetaan koneen paikalla pysyminen. On muistettava erityisesti, 

että hydrautinen voimansiirto ei pidä konetta paikallaan. 
5. Tarkastetaan koneen kunto. 

• Käytetään turvavyötä ja tarvittaessa kypärää sekä kuulonsuojaimia. 
• Käytetään kunnollisia jalkineita, puupohjaiset jalkineet eivät sovi. 
• Aurinkolasit ovat joskus tarpeen. 
• Konetta käynnistettäessä varmistetaan ensin, ettei aiheuteta vaaraa 

henkilöille tai omaisuudelle. Sivulliset pois työskentelyalueelta. 
• Mikäli kone ei ole tuttu, pitää sen hallinta käydä läpi ennen työtä. 
• Kaatumisvaaran vuoksi ei ajeta liian lähellä pettävää reunaa. Myös si- 

vuttaiskaltevalla ja toispuoleisesti pehmeällä pohjalla on koneen 
kaatumisvaara. 

• Kauhaa ei saa viedä ihmisten tai ohjaamoiden yli. Varoitus: aisojen ylä- 
asennossa kauhaa taakse käännettäessä se saattaa varistaa yli, ohjaa-
mon päälle. 

• Väitetään kauhan tyhjentämistä lavalle alamäen suuntaisesti, koska täl-
löin kone on vaikeammin hallittavissa. 

• Sorakuoppa pidetään ohjeen mukaisessa kunnossa, sivu 7. 
• Päivän mittaan vaihdellaan istuma-asentoa. 
• Ohjaamosta poistuttaessa lasketaan kauha aina ensin maahan ja kyt-

ketään seisontajarru. 
• Ohjaamosta poistutaan takaperin, koska kädet ovat silloin luonnostaan 

kahvoissa kiinni. 
• Ohjaamon lattialla ei saa olla rojua eikä portaissa liukkautta. 
• Koneen ohjaamon ovet pidetään suljettuina työn aikana. 
• Ikkunat ja peilit pidetään puhtaina ja ehjinä. Peilien oikea suuntaus ja 

käyttö säästää niskaa. 

Ympänstönsuojelu • Varmistetaan työnjohdolta, että työ toteutuu maa-ainesten ottoluvan 
mukaisesti. 

• Selvitetään etukäteen, onko työmaa pohjavesialueella ja varaudutaan 
sen mukaisesti. 

• Koneen tankkaus järjestetään niin, ettei polttoainetta pääse 
maaperään. 

• Tarkistetaan koneen öljy- ja polttoainejärjestelmien kunto päivittäin vuo-
tovahinkojen ehkäisemiseksi. 

• Varaudutaan estämään mandollisten öljyvuotojen aiheuttamat vahingot 
esimerkiksi varaamalla työmaalle imeytysturvetta tai vastaavaa. 
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SORA- JA TÄYTEMAAKUOPPIEN TYÖTURVALLISUUSOHJ EITA 
(Ote julkaisusta TVH 701438) 

Ohjeet eivät koske tielinjaleikkauksia. 

1. Kuopan rauna-alue (a) tulee pitää raivattuna lohkareista, puista, kannoista ja 
pintamaasta vähintään 3 m leveydeltä, kun rintauksen korkeus (h) on alle 
kuormauskoneen ulottuman n. 3-8 m. Jos rintauksen korkeus on yli ulottuman 
(3-8 m), tulee reuna-alue raivata vähintään 5 m leveydeltä. 

2. Kaivutyö on tehtävä niin matalina kerroksina, että kuormaava kone pystyy 
pitämään rintauksen sellaisessa kaltevuudessa, ettei siitä aiheudu vaaraa 
työntekijöille. lRintauksen korkeuden ollessa yli kuormauskoneen ulottuman (3-8 
m) saa luiskan kaltevuus kaivusta johtuvaa tilapäistä jyrkkenemistä 
lukuunottamatta olla korkeintaan n. 1:1 (cz n. 45°). Moreenikuoppien 
enimmäiskaltevuusvaatimus korkeissa rintauksissa on n. 2:1 (ci n. 60°). 

3. Rintauksen jyrkät yläosat, suuret kivet ja kielekkeet on vieritettävä alas, vieritys 
on pyrittävä suorittamaan rintauksen päältä turvalliselta etäisyydeltä. Jos 
räjäytystä käytetään vierittämiseen, tulee räjäytystyön suorittajalla olla 
vaadittava pätevyys. Rintaukseri loiventaminen ja kielekkeiden pudottaminen 
voidaan suorittaa myöskin alhaalta kuormauskoneeseen kiinnitettyä, riittävän 
ulottuvuuden omaavaa sorapistintä käyttäen. 

4. Kuormaustaso on pidettävä tasaisena ja lisäksi on varmistauduttava 
esteettömästä pakotiestä vyörymän sattuessa. Kun kaivutyötä suoritetaan 
koneellisesti, ei rintauksen läheisyydessä saa olla henkilöitä työkoneiden 
ulkopuolella. 

5. Näissä töissä tulee käyttää ko. työhön ja turvallisuusmääräyksiin perehtyneitä 
henkilöitä. 

6. Alle 18-vuotiaita työntekijöitä ei saa käyttää näissä töissä. 

7. Kun sora- ja täytemaakuopilla työskennellään pimeänä vuorokaudenaikana, on 
käytettävä riittävää keinovalaistusta. 

8. Jos kuopasta aiheutuu vaaraa sivullisille, on se aidattava tai merkittävä muutoin 
esim. lippusiimalla tai varoitustaululla. 

9. Työnjohdon tulee kussakin työvuorossa valvoa työturvallisuusohjeen 
noudattamista. 

1 	 1 
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S(JOLANANNOSTIN (Lehtonen, SAH-880) L T1EL2233910 
HIHNAKULJETIN (Lehtonen, HKS) ___________ ___________ 

Tielaitos 

Yleiskuvaus 
Suolanannostus- ja varastoimiskalustoa käytetään tehtäessä suolahiekkaa 
varastoon. 

Kalusto koostuu suolanannostimesta, pitkästä hihnakuljettimesta, lastaus-
siilosta ja ajosillakkeista. Walmistajalta on saatavissa uusi laiteversio, jos-
sa hiekka ja suola sekoitetaan samassa siiloyksikössä. Protolaite tästä on 
Savo-Kaqalan tiepiirissä.) 

Hiekka kuormataan pyöräkuomiaimella tai kipataan auton lavalta siiloon 
tilanteen mukaan. Kuorma-auton lavalta kippausta varten kalustoon kuulu-
vat ajosillakkeet. 

Hiekka kulkee siilosta varastoon kuljetinhihnaa pitkin. Suola valuu annosti-
men putkesta hihnalle hiekan päälle. Suola ja hiekka sekoittuvat pudotes-
saan hihnalta kasaan. Varastokasa jää ilmavaksi ja pysyy sulana, joten sii-
tä on talvella helppo ottaa hiekoitushiekkaa. 

Suolartannostin toimii omalla hydraulipumpulla tai vaihtoehtoisesti sähkö-
moottonn avulla. Annostinta liikutellaan pyöräkuormaimella. 

Lapin tiepiinssä annostimeen on asennettu akselisto ja vetopyörät. Sitä 
voidaan näin ollen siirtää oman hydrauliikan avulla. Ohjaus tapahtuu hyd-
raulisylintenn avulla etupyänä kääntämällä. Suota- ja hiekkasiilot on Lapis-
sa varustettu täryttimillä. 

Hihnakuljettimen nosto ja lasku tapahtuvat kuljettimen omalla hydrauliikal-
la. Hihnakuljetinta pyörittää sähkömootton. 

Laitteiston pystytyksessä ja purkamisessa tarvitaan kolme henkilöä, joista 
yksi on pyöräkuormaimen kuljettaja. 

.. 

Kuva 1. Suolanannostin 



Kaluston pystytys 
2 

1. Hihnakuljetin siirretään paikalleen. 

2. Tarkistetaan kuljettimen ja annostimen hydrauliöljymäärät. 

3. Tarkistetaan, ettei hydraulipumppu ole päällä ja liitetään pumppu 
sähköverkkoon. 

4. Kytketään hydraulipumppu päälle hydrauliöljyn lämmittämiseksi. 

5. Irrotetaan kuljettimen säätötankojen sokkatapit. 

6. Nostetaan hihnakuljetin ylös hydrauliikan avulla. 

7. Lukitaan säätötangot sokkien avulla, ettei laite jää hydrauliikan 
varaan. 

8. Hihnakuetin asennetaan niin, että hihnan kaltevuus on enintään 20, 
näin varmistetaan hiekan kulkeminen. 

9. Säädetään hihnakuljettimen yläpää oikeaan asent000, vaa-
kasuoraan niin, että kiviaines kulkee keskellä hihnaa eikä hihna han-
kaa runkoon. 

10. Tarkistetaan hihnan kireys. Läysä hihna luistaa. Luan kireä hihna 
kuormittaa laakereita. 

11. Nostetaan sulo hihnakuljettimen päälle pyöräkuormaimella ja kiinnite-
tään se paikoilleen pulteilla. - Ajosillakkeita käytettäessä ne noste-
taan paikoilleen. 

12. Siirretään suolanannostin kuormaimella hihnakuljettimen lähelle niin, 
että suola putoaa putkesta hihnan keskelle ja annostin ei estä hie-
kan lastausta. Vetopyörästöllä varustettu suolanannostin siirretään 
omalla konevoimalla. Täytetään säiliö suolalla. 

13. Sivuttaissiirtopyörästöllä varustettua hihnakuljetinta siirretään sivu-
suunnassa asettamalla kiilan malliset palat sivusuuntaan olevien 
renkaiden alle ja painamalla hydrauliikan avulla renkaat alas. Tätä 
toistetaan kunnes kuljetin on siirtynyt haluttuun paikkaan. 

L -. 

Kuva 2. 1-tiekan varasto/ali 



Kaluston käyttö 
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1. Liitetään hihnakuljetin ja suolanannostin sähkäverkkoon. Hydraulii-
kaila toimivan suolanannostimen hydrauliikka kytketään päälle. Muis-
tetaan alkulämmitys. 

2. Säädetään hiekan määrä sopivaksi siilon luukkujen avulla, ettei kul-
jetin ylikuormitu. 

3. Jos hiekka on paakkuista tai tarttuu siilon reunoihin, voidaan hiekan 
valumista hihnalle parantaa käyttämällä täryttimiä, jos sellaiset on 
asennettu. Täryttimiä ei saa käyttää yhtäjaksoisesti pitkiä aikoja. 

4. Tarkistetaan hihnaa puhdistavan hihnakaavann toimivuus. 

5. Tarkistetaan suolanannostimen/hihnakuljettimen kytkentäautomatii-
kan toimivuus. Automatiikka kytkee suolanannostimen päälle vain 
silloin kun hihnaiia kulkee hiekkaa. 

6. Tarkkaillaan hiekan kulkua hihnaila ja suolanannostimeri syöttämän 
suolari määrää. Suolan määrää säädetään muuttamalla annostimen 
kierukan nopeutta. Kierukan nopeus näkyy mittantaulusta annosti-
men säätävipujen vierestä. Sähkämoottonlia toimivan suolanannosti-
men variaattorin pyärimisnopeutta ei saa muuttaa, kun moottori on 
pysäytettynä. Suolanannostin pidetään automaattisyöttäasennossa. 

7. Suolanannostimen tärytintä käytetään, jos suola ei muuten tule ta-
saisesti siirtoruuville. Tärytin ei saa ota jatkuvasti päällä. Kaikkiin 
suolanannostimiin ei ole asennettu täryttimiä. 

8. Suoiamäärä tarkistetaan kippaamaila tyhjään siiloon tietty tonnimää-
rä hiekkaa - tilavuusmäärä voidaan muuttaa kertoimella tonneiksi. 
Suolanannostimen torven alle laitetaan astia. Kun kaikki hiekka on 
mennyt läpi punnitaan astiaan tulleen suolan määrä. Lopuksi laske-
taan suolapitoisuusprosentti. 

:: 

Kuva 3 Ajosi//ake 



Päivittäishuolto 
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1 	Voidellaan hihnan veto- ja pääterummun laakent käytön jälkeen nii- 
den ollessa lämpimiä. 

2. Tarkastetaan hydrauliöljyn määrät. 

3. Hiekkasuppilo ja suolasiilo tyhjennetään hyvin työvuoron päättyessä. 
Suolan kostuessa se voi kivettyä ja kivettyminen aiheuttaa suolanan-
nostimen vaunoitumisen. 

Laitteiston purku 

1. Ajetaan suolanannostin pois omalla konevoimalla tai siirretään 
pyöräkuormaimella. 

2. Kytketään suolanannostimen käyttökytkimet vapaa-asentoon ja irroi-
tetaan laite sähkäverkosta. 

3. Siirretään ajosillakkeet pois. 

4. lrrotetaan siilon pultitja nostetaan sulo pois. 

5. Kytketään hihnakuljettimen hydrauliikka päälle ja irrotetaan säätötan-
kojen sokkatapit. 

6. Lasketaan kuljetin hydraulisesti ala-asentoon. 

7. Lukitaan säätötangot sokkatapeilla, ettei laite jää hydrauliikan 
varaan. 

8. Kytketään hydrauliikka pois päältä ja irrotetaan laite sähköverkosta. 

Kuva 4. Ku/jeltuiien pyörastö 
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Kuljetus- 
määräykset 
	

Yleistä 
1.1.1993 

Noudatetaan liikenneministeriön päätöstä enkoiskuljetuksista ja enkoiskul-
jetusajoneuvoista annettuja määräyksiä (1715/ 7.12.1992) ja päätökseen 
myöhemmin mandollisesti tehtyjä muutoksia. 

Yleisesti tielle sallitut mitat ylittävät kuljetukset ovat erikoiskuljetuksia. En-
koiskuljetuslupa tarvitaan, mikäli enkoiskuljetuksen yhdistelmäpituus ylittää 
30 m tai leveys 4.0 m tai korkeus 4.4 m. 

K.o. laitteet 

1. Pitkän (yli 30 m) kuljetuksen edessä tulee kulkea varoitusauto, jonka ka-
tolla on: 

	

- 	vähintään yksi vilkkuva varoitusvalaisin 

	

- 	PITKÄ KULJETUS -varoitustaulu 

Autojen välillä on oltava puhelinyhteys. Varoitusauton mukana pitää olla 
erikoiskuljetusten liikenteenohjaaja (EKL). 

2. Vetoautossa tulee olla: 

	

- 	vähintään yksi ruskeankeltaista valoa näyttävä vilkkuva varoi- 
tusvalaisin katolla (Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varus-
teista 83 §) 

	

- 	mikäli hinattava laite ylittää vetoauton leveyden, pitää auton 
etuosassa tai välittömästi ohjaamon takana olla kuorman le-
veydelle asetettu merkkitanko, jonka päissä on 10x20 cm val-
koinen heijastin ja eteenpäin ruskeankeltaista valoa näyttävä 
valaisin. 

3. Pitkäkuljettimessa tulee olla: 

	

- 	takana PITKÄ KULJETUS -varoitustaulu, kun kuljetuksen pi- 
tuus on yli 30 m. Lyhyemmässä kuljetuksessa, jonka pituus on 
yli 15.5 m, pitää kuljetuksen takana olla pitkän yhdistelmän tau-
lu tai heijastin (20x140 cm tai 2 kpl 20x70, E-sääntö nro 70) 

	

- 	takana suurinta leveyttä osoittavat punaiset tasasivuiset kolmi- 
on muotoiset heijastimet (sivun pituus 15-20 cm) 

	

- 	takana suurinta leveyttä osoittavat punaista valoa näyttävät 
valaisimet 

	

- 	ruskeankeltaista valoa näyttävä vilkkuva varoitusvalaisin, mikäli 
auton vastaava valaisin ei näy taaksepäin 

	

- 	sivuille ruskeankeltaista valoa näyttävät sivuvalaisimet 2-6 m 
välein, etummaisin valaisin enintään 1 m etupäästä ja takim-
maisin enintään 1 m takapäästä. 
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Kuljetuksen 
valmistelu 

Työsuojelu 

1. Puhdistetaan laitteisto kiviaineksesta kuljetusturvallisuuden vuoksi 
(ajoneuvoasetus). 

2. Nostetaan suolanannostin kuorma-auton lavalle ja toisen auton la- 
valle lavalle nostetaan sulo ja ajosillakkeet. 

3. Kytketäan hihnakuljettimen vetoaisa autoon käyttäen apuna kuor- 
mauskonetta, nostuna tai laitteen omaa konevoimaa. Käännetään 
tukijalka kuljetusasentoon. 

4. Kytketään sähköliitin autoon ja tarkastetaan valojen toiminta sekä 
rerikaiden kunto ja paineet. 

5. Työkoneelta ei saa hinata yleisellä tiellä (ajoneuvoasetus). 

1. lrrotetaan laitteistot sähköverkosta huoltotöiden ajaksi. 

2. Käytetään aina kuulonsuojaimia ja turvajalkineita liikuttaessa työn ai- 
kana laitteiston välittömässä läheisyydessä. 

3. VäItetään työskentelyä ja kulkemista käynnissä olevan kuljettimen 
alla. 

4. Varmistetaan ennen sähkäverkkoon liittämistä, että käyttövivut ovat 
vapaa-asennossa. 

5. Kuljetuksessa on erityisesti muistettava laitteen kaatumisherkkyys. 

Ympäristönsuojelu 



TyötehtOvä Työnopastus Kortti 

JAATIEN TEKO JA HOITO 
828 

Paivys 
15.12.97 

SflUfflCIO 

lEL2230036 

Kone, tyøvIine 

Kuorma-auto tai traktori varusteineen 

Jäätie korvaa yleensä lossin tai lautan. Jäätie on usein myös oikotie. 

Jäätien ylläpidon tarkoituksena on varmistaa sujuva ja turvallinen liikenne 
vesistön yli. 

Noudata Teiden talvihoito II annettuja jäätieohjeita, TIEL 2230006. 

Tielaitos 

YLEISKUVAUS 

-m 	 40-50m 

Kaksisuuntaineri ajotie 

40-50 m 
• 	lOm 	

«.I mu 

Yksisuuntainen ajotle Välikalsta Ykslsuuntalnen ajotle 

Kuva Poikkileikkaukset yksi- ja kaksiajouraisista jääteistä. 

ENNAKKOTOIMET Tutustu jäätiesuunnitelmaan ja paikallisiin olosuhteisiin. 

Varmista kaluston toimintakunto (moottorikaira, pumput, kellukkeet, 
railolossit). 

Varaa tarvittavat liikenteenohjauslaitteet ja -sulkuvälineet 

JÄÄN VAHVUUDEN 
MITTAUS JA 
RAKENTEEN 
ARVIOINTI 

Tutustu etukäteen mittaussuunnitelmaan ja noudata sitä. Selvitä jään 
vahvuuden mittausten yhteydessä myös jään laatu, huokoisuus, kerrosra-
kenne ja kerrossidos. 

Arvioi aina ennen jäälle menoa kriittisesti jään kantavuus ja tarvittavat 
liikkumista varmistavat toimenpiteet. Älä mene 5.. 10 cm ohuemmalle 
jäälle. Käytä moottorikelkkaa tai muuta kulkuvälinettä vasta kun jään kanta-
vuus on riittävä. 
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JÄÄTIEN TEKEMI-
NEN JA HOITO 

Luku jäällä ensi alkuun, alkutalven aikana jalan. Käytä kelluntaliiviä tai 
-pukua, jääkenkiä, jäänaskaleita, jäänkolistinta ja turvaköyttä. 

Älä mene jäälle yksin. Pidä kaveriin tarpeellinen etäisyys. 

Kairaa pystysuoria enintään 10 cm:n suuruisia mittareikiä. Selvitä rei' istä 
kohvajään paksuus ennen kuin reikä lävistää koko jään. Mittaa sitten koko 
jään paksuus 

Tee mittauksista aina pöytäkirja. Raportoi, jos kohva- ja teräsjää eivät ole 
jäätyneet toisiinsa. 

Merkitse näkyvästi huomaamasi railot la halkeamat ia raoortoi niistä. 

Merkitse varsi- ja jäätie liikenteenohjaussuunnitelman mukaan. Huoleh-
di, että liikennemerkkien sallimat kuormat ovat jään kantokyvyn mu-
kaisia (varmuus!). 

Aloitajäätien vesitys vasta kun jää on vähintään 15 cm paksu. Kairaa pump-
pausreiät vähintään 5 m:n etäisyydelle aurausviitoilla merkitystä jäätien 
reunasta. 

Varmistu, että jää kantaa työkoneet. Ohjaamossa pitää olla kattoluukku. 

Tiivistä paksu lumikerros jään kantavuuden sallimalla laitteella. 

Pumppaa vettä jäälle jään vahvistamiseksi. Sopiva vesikerros on 2.. 5 cm 
paksu lämpötilasta riippuen. Toista jäädytys tarvittaessa. 

Suojaa pumppausreiät lumella, vanerilla tai auton renkailla niin, ettei vesi 
karkaa takaisin jään alle. 

Raportoi pumppauksista ja muuttuvista kantavuuksista. 

Älä tee työtä yksin vaan vähintään yhden kaverin kanssa, joka ei saa olla 
samassa työkoneessa. 

RANTOJEN HOITO Huolehdi, etteivät rannoille ja matalan veden alueille helposti muodostuvat 

U
ontelot, railot tai jääkasautumat vaaranna liikennöintiä jäätiellä. 

Seuraa jatkuvasti veden säännöstelystä aiheutuvan veden pinnan vaih-

U 	telun tai jatkuvan alenemisen vaikutuksia jäätien kantavuuteen. Varmis- 
ta varsinkin, ettei jää ole koholla veden pinnasta. 

 

LUMEN POISTO Auraa tai linkoa lumi mandollisimman kevyellä kalustolla. 

1 
1 
1 
1 
1 
 

Heikoissa jääoloissa, varsinkin syksyllä ja myöhemminkin kun jäätie joudu-
taan auraamaan uuteen paikkaan, pitää koneen ohjaamossa olla kattoluuk-
ku. Tämän lisäksi olisi hyvä varustaa kone turvallisuusponttoonilla. Ponttoo-
ni estää koneen uppoamisen ja varmistaa kuljettajan turvallisuuden. 

Madalla aurausvallit niin usein, etteivät ne painollaan murra jäätä. 

Varmistu, että mukanasi on toimiva matkapuhelin ja avun lähettäjä on tavoi-
tottavissa pikavalintanumerossa. 
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Huolehdi, että ajorata säilyy paikallaan. 

Merkitse huomaamasi halkeamat ja railot. Muista, että avonaisen railon reu-
nalla jään kantavuus on vain puolet muun jään kantavuudesta. 

Aja tasaista nopeutta. Väitä nopeita kiihdytyksiä ja jam.ituksia. 

Noudata jäätielle määrättyjä rajoituksia. Kun liikut jään kantokyvyn rajoilla, 
aja vähintään 2 km/h, äläkä pysähdy. 

JÄÄTIEN 	 Selvitä etukäteen tilanteet, joissa sinun on suljettava jäätie. Sulje jäätie tar- 
SULKEMINEN 	vittaessa välittömästi. Huolehdi tien sulkemisesta myös toisesta päästä. 

TURVALLISUUS Vara on viisautta. - Älä urhellet 

Ota huomioon sään vaikutukset. 

Varaudu pelastamaan. 

Muista, että liikut jäällä (railot, laivareitit, laivojen aiheuttamat verkkohalkea-
mat, virtauspaikat, lähteet, jne). 

Älä yhtä jään kantavuutta. 
- Muista, että jää ei ole tasarakenteista, eikä muodostu aina samalla taval-

la tutuillekaan vesille. 
- Merijäässä on paljon kantavuutta vähentäviä huokosia. Se on kantavuu-

deltaan vähintään 10 % heikompaa kuin makean veden jää. 
- Veden suun humuspitoisuus vähentää jään kantavuutta 20 % verrattuna 

puhtaan veden jään kantavuuteen. 
- Ota huomioon, että jään kantavuus saattaa huonontua keskitalvellakin. 

Jo kolme vuorokautta suojasäätä heikentää jään kantavuutta 20 - 30 %. 
Varsinkin kevätjää on haurasta ja petoiiista. 

Älä tingi omista tai koneiden suojavarusteista. 

Pidä riittävä välimatka muihin jäätien käyttäjiin. 

Selvitä, missä on lähin lämmin työmaasuoja, pelastusrenkaita käysineen ja 
-keksejä. 

Harjoittele pelastautumista etukäteen mm. poistumista ohjaamosta katto- 
luukun kautta. Hanki uimataito, sillä se voi pelastaa henkesi. 

Älä työskentele yksin tai ilman nopeita ja varmoja yhteyksiä. 

YMPÄRISTÖ 	Älä saastuta vesistöä. 

Älä häiritse tarpeettomasti rannan asukkaita. 
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