
27 9', 

Teiden talvihoito 
Tielaitos 	Talvihoidon toimintalinjat 1996 - 

- 

1 	

- 	--- 

unnossapidon 	 - 

ohjaus 	 ________ 

___ 	/ ___ 

Helsinki 1995 	 _____ 

- 	
-- 	

- 	4 ______ 	
-. 

KeskushaHinto 	 ____ 	____ 

ANNrUUI 



Tieiltos 
Kirjasto 

Dokriro: 
Nidenro: 5! 	. / 



Teiden talvihoito 
Talvihoidon toImntaIInjat 1996 - 

Tielaltos 
Keskushallinto 

Helsinki 1995 



ISBN 951 -726097-0 
TIEL 2230014 

Painatuskeskus Oy 
Helsinki 1995 

Julkaisun kustannus ja myynti: 
Tielaitos, hallinnon palvelukeskus, 
painotuotepalvelut 
Telefax (90) 1487 2652 

Joutsenmerkin arvoinen paperi 

Tielaitos 
Opastinsilta 12 A 
PL 33 
00521 HELSINKI 
Puh. vaihde (90)148721 



Atkusanat 

Näissä talvihoidon toimintalinjoissa on kuvattu ne periaatteet ja toimintalin-
jat, joiden mukaan yleiset tiet pidetäan kunnossa talviaikana. Toimintalinjat 
mäarittelevät tieverkon talviajan palvelutason sekä sen kuvaamiseksi välitä-
mättömät laatuvaatimukset. Koska eräät toimintalinjoihin ja laatuvaatimuk-
sun vaikuttavat asiat ja tahtotilat ovat keskenään ristiriitaisia, teksti sisältää 
myös talvihoitoon liittyviä taustoja, odotuksia, vaikutuksia ja reunaehtoja. 

Toimintalinjat ohjeistavat liikenteelle ja tienkäyttäjille tarjottavan palveluta-
son. Sen määrittelyssä on otettu huomioon laadun ja toimenpiteiden moninai-
set vaikutukset ja käytännön toteutuksen realiteetit. Talvihoidon toteutustek-
niset ratkaisut valitsee kunkin tuotantoyksikkö. Niitä käsitellään vain siltä osin 
kuin niiden valinnalla on olennaisia liikenteellisiä tai ympäristövaikutuksia. 
Toteutustekniikkaa käsitellään tarkemmin Talvihoidon menetelmä- ohjeessa. 

Ohje on hyväksytty laitoksen johtokunnassa ja se otetaan koekäyttöön tal-
veksi 1995 - 96. Ohjeen on laatinut työryhmä: 011i Penttinen tienpidon suun-
nittelu, puh.joht., Rauno Kuusela tuotannon palvelukeskus, Anne Leppänen 
liikenteen palvelukeskus, Väinö Luttinen Oulun tiepiiri, Juhani Martimo Vaa-
san tiepiiri, Erkki Nevala Uudenmaan tiepliri, Pauli Pihlaja Kaakkois-Suomen 
tiepiiri, Kalevi Ryynänen Savo-Kaijalan tiepiiri, Vilho Tenhunen Keski-Suo-
men tiepiiri ja Saara Toivonen tienpidon suunnittelu. 

Tienpidon suunnittelu 
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JOHDANTO 

1 JOHDANTO 

Tai vi vaikuttaa koko tieverkon toimivuuteen 5 - 7 kuukauden aikana vuodes-
sa. Talviajan (marras-maaliskuun) liikennesuorite on n. 35 % koko vuoden lii-
kenteestä. Talvikunnossapidon avulla liikenteelle turvataan riittävä toiminta- 
kyky normaaleissa talvioloissa ja saan muutostilanteissa. Koko maan yleisellä 
tieverkolla noudatetaan samoja palvelutason periaatteita. Ilmaston erilaisuu-
den vuoksi liikenteelliset olot kuitenkin poikkeavat en osissa maata. 

Talvihoidon toiniintalinjat maarittelevät talviajan tavoitteellisen palvelutason 
tieverkon eri osilla ja ne periaatteet, joiden mukaan valinnat monien eri asioi-
den ja arvostusten suhteen on tehty. Koska palvelutason kuvaus usein edellyt-
tää talvikunnossapidon laadun mäarittelyä, toimintalinjat sisältävät myös ylei-
set laatuvaatimukset. Käytännön työ ja varsinkin töiden teettäniinen edellyttä-
vät lisäksi näiden toimintalinjojen pohjalta tarkemmin sovittuja laadun määrit-
telyjä ja erillisohjeita. 

Suolaa käytön ympäristövaikutusten vuoksi tämä ohje määrittelee myös ne 
toimintalinjat, joita laitos talvikunnossapitoaan toteuttaessaan noudattaa poh-
javesivaikutusten vähentämiseksi. Tältä osin toimintalinjat on sovitettava yh-
teen ympäristötavoitteiden ja -politiikan kanssa. 

Taivihoidon toimintalinjat kohdistuu pääosin tienpidollisiin ratkaisuihin. Kos-
ka erilaisilla toteutusteknisillä ratkaisuilla on erilaiset vaikutukset palveluta-
soon, liikenneturvallisuuteen ja ympäristöön, niitä käsitellään yhdessä tienpi-
doulisten vaihtoehtojen kanssa. 

Nämä toimintalinjat pohjautuvat periaatteiden ja rahoitustason osalta voimas-
sa oleviin tienpidon visioihinja Tienpidon suunnitelmaan 1995 - 2004. 

2 LÄHTÖKOHDAT 

Talviliikennettä ja -kunnossapitoa koskeva laaja Talvi ja tieliikenne -tutki-
mus on juuri valmistunut. Sen mukaan nykyisen tyyppisten nastojen käyttö on 
perustellusti kannattavaa. Nykyinen nastakäytäntö ja sen jatkuminen on otettu 
näiden talvihoidon toimintalinjojen lähtökohdaksi. Saman tutkimuksen toinen 
keskeinen johtopäätös on, että suolaa käyttö pääteiden liukkaudentorjunnassa 
on kokonaisuuden kannalta kannattavaa, vaikka se aiheuttaa korroosiokus-
tannuksia ja negatiivisia vaikutuksia pohjaveden tilaan. Tulosten mukaan suo-
lattua tieverkkoa kannattaisi turvallisuussyistä laajentaa. 

Nykyinen, yleisen arvion mukaan kansainvälisestikin korkea palvelutaso on 
pitkäaikaisen, asteittaisen kehitystyön tulos. Mandollisuudet alan tekniseen 
kehittämiseen ja säätilan kehityksen hallintaan sekä laatutason sovittamiseen 
paikallisen tilanteen mukaan ovat parantaneet palvelua tienkäyttäjien kannalta. 
Liikenneturvallisuuden kannalta tärkeää toimintavalmiutta on viime vuosina 
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parannettu. Sen edelleen parantaminen ja yllättävän vaarallisen kelin eliminoi-
minen on edelleen hyöty-kustannussuhteeltaan tehokkaimpia liikenneturvalli-
suustoinlia. 

Vaikka talvikelien suhteellisen suuri riski tiedostetaan ja se on toiminnan läh-
tökohtana, kuljettajien omalla toiminnalla on merkittävin vaikutus liikennetur-
vallisuuteen. Pelkästään tienpitäjän toimenpitein ei päästä turvallisuustavoit-
teisiin. Parantuneet ajo-olosuhteet käytetään helposti ajonopeuden nostami-
seen, jolloin toimenpiteillä ei saavuteta toivottuja liikenneturvallisuus- vaiku-
tuksia. Autoiijat tulisi saada tiedostamaan talvisiin oloihin ja nopeuteen liitty-
vät riskit. Tiellä liikkujien on hyvä tuntea talvikunnossapidon keskeisiä peri-
aatteita ja tavoitteita. Kelistä ja talvihoidosta tiedottaminen ja siten tienkäyttä-
jien toimintaan vaikuttaminen ovat osa talvihoidon toimintalinjoja. 

Liikenneturvallisuustaso talviaikaan on tyydyttävä, mutta sen viimeaikainen 
kehitys ei kuitenkaan ole ollut yhtä hyvä kuin kesaaikaan. Talvikauden onnet-
tomuuksien vakavuusaste on kuitenkin lieventynyt. Talvikelillä tapahtuneiden 
onnettomuuksien suhteellinen osuus on viime vuosina lisäantynyt. 

Talviajan liikenneturvallisuustilanne 1993: 
o henkilövahinko-onnettomuuksista talvikautena 41 % (36 % v. 88) 
o liikennekuolemista talvikautena 37 % (41 % v. 88) 
o talvikelihlä tapahtuneiden heva-onnettomuuksien osuus talvikauden onnet-

tomuuksista 75 % (57 % v.89). 

Suolan käytön pohjavesivaikukset ovat varsin laajat, vaikkakaan eivät tutki-
musten mukaan aiheuta välittömiä ongelmia. Tiesuolaus vaikuttaa osaltaan 
veden laatuun yhteensä n. 170 pohjavesialueella. Talvikunnossapito on pi-
demmällä aikavälillä suhteutettava ympäristön kestokyvyn mukaan. Suolan 
ympäristövaikutusten ja tienkäyttäjien toiveiden perusteella suolan käyttöä on 
vähennetty sekä teknisesti, että ns. suolattua tieverkkoa olennaisesti supista-
malla. Muutokset ovat aiheuttaneet sen, että toimintalinjoja on eräiltä osin 
tarkistettu lähes vuosittain. Ristiriita suolauksen ympäristö- ja liikenneturvalli-
suusvaikutusten välillä on osittain ratkaisematon. 

Nämä talvihoidon toimintalinjat eivät ota kantaa talvinopeusrajoituksiin, vaan 
pitävät lähtökohtanaan nykyisen käytännön jatkumista. 

3 TALVIHOITOON KOHDISTUVIA ODOTUKSIA 

3.1 Voimassa olevat päätökset ja linjanvedot 

Tielain 12 §:n mukaan "yleinen tie on pidettävä moottoriajoneuvoliikenteen 
tarvetta vastaavasti lumi- ja jääesteistä vapaana". Lain mukaan eräissä koh-
teissa, liikenteen vä.häisyyden vuoksi tielaitos voi jättää tien ilman talvikun-
nossapitoa. Nykyisellä talvihoidon tasolla tielain ohjaava vaikutus on 
vähäinen. 
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Valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenteen turvallisuuden parantami-
sesta edellyttää, että liikennekuolemien mäarä vähennetäan puoleen v. 1989 
tasosta vuoteen 2000 mennessä. Tielaitoksen toimin pyritään saavuttamaan 
neljännes yleisten teiden liikennekuolemien vähennystavoitteesta. Päätöksen 
liitteenä oleva liikenneturvallisuustyön suunnitelma esittää talviliikenteen ris-
kien pienentämistä. Tamä koskee erityisesti liukkaudentoijuntaa ja kevyen lii-
kenteen hoitotasoa. Liikenneministeriö on tuonut julki tahtonsa edesauttaa 
pyöräilyn lisääntymistä. Tämä edellyttää riittävän turvallisten ja houkuttelevi-
en olojen takaarnista tärkeimmällä osalla kevyen liikenteen väyläverkostoa. 

Liikenneministeriön toimenpideohjelma liikenteen ympäristöhaittojen 
vähentämiseksi edellyttää, että suolapäästöt vähenevät 50 % vuosituhannen 
loppuun mennessä 90-luvun alun (1990 - 92) tasosta. Laitoksen ympäristöta-
voitteissa on sovittu, että erityisen tärkeiden pohjavesien suojaustarpeista hoi-
detaan vuosittain 10 %. Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan pohja- 
vesien valvontaohjetta, joka voi vaikuttaa pohjavesien suojaustoimenpiteiden 
suunnitteluun ja aikatauluun. 

Tienpidon visio 2005:n mukaan "tiestön päivittäisen liikennöitävyyden tur-
vaaminen on edelleen tienpidon tärkein tavoite. Liikenneturvallisuus säilyy 
keskeisenä tavoitteena. Visio pitää tärkeänä myös tiellä liikkujien oman vas-
tuun korostamista. Liikenteen ja eritoten elinkeinoelämän kuljetusten kannalta 
keskeisiä asioita ovat liikkumisen varmuus, sujuvuus ja hain.ttömyys. Tärke-
ään päätieverkkoon panostetaan keskimääräistä enemmän, sen korkea palve-
lutaso turvataan kaikilla keleilla. Talvihoidon vaatimuksia ja kustannuksia li-
sää nastarenkaiden ja suolan käytön vähentyniinen". 

Vision mukaan kaikkeen tienpitoon kytketään kestävää kehitystä tukeva pe-
rusajatus. Tienpidolta edellytetään ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti 
kestävia ratkaisuja. Vaikka tienpidon ja tieliikenteen aiheuttamien haittojen 
torjunta on edelleen ympäristötyön keskeinen osa, itse toimintaa ja liikenne- 
järjestelmiä on kehitettävä kestävämpään suuntaan. 

3.2 Tienkäyttäjien odotukset 

Autoilijat pitävät tutkimusten mukaan ensisijaisena tavoitteena hyvin rajoitet-
tua suolauksen käyttöä. He toivovat nastarenkaiden käyttömandoifisuuden 
säilyvän, eivätkä halua talvinopeusrajoituksia alennettavan. Liikenneturvalli-
suuden taso voisi säilyä ennallaan. Toissijainen vaihtoehto on suolan käytön 
säilyminen samanlaisenaja liikenneturvallisuuden tehostaminen. 

Raskaan liikenteen kuljettajat tuntevat henkilöautoliikennettä enemmän tar-
vetta suolan käyttöön liukkaudentorjunnassa. Heidän kannaltaan keskeisten 
ongelmakohteiden kuten mäkien, risteysten ja bussipysäkkien, tulisi olla hyvin 
hoidettuja. Toisaalta pistekohtainen suolan käyttö heikentää renkaiden pitoa 
siinyttäessä suolaamattomalle tieosuudelle, minkä vuoksi suolan käyttö tulisi 
kullakin tiejaksolla olla yhtenäistä. Säännöllinen linja-autoliikenne edellyttää 



10 	 Teiden talvihoito 
TALVIHOIDON VAIKUTUKSET JA REUNAEHDOT 

aikataulujen vuoksi riittävän hyvää palvelutasoa. Raskaan liikenteen kannalta 
on tärkeätä, että myös muu liikenne on sujuvaa. 

4 TALVIHOIDON VAIKUTUKSET JA REUNAEHDOT 

Talvikunnossapidon keskeiset tavoitteet ja vaikutusalueet ovat liikenneturval-
lisuus ja liikenteen sujuvuus. Nykyisellä hoitotasolla muutokset vaikuttavat 
pääosin turvallisuuteen. Sujuvuuden ja liikenteen ajoneuvokustannusten rooli 
on siihen verrattuna suhteellisen vähäinen. Raskaan liikenteen kannalta kulje-
tustasmällisyys on ajoaikaa tärkeämpi tekijä. Talvikunnossapidon logististen 
vaikutusten merkitys on kuitenkin toistaiseksi pieni. 

Kunnossapitotoimenpiteiden merkittävimmät haittavaikutukset ovat suolan 
käytön vaikutus pohjavesiin, ajoneuvokonoosio sekä hiekoituksen aikaansaa-
ma pöly ja ajoneuvovauriot. Myös soravarojen käyttö hiekoitukseen aikaan- 
saa välillisesti maisemallisia muutoksia ja ohentaa pohjavesiä suojaavia maa- 
kerroksia. Eri vaikutusten muodostama.a kokonaisuutta ja niiden suhteellista 
merkitystä on selvitetty Talvi ja tieiikenne -tutkimuksessa. 

Tutkimuksen mukaan suolan käyttö on kannattavaa, vaikka huomioon ote-
taan korroosiokustannukset ja pohjavesien suojaus. Suolauksen korvaaminen 
hiekoituksella saa aikaan aiempia arvioita suuremmat negatiiviset vaikutukset. 
Kokonaistaloudellisissa arvioissa eri vaikutusten hinnoittelulla on varsin suuri 
vaikutus. 

Kunnossapidon tulee pitkällä aikavälillä pohjautua kestävän kehityksen peri-
aatteelle. Suolaa käyttö liukkaudentoijunnassa varsinkin pohjavesialueilla on 
pitkälti riippuvaista siitä, kuinka suolapitoisuuden kehitys saadaan pidettyä 
kurissa. Käytössä olevalle suolalle, natriumkroridile, ei tällä hetkellä ole poh-
javesien kannalta parempia kemiallisia vaihtoehtoja. Karkearakeisissa haiju-
muodostelmissa veteen liuenneet aineet helposti joutuvat pohjaveteen. Ny-
kyistä suolaa korvaavien aineiden aiheuttamat ongelmat olisivat näissä oloissa 
todennäköisesti suuremmat. 

Talvikunnossapito on kiinteästi sidoksissa tien liikennemäärään. Tiestön on-
nettomuustiheys (onn./tiekm) kasvaa melko suoraviivaisesti tien liikennemää-
rän kasvaessa. Korkeampi nopeustaso lisää onnettomuuksia ja vaikuttaa on-
nettomuuksien vakavuuteen ja siten nopeampi liikenne edellyttää parempia 
ajo-olosuhteita. Tienpitotoimenpiteiden ja varsinkin niiden vaatiman toimenpi-
deajan liikenteeffiset vaikutukset ovat suurimmat vilkkaimmalla tiestöllä. 

Liikenne lisää suolaa ja hiekan vaikutusta, kun tienpinta pyritäan saamaan ai-
nakin osittain paljaaksi. Suolaa käyttö edellyttää tiettyä liikennemääraa, jotta 
se riittävän nopeasti tehoaa ja tie ehtii kuivua ennen uudelleen jä.ätymistä. 
Näin varsinkin niissä tilanteissa, joissa tie pyritään pitämään paljaana myös lu-
misateiden jälkeen. Toisaalta vilkkailla teillä on vaikeata ylläpitää riittävän 
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hyvää lumi- tai jääpintaa, kun nastarenkaat kuluttavat polanteen raideurien 
kohdalta ja liikenne liukastuttaa polannepinnan. 

* 	Erilaisen ilmaston vuoksi toimintamandollisuudet talvikunnossapidossa ovat 
erilaiset maan eri osissa. Myös tienkäyttäjien tottumuksia ja odotuksia saäolot 
ovat muokanneet. Rannikoalueilla, joilla lauhat sääjaksot ovat sisämaata pi-
dempiä, pääteiden pitäminen paljaana on sisämaata kannattavampaa. Sisä-
maassa paljaana pitäminen edellyttää yleensä suurempaa liikennemäärää. Toi-
saalta lauhat jaksot vaikeuttavat pitävien talvikelien ylläpitoa polannepintaisil-
la teillä. Lumisateiden aiheuttama ongelma on suurempi paljaana pidettäville 
kuin polannepintaisille teille, koska se saa aikaan suhteellisesti suuremman 
muutoksen ajo-olosuhteisiin. 

Tienkäyttäjien kannalta on tärkeää, että ajo-olosuhteet ovat mandollisimman 
tasaiset ja yllätyksettömät sekä mandollisimman ymmärrettävästi suhteutettu 
tien käytön tarpeiden mukaan. Tienkäyttäjien oletetaan tällöin myös tiedosta-
van, etteivät olosuhteet tien päällä vastaa kesäkelejä. 

5 TAVOITTEET JA TOIMINTALINJAT 

Talvihoidon päätavoitteena on turvata yhteiskunnan tehokkaalle toiminnalle 
hyvätasoiset, turvalliset ja riittävän yhtenäiset liikenneolot talviaikana. Talvi- 
hoidon tasoon kohdistuu kuitenkin monia ristikkäisiä paineita ja tavoitteita. 

Talvihoidon toimintalinjojen ja niiden sisältämien palvelutasotavoitteiden Pe-
rustana ovat seuraavat keskeiset avainalueet ja niitä koskevat toimintalinjat: 

0 liikenteen häiriötön sujuvuus 
o päätieverkolla tasainen palvelutaso koko maassa 
o paikallisten olojen ja liikennetarpeiden mukainen palvelutaso 
o liikenneturvailisuus 
o toiminnan ympäristövaikutukset 
o kevyen liikenteen turvaaminen ja edistäminen 
o toiminnan optimaalinen kustannus-hyötysuhde vilkkaalla tiestöllä 
o liikenteen oma vastuu, liikennekäyttäytyminen ja tienkäyttäjäinfonnaatio, 

Eräät avainalueet ja tavoitteet niiden suhteen ovat käytännössä jonkin verran 
ristiriidassa keskenään. Linjanveto perustuu sekä tutkimustuloksiin että arvo- 
valintoihin. Myös Talvi ja tieliikenne -tutkimuksen useiden keskeisten vaikut-
tavien tekijöiden taustalla on arvosidonnaisia tekijöitä. 
Näissä talvihoidon toimintalinjoissa painotetaan ympäristöä voimakkaammin 
kuin Talvi ja tieliikenne -tutkimuksen yhteenvetolaskelmissa, joissa pohjavesi- 
vaikutukset on hinnoiteltu suojauskustannusten mukaan. Toisaalta painoa 
asetetaan liikenneturvallisuudelle suhteessa suolauksen aikaansaamaan ajo-
neuvokorroosioon, jonka merkitys yhteiskuntataloudellisessa vertailussa on 
suhteellisen suuri. 
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Liikenteen häinötön sujuvuus 

Liikenteen sujuvuuden perustaso talviaikana on nykyisellään hyvä. Koko tie-
verkko pidetään liikennöintikelpoisena aivan poikkeuksellisia säätilanteita lu-
kuun ottamatta. Kunkin tiejakson palvelutaso määritellään paikallisen liiken-
nöintitarpeen mukaan koko maata koskevia palvelutasotavoitteita soveltaen. 
Erityisesti raskaan liikenteen erityistarpeet otetaan huomioon. 

Päätieverkolla tasainen palvelutaso koko maassa 

Päätieverkon palvelutaso määritellään tiepiireissä yhtenäisten periaatteiden 
mukaan: yhtenäisillä tiejaksoilla noudatetaan samaa palvelutasoa, josta sovi-
taan tiepiirien kesken. Päivittäisessä hoidossa pyritään toimenpiteiden saman-
aikaisuuteen ja siten yhtenäisiin ajo-olosuhteisiin. Valtakunnallisesti merkittä-
vä, pitkämatkaista liikennettä palveleva tieverkko pidetään suurimmassa osas-
sa maata paaosin paljaanaja ajo-olosuhteiltaan korkealuok- kaisena. 

Paikallisten olosuhteiden ja liikennetarpeiden mukainen palvelu-
taso 

Talvikunnossapidon palvelutaso määräytyy pääpiirteissään tien toiminnallisen 
luokan ja liikennemäärän mukaan. Tien liikennemäarällä on suuri merkitys 
hoitotoimien tehokkuuden ja liikenneturvallisuusvaikutusten kannalta. Palve-
lutaso suunnitellaan kullekin tiejaksolle ottaen huomioon paikallinen ilmasto, 
tiestön geometria sekä liikenteen luonne ja tarpeet. Näitä ovat mm. nopeusra-
joitukset, raskaan liikenteen osuus, bussireitit, liikenteen sesonkihuiput ja tien 
liittyminen kunnan tie- ja katuverkkoon. Myös liikenteen tilapäisistä erillistar-
peista sovitaan joustavasti paikallisella tasolla. Poikkeavista tilanteista ja pal-
velutason muutoksista tiedotetaan tienkäyttäjille. 

Liikenneturvallisuus 

Liikenneturvallisuus on talvikunnossapidon keskeisin liikenteellinen vaikutus- 
alue. Talvihoidon avulla turvataan vähintään nykyisen turvallisuustason säily-
minen. Vilkkaiden pääteiden yllättäviä ongelmatilanteita vähennetään enna-
koivia kunnossapitotoimia lisäämällä. 

Toiminnan ympänstövaikutukset 

Talvihoito aiheuttaa ympäristöhaittoja. Suolaus vaikuttaa lähinnä pohjavesiin 
ja toisaalta hiekoitus lisää pölynmuodostusta ja soravarojen käytön kautta vä-
lillisiä vaikutuksia ympäristöön. Suolan käyttö suhteutetaan pitkällä aikavälillä 
ympäristön kestokyvyn mukaiseksi. Tämä tarkoittaa, että suolattavien teiden 
vaikutuspiirissä olevien pohjavesialueiden suolaa kestokyky selvitetään ja 
suolaa käyttö pyritään mukauttamaan kestokyvyn mukaiseksi. Jos suolaa 
käyttötarve liikenneturvallisuuden vuoksi ylittää alueen pitkäaikaisen 
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kestokyvyn, kohteeseen suunnitellaan suojaukset, tai liikenneturvallisuus taa-
taan muilla toimilla (esim. nopeusrajoitus). 

Suolan käytön minimointiin tähtaaväa liukkaudentorjuntatekniikkaa kehite-
täan ja sen osaamista laajennetaan. Ympäristövaikutusten hallinta taataan 
myös toimenpiteitä teetettäessä. 

Kevyen liikenteen turvaaminen ja edistäminen 

Kevyen liikenteen liukastumisonnettomuudet ovat sairaalakustannusten kan-
nalta merkittävä liikenteen ja liikkumisen onnettomuusryhmä. Tielaitos tekee 
osansa onnettomuuksista aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi tehosta- 
maila vilkkaimpien väylien liukkaudentorjuntaa. 

Kevyen liikenteen ja myös joukkoliikenteen käytön edistäminen edellyttäa hy-
vää talvihoidon peruspalvelutasoa ja riittävän nopeita ja aikaisia hoitotoimen-
piteitä varsinldn työmatka- ja asiointiliikennettä palvelevilla reiteillä. Niillä tie-
osilla, joilla erillisen kevyen liikenteen väylän puuttuessa kevyt liikenne joutuu 
käyttämään tien piennarta, sen hoidossa otetaan huomioon tämän liikenteen 
tarpeet. Pyöräilyliikenteen edistäminen talviaikaan voi olla liikenneturvallisuu-
den kannalta ristiriitaista, koska olosuhteet ja siten luonnollisesti myös riskita-
so hyvistä hoitotoimista huolimatta poikkeavat kesäajan tilanteesta. 

Optimaalinen hyöty-kustannussuhde vilkkaalla tiestöllä 

Yhteiskuntataloudellisen hyöty-kustannussuhteen kannalta tien palvelutasoon 
kannattaa panostaa sitä enemmän, mitä vilkkaampi tien liikenne on. Kunnos-
sapidon toimintavalmius on toiminnan tehokkuuden ja siten esim. liikennetur-
vallisuusvaikutusten kannalta keskeinen tekijä. Vilkkaimpien pääteiden liuk-
kaudentorjunnan ennakoinnin kustannukset ovat pieni osa koko toiminnan 
kustannuksista, mutta sillä saavutettavat hyödyt panokseen nähden suuret. 

Liikenteen oma vastuu, liikennekäyttäytyminen ja tienkäyttäjäin-
formaatio 

Liikennöinti talvioloissa edellyttää kaikissa tilanteissa ajotavan sopeuttamista 
sään ja kelin mukaan. Hyvästä hoitotasosta huolimatta palvelutaso ei vastaa 
tien kesäajan tasoa. Talviaikana olot voivat yllätyksellisesti muuttua. Talvi-
kunnossapidon tehtäviin kuuluu myös tiedottaa tienkäyttäjille ne perusteet, 
joiden mukaan tielaitos talvikunnossapidossa toimii. Sää- ja kelitiedottamisel-
la kerrotaan liikennöintiolot ja niissä mandollisesti tapahtuvat muutokset niin, 
että tienkäyttäjät tietoisesti kiinnittävät huomiota turvallisuusriskin lisääntymi-
seen talviolosuhteissa. 
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6 PALVELUTASO TIEVERKOLLA 

6.1 Palvel utason luokituksen penaatteet 

Tiestön talviajan palvelutaso mäaritetäan tien liikenteellisen luonteen ja liiken-
nemäarän sekä alueen vallitsevan ilmaston mukaan. Päätellä, jotka alunperin 
on suunniteltu korkeampiluokkaisiksi, myös talviajan palvelutaso pidetään 
korkeana ja mandollisimman yhtenaisenä. Sisämaassa, varsinkin Itä- ja Poh-
jois-Suomessa, paljaana pidettävän (suolatun) tiestön liikenteeffinen alaraja on 
korkeampi kuin rannikkoseuduilla. Näillä alueilla päätiestökin voi olla polan-
nepintainen, mutta kuitenkin korkeatasoisesti hoidettu. Tiestön liittyessä kun-
nan tieverkkoon palvelutaso sopeutetaan siihen. Esim. suolan käyttöä voidaan 
alennetun nopeusrajoituksen alueella rajoittaa, vaikka tien liikennemäarä edel-
lyttäisi pinnan pitämistä paljaana. 

Palvelutason suunnittelun ja kunnossapitotoimenpiteiden toteutuksen vuoksi 
tiestö on jaettu viiteen talvihoitoluokkaan (Is, 1, Ib, II, ifi). Näissä luokissa 
tiestö hoidetaan jäljempänä tarkemmin esitettyjen laatutavoitteiden mukaises-
ti. Tiestö jaetaan luokkiin tien liikennemäärän ja toiminnallisen luokan perus-
teella kuvan 1. mukaisesti. Kunnossapitoluokkien liikennemäärärajat ovat 
keskimäaräisiä ja ohjeellisia. Niissä voidaan mm. ilmasto huomioon ottaen 
joustaa n. ±20 %. Kylmässä ilmastossa (lähinnä Joensuu - Kuopio - Kemi 
-linjan pohjoispuolella) ei luokkia Ts ja 1 käytetä. 

Tiekohtaista luokkaa päätettäessä otetaan huomioon myös palvelutason riittä-
vän pitkä yhtenäisyys, nopeusrajoitukset, paikalliset olot ja liikenteen tarpeet. 
Jos tien liikenteellinen tarve muuttuu tilapäisesti (esim. rajatun ajan raskas lii-
kenne), tie hoidetaan tavoitetta paremmin ilman että hoitoluokkaa muutetaan. 
Tämä otetaan huomioon erilhismainintana tuotantosopimuksissa tai mainitaan 
työkohtaisessa työselityksessä. Tavoitteena on hoitaa tiejaksot yhtenäisellä ja 
tienkäyttäjän kannalta yllätyksettömällä tavalla. Tähän on erityisesti kiinnitet-
täva huomiota eri hoitoalueiden rajoilla. 
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KVL 	VALTA- 	KANTA- 	SEUTU- 	 YHDYS- 	HOITO- 
TIET 	 TIET 

	
TiET 
	

TIET 	LUOKKA 

9000 

6000 

4000 

3000 

2000 

1000 

500 

350 

200 

0 

Kuva 1. Tieverkon jako talvihoitoluokkiin. 

Yllä korjattu kuva 1 

Julkaisun sivulla 15 olevassa kuvassa KVL-sarake on alalaidastaan tiedoston 
siirrossa vääristynyt siten, että alimmat KVL-arvot (200 - 3000) ovat "pykä-
lää" liian alhaalla. Tämä voi aiheuttaa väärin tulkintaa. Hoitoluokkarajat ku-
vassa ovat oikeat. 



Teiden talvihoito 
	 15 

PALVELUTASO TIEVERKOLLA 

KVL 
	

VALTA- 	KANTA- 	SEUTU- 	YHDYS- 	HOITO- 
TIET 	TIET 	TIET 	TIET 	LUOKKA 

9000 

6000 

4000 

3000 

2000 

1000 

500 

350 _________ 

200 _________ 

Kuva 1. Tieverkon jako talvi hoitoluokkiin. 

Talvihoitoluokkien palvelutasotavoitteet ja niitä ohjaavat laatuvaatimukset 
kuvaavat nonnaalitilanteessa vaadittavaa tasoa, joka voi alittua jatkuvien sää- 
muutosten ja toimenpideaikojen aikana. Jos saa mandollistaa tien pitämisen 
luokan vaatimuksia paremmassa kunnossa (esim. Ib-tiet paljaana rannikkoalu-
eila), näin tulisi menetellä. 

Valtateiden osalta, piirien suunnitelmien pohjalta tehdään keskitetty hoito-
luokkapäätös, joka esitetään eriifisellä kartalla. 

6.2 Talvihoitoluokat 

Seuraavat yleiskuvaukset kuvaavat ajo-olosuhteita talvisessa normaaliolosuh-
teissa. Poikkeavissa tilanteissa,esim. lumisateen aikana ja heti sen jälkeen laa-
tutaso voi poiketa esitetystä toimenpideajan puitteissa. Laadun tarkempi mää-
rittely on kohdassa 7.1. 

Talvihoitoluokka Is 

Tiet pidetään sellaisessa kunnossa, etteivät lumi ja jää vaikuta liikenteen suju-
vuuteen tai turvaffisuuteen. Tiet pidetään paljaina koko talven, mikä edellyttää 
suolan käyttöä. Pitkinä pakkaskausma, jolloin suolan käyttö ei ole mandollis-
ta, tien pinta voi olla myös osittain jäinen. Tavoitteena on liukkauden ennalta 
ehkäisy, koska tällä tieverkolla suurten liikennemä.arien vuoksi on mandollista 
saavuttaa toimenpiteille hyvä kustannus-hyötysuhde. 
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Talvihoitoluokka 1 

Tiet pidetään paljaina sydänyön tunteja lukuun ottamatta. Tien reunoilla ja 
ajokaistojen välissä voi olla ohutta loivareunaista polannetta, kuitenkin niin, 
että vähintään puolella tien poikkipinta-alasta pinta on paljas. Liukkauden on-
gelmatilanteet pyritaan estämään ennakoivalla liukkaudentoijunnalla. 

Talvihoitoluokka Ib 

Syksyisin ja keväisin tiet pidetään paljaina lumesta ja jäästä. Sydäntalven aika-
na tiellä voi olla riittävän pitävä ja tasainen lumi- tai jääpinta, korkeatasoisesti 
hoidettu polannepintainen tiestö. Polannepinta on höylätty ohueksi, jolloin 
päällysteen paljastuessa raideurat tulevat mataliksi ja leveiksi. Polannepinta 
säilytetään, jos sillä on mandoifista pitää riittävän hyvät ajo-olosuhteet. Olo-
suhteet tiestöllä poikkeavat rannikko seudun ja sisämaan välillä. 

Talvihoitoluokka II 

Riittävän hyvin hoidettu polannepintainen tiestö. Liikkuminen talvikelin mu-
kaista, mutta yllätyksetöntä. Teillä on yleensä pitävä polannepinta, joka on-
gelmakeleillä hiekoitetaan. Erikoiskohteet kuten esim. jyrkät mäet on yleensä 
hiekoitettu 

Talvihoitoluokka III 

Tiestöllä on pääosin tyydyttävät ajo-olosuhteet. Hoitotoimenpiteet on suhteu-
tettu tiestön geometrian mukaisesti, minkä vuoksi palvelutaso voi paikoittain 
vaihdella. Liukkauden torjunta vain ongelmallisimmilla keleillä. 

6.3 Kevyen liikenteen väylät 

Kevyen liikenteen väylien palvelutaso porrastetaan liikenteen määrän ja sen 
tarpeiden mukaan. Merkittävimmät tekijät ovat työ- ja koulumatkaliikenne 
sekä joukkoliikenteen palvelu sekä mandollisen pyöräilyliikenteen tarpeet. 
Väylät jaetaan edellä olevan mukaan kahteen luokkaan Ki ja K2. 

o Ki: Taajamissa ja sen läheisyydessä olevat väylät, joilla on paljon työ- ja 
koulumatkaliikennettä ja jotka toimivat johtavat joukkoliikenteen pysäkeil-
le. Väylien korkea palvelutaso mandollistaa säännöllisen ja turvallisen pyö-
räilyliikenteen. Väylät hoidetaan ennen liikenteen alkamista. 

o K2: Vähäliikenteisemmät, useimmin tilapäistä päivittäistä liikennettä palve-
levat väylät. Väylillä on riittävä, pääosin kävelyliikennettä tyydyttävä 
palvelutaso. 
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7 LAATUVAATIMUKSET 

7.1 Talvihoitoluokkien laatuvaatimukset 

Talvihoidon laatu mä.aritellaan seuraavien tekijöiden perusteella: 

o tien pinnan laatu vakaissa sääoloissa 
- kitkaja sen lämpötilaraja 
- tasaisuus 
- vaatimusten voimassaoloaika (paivä/yö) 

0 tien pinnan laatu jatkuvan lumisateen aikana 
- maksimilumisyvyys 

0 toiminnan nopeus sään/kelinmuutosten jälkeen 
- toimenpideajat (liukkaudentorjunta, lumenpoisto ja tasaus) 

Laatuvaatimukset koskevat varsinaisesti tien liikennöintiin vaikuttavaa ajora-
dan osaa. Tien muiden osien (liittymät, pientareet, bussipysäkit, erillisalueet) 
laatuvaatimukset esitetään toiminnallisten ohjeiden yhteydessä Talvihoidon 
menetelmäohjeessa. 

Teiden laatuvaatimukset normaaleissa talvioloissa on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Talvihoidon laatuvaatimuket normaaleissa talvioloissa. 

Talvi- Kitka Tasaisuus Lämpötila- Voimassa- 
hoito- (mm) raja oloalka' 
luokka __________ __________ (°C) (Ido) 
Is 0,3 - -6 aina 
1 0,3 10 -4 5-22 
Ib 0,25 20 - 5-22 
II karkea 30 - 6-22 
_______ polanne ____________ ____________ _____________ 
III karkea 30 - 6-22 
_______ polanne ____________ ____________ _____________ 

'liikenne paikallisesti toisin edellytä 

0 Kitkavaatimus edellyttää, että tienpinta täyttää sen vähintään puolella ajo- 
kaistan pinta-alasta. Kitka-asteikko on sidottu talvihoidon menetelmäoh-
jeissa esitettyyn kelikuvaukseen. 

0 Lämpötilarajaa (tien pinta) sovelletaan käytännön tilanteissa lämpötilan 
oletettava kehitys huomioon ottaen. 

0 Voimassaoloaika on vähintään taulukon mukainen, ellei liikenne paikalli-
sesti toisin edellytä. 

0 Lämpötilan ollessa raja-arvoa kylmempi luokkien Is ja 1 kitkavaatimus on 
0,25. 
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o Ib-luokassa kitkavaatimus on voimassa kaikilla lämpötiloilla. Tämä käytän-
nössa edellyttää tien ainakin osittaista paljaanapitämistä lämpöisinä 
sääjaksoina. 

o Luokissa II ja ffi ei ole tarkkaa kitka-arvovaatimusta, mutta niissä edelly-
tetäan liikenteen tarpeen mukaista riittävää kitkaa. 

o Luokassa II toteutetaan saannönmukainen ongelmakohteiden liukkauden- 
torjunta ja koko tiestöllä erityisillä ongelmakeleillä. Liukkaudentorjuntaa 
edesautetaan polanteen höyläyksellä. 

o Luokassa ifi hiekoitus toteutetaan pääsääntöisesti vain erityisilä 
ongelmakeleillä. 

o Lumen määrälle ei ole esitetty raja-arvoa, irtolumi edellytetään aurattavak-
si lumisateiden päätyttyä toimenpideajan puitteissa. 

o Tasaisuusvaatimus edellyttää, ettei ura ole jyrkkäreunainen (luokat 1, Ib), 
muissa luokissa urassa voi korkeintaan olla 10 mm:n reuna. Uran syvyys ei 
ifi-luokassakaan saa toimenpideajan aikana ylittää 40 mm. 

o Voimassaoloaikojen ulkopuolella noudatetaan hoitoluokkaa aihaisempaa 
vaatimustasoa, luokassa ifi kuitenkin niin, ettei tien käyttö kuitenkaan esty 
(lain mukainen miniinivaatimus). 

o Ohituskaistojen ja poistumisramppien laadun tulee vastata varsinaisen ajo- 
kaistan olosuhteita, jotta niiden käyttö on liikenteelle yllätyksetöntä. Kai-
kissa tilanteissa mm. liikenteen vähaisyyden vuoksi liukkauden poistaminen 
ei kuitenkaan aina ole mandollista. 

Sään muutostilanteissa, jolloin keli tiellä muuttuu, edellytetään taulukon 2. 
mukaisia toimenpideaikoja ja sallitaan esitetyn mukaiset lumimäärät ajoradan 
pinnalla lumisateen aikana. 

Taulukko 2. Talvihoidon laatuvaatimuket sään muutostilanteissa. 

Talvi- 
hoito- 
luokka 

Max. lumisyvyys 
(irtolumi/sohjo) 

(cm) 

Toimenpideaika __________ __________ 
lumen/sohjon 

poisto (h) 
liukkaudentor- 

junta (h) 
pinnan tasaus 

('vrk) 
Is 4/2 2,5 2 1 
1 4/2 3 2 1 
Ib 4/2 3 3 (suolaus) 

4 (hiekoitus) 
1 

_____________ 
II 8 4 6 3 
ifi 10 6 12 5 

o Liukkaudentorjunnan toimenpideaj alla tarkoitetaan aikaa laatutason alituk- 
sesta työn toteutuksen loppuun. Lumenpoistossa se tarkoittaa sateen päät- 
tymisestä varsinaisen ajoradan aurauksen loppuunsaattamiseen. 

o Vilkkaimmalla tiestöllä mustan jään tilanteissa liukkaudentoijunta toteute- 
taan ennakoiden ilman toirnenpideaikaa. 

o Lumen maksimimäärät koskevat normaaleja luniisateita. Poikkeuksellisissa 
luniimyrskyissa. (muutama kerta vuodessa) arvot voivat ylittyä. 



Teiden talvihoito 	 19 
LAATU VAATIMU KSET 

o Lumen syvyydellä tarkoitetaan vallitsevaa tilannetta ajoradalla, myös lii-
kenteen kasaamaa lunta, ei kuitenkaan tuulen muodostamia paikoittaisia 
kielekkeitä. 

o Lumikielekkeet poistetaan toimenpideajan puitteissa niin, etteivät ne vaa-
ranna liikennettä. 

7.2 Kevyen liikenteen väylien laatuvaatimukset 

Kevyen liikenteen väylien hoidon keskeiset vaatimukset ovat: 
o hoidon oikea-aikaisuus, jolla mm. estetään liikenteen mandollinen siirtymi-

nen ajoradalle 
o turvalliseen liikkumiseen riittävä kitka 
o lumiesteet eivät estä pyöräilyä ja lastenvaunujen käyttöä. 

Taulukko 3. Kevyen liikenteen väylien laatuvaatimukset. 

Hoitoluokka 	Laatuvaatimukset 

Kl 	 * Hoidetaan ennen liikenteen alkua. 
* Päätien vieressä olevat väylät aurataan heti päätien jälkeen. 
* Max. irtolumen syvyys sateen aikana 3 cm 
* Riittävä kitka pyöräilyyn ja kävelyyn. 
* Toimenpideaika 2/4 h (liukkaudentorj ./lumenpoisto) 

1(2 	 * Väylät hoidetaan vilkkaiden väylien jälkeen. 
* Max. irtolumen syvyys sateen aikana 4 cm. 
* Toimenpideaika 4/6 h (liukkaudentorj ./lumenpoisto) 

o Laatuvaatimukset ovat voimassa klo 6 - 22, ellei liikenne paikallisesti toisin 
edellytä. 

o Niillä leveämmillä väylillä, joilla on päivittäistä potkukelkka ja pulkkalii-
kennettä, väylän reunaan jätetään hiekoittamaton alue. 

o Välittömästi tien vieressä olevan kevyen liikenteen väylän polannepinta pi-
detään riittävän vaakatasossa, ettei pyöräliikenne ajaudu varsinaiselle 
ajoradalle. 

o Väylien tasaushöyläys tehdään mikäli mandollista karhennetuksi, välttäen 
pyöräilyä haittaavia uria tai pinnan tiivistymistä ja kiillottumista. 

° Keväällä edesautetaan pyöräilyä riittävällä sohjoontuvan polanteen 
poistolla. 
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