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ALKUSANAT 

Talvihoidon menetelmäohje sisältää kuvaukset lumenpoistossa, liukkau-
dentorjunnassa ja polanteen tasauksessa käytettävistä koneista lisälaitteineen 
sekä erilaisiin olosuhteisiin soveltuvista menetelmistä. Lisäksi annetaan ohjeet 
mm. liukkaudentorjunnassa käytettävistä materiaaleista. 

Ohje antaa kunnossapitokoneiden kuljettajille ja työnjohdolle kuvan nykyisistä 
tekniikoista edesauttaen kuhu nkin tilanteeseen parhaiten soveltuvan tyäyksi-
kön ja menetelmän valintaa. Ohje soveltuu käytettäväksi myös katujen, 
kaavateiden ja yksityisten teiden talvihoidossa. 

Ohjeessa esitetyillä tekniikoil la saavutetaan talvihoidon laatuvaatimusten ja 
toimintalinjojen mukaiset tavoitteet. 

Liukkaudentorjunnassa esiintyvien tienkäyttäjä- ja ympäristöongelmien 
vähentämiseksi ohjeessa on erityisesti kiinnitetty huomiota oikeisiin suolan 
käyttömääriin ja menetelmiin. 

Ohjeessa on korostettu kunnossapitokoneiden erikoisasemaa liikenteessä ja 
erityisesti tieliikennelainsäädännössä annettujen poikkeussäännösten sovelta-
mista talvihoitoon. 

Talvihoito-ohjeen 11-osan on valmistellut työryhmä: 

Auno Pekka, Lapin tiepiiri 
Havu Kullervo, tiehallitus 
Honkakuru Kalle, Vantaan tiemestaripiiri 
Inkala Jorma, Uudenmaan tiepiiri 
Kuoppala Jaakko, Keski-Suomen tiepiiri 
Poikolainen Martti, Jyväskylän tiemestaripiiri 
Raukola Tapio, Tampereen tuotantotekninen kehitysyksikkö 
Takala Matti, Ilmajoen tiemestaripiiri 

Sää- ja kunnossapitoliitteen on kirjoittanut meteorologi Yrjö Pilli-Sihvola 
Kymen tiepiiristä. 

Tällä ohjeella kumotaan edellinen ohje TVH 743 945 vuodelta 1986. 
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JOHDANTO 

1 JOHDANTO 

Tässä talvihoito-ohjeen 11-osassa esitetään lumenpoisto-, liukkaudentorjunta-
ja tasaustyömenetelmiä. 

Talvihoidon yleiset tavoitteet ja politiikat on esitetty ohjeen 1-osassa. 

Talvihoitokaluston ja menetelmien kehittäminen on viime vuosina ollut voi-
makasta. Pontimena kehitykselle ovat olleet toimenpideaikojen lyhentäminen 
sekä työn laadun, tehokkuuden ja taloudellisuuden parantaminen, ja toisaalta 
pohjavesien suolaantuminen eräillä alueilla. 

Liukkaudentorjunnassa pyritään vähentämään suolan käyttää uusien menetel-
mien, Iluossuolauksen ja kostutetun suolan käytöllä. Niiden myötä on kehitetty 
suolaliuoksen valmistus- ja levityslaitteita. 

Lähtöjä on nopeutettu helpottamalla laitteiden asentamista ja kehittämällä 
suolasäiliöitä ja -levittimiä. 

Aurauskalustoon on kehitetty kaksoisterä- ja teleskooppiaurat. Alusterät 
soveltuvat entistä paremmin polanteen tasaukseen ja niiden kiinnittäminen 
autoon on tehty helpommaksi ja nopeammaksi. Alusterän käyttö vähentää 
kalliimman ja hitaamman tiehöylän käyttää lumipolanteen tasaustöissä. 

Sivuauran käyttö on yleistynyt suuresti. Sivuaura nopeuttaa erityisesti yli 7 
metriä leveiden ajoratojen aurausta ja vähentää aurauskertoja. 

Myös alemmalla tieverkolla sivuauran käyttö vähentää aurauskertoja, sillä 
linja-autopysäkit ja levennykset saadaan aurattua samanaikaisesti. 

Toimenpideketjua auraus, liukkaudentorjunta on nopeutettu siten, että suola 
tai hiekka levitetään auraustyön yhteydessä. Aurauksen yhteydessä on alettu 
käyttää alusterää sekä polanteen tasaukseen että lumen/sohjon poistoon. 

Liikennesäännöissä on tienpitoajoneuvoille annettu useita poikkeussään-
nöksiä, jotka mandollistavat työn kannalta tarkoituksenmukaisen liikkumisen 
ja jouduttavat työn tekemistä. 

Koska poikkeava käyttäytyminen liikenteessä voi johtaa muun liikenteen vää-
riin tilanneaMointeihin tulee tienpitoajoneuvon kuljettajan tuntea ja hallita 
liikennesäännökset hyvin sekä ottaa huomioon muu liikenne mandollisimman 
tarkasti. 
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2 TALVIHOIDON TAVOITTEET 

Talvikunnossapidon keskeisiä tavoitteita ovat liikenneturvallisuus ja liikenteen 
sujuvuus. Tien käyttäjän kannalta on tärkeää, että ajo-olosuhteet ovat mah-
dollisimman tasaiset ja yllätyksettämät. Hoidon tasotavoitteet ovat voimassa 
koko maassa. Tavoitekuntoarvot on sidottu lämpötilaan, minkä vuoksi tavoit-
teiden mukainen laatu on käytännössä erilainen maan eri osissa. Talvikun-
nossapidon taso määritellään tavoitekunnon, toimenpideajan ja tavoitekunnon 
voimassaoloajan perusteella. 

Toimenpideajalla tarkoitetaan aikaa, jonka kuluessa toimenpide tehdään. 
Lumenpoistossa se tarkoittaa ajoradan ja muiden vilkkaiden alueiden puhdis-
tamista. Pientareet aurataan heti tilanteen salliessa. 

Tien kuntotavoite määräytyy kunnossapitoluokan mukaan. Luokitus on 
valtakunnallinen ohje, mutta piirit voivat päättää siihen tiejaksoittaisia poik-
keuksia paikallisten olosuhteiden mukaan. Valtakunnallisella päätieverkolla 
pyritään noudattamaan yhtenäistä käytäntöä ja laatua. 

Kunnossapitoluokan mukaiset kuntotavoitteet: 

Kp-luokka 	KVL (ohjeell.) 	Tavoitekunto 	Liukkaus, alaraja 

Isk 	 (>6000 2-ajor.) 	4 	 0,30 
Is 	 (>6000 1-ajor.) 	4 	 0,30 

(1500...6000) 	4 	 0,30 
II 	 (200...1500) 	 3 	 0,25 
III 	 (<200) 	 2 	 0,15 
IV 	 (kev. liik. tiet) 	3 	 0,25 

lsk-...l-teiden kitkavaatimus on voimassa, kun suolan kohtuullisella käytöllä 
saavutetaan haluttu tulos (tienpinta lämpimämpi kuin -7 °C). Muulloin, mm. 
pakkasliukkauden vuoksi, noudatetaan kuntoarvon 3 vaatimusta 0,25. 

Kun tiejakson kunnossapitoluokka muutetaan esimerkiksi I:stä ll:een, voidaan 
liukkauden, lumisuuden ja tasaisuuden osalta noudattaa eri tavoitetasoa, josta 
on erikseen sovittu. 

Talvihoidon tarkemmat ja soveltavat toimintalinjat laitoksen johto päättää aina 
erikseen. Laitostasoiset talvihoidon tulostavoitteet ohjaavat tavoitekunnon 
saavuttamista varsinkin Isk-... 1-kunnossapitoluokan teillä. Tulostavoite mita-
taan tällä hetkellä tavoitekunnon alitusprosentin avulla, joka saadaan laadun- 
seurannan tuloksena. 
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Taulukko 2.1: Teiden talvihoidon kuntoluokitus 

Kuntoarvo 1 2 3 4 5 
Muuttuja 

1 	LIUKKAUS 
- 	kitka-arvo 0,00- 0,15 0,15 - 0,25 0,25 - 0,30 0,30 - 0,45 0,45- 1,00 
- 	tien pinnan kuvaus pääkallokeli kuiva jää- tai karkea jää- paljas ja mär- paljas ja 

tai muuten lumipolanne tai lumipolan- kä tai ajouri- kuiva 
erittäin liukas ne pakkas- en välissä 

säällä polanteet 

II LUMISUUS 
- 	pakkaslumi >50 mm <50 mm <30 mm <20 mm 
- 	suojalumi > 40 mm <40 mm <25 mm <15 mm 
- 	sohjo >30 mm <30 mm <20 mm <10 mm 
- 	kinostuneisuus paikoitellen kielekJeitä kielekkeet kielekkeet 

kulkuvaikeuk- ulottuu tien yli ulottuvat ulottuvat 
sia, auto voi tai ajor. reu- siellä täällä siellä täällä 
Juuttua kinok- nalla lunta yli ajokaist.; 1,5 m:n etäis. 
seen kiinni kohtalaisesti ajonopeutta reunaviivasta 

- ajonop. pai- voidaan jou- tai pääli. 
koin hiljennet- tua hiljentä- reunasta; no- 
tävä mään peutta ei 

yleensä tarvit- 
se hiljentää 

III TASAISUUS 
- 	urat >30 mm <30 mm <20 mm <10 mm 
- 	muu epätasaisuus polanne hyvin pol. runsaasti polanne ta- polannekais- 

epät.; mah- syöpymiä tai sainen, taleiden pak- 
dollisesti häiritsevää mand. epä- suus liik. 
kynnysmäisiä kuoppais.; tasaisuudet käyttämällä 
kuoppia, ajonopeutta eivät juuri tieosalla 
ajonopeutta paikoin hiljen- häiritse ajoa < 10 mm 
hiljennettävä nettävä 
ja epätas. 
kohtia varot- 
tava 

Kun tavoitekunnon on havaittu alittuvan, tie saatetaan vaadittuun kuntoon 
toimenpideajan kuluessa: 

Kp-luokka 	Liukk.torj. Lumenpoisto Sohjonpoisto Häyläys 

Isk, Is 	2 h 2,5 h 2,0 h 1 vrk 
2h 3,Oh 2,5h lvrk 

II 	 4 h 4,0 h 4,0 h 3 vrk 
III 	 6 h 6,0 h 6,0 h 5 vrk 
IV 	 4 h 4,0 h 4,0 h 2 vrk 

Myös suolauksen jälkeinen sohjonpoisto tulee toteuttaa Isk-, ls- ja 1-teillä 
viimeistään 2 h:n kuluessa suolauksesta. Liukkaudentorjunta tulee mah-
dollisuuksien mukaan tehdä samanaikaisesti aurauksen kanssa. Vaarallisiksi 
muodostuneet urat polanteessa on höylättävä pois mandollisimman nopeasti 
toimenpideajasta riippumatta. 
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Volmassaoloajat: 

Isk- Ja Is-luokat 
- tasotavoitteet ovat voimassa jatkuvasti. 

1-luokka 
- tasotavoitteet ovat voimassa jatkuvasti paitsi sydänyön tunteina, jolloin 

sallitaan laatutaso 3 
- teiden tulee olla tavoitetasossa liikenteen vilkastuessa, noin klo 5.00 

mennessä. 

11-luokka 
- tavoitteet ovat voimassa arkipäivinä n. klo 6.00 - 22.00 sekä viikonloppuina 

päiväsaikaan (piiri määrittelee tapauskohtaisesti) 
- muina aikoina vähintään laatutaso 2. 

lIl-luokka 
- tavoitteet ovat voimassa arkipäivinä n. klo 6.00 - 22.00 sekä viikonloppuisin 

päiväsaikaan (piiri määrittelee tapauskohtaisesti) 
- muina aikoina liukkaus vähintään laatutaso 2 ja lumen määrä korkeintaan 

10 cm. 

IV-luokka (kev. liik. tiet) 
- kuten kp-luokassa II. 
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3 TIENPITOAJONEUVOJA KOSKEVAT 
POIKKEUSSÄÄNNÖT 

3.1 Kuljettajan vastuu 

Tiepitoajoneuvojen on noudatettava samoja liikennesääntöjä ja määräyksiä 
kuin muidenkin tienkäyttäjien /1/. Silloin, kun toimitaan poikkeussäännösten 
mukaan, tienpitoajoneuvojen kuljettajien tulee noudattaa erityistä varovaisuut-
ta, koska poikkeava liikennekäyttäytyminen on usein ennalta-arvaamatonta 
ja yllättävää ja lisää onnettomuusriskiä. 

Tienpitoajoneuvon kuljettaminen tapahtuu kaikissa olosuhteissa kuljet-
tajan vastuulla. 

Tienpitoajoneuvoja koskevat tieliikennelain ja -asetuksen mukaiset poik-
keussäännöt ovat seuraavat: 

3.2 Tieliikennelaki 

48 § 3. ja 4. momentti: Poikkeussäännös. Säännöksessä annetaan tienpito-
ajoneuvoille 8-12, 26-28 ja 33 §:ssä mainituissa tapauksissa oikeudet 
poikkeavaan liikennekäyttäytymiseen ja korostetaan sitä, että tällöin on 
kuitenkin aina noudatettava olosuhteiden edellyttämää erityistä varovaisuutta. 
Vaaratilanteita ei synny, kun tienpitoajoneuvoa kuljetetaan siten, että muulle 
liikenteelle jää riittävästi aikaa väistämiseen ja tilanteen tajuamiseen. 

8 §: Tien eri osien käyttö. Ajoneuvoa on pääsääntöisesti kuljetettava 
ajoradalla. Tienpitoajoneuvoa voidaan kuitenkin työn vaatiessa kuljettaa 
muuallakin kuin ajoradalla kuten pientareella, kevyen liikenteen tiellä ja jalka-
käytäväliä. 

9 §: Ajoneuvon paikka ajoradalla. Ajoneuvoa on pääsääntöisesti kuljetet-
tava ajoradan oikeassa reunassa. Tienpitoajoneuvoa saa kuitenkin työn niin 
vaatiessa kuljettaa aurausta, suolausta ja hiekoitusta suoritettaessa tien 
keskellä ja siten kohtaavan liikenteen kaistalla. 

On kuitenkin muistettava, että mäen harjanteille tultaessa tai muutoin näky-
vyydeltään rajoitetussa paikassa väitetään mandollisuuksien mukaan tien 
keskellä ajamista tai siirrytään kohtaavan liikenteen kaistalle vain niin vähän 
kuin mandollista, koska tilanne kohtaavan ajoneuvon kuljettajalle voi olla outo 
ja kaikkien kuljettajien reaktiokyky tai -aika ei riitä nopeisiin väistöihin tai 
edessä olevan tilannekuvan muodostamiseen. Mikäli työtä ei voida muutoin 
tehdä (esim. tasaushöyläys tai lumensiirto), tulee paikalla järjestää liikenteen 
ohjaus. 
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Kaksisuuntaisella ajoradalla oleva koroke tai muu vastaava laite on sivuutetta-
va oikealta. Tienpitoajoneuvo voi kuitenkin työn vaatiessa sivuuttaa korokkeen 
tai liikenteenjakajan vasemmalta puolen. Tämä on muulle liikenteelle niin 
yllättävää, että sitä tulisi välttää, jos mandollista. Sen voi tehdä vain silloin, 
kun muuta liikennettä ei ole ainakaan tiellä, jolle käännytään. Käytännössä 
siitä on ollut huonoja kokemuksia. 

10 §: Ajoneuvojen välinen etäisyys. Etäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon 
on pääsäännön mukaan pidettävä sellaisena, ettei päälleajon vaaraa ole. 
Lisäksi muuta liikennettä hitaammin ajavien on pidettävä toisiinsa sellaiset 
etäisyydet, että ohittava ajoneuvo voi vaaratta ajaa niiden väliin. Tienpitoajo-
neuvot voivat kuitenkin auraus- tai tasaustöissä ajaa peräkkäin, porrastettuna. 
Niiden välin tulee kuitenkin olla sellainen, että yhden tienpitoajoneuvon 
ohittaminen kerrallaan on mandollista. Useamman kuin kanden auton ryhmä 
on ohitettava ensimmäisen ja toisen auton välistä. Liian pieni etäisyys aiheut-
taa sen, että ajoneuvojen väliin jäävä lumivalli tai höylän karhe on lyhyellä 
välietäisyydellä vaikea ylittää. Etäisyyttä tulisi muutella olosuhteiden ja 
työmenetelmien mukaan. 

11 §: Ryhmittyminen. Ajoneuvojen on ennen kääntymistä ryhmityttävä 
hyvissä ajoin. Tienpitoajoneuvo voi kuitenkin työn vaatiessa ryhmittyä liiken-
nesäännöistä poikkeavasti. Tällöin on kuitenkin muulle liikenteelle osoitettava 
riittävän ajoissa poikkeava ajotapa. 

12 §: Kääntyminen. Kääntyminen ei saa aiheuttaa vaaraa tai tarpeetonta 
haittaa muille samaan suuntaan kulkeville. Tienpitoajoneuvo voi kuitenkin työn 
vaatiessa kääntyä liikennesäännöistä poikkeavasti. Tällöin on ehdottomasti 
näytettävä hyvissä ajoin suuntavilkulla kääntymissuunta ja vältettävä yllättä-
vää kääntymistä. Suuntavilkkua on käytettävä riittävän ajoissa, ettei kääntymi-
nen tapandu yllättävästi. 

14 §: Väistämisvelvollisuus. Tienpitoajoneuvoille ei ole annettu oikeutta 
poiketa väistämisvelvollisuudesta (Ks. TLA 52 § 3.mom.). 

16 §: Kohtaaminen. Kohtaamisessa sivuuttaminen tapahtuu, ellei liikennettä 
ohjata, aina oikealta. 

17 §: Ohittaminen. Edellä kulkeva ajoneuvo on ohitettava vasemmalta. 
Vasemmalle kääntyvä ajoneuvo on ohitettava oikealta. Varoitusvilkkua 
käyttävän tienpitoajoneuvon saa ohittaa joko vasemmalta tai oikealta 
erityistä varovaisuutta noudattaen. 

Aura-auton ohittaminen on usein hankalaa ja erityisesti oikealta ohittaminen 
mandotonta. Tämä tulee auratessa ottaa huomioon ja antaa tilaisuus turvalli-
seen ohittamiseen hiljentämällä nopeutta tai pysäyttämällä. Yleisin tällainen 
tilanne esiintyy normaalissa aurauksessa lumipölyn takia ja toisaalta kapeilla 
teillä, joilla leveän aura-auton ohittamistila on kapea. Samanlainen tilanne 
syntyy moottoriteiden aurauksessa ja höyläyksessä kun aurausyksikköön 
kuuluu kaksi tai useampaa peräkkäin kulkevaa tienpitoajoneuvoa. 
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20 §: Peruuttaminen tai kääntyminen. Peruuttaminen tai kääntyminen ajo- 
radalla on aina muulle liikenteelle yllättävää ja se onkin kielletty, ellei se 
tapandu muuta liikennettä vaarantamatta tai estämättä. Yllättävyytensä lisäksi 
peruuttaminen saattaa aiheuttaa jarrutusmatkan virhearvioinnin ja siten 
peräänajon mandollisuuden. 

26-28 §:t: Pysäyttäminen ja pysäköinti. Säännöksissä määrätään missä 
saa pysäyttää tai pysäköidä ja miten sen tulee tapahtua sekä annetaan 
molempia koskevat kiellot. Tienpitoajoneuvon saa kuitenkin näistä sään-
nöksistä poiketen tilapäisesti tienpitotyössä pysäyttää ja pysäköidä työn 
vaatimalla tavalla edellyttäen, ettei muuta liikennettä ilmeisesti vaaranneta. 

Edellä olevien säännösten osalta voidaan todeta, että pysäyttäminen tai 
pysäköinti saa aiheuttaa haittaa mutta ei vaaraa. Pysäytettäessä näkyvyy-
deltään rajoitettuun paikkaan kuljettaja ohjaa liikennettä käsimerkein. 

33 §: Pihakadulla ajaminen. Säännöksessä määrätään miten pihakadulla 
saa ajaa. Tienpitoajoneuvoa saa käyttää ja kuljettaa tämän pykälän estämättä 
sopeuttamalla kulun muun liikenteen mukaan aiheuttamatta sille vaaraa. 

3.3 Tieliikenneasetus 

9 §: 2. mom.: Poikkeussäännös. Säännöksellä annetaan tiepitoajoneuvoille 
liikkumismandoliisuus myös moottoriteiden kaikissa osissa sekä pysähtyminen 
ja pysäköiminen työn suorituksen edellyttämällä tavalla muuallakin kuin 
pysähtymis- ja pysäkoimisalueilla. Poikkeussäännäs sallii myös ajoratojen 
välisen poikittaistien (keskikaistan ylityskohta) käytön, mutta tienpitoajoneuvon 
on aina väistettävä moottoritien muuta liikennettä. 

52 § 3. mom.: Poikkeussäännös. Tämän säännöksen mukaan voidaan tar-
peellista varovaisuutta noudattaen poiketa liikenteenohjauslaitteella osoite-
tusta muusta määräyksestä kuin: punaisesta lii kennevalosta, pakol 1 isesta 
pysähtymisestä, väistämisvelvoll isuudesta risteyksessä ja kohdattaessa 
sekä nopeusrajoituksista. Näiden noudattamisesta ei voi poiketa millään 
perusteella. Vaikka säännös sallii ajamisen kääntymiskieltojen vastaisesti, on 
väistämisvelvollisuutta aina noudatettava. 
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3.4 Erivapaudet 

Tielaitoksella on parikymmentä liikenneministeriön myöntämää tienpitoajoneu-
vojen rakennetta ja käyttöä koskevaa erivapautta. 

Ajoneuvolainsäädäntö uudistetaan vuoden 1993 alussa. ETAIEY:n yhteydes-
sä erivapauksien saanti vaikeutunee ja ne myönnettäneen kilpailuestesyistä 
tienpitoajoneuvoille yleensä eikä enää tielaitokselle. Vanhat erivapaudet ovat 
voimassa vuoden 1994 loppuun, minkä jälkeen ne voidaan tarpeen vaatiessa 
uusia. 

Em. erivapaudet on aikanaan lähetetty tiepiireille. Ne on pidettävä ajossa 
mukana silloin, kun ajoneuvon käyttö tai rakenne sitä edellyttävät. 
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4 TALVIHOITOSUUNNITELMA JA ENNAKKO- 
VALMISTELUT 

4.1 Pääperiaatteet 

Tehokas toimintalinjojen mukainen talvihoidon toteutus edellyttää, että ennen 
talvikauden alkua laaditaan tiemestaripiireittäin hoitotöitä koskeva suunnitel-
ma. 

Suunnitelman keskeisimpiä osia ovat kartalla (esim. tierekkartta 1:200 000) 
esitettävät reittisuunnitelmat. Ne laaditaan erikseen lumenpoistosta, liuk-
kaudentorjunnasta ja tasaushöyläyksestä, missä kukin reitti esitetään omalla 
värillään. Lisäksi määritellään käytettävä peruskalusto lisälaitteineen. 

Reittisuunnitelmat voidaan esittää tarkempana luettelona, josta ilmenee 
kunkin reitin tiestö: 

- tienumero työskentelyjärjestyksessä 
- kunnossapitoluokat 
- 	tiepituudet 
- 	käytettävät työyksiköt lisälaitteineen 
- toimenpideaika yhteensä. 

Lisäksi laaditaan vaihtoehtoisia reittisuunnitelmia konerikkojen ja muuttuvien 
olosuhteiden varalle. Lopuksi suunnitellaan materiaalitarve (suola + hiekka) 
ja päätetään käytettävistä terätyypeistä. 

Tavoitettavissaolosta ja säänseurannasta tehdään erillinen osasuunnitelma, 
josta henkilöstön kanssa sovitaan talvikauden ajaksi kunkin tiemestaripiirin 
päivystysjärjestelmän mukaisesti. 

Tavoitettavissaolosta, säänseurannasta, yöpäivystyksestä ja siirretystä 
työajasta laaditaan vuorolistat. Lisäksi esitetään työaikajärjestelyt hankalien 
sääjaksojen varalle. 

Laatutason mittaussuunnitelmat tehdään piirin ohjeiden mukaisesti. 
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4.2 Lumenpoistosuunnitelma 

Aurausreittisuunnitelma on lumenpoistosuunnitelman keskeisin osa. Kullekin 
reitille valitaan sellainen yksikkö (kone + lisälaitteet), joka pystyy hoitamaan 
osuutensa toimenpideajassa. Kyse on peruskoneiden määrän ja auratyyppien 
sekä työmenetelmien oikeista valinnoista. 

Reitin määrittelyyn voidaan käyttää ATK-ohjelmaa, jolla voidaan tarkistaa se, 
kuinka hyvin toimenpideaika toteutuu koko tieverkolla ja millaisia ajallisia 
viiveitä eri tiejaksojen osalle muodostuu. Ohjelman käyttö mandollistaa eri 
reittivaihtoehtojen toimivuuden vertailun. 

/ 

TUONIK 

ILI4JOU 
T 

XOSXENJCORU 	 -. 
/• .. -,..-. ., - ---. 	 JANoI 

1 UOL-51 Reitti 1 
TU SICULA 	 2 VSX-846 Reitti 

T 	 3 UNC-2l 1eiffi 3 	 11111 
4 VRN-338 Reitti 4 
5 Ala-ICor Reitti 5 

Kuva 4. 1: 	ATK:lla laadittava aurausreittisuunnitelma mittakaavassa 1:200 000, 
Ilmajoen tm-piirissä. 

Piirien ja tiemestaripiirien rajoilla toimenpiteet ajoitetaan niin, että sama 
laatutaso säilyy. Kaupunkien ja kuntien kanssa sovitaan yhteistoiminnasta: 

* rajakohdissa 
* kevyen liikenteen teiden hoidossa 
* lumen poiskuljetuksesta taajamissa 
* yhteisten urakoitsijoiden käytössä 
* hoitoalueiden vaihdossa. 
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4.3 Tasaussuunnitelma 

Höyläyskaluston määrä on viime vuosina vähentynyt, mutta toisaalta on 
kehitetty tasaukseen sopivia kuorma-auton alusteriä, joilla alemman luokan 
tiestön tasaukset voidaan tehdä melko kattavasti. Raskasta tiehäyläkalustoa 
käytetään vilkkaimmilla teillä. 

Tasaussuunnitelman peruslähtökohtana on se, että tiehöyfää käytetään ns. 
jääpolanteen tasaukseen, jota yleensä esiintyy vilkkaimmalla tiestön osalla. 
Kuorma-autoa alusterineen käytetään alemman tieverkon lumipolanteen 
tasaukseen. 

4.4 Liukkaudentorjuntasuunnitelma 

Liukkaudentorjunta on talvihoidon vaikein ja ajoitukseltaan kriittisin tehtävä. 
Liukkaudentorjunta suunnitellaan siten, että työt tehdään toimenpideajassa ja 
ettei suolan aiheuttama ympäristökuormitus muodostu kohtuuttomaksi. 

Suolan käyttö pohjavesialueiden kohdalla vaatii erityistä huolellisuutta ja 
tarkkuutta, unohtamatta tienkäyttäjien ajoturvallisuutta. 

4.5 Aurausviitoitus 

Turvallisen talvikaudenaikaisen ajoradan leveyden määrittämiseksi ja toisaalta 
yliaurausten estämiseksi teiden reunoille, mandollisiin kaventuviin ja muihin 
auraustyölle vaaraa aiheuttaviin tienkohtiin asetetaan aurausviitat ennen 
maan routaantumista. Viittojen perusteella kuljettajat voivat määrittää auraus-
linjan lumivallin puuttuessa. 

Aurausviitat asetetaan kaikille teille, koska reunan määrittely on tärkeää 
liikenneturvallisuuden takia tien leveydestä riippumatta. Viitoitus voidaan 
jättää tekemättä seuraavanlaisissa tapauksissa: 
* Yli 9 m leveiltä teiltä, jos niiden KVL < 3000 ja luiskakaltevuus 1:3 tai 

loivempi. Tällöinkin merkitään kaarteet, joiden kaarresäde on < 1000 m. 
* 	Hyvin valaistuilta> 9 m leveiltä teiltä. 
* Korotetun kevyen liikenteen tien kohdalla, toinen tienpuoli saattaa tarvita 

viitoituksen. 
* Kun tiellä on reunapaalut tai kaiteet. 

Myös kevyen liikenteen teille asetetaan viitat samoin periaattein. 
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Taulukko 4.1: Aurausvllttojen välimatkasuositukset. 

Tien 
suuntaus 

Viittaväli eri tieleveyksiHä m 

<6,0 6,0-7,0 7,0-9,0 > 9,0 

Suora 80 100 120 150 

Loivasti kaarteinen 60 70 90 120 

Mutkainen 40 50 70 80 

Aurausviittojen sijoituksessa päällystetyillä ja sorateillä otetaan huomioon tien 
reunan epätaisuus seuraavasti: 

Jos päällystetyn tien pientareelta puuttuu reunamursketta, voi päällysteen ja 
pientareen korkeusero suistaa auton tieltä. Tämän vaaran estämiseksi tulee 
reunamursketta lisätä näihin kohtiin. Ellei se ole mandollista, viitat asetetaan 
päällysteen reunaan. Samalla tavalla menetellään, jos reuna on muutoinkin 
epätasainen. Viitta asetetaan yleensä yli 8 m leveillä teillä pientareen ja 
luiskan taitteeseen ja kapeammilla teillä 0,1 metrin etäisyydelle luiskan 
taitteesta ulospäin. 

Viitat voidaan pystyttää joko viitoituslaitteilla tai miestyönä. Viittaa kallistetaan 
asetettaessa eteen ja ulospäin, jolloin niiden katkeamismandollisuus auratta-
essa pienenee. 

Kaikissa tapauksissa tie aurataan 0,15 - 0,20 m:n etäisyydelle aurausviitasta. 
Jos viitta katkeaa, sen tilalle tulee asettaa uusi yliaurauksen tai muiden 
ajoneuvojen tieltäsuistumisen estämiseksi. 

Viittamateriaalina käytetään joko puu-, bambu- tai muoviviittoja, joiden pituus 
vaihtelee yleensä 1,5 - 2,0 metriin. Pääteillä suositellaan käytettäväksi 
heijastimin varustettuja bambu- tai muoviviittoja ja alemmalla tieverkolla 
puuviittoja. Katajaviittoja ei käytetä luonnonsuojelullisista syistä. 
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Kuva 4.2: 	Viitoitusautomaatti kevytkuorma-autossa. 

r 

Kuva 4.3 
	

Aurausviittojen pystytyslaite traktorissa. 
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5 LUMENPOISTOKALUSTO 

5.1 Peruskoneet 

Lumenpoiston eri tehtävissä käytetään kaikkia tiemestaripiirien käytössä 
olevia koneita, joita ovat: 

* kuorma-autot: kaikkiin lumensiirtotehtäviin 
* kevyet kuorma-autot: kevyen liikenteen teiden lumen auraukseen ja 

pienten lumimäärien auraukseen koko tieverkolla 
* pakettiautot: pienten lumimäärien auraukseen 
* traktorit: pienten lumimäärien auraukseen koko tieverkolla, lumen kuor-

maukseen ja siirtoon sekä lisälaitteilla varustettuna muihin lumenpoisto-
tehtäviin 

* tiehöylät: nuoska- ja sohjolumen auraukseen pää- ja taajamateillä sekä 
vallien madaltamiseen koko tieverkolla 

* pyöräkuormaajat: lumen kuormaukseen ja siirtoon. 

Auraustyä edellyttää peruskoneelta tieliikennelainsäädännössä vaadittavien 
varoituslaitteiden ja työssä muutoin tarvittavien lisävarusteiden asentamista ja 
ku nn ossapitoa sekä mukana pidettäviä tarvikkeita konekohtaisten tarpeiden 
mukaan seuraavasti: 

* aurauspuskuri 
* 	varoitusvilkut 
* auraus- ja työvalot 
* leveyttä osoittavat valot (sivuaura), heijastimet ja maalaukset 
* 	lumi/jääketjut 
* hiekkaa painokuormaksi pyöräpidon parantamiseen ja tieltä suistuneiden 

auttamiseksi. Kevyissä kuorma-autoissa painokuorma etuakselipainon 
ylityksen estämiseksi. 

5.1.1 Peruskoneiden valmiutta ylläpitävät toimenpiteet 

Peruskoneiden huollot ja korjaukset tehdään heti töiden salliessa siten, että 
koneet ovat käyttökunnossa seuraavan auraustarpeen syntyessä. Laajemmat 
ennakkohuollot tehdään vuosihuoltosuunnitelmien mukaan. 
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5.2 Lumenpoistolaitteet 

Talvihoidossa käytettävistä peruskoneisiin kytkettävistä lisälaitteista esitellään 
seuraavissa kappaleissa lumenpoisto- ja liukkaudentorjuntalaitteet. Perus-
koneina käytetään eri tehtävistä ja paikallisista olosuhteista riippuen kuorma- 
autoja, kevyitä kuorma-autoja, traktoreita, tiehöyliä, pyöräkuormaajia ja 
pakettiautoja. 

5.2.1 Lumiaurat 

Kuorma-autoon, tiehöylään ja traktoriin sopivat seuraavanlaiset aurat: kärkiau-
ra, vinoaura, kaksoisteräaura, teleskooppiaura, nivelaura, kääntöaura, aluste-
rä, alueaura, sohjoaura ja sivuaura. (TOP-kortit kp 502, 510 ja 511). 

Lumiauran aurauskulma on tien pituussuunnan ja auran terän välinen kulma, 
joka on kärki- ja vinoauroissa ja osassa alusteriä kiinteä. 

Sivu-, kääntö- ja alueauroissa ja eräissä alusterissä aurauskulmaa voidaan 
muutella. Teräkulma on terän ja tienpinnan välinen kulma, joka vaihtelee 
35400 välillä, mutta on sohjoauroissa> 900. 

Kuva 5. 1: 	Lumiauran työ kulmat. Aurauskulma (c) ja teräkulma (d). 
Höyläyksessä puhutaan vastaavasti höyläyskulmasta ja leikkauskul-
masta. 

Kärkiauraa käytetään nykyisin verrattain vähän, koska se heittää lunta myös 
vastaantulijoiden kaistalle ja hidastaa samalla aurausnopeutta. Sitä käytetään 
vain runsaassa lumessa tai kun tie on tukkeutunut. 
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• 	 1 	 - 

Kuva 5.2: 	Lapissa käytettävä 1990-luvun korkeasiipinen kärkiaura. 

Vinoaura on nykyisin eniten käytetty aura. Vinoauroja hallitaan hydraulisesti. 

Kääntöaura on aurauskulmaltaan ja heittosuunnaltaan säädettävissä, jolloin 
lumi voidaan heittää myös vasemmalle puolelle. Toiminnot ovat hydraulisia 
ja aurausleveys 3,0-4,0 m. 

- 

* 

• L!4 

L . FO44O4J 	 J 1 	-- 

Kuva 5.3: 	Kääntöauraa voidaan käyttää siellä, missä lumitilaa on myös ajoradan 
vasemmalla puolella. 
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Teleskooppiaura on aurausleveydeltään säädettävä vinoauratyyppi, jossa 
auran siipeä voidaan hydraulisesti jatkaa jommastakummasta päästä mallista 
riippuen välillä 2,8 - 3,5 m. Siiven korkeus on 1,2 - 1,6 m. 

4_.-. - 41 

Kuva 5.4: Teleskooppiaura sopii hyvin 6 - 7 m leveiden teiden auraukseen. 

Kaksoisteräaurassa on normaalin terän takana kumiterä, joka vähentää tielle 
jäävän sohjon ja lumen määrää. Sohjonpoistossa suurin aurausnopeus on 
n. 30-40 km/h. 

1 

4 

Kuva 5.5: 	Kaksoisteräaura. Auran siipikorkeus on noin 1,5 m ja aurausleveys 
on sama kuin vinoauran eli 2,8-3,0 m. 
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Sohjoauran terä on joko yhtenäinen tai useampiosainen ja jousitettu, jolloin 
sitä painetaan tienpintaan tietyllä jousivoimalla. Sohjoauran siiven muoto 
noudattelee joko vinoauran tai alueauran tyyppiä. 

Sohjoaura ei sovellu nuoskalumen tai polaantuneen lumen auraukseen, koska 
kumiterän leikkauskyky ei siihen riitä. Jos tien päällysteessä on epätasai-
suutta, kumiterä kuluu nopeasti. Sohjoa voidaan poistaa myös tasateräisillä 
auroilla. 

Sohjonpoistoon käytetään myös tiehöylää, jossa on kumi- tai tasaterä. 

Nivelaura on keskeltä saranoitu ja sen ominaisuudet sopivat hyvin auraus- ja 
lumensiirtotehtäviin kuten alueaurankin. 

Sivuaura kiinnitetään kuorma-autoon tai tiehöylään. Sen kanssa saman-
aikaisesti voidaan käyttää etuauraa ja alusterää. Sivuauran tuoma työle-
veyden lisäys vähentää aurauskertoja pelkkään vinoauraan verrattuna. Sivu- 
aura soveltuu etuauran kanssa noin 7 m ja leveämpien teiden auraukseen. 

Yksinään sivuauraa voidaan käyttää lumivallien madaltamiseen ja sohjo-ojien 
tekemiseen siihen sopivilla malleilla. 

Kuva 5.6: 	Sivuaura kääntöauran kanssa. Auran sIIven korkeus on n. 1,0 m ja 
portaattomasti säädettävä työleveys 0-1,5 m. 
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Al ueaura on aurauskulmaltaan hydraulisesti säädettävä kuorma-autoon, 
kevyt kuorma-autoon ja traktoriin kiinnitettäväksi soveltuva auratyyppi, joka 
siirtää lumen joko oikealle tai vasemmalle. 

•a. ___________ 
"ql_., 

IV 

k 

!:IT 

Kuva 5.7: 	A!ueaura. Auran siipikorkeus on noin 1,0 m ja työleveys 2.5 m. 

5.2.2 Muut lumenpoistolaitteet 

Tiehöylän Ilsälaitteet: Tiehöylää käytetään lumenpoistotehtäviin eniten 
vilkkailla ja leveillä taajamateillä. Muita tehtäviä ovat mm. vallien madal-
tammen ja sohjo-ojien tekeminen. Tiehöylä on monipuolinen peruskone, johon 
voidaan kiinnittää useita lisälaitteita kuten: 
* sivuaura 
* lumisiipi (vallien madaltamiseen ja sohjo-ojien tekoon) 
* terälevyn jatke (työleveyden lisäykseen, vallien madaltamiseen ja sohjo-

ojien tekoon) 
* ojasiipi (vallien madaltamiseen) 
* puskulevy (lumen puskuun ja siirtoon) 
* karhelinko (höyläyskarheen linkoamiseen ajoradan ulkopuolelle) 
* 	lumistop-laite (lumen siirtoon liittymien kohdalla) 
* sohjoterä 
* karhelevitin kumiterällä. 
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Kuva 5.8: 	Tiehöylän lumisiipi. L umisiipi on tehokas lisälaite vallien madal - 
tamisessa ja sohjo-ojien teossa. 
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Kuva 5.9: 
	Lumistop-laite estää liittymien tukkeentumisen työ vauhdin hiljenty - 

mättä. 
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Kuva 5.10: Kaivinkone soveltuu hyvin lumivallien madaltamiseen silloin, kun 
kauhan tilalla on sIIhen tarkoitettu lumisiipi. 

Lumilinko on peruskoneeseen kiinnitetty työkone, jolla lumi voidaan heittää 
haluttuun paikkaan tai taajamissa kuorma-auton lavalle. 

Harjaa on toistaiseksi vähän käytetty lumenpoistoon. Yleisimmin sitä on 
käytetty traktoriin kiinnitettynä vähäisten lumimäärien harjauksiin kevyen 
liikenteen teiltä. 

Lumikauha on traktoriin ja pyöräkuormaajaan kiinnitettävä suurikokoinen 
kauha, joka soveltuu hyvin lumen kuormaukseen sekä lumen siirtoon silloilla, 
kevyen liikenteen teillä ja tienvarsialueiden lumitöissä. Lumikauha voi olla kol-
mikaatokauha, joka nopeuttaa jäykkärunkoisten peruskoneiden lumensiirtoa 
ajoradan ulkopuolelle mm. korkeiden kaiteiden kohdalla. 

5.3 Lumiaurojen ja muiden laitteiden käyttävalmiuden ylläpito 

Aurat ja laitteet tarkistetaan ja kunnostetaan välittömästi jokaisen käyttökerran 
jälkeen. Mandolliset peruskorjaukset tai muutostyöt tehdään talvikauden ulko-
puolella. Talvikauden aikaiset huollot ja kuluvien osien vaihdot kuljettaja voi 
tehdä pääosin itse. Niitä ovat: 

* voitelut ja rasvaukset 
* terien vaihto 
* jalasten ja pyörien vaihto 
* hydrauliikkaletkujen tarkastus 
* heijastimien kuntotarkastukset ja vaihdot 
* valot. 
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Erityisesti auran teriä joudutaan vaihtamaan usein. Vaihto tulee tehdä niin 
ajoissa, ettei terälevy ehdi kulua. Kulumista voidaan tasata terän päähän 
lisättävällä noin 1 m:n pituisella lisäterällä tai käyttämällä kovametalliteriä. 

Laitteet varastoidaan kesäkauden ajaksi asiallisesti ja ne kunnostetaan ja 
huolletaan niin, että ne ovat käyttökunnossa talvikauden alkaessa. Paik-
kamaalaus tehdään ruostumisen estämiseksi ja tu rvaraidoituksen ehosta-
miseksi. 

5.4 Laitteiden lähtötarkastukset ja säädöt 

Kuljettajien tulee tuntea auraus- ja teräkulman vaikutukset työn laatuun 
erilaisissa lumiolosuhteissa. Useat auratyypit on rakennettu auraus- ja 
teräkulmaltaan kiinteiksi, siten että niissä voidaan säätää vain teräkorkeutta. 
Normaalissa lumenaurauksessa ennen reitille lähtöä säädetään auran terän 
leikkauskorkeus sekä terä- ja aurauskulmat auratyypeittäin seuraavasti: 

Teräri säädöt: teräkorkeudeksi säädetään (ajamalla muutaman metrin 
matkan) 0-10 mm tasaisella kohdalla jalasten tai pyörien korkeutta muutta-
malla. 

Muut säädöt: sohjoaurojen terät säädetään tienpinnan tasoon. 
* Aurauskulmaksi säädetään -45° tai +45° (kääntö- ja alueaurat). 
* Teräkulma on kiinteä, 35-40°. 
* Muissa lumenpoistotäissä kääntö- ja alueauroissa käytetään työn kan-

nalta edullisinta aurauskulmaa. 
* Erillisten sohjoaurojen ja kaksoisteräaurojen jousitettujen kumiterien 

teräkulma on noin 90 astetta. 

Lähtötarkastukset: Auton tai työkoneen oltava kaikilta varustuksiltaan ja 
laitteiltaan aina säädösten edellyttämässä kunnossa. Ennen lähtöä tarkaste-
taan seuraavat auraustyöhön kuuluvat laitteet: 

* varoitusvilkut, auraus- ja työvalot 
* auran leveyttä osoittavat heijastimet ja valot (sivuaura) 
* auran pyörien ilmanpaineet ja jalakset 
* 	hydraulijärjestelmä (koenostoilla ja -liikkeillä) 
* painokuorman riittävyys olosuhteiden ja työn laadun mukaan 
* auran kiinn itystapit puskurissa. 
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6 TURVALLINEN AURAUS 

6.1 Kuljettaja ja tilanteet 

Auraustyöhön liittyy runsaasti tekijöitä, joita autonkuljettajat joutuvat ottamaan 
huomioon työtä tehdessään. Heidän on otettava huomioon muut tiellä liikku-
vat, varottava tien rakenteita ja laitteita ja sovitettava aurausnopeus tilanteen 
mukaan niin, että vahinkojen todennäköisyys on vähäinen. Erityisesti tulee 
noudattaa varovaisuutta silloin, kun työtä tehdään lainsäädännössä saltittujen 
poikkeussäännösten mukaan. 

Sivuauraa käytettäessä tulee noudattaa suurta huolellisuutta ettei tuoteta 
vahinkoa tai vaaraa työntekijöille, tienrakenteille ja laitteille tai työkoneille. 
Sivuauraa käyttäville kuljettajille tulee järjestää riittävästi työnopastusta ja 
käyttöharjoittelua turvallisen työskentelyn varmistamiseksi. 

6.2 Aurausnopeus 

Ajonopeus vaihtelee yleensä 40-60 km/h:ssa, lumen laadun ja määrän sekä 
tiegeometrian mukaan. Vilkkailla teillä muu liikenne hidastaa aurausta ennen 
muuta siksi, että takana tuleville on annettava ohitusmandollisuus riittävän 
usein. Aurausnopeuden lisääminen yli 70 km/h:iin nopeuttaa työsaavutusta, 
mutta heikentää työn laatua. Aurausnopeus on sovitettava olosuhteisiin 
kaikissa tilanteissa, erityisesti: 

* lähellä olevien kiinteistöjen tähden 
* erittäin sakeassa lumipyryssä 
* kinostuneella tiellä, ettei auto joudu vastaantulevien autojen kaistalle 

(vinoau rat voivat suistua omalta ajolinjaltaan) 
* kovassa sivutuulessa, jolloin lumipöly aiheuttaa vaaraa muulle liikenteelle 

ja voi tuulilasiin osuessaan estää kuljettajaa näkemästä eteensä 
* ylikulku- ja risteyssilloilla (ettei lumi putoa alapuoliselle ajoradalle) 
* annettaessa ohitusmandollisuus takaa tulevalle liikenteelle 
* varottaessa kevyttä liikennettä 
* kärkiauralla aurattaessa muun liikenteen kohtaamisessa 
* ohitettaessa ajoradalle tai tien lähialueelle pysäköityjä ajoneuvoja 
* sivuutettaessa liikenteen ohjauslaitteita, jos ne ovat lumisuihkuatueella 
* tiekaiteiden, kaivojen kansien, reunakivien tms, vuoksi 
* rautateiden tasoristeyksissä 
* 	siltojen liikuntalaitteiden kohdalla. 

Työskenneltäessä risteyksissä ja koneita peruutettaessa on varottava takana 
kulkevaa ja risteävää liikennettä, joka saattaa tulkita väärin auraustyön tekijän 
ai keet. 
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Kuva 6. 1: 	Aurauksesta syntyvä lumipöly lisää huomattavasti onnettomuusriskiä. 

6.3 Aura-auto ja muu liikenne 

Ohittava liikenne: Auraava auto on hyvissäkin sää- ja keliolosuhteissa muuta 
liikennettä hitaampi. Vilkasliikenteisillä teillä aura-auton taakse syntyy lumen 
pöllytessä autojono, jolle on annettava tilaisuus ohittamiseen hidastamalla 
nopeutta tai pysähtymällä sopivassa tienkohdassa. Hälytysajoneuvoille on 
annettava tietä välittömästi. 

Tien levennyksiä aurattaessa ei saa aiheuttaa vaaraa muulle liikenteelle 
tultaessa levennykseltä ajoradalle. 

Kohtaava liikenne: Kohtaavan liikenteen huomioonottamisessa riittää 
normaali varominen, paitsi kärkiauraa käytettäessä, jolloin nopeutta on 
hidastettava tai pysäytettävä. Mikäli tuulen aiheuttama aurauslumipäly suun-
tautuu kohtaavan liikenteen kaistalle, on aurausnopeutta hidastettava jokaisen 
ajoneuvon kohdalla. 

Hitaat ajoneuvot ja kevyt liikenne: Hitaita ajoneuvoja ja kevyttä liikennettä 
ohitettaessa ja kohdattaessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Ajo- 
nopeutta tulee hidastaa niin paljon, ettei lumisuihku kohdistu muihin tiellä 
liikkuviin. 

Pysäköidyt ajoneuvot: Ajoradalle tai tienvierialueelle pysäkäidyt ajoneuvot 
hankaloittavat kaikkia lumenpoistotäitä. Ongelma koskee taajamien sekä 
alemman tieverkon teitä, joilla pysäköinti on sallittua. Kunnossapitoajoneuvo-
jen kääntöpaikoilla tulee pysäkäinti estää merkillä 373. 
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Aurausta haittaavat autot voidaan siirtää ajoneuvojen siirtämisestä ja romu-
ajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 151/1975 ja asetuksen 264/1975 
perusteella. Tällaisista ajoneuvoista ilmoitetaan asianomaiseen kuntaan, joka 
huolehtii poissiirtämisestä. 

Lähisiirron voi tehdä yleisten teiden osalta tielaitos tienpitäjänä lain 3 :n 
perusteella. Ajoneuvon vuoksi ajoradalle muodostunut lumi- tai jääpalle on 
poistettava mandollisimman pian. 

6.4 Liikenteen ohjauslaitteiden vaurioiden estäminen 

Auran lumisuihku saattaa aiheuttaa liikennemerkkiin osuessaan vaurioita. 
Kostea ja märkä lumi sekä tiehöylän irrottama jääpolannekarhe vaurioittavat 
merkkejä niihin osuessaan. Lumisuihkunohjainta käyttämällä voidaan vauriot 
estää. Mikäli aurassa ei ole suihkunohjainta, on ajonopeuden hidastaminen 
ainoa keino vaurioiden välttämiseksi. 

Aurauslumen peittämät tai vaurioituneet liikennemerkit on puhdistettava ja 
korjattava mandollisimman pian. Työnjohdon on hyödyllistä keskustella kuljet-
tajien kanssa aurausreitillä olevista varoittavista kohteista ja tutustua ennak-
koon au rausreitti in paikan päällä. 

6.5 Sula tienpinta ja erikoisrakenteet 

Aura-auton kuljettajan on varottava mandollisia tienpinnan kohoumia, sulia 
kohtia ja erikoisrakenteita (mm. liikuntalaitteet), jotka voivat rikkoutua tai 
rikkoa auran ja auton. 

Sulaan maahan sataneen lumen auraus: Alkutalven ensilumia aurattaessa 
auran terä pyrkii tunkeutumaan pehmeään tienpintaan, jolloin auto nousee 
auran päälle tai suistuu tieltä. Samoin voi tapahtua keväällä, kun polanne 
pehmenee ja sulaa puhki. Aura voi yllättäen tunkeutua tiehen myös tuoreisiin 
pengerryksiin tai kaivantojen täyttömateriaaliin, kun tie on muualta jäässä. 
Työnjohdon tuleekin pitää kuljettajat tietoisina korjaustöistä. 

Käyttämällä alusterää, tiehöylää tai sohjoauraa edellä mainittu vaara väitetään 
kokonaan. 

6.6 Yliaurausten välttäminen 

Yliaurauksella tarkoitetaan aurauksen ulottamista aurausvi itoilla merkityn 
linjan tai tienreunan ulkopuolelle. Tien reunan ulkopuolelle ulottunut auraus 
voi aiheuttaa tieltäsuistumisen. Ne voivat olla vakavia ja aiheuttaa tienpitäjälle 
suuria vahingonkorvauksia. 

Aurausviittoja tulisi aina olla aurausautossa mukana, ja jos yiiauraus havai-
taan, korjausviitat asetetaan välittömästi. 
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7 AURAUSMENETELMÄT 

7.1 Menetelmävalintojen perusteet 

Aurausyksiköiden määrä ja tyämenetelmät riippuvat toimenpideajasta, tie- 
pituudesta, tieleveyksistä ja sataneen lumen laadusta. Peruskone- ja aura-
tyyppivalintoja on esitetty taulukossa 7.1. 

Lumenaurausyksikkää käytetään yhä useammin samanaikaiseen liukkauden-
torjuntatyöhön. Vino- tai kääntöauran lisäksi autossa voi olla myös sivuaura 
ja/tai alusterä. Käyttämällä alusterää vinoauran kanssa, työn laatua voidaan 
parantaa, mutta nopeus on silloin tavanomaista aurausnopeutta pienempi. 
Tällaisella monitoimiyksiköllä työskentely vaatii kuljettajalta taitoja ja harjaan-
tumista, minkä takia työnopastusta ei pidä laiminlyödä. 

7.2 Yksiajorataiset tiet 

Yksiajo rataiset kaksikaistaiset tiet muodostavat pääosan aurattavista teistä. 

Työmenetelmä: Yksiajorataisen tien auraus aloitetaan tien keskeltä siten, 
ettei keskiviivalle jää lumipalletta ja siitä jatketaan reunaan saakka. Lu-
misateen aikana aurataan vain varsinaista ajorataa ja heti sateen päätyttyä 
linja-autopysäkit ja pientareet. Vilkkaat pysäkit on syytä aurata joka kerta. 
Pysähtymis- ja levähdysalueet sekä muut tiehen kuuluvat alueet aurataan, 
niin pian kuin kalustoa voidaan irrottaa varsinaisen ajoradan aurauksesta. 

7.3 Kaksiajorataiset tiet 

Moottoritiet ja muut useampikaistaiset tiet aurataan tieleveydestä riippuen 2-3 
aurausyksiköllä, jotta ajorata saadaan kerralla puhtaaksi. 

Työmenetelmä: Aurausryhmä ryhmittyy auraukseen siten, että ensimmäisenä 
kulkeva auto auraa ohituskaistan vasenta reunaa kääntöauralla, joka siirtää 
lumen keskikaistalle tai ellei lumitilaa ole, oikealle. Sitä seuraa toinen yksikkö, 
jolla on kääntäaura ja sivuaura. Sen ajolinja on ensimmäisen yksikön oikealla 
puolella mandollisimman lähellä ja se siirtää lumen oikealle. Ryhmän oikean-
puoleisin yksikkä siirtää lumen ajoradan ulkopuolelle. Aurauksen aikana 
yksiköiden on syytä pitää yhteyttä toisiinsa yhteistyön ja muun liikenteen 
takia. 
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Taulukko 7 1: Peruskoneen ja auratyypin valintasuosituksia tietyypin ja lumen laadun 
mukaan. 
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Ajoradan lev. <6,0 m X X X 

Ajoradan lev. 6-7 m X X X 

Ajoradan lev. 7-8 m X X X 

Ajoradan lev. > 8 m X X X 

Kaksiajorataiset tiet X X X X 

Taajamatiet X X X X X 

Kevyen liikenteen tiet X X X X 

Jäätiet X X X X X 

Sohjonpoisto X X X X X 

Umpeen kinostunut tie X X 

Vallien madait. X X X 

Sohjo-ojat X X X 

Levähdysalueet tms. X X X X X 

Lumen kuormaus X 

Risteykseti'Liittymät X X X X X X 

Aurausyksiköiden välinen etäisyys riippuu lumen ja liikenteen määrästä. 
Ohittamiseen annetaan mandollisuus ainoastaan etumaisena ja sen perässä 
auraavan auton välistä, koska lumen määrä ajoradan oikealla puoliskolla on 
suuri keskikaistan aurauksen jälkeen. Rampit pyritään auraamaan liikennöitä-
vään kuntoon yhdellä aurauskerraHa. 

Ramppien auraaminen on hidasta, minkä vuoksi niille on usein syytä varata 
oma yksikkö. 
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Kuva 7. 1: 	Auraus,yhmän ryhmittyminen kaksiajorataisella tiellä. Aurausyksiköiden 
välinen etäisyys riippuu lumen ja lIIkenteen määrästä. Muu lIIkenne 
ohittaa aurausryhmän nuolen osoittamasta välistä. 

Kuva 72: 	Aurausyksikön kääntö- ja sivuauraa voidaan hyödyntää myös ramppi - 
en puhdistuksessa. 
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7.4 Kevyen liikenteen tiet 

Jos kevyen liikenteen tie on päätiestä erillisenä, voidaan se aurata päätien 
hoidosta riippumatta. Päätien ja kevyen liikenteen tien sijaitessa vierekkäin 
aurataan päätie ensin ja kevyen liikenteen tie pian sen jälkeen, niin ettei sen 
liikenne siirry päätien reunaan. 

Kuva 7.3. 
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. 	
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HTITPN 
Kevyen liikenteen tien aurausta traktorllla, jonka vinoauran reikäterä 
karhentaa jäljen jalankulkijoille sopivaksi. 

Työmenetelmä: Kevyen liikenteen tiet aurataan pääosin kevytkuorma-autolla 
tai traktorilla. Auraukseen käytetään matalaa vino- tai kääntäauraa sekä alue-
auraa. Ajokertojen lukumäärä riippuu tien ja auran leveydestä. Kapeat 
<2,5 m leveät tiet saadaan yhdellä ajokerralla puhtaiksi. Lumi siirretään sille 
puolelle, missä lumitilaa on eniten. Miestyötä joudutaan tekemään portaissa 
ja matalissa alikulkutunneleissa. Kevyen liikenteen teitä aurattaessa tulee 
noudattaa varovaisuutta tienkäyttäjiä kohdattaessa tai ohitettaessa. 
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7.5 Taajamatiet 

Taajamatiet ovat rakennuskaava-alueilla olevia yleisiä teitä ja niille ovat 
omin aisia: 

* korotetut jalkakäytävät 
* viheralueet istutuksineen 
* pysäkäintitaskut 
* tievalaistus 
* 	liikenteenohjauslaitteet 
* 	lumitilan puute. 

Taajamien kunnossapitotoimet tulee suunnitella yhdessä kunnan edustajien 
kanssa. Usein tielaitoksen ja kunnan kannattaa sopia kunnossapidettävien 
teiden tai kunnossapitotoimien vaihdosta keskenään. 

Häyläyskarheen ja aurauslumen siirto tieltä sekä väliaikainen varastointi 
aiheuttavat taajamissa ongelmia. Nämä työt on suunniteltava erityisen 
huolellisesti haittojen minimoimiseksi. 

Lisäksi on otettava huomioon, että: 

* Korotettu jalankulku- ja pyärätie voidaan yleensä aurata kuntoon vasta 
päätien aurauksen jälkeen. Se on kuitenkin tehtävä ilman viivytyksiä. 

* Vilkas liikenne haittaa ja hidastaa aurausta. 
* Pysäkäidyt autot estävät ajoradan tehokkaan aurauksen etenkin päivällä. 
* Tienrakenteet kuten kaivojen kannet, reunatuet ja tonttiliittymät vaativat 

erityistä varovaisuutta. 
* Lunta joudutaan kuljettamaan lumenkeräyspaikoilta kaatopaikoille. 
* Istutuksia on varottava. 

Taajamatyöt kannattaa yleensä tehdä valmiiksi ennen aamuliikenteen vilkas-
tumista tai muuten hiljaisena aikana. 

Sekä omat työntekijät että urakoitsijat tulee perehdyttää taajaman työsuunni-
telmaan. 

Työmenetelmä: Taajamatiet aurataan vino-, kääntä- tai teleskooppiauralla, 
peruskoneena KA tai KUP. Aurauslumet, höyläyksen ja alusterän karheet 
siirretään ajo-radan reunoille suunnitelman mukaisesti. Poiskuljetus lumen- 
kaatopaikalle tapahtuu KA:t + TR tai KUP työryhmällä. 
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7.6 Jäätiet 

Jäätiet korvaavat talvikautena lautta- ja lossiliikennettä ja ovat useilla lautta- 
reiteillä lisäkapasiteettina henkilö- ja pakettiautoliikenteen käytössä lautan tai 
lossien kulkiessa. Talvihoidon tavoitteena on ylläpitää liikenteen sujuminen 
jääteillä. Merenselillä jään kantavuus muodostuu harvoin niin suureksi, että 
raskain liikenne voisi niitä käyttää. Siitä syystä lauttaliikennettä ylläpidetään 
koko talven ajan. Jääteillä sallittuja ajoneuvo-, akseli- ja telipainoja korotetaan 
jääpaksuuden kasvaessa. Jäätie voi olla yksiurainen ja kaksisuuntainen tai 
kaksiurainen ja yksisuuntainen eli kummallekin liikennesuunnalle oma ajotie. 

a -' 	w.-w'.r 	 -.---'--.- 	-- _J 	-- 

-/ 

Kuva 7.4: 	Jäätie Joen yli. 

Työmenetelmät: Lyhyille joki- ja järvilossien jääteille, joilla on kaksisuun-
tainen liikenne, aurataan yksi 40-50 m leveä ajotie. 

Pidemmille jääteille aurataan kaksi ajotietä, joiden liikenne on yksisuuntainen. 
Kummankin ajotien leveys on n. 10 m ja ajoteiden välinen kannas 40-50 m. 
Leveälle ajotielle mahtuu juoksulunta runsaasti eikä se tuiskullakaan tukkeudu 
nopeasti. Jos lumivallit kasvavat korkeiksi, ajotielle syntyy railoja tai jäälle 
tulvii vettä, viitoitetaan ja aurataan uudet ajotiet. Lumipyry ja juoksevan lumen 
määrä voivat pahimmillaan tukkeuttaa molemmat ajotiet ja kulku on mandol-
lista vain saattueena aurausauton perässä. 
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Yksisuuntainen ajotie Välikaista Yksisuuntalnen aJotie 

Kuva 7.5: 	Poikkileikkaukset yksi- ja kaksiajouraisista jääteistä. 

Peruskone valitaan kantavuuden rajoissa ja käytetään traktoreita, kevyitä 
kuorma-autoja tai pakettiautoja ja lumiauroina tavanomaisia vinoauratyyppejä, 
tai tuiskussa ja mu rtoau rauksessa kärkiauraa. Jääteiden turvallisuustekijät 
otetaan huomioon siten, että kaluston jäällä kulku perustuu mitatun jääpak-
suuden edellyttämille ajonevopainoille. Jään vahvistuessa kaluston kokoa 
voidaan suurentaa. Tarvittaessa tienpitoajoneuvot voidaan varustaa alkutal-
vesta kellukkeilla. 

Taulukko 7.2: Jääteillä sallitut ajoneuvoyhdistelmä-, akseli- ja telipainot jääpaksuuden 
mukaan. 

Jään tehollinen 
paksuus 

cm 

Suurin sallittu 
ajoneuvoyhdis- 
telmän paino 

tonnia 

Suurin sallittu 
akselipaino 

tonnia 

Suurin sallittu 
telipaino 

tonnia 
20 2,0 1,5 - 

25 3,0 2,0 - 

30 4,5 3,0 3,0 
40 7,0 5,0 5,0 
50 12,0 7,0 8,0 
60 17,0 9,0 11,0 
70 23,0 11,0 15,0 
80 31,0 14,0 20,0 
90 39,0 17,0 26,0 

100 48,0 20,0 32,0 
112 60,0 20,0 32,0 
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Jään tehollinen paksuus määritellään laskemalla yhteen paikalla todettujen 
teräs- ja kohvajäiden vahvuudet seuraavasti: 

Teräsjää on lujaa yhtenäistä jäätä. Terasjää luetaan kokonaisuudessaan jään 
teholliseen paksuuteen. Myös vesittämällä saatu luja, yhtenäinen jää on 
teräsjäätä. 

Tumma kohvajää on syntynyt tiivistetyn lumen ja veden jäätyessä. Jos 
tumma kohvajää on jäätynyt kiinni teräsjäähän, voidaan puolet tumman 
kohvajään paksuudesta laskea mukaan jään teholliseen vahvuuteen. Jos 
kohvajää on vaaleata, eli se on syntynyt lumen sekaisesta vedestä, ei sen 
paksuutta lueta lainkaan mukaan jään teholliseen vahvuuteen. Kohvajään 
paksuudesta voidaan ottaa huomioon enintään teräsjään vahvuuden verran. 

Jos jää muodostuu kandesta erillisestä teräsjääkerroksesta, ei niiden paksuut-
ta voida laskea yhteen. 

Jäätien liikennöimiseen liittyy ennen muuta kantavuusriski ja toisaalta railojen 
tuomat vaarat. Tästä syystä jääteillä liikkumiseen annetaan runsaasti muusta 
liikenteenohjauksesta poikkeavia määräyksiä ja ohjeita /2/, /3/, /4/. Osa niistä 
on otettava huomioon myös auraustyössä, kuten ajoneuvo-, akseli- ja teli-
painot ja ajoneuvojen väliset vähimmäisetäisyydet. Tarkempia ohjeita jäätielii-
kenteen ohjauksesta on annettu TVH:n ohjeessa nro 741800. 

7.7 Erityiskohteet ja liitännäisalueet 

Erityiskohteita ja liitännäisalueita ovat mm: umpeen kinostuneet tiet, risteykset 
ja liittymät, pysäköimis- ja levähdysalueet, risteyssillat ja rautateiden taso- 
risteykset, linja-autopysäkit, ryhmitys- ja ryömintäkaistat sekä varalaskupaikat. 

7.7.1 Kinostuminen 

Teiden kinostuminen aiheuttaa ongelmia erityisesti laajoilla aukeilla alueilla. 
Paikallisia kinostumia voi muodostua mihin hyvänsä, jos tuuli pystyy saamaan 
lumen liikkeelle ja tie sijaitsee ympäröivää maastoa alempana. Myös lumivallit 
ja kaiteet lisäävät tien kinostumisalttiutta. Kevyt lumi lähtee liikkeelle jo 4-5 
m/s tuulen nopeudella. Kinostunut lumi saattaa olla hyvin kovaa ja se on 
aurattava varoen, etteivät kinokset ohjaa autoa pois tieltä. Tarvittaessa 
kinostuneen tien aukaisuun käytetään kärkiauraa. Teiden tukkeentuminen 
pyritään aina estämään, mutta ääritapauksissa tie voidaan joutua sulkemaan 
liikenteeltä kokonaan kovan lumituiskun ajaksi. 
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Kinostumista voidaan ehkäistä rakenteellisin muutoksin, esim. pengerryksin 
sekä käyttämällä lumiaitoja /5/, /6/. Kinostimia on monen tyyppisiä ja ne on 
syytä asettaa paikoilleen hyvissä ajoin ennen talven tuloa. Ne on kerättävä 
pois niin ajoissa, etteivät ne haittaa maanviljelijöiden kevättöitä. Toisin 
paikoin, esim. järven jäälle, lumiaita voidaan rakentaa lumesta. Hakkuualueil-
le, soille ja tuntureille voidaan rakentaa kiintoaitaa, jonka tavallisin materiaali 
on lauta puutolpin. Metsiä hakattaessa tien reunoille tulisi jättää suojavyöhy -
ke, jonka leveys riippuu puuston tiheydestä. Metsänomistajille tulisi tiedottaa 
aukkojen aiheuttamista ongelmista tienpidolle ja suojavyöhykkeen tarpeelli-
suudesta. 

Umpeen kinostunut tie avataan kuorma-autolla + kärkiauralla murtoaurauk-
sessa. Tie aurataan ensin kärkiauralla keskitieltä, minkä jälkeen leventäminen 
tehdään kärki- tai vinoauralla. Lyhyillä tiejaksoilla tien aukaisuun, korkeiden 
lumivallien madaltamiseen ja lumen siirtoon käytetään pyöräkuormaajaa. 

7.7.2 Risteykset ja Iiittymät 

Yleisten teiden risteykset ja liittymät pidetään liikennöitävässä kunnossa myös 
lumisateen aikana, mutta ne puhdistetaan kokonaan vasta lumisateen tauot-
tua. Avoimissa ja kanavoiduissa liittymissä aurataan liikenteen suuntaisesti. 
Yksityistienpitäjän kunnossapitovelvollisuus ulottuu maantien rinnalla kulkevan 
kevyen liikenteen väylän yli päätien reunaan asti /7/. 

Valtaosa kaikista liittymistä on yksityisten teiden liittymiä, joiden kunnossapito 
kuuluu yksityisen tien pitäjälle. Silloin, kun yksityinen tie liittymineen on ehditty 
aurata ennen yleistä tietä, ei yksityisen tien liittymää saisi tukkia, vaan se 
tulisi jättää läpiajettavaan kuntoon. Höylään kiinnitettävällä lumistop-laitteella 
karhe voidaan siirtää kokonaan liittymäalueen yli ilman että työvauhti mainitta-
vasti hidastuu. 

7.7.3 Pysäköinti- ja levähdysalueet 

Pysäköinti- ja levähdysalueet aurataan lumisateen jälkeen. Etäiset ja yksittäi-
set alueet on edullisinta puhdistaa tienaurauksen yhteydessä. Lumesta puh-
taana pidettävää aluetta voidaan pienentää tai jättää auraamatta, jos talviajan 
käyttö ja kunnossapito ovat ongelmallisia tai käyttötarvetta ei ole. 

Työmenetelmä: Laajat alueet puhdistetaan kuorma-autolla tai tiehöylällä. 
Ahtaat alueet puhdistetaan KUP- tai TR-kalustolla. 
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7.7.4 Yliku 1 kusillat ja rautateiden tasoristeykset 

Työmenetelmä: Teitä ja rautateitä ylittävien siltojen aurauksessa lunta ei saa 
pudottaa alapuoliselle tielle. Aurausnopeutta silloilla alennetaan niin paljon, 
että lumi jää sillan kannen reuna-alueelle, josta se myöhemmin siirretään 
pois. Silloin, kun kansi on lyhyt ja lunta vähän, voidaan jo aurattaessa lunta 
siirtää sillan kannelta luiskaan. Siltojen korotetuilla jalankulkuteillä lunta 
voidaan varastoida poiskuljetusta varten ajoradan puoleiselle reunalle. 

Rautatien yl ikulkusllta: Pääsääntöisesti aurauksessa noudatetaan samaa 
työmenetelmää kuin muillakin silloilla. Sähköistettyjen ratojen ylikulkusilloilla 
johtojen mekaanisen suojauksen on oltava ehdottomasti kunnossa, koska joh-
toihin osuva yhtenäinen lumisuihku aiheuttaa sähköiskun vaaran. Samasta 
syystä lumen kuormauksessa ja siirrossa on noudatettava varovaisuutta. 

kutle 	: 	 Ajorata 

Kuva 7.6: 	Lumenaurausjärjestys risteyssiilan kanneila. Lunta varastoidaan 
tilapäisesti jalkakäytävän reunaan poissiirtoa varten. 

Rautatien tasoristeys: Tasoristeyksessä noudatetaan erityistä varovaisuutta, 
koska junanopeudet ovat suuria ja puomit saattavat laskeutua alas tasoris-
teystä ylitettäessä. Ylityksessä terää nostetaan hieman ja valitaan sellainen 
ajovaihde, jolla risteys voidaan ylittää. Kiskojen laippaurat puhdistetaan tarvit-
taessa sopivalla käsityövälineellä kisko- ja maantieliikennettä varoen. 
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7.7.5 Linja-autopysäkit, ryhmitys- ja ohituskaistat sekä 
varalaskupaikat 

Linja-autopysäkkien auraus: Auraus tehdään yleensä ajoradan aurauksen 
yhteydessä ilman pysähtymistä ja peruuttamista silloin, kun käytetään kahta 
aurausyksikköa. Käytettäessä teleskooppi- tai sivu araa vinoau ran kanssa, 
pysäkit puhdistetaan heti niin leveiksi kuin mandollista. Muuten vain vilkkaat 
pysäkit aurataan samalla kuin ajorata. 

Vasemmalle johtavien ryhmityskaistojen auraus: Yleensä keskikorokkeella 
ei ole lumitilaa. Sen tähden lumi siirretään ryhmityskaistojen yli tien luiskaan 
kuorma-autolla tai tiehäylällä. 

Ohituskaistat: Erityistä huomiota on kiinnitettävä ohituskaistojen lumen-
poistoon. Niillä on vähemmän liikennettä kuin varsinaisella ajokaistalla, mutta 
ohittavien autojen nopeus on luonnollisesti suurempi kuin ohitettavien. 
Ohituskaistalla oleva lumi tai sohjo on erittäin vaarallista ja siksi tällaiset 
tieosuudet on aurattava samanaikaisesti koko leveydeltään. 

Varalaskupaikat: Varalaskupaikkojen talvihoito riippuu paikallisista olosuh-
teista. Jos liikenne on varalaskupaikan kohdalla vähäistä, voidaan aurata vain 
kaksi ajokaistaa. Vilkkailla teillä, joilla tarvitaan ohituspaikkoja, tulee pitää auki 
neljä kaistaa. Jos varalaskupaikan kuivatusjärjestelmä edellyttää alueen 
tasaista routimista, pidetään ajokaistat kunnossapitoluokan mukaisessa 
kunnossa ja muu alue lumesta vapaana. 

7.7.6 Lumen poiskuljetus 

Lumen varastointi, kuormaus ja kuljetus lumenkaatopaikoille ovat tyypillisiä 
taajamien lumenpoistotehtäviä. Lumen varastoinnissa on huolehdittava siitä, 
etteivät varastokasat muodosta näkemäestettä. Lumen poiskuljetus on 
yleensä tarpeellista: 
* risteys- ja ylikulkusilloilta, 
* taajamista, 
* liittymistä ja risteysalueilta, 
* täyteen kinostuneista tien leikkauksista ja 
* näkemäalueilta. 

Lumen kuormauksen aikana on otettava huomioon mm.: 
* liikenteen ohjaus joko liikennemerkeillä tai käsiohjauksena 
* työn ajoitus liikenteen kannalta 
* kasvillisuuden varominen 
* liikenteenohjauslaitteiden varominen. 

Jätehuoltolain (763/1978) mukaan lunta ei saa kuljettaa muualle kuin sitä 
varten järjestetyille lumenkaatopaikoille. Lumenkaatopaikat saa tietää kunnan 
virasto ista. 
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7.7.7 Sohjonauraus 

Sohjokeli muodostaa ajoneuvoille sohjoliirtovaaran, joka lisää onnettomuus- 
riskiä yli kymmenkertaiseksi kuivaan keliin verraten. Suuren onnettomuus- 
riskin takia sohjo tulee poistaa erityisesti tien keskeltä mandollisimman 
nopeasti. Sohjonaurauskalustolla saadaan kulumisurat ja epätasaisuudet 
melko hyvin puhtaiksi. Sohjonpoistoon voidaan kaksoisteräauran lisäksi 
käyttää kumi- tai tasateräistä vinoauraa, alusterää, kääntöauraa, ja tiehöylän 
sohjoteriä. Terävalinta riippuu sohjon laadusta ja päällysteen kunnosta. 
Kumiterä sopii hyvin vetisen lumiloskan auraukseen sellaisilta päällystetyiltä 
teiltä, joilla on kulumisuria, mutta päällyste on muuten tasainen. Tasaisella 
pinnalla saavutetaan hyvä tulos yhtenäiselläkin terällä. Sohjonaurauksen 
tavoite on mandollisimman puhdas tienpinta riittävän leveältä. Kevyen liiken-
teen teillä sohjoa voidaan poistaa myös traktoriharjalla. 

Terävaihtoehdot: Sohjon laadun ja tienpinnan tasaisuuden mukaan valitaan 
jokin tässä esitetty teräratkaisu: 

* normaalit auran ja tiehöylän terät (kosteahko ei vielä vettynyt sohjo, kun 
pinta on tasainen) 

* kaksoisterä: teräs- ja kumiterä samassa aurassa (kaikissa olosuhteissa) 

* kumiterä: paksuus sohjon laadun mukaan. Mitä märempi sohjo, sitä pak-
sumpi terä voi olla. 
Kumiterää voidaan käyttää: 
* lumiauroissa 
* tiehöylissä 
* alusterissä. 

* muovipohjaiset terät: 
* kumiterä kovamuovisydämellä (kaikille sohjolaaduille) 
* kokonaan muoviseoksinen terä (kaikille sohjolaaduille). 

* kumitetut reikäterät. 

Kaikkiin olosuhteisiin sopiva kumi- ja muoviterien paksuus on noin 30.. .50 
mm. Sohjoaurojen tarve määräytyy suolattavan tiepituuden ja sääolojen 
mukaan. 

Työmenetelmä: Ajonopeus valitaan terätyypin ja sohjon laadun mukaan. 
Ajonopeuden ollessa liian suuri, paksu kumiterä nousee kostean sohjoker-
roksen päälle. Sopiva nopeus on noin 30 - 40 kmfh. Sohjonauraus tulee 
tehdä koko ajoradan leveydeltä, erityisesti keskeltä. Kaksiajorataisilla teillä 
käytetään kanden tai kolmen yksikön muodostamaa ryhmää, joka siirtää 
sohjoa joko oikealle ja/tai vasemmalle. Aura-autojen ryhmitys on samanlainen 
kuin lumenaurauksessa. 
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7.7.8 Lumivallien madaltaminen ja sohjo-ojat 

Lumivallien madaltamistarve: Tien reunoille kasvavat lumivallit lisäävät ja 
nopeuttavat tien kinostumisalttiutta. Lumi kasaantuu erityisesti mäkiin ja 
mutkiin aurausnopeuden pienentyessä, sekä risteyksiin. Korkeat vallit estävät 
aurauksessa lumen heittoa, pienentävät näkemäalueita ja peittävät liiken-
teenohjauslaitteita, minkä takia valleja joudutaan madaltamaan. 

'1 

1 .i 	__ 

_______ 

Kuva 7.7: 	Lumivallien peittämä näkemäalue. 

Kevyen liikenteen teillä valleja madalletaan harvoin, mutta teitä saatetaan 
joutua levittämään (TOP-kortti kp 603). 

Lumivallin suurin sallittu korkeus tienpinnasta on noin 0,8 m, riippuen tien 
geometriasta ja kinostumisalttiudesta. Valleja madallettaessa leikkauskorkeus 
on 0,4-0,6 m tien pinnasta kuitenkin niin, ettei aurausviittoja katkota. Välittö-
mästi madaltamisen jälkeen tien reunat aurataan. 

Liittymissä lumivallit madalletaan sopivalla kuormauskalustolla kuten tie- 
höylän puskulevyllä, pyöräkuormaajalla tai traktori lla. Madaltamiskorkeuden 
tulee olla enintään 0,8 m. 

Kapeilla mutkaisilla teillä, mäkien harjanteilla ja risteyksissä työskenneltäessä 
tulee järjestää tarvittaessa liikenteen ohjaus. 
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Kuva 7.8: 	Vallin mada/tamista kuorma-auton sivuauralla. 

Kuva 7.9: 	Sohjo-ojan tekoa tiehöylän emäterällä. 
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Sohjo-ojat: Keväällä auravallista ja reunapolanteesta sulava vesi synnyttää 
jäätyessään liukkautta päällystetyiHä teillä ja pahentaa pintakelirikkoa sorateil-
lä. Näiden haittojen estämiseksi tehdään luiskan taitteeseen sohjo-oja. Sen 
tekemiseen käytetään KA+sivuauraa, tiehöylää sekä tiehöylää lumisiivellä 
(TOP-kortti kp 604). 

Ennen sohjo-ojien tekemistä voi sulamisvesiä lammikoitua ajoradalle. Lammi-
koituvilla kohdilla aukaistaan vesiura luiskaan traktorilla, jonka kauhan kärjes-
sä on jääpolanteen puhkaiseva piikki, tiehöylällä tai höyrynkehittimellä. 

Jos sohjo-oja umpeutuu ja luiskan reunan arviointi on hankalaa, avataan 
sohjo-oja uudefleen. Sohjo-oja tehdään tarvittaessa myös kevyen liikenteen 
teille. 

7.7.9 Toimenpiteet aurauksen jälkeen 

Ilmoitukset aurausreitillä havaituista puutteista: Jos kuljettaja havaitsee 
aurausviittoja puuttuvan tärkeistä paikoista tai jos tiellä on muita puutteita ja 
vaaraa aiheuttavia kohteita kuten koholla olevia siltojen liikuntasaumalaitteita, 
kaivojen kansia, paanteita tms., niistä on ilmoitettava työnjohdolle välittömästi. 

Kaluston kuntotarkastus: Autojen, työkoneiden ja lisälaitteiden käyttökunto 
varmistetaan aurauksen päätyttyä. Auroissa tarkastetaan erityisesti hydrauliik-
kajärjestelmä, terät, jalakset ja pyörät. Viat korjataan talvikautena välittömästi. 

Säilytys talvella: Lumenpoistolaitteet säilytetään niin, että ne on helppo 
kiinnittää autoon ja etteivät ne jäädy kiinni alustaansa. 
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8 POLANTEEN TASAUS JA POISTO 

8.1 Tasauksen tavoitteet 

Polanteiden tasaushöyläyksellä ajoradalta poistetaan tai ohennetaan lumi- ja 
jääpolanteita ja pidetään tien pinta laatutasotavoitteen mukaisessa kunnossa. 
Tasaushöyläys tehdään toimenpideajassa, kun laatutaso on alittunut. Vaaralli-
siksi muodostuneet urat on syytä poistaa mandollisimman nopeasti. Tie 
pyritään aina höyläämään parhaaseen mandolliseen laatutasoon. Hammaste-
rää ja tappiterää käytettäessä polanteen pinta muodostuu uurteiseksi ja 
karheaksi, mikä parantaa pyörien pitoa. 

8.2 Kalusto, terät ja terän työkulmien valinta 

Kalusto: Kovan polanteen tasaukseen käytetään tiehöylää ja pehmeän 
lumipolanteen kuorma-auton alusterää. Kevyen liikenteen teitä voidaan lisäksi 
tasata polanteen jyrsimellä ja traktorin alusterällä (TOP-kortti kp 604). 

Terät: Tasauksessa käytetään hammasteriä, reikäteriä, ohuita (6 mm) tasa-
teriä sekä tappiteriä varsinkin kovilla teräsjääpolanteilla. Tappiterien jälki ei 
ohjaa liikennettä niin voimakkaasti kuin hammasterien. Reikäterät kuluvat 
nopeammin, mutta soveltuvat hyvin pehmeille polanteille ja kevyen liikenteen 
teille. 

Höyläys- ja leikkauskulmat: Kulmat valitaan ajoradan leveyden ja polanteen 
kovuuden perusteella. Suositeltava höyläyskulma (au rauksessa puhutaan 
aurauskulmasta) on keskiraskaalla höylällä 45-70 astetta ja raskaalla höylällä 
60-70 astetta. Leikkauskulma (aurauksessa puhutaan teräkulmasta) riippuu 
terätyypistä ja on tappiterillä alle 40 astetta pääHysteen säästämiseksi. 
Muutoin tehokkain leikkauskulma kaikissa painoluokissa on 50-60 astetta. 
Liian suurilla leikkauskulmilla hampaat saattavat katketa, ja liian pienillä 
kulmilla ne kuluvat ohuiksi ja vääntyvät. Lumipolanteella höyläysnopeutta 
voidaan lisätä, jos leikkauskulma on kaapiva eli > 90 astetta. 
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8.3 Polanteen tasaus 

Kaksikaistainen tie: Noin 7 m leveä tie voidaan tasata yhdellä höyläys-
kerralla. Leveämmillä ajoradoilla on käytettävä kahta yksikköä tai ajettava 
kahteen kertaan. Pehmeä lumipolanne voidaan tasata kuorma-auton aluste-
rällä. 

Kuva 8. 1: 	Tappiterät soveltuvat hyvin kovankin polanteen tasaukseen. Tappiterät 
on säilytettävä öljyssä tappien pyörimisen varmistamiseksi. 

Useampikaistaiset tiet: Häyläysmenetelmä ja höylien lukumäärä riippuvat 
polanteen tyypistä. Höylien väli on noin 200 m. Höyläyskarhe siirretään 
molemmille puolille tietä, jos lumitilaa on riittävästi. Karhe aurataan luiskille 
mandollisimman nopeasti, ettei se ehdi jäätyä tai muuten kovettua. Silloilta 
karhe siirretään kuormauskalustolla luiskalle. 

Levennysten höyläys: Li nja-autopysäkit, pysäkäintitaskut ja levikkeet 
tasataan ajoradan yhteydessä. Levähdys- ja muut laajemmat alueet voidaan 
tasata erikseen. 

Kaarteiden tasaus: Kaarteissa polanteeseen syntyy usein syviä uria ja lumi 
kulkeutuu yläkaarteeseen muuttaen kaarteen kallistusta, varsinkin sorateillä. 
Tasauksessa poistetaan syntyneet urat ja yläkaarteeseen kertynyt lumi. 
Tarvittaessa ajetaan useampaan kertaan. 

Liittymät: Tasausmenetelmä valitaan häylätyypin ja risteyksen mukaan. 
Avoin, korokkeeton liittymä tasataan päätiellä ja risteävällä tiellä liikenteen 
suuntaisesti kuvan 8.2 mukaisesti. Korokkeelliset risteykset tasataan kuvan 
8.3 mukaisesti (TOP-kortti kp 612). 
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Jyrkät mäet: Höyläys saattaa olla mandollista vain alamäen suuntaan 
Liikennettä vastaan tapahtuvan työn ajaksi on järjestettävä liikenteen ohjaus. 

Päällysteet: Tappiteriä tulee käyttää pääsääntöisesti vain kestopäällysteillä. 
SOP-teillä ei käytetä tappiteriä lainkaan ja niiden pintoja on varottava kaikilla 
talviterätyypeil lä. 

Pehmenevät polanteet: Höyläyksessä on tarkoitus poistaa polanne koko-
naan liikkumisen helpottamiseksi ja tien pinnan kuivattamiseksi. Työ voidaan 
tehdä tasa- tai reikäterällä. 

6 
5 
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Kuva 8.2: Avoimen liittymän tasaus. 	Kuva 8.3: Liikenteen jakajalla varustetun 
liittymän tasaus. 

Kanavoidut risteykset pyritään tasaamaan liikenteen suuntaisesti (kuva 8.4). 
Työssä joudutaan peruuttamaan useita kertoja, mikä edellyttää kuljettajalta 
suurta tarkkaavaisuutta vahinkojen välttämiseksi. Vilkkaita risteyksiä ei voida 
tasata likennehuippujen aikana. 
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Kuva 8.4: 	Kanavoidun risteyksen ja ryhmitysalueiden tasaus. 

8.4 Risteyssillat ja rautateiden tasoristeykset 

Polannekarhetta ei saa pudottaa risteyssilloilta alapuoliselle ajoradalle tai 
rautatielle. Se voidaan jättää lyhytaikaisesti sillan reunoille tai siirtää heti 
kuormaajilla luiskaan. 

Rautateiden tasoristeykset tasataan yhteistyössä rautatievi ranomaisten 
kanssa. Tasoristeys on ylitettävä suurta varovaisuutta noudattaen, koska 
työkoneet ovat hitaita ja junanopeudet nykyisin suuria. Tasaustyössä on 
huolehdittava siitä, ettei raiteiden laippauriin kulkeudu polannekarhetta. 
Parhaiten se käy niin, että höylätään poispäin rautatiestä. Tarvittaessa 
kiskojen välit on tarkastettava. 

8.5 Kevyen liikenteen tiet 

Kevyen liikenteen teillä tulee välttää pintaa voimakkaasti urittavien, tai liuk-
kautta synnyttävien paksujen tasaterien käyttöä, koska ne ovat hyvin haitalli-
sia polkupyörä- ja jalankulkuliikenteelle. Tasaukseen soveltuvat parhaiten 
kuluneet hammasterät, tappiterät, reikäterät ja ohuet 6 mm:n vahvuiset 
tasaterät. 
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8.6 Ajonopeus ja ajolinjat 

Liian suurella nopeudella ja liian pienillä ilmanpaineilla tasattaessa tiehöylä 
saattaa joutua pomppivaan liikkeeseen, jolloin tienpintaan syntyy aaltomaista 
epätasaisuutta, joka on haitallista liikenteelle ja työlästä poistaa. Ellei epä-
tasaisuutta poisteta, se kasvaa jokaisen aurauskerran yhteydessä, koska 
auran terä noudattaa kovan polanteen pinnan muotoa. Epätasaisuuden 
poistaminen onnistuu parhaiten höyläyskulmaa muuttamalla. Superkelluntalai-
tetta käyttämällä epätasaisuuden syntymistä voidaan ehkäistä. 

Hammasterää käytettäessä tasaus on tehtävä liikenteen ajolinjan mukaisesti, 
koska syntyvät urat ohjaavat ajoneuvoja. Polanne on tasattava kaikilla 
terätyypeillä kauttaaltaan, ettei siihen jäisi ohjaavia raitoja. Jos terästä 
katkeaa hampaita, se on paikattava ehjällä teränpätkällä tai vaihdettava 
kokonaan. Tappiterän tapit voidaan uusia yksitellen. 

Alusterällä tasattaessa sopiva nopeus on noin 20 km/h. 

Kuva 8.5: 	Polanteen tasaamista auton alusterällä. 
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9 LIUKKAUDENTORJUNTA 

9.1 Yleistä 

Liukkautta torjutaan joko kemiallisesti tai mekaanisesti. Paljaana pidettävillä 
1-kunnossapitoluokan teillä liukkaudentorjuntaan käytetään enimmäkseen 
natriumkloridia ja jossakin määrin kalsiumkloridia. Muilla teillä käytetään 
hiekkaa tai muita tarkoitukseen sopivia kiviaineksia. Liukkaudentorju nta-
menetelmiä kehitetään jatkuvasti. Suolat aiheuttavat ympäristöhaittoja, sekä 
ajoneuvoille ja betonirakenteille korroosiota. Suolan käyttöä pyritään vähentä-
mään liikenneturvallisuudesta tinkimättä. 

Tehokas lumenpoisto on tärkeä edellytys suolan käytön vähentämiselle. 
Lumisateen aikana tarvittava liu kkaudentorjunta tehdään samanaikaisesti 
auraustyön kanssa. 

Suolausmenetelmiin ja uusiin työtapoihin on perehdyttävä huolella kunnos-
sapitoväkeä kouluttamalla. Uusien laitteiden käyttö on opeteltava ajoissa, jotta 
vältyttäisiin työvirheiltä tositilanteissa. 

Rautatien tasoristeykset on otettava huomioon siten, että suolaa tai 
hiekkaa ei levitetä radan välittämään läheisyyteen. Suola saattaa aiheut-
taa häiriöitä junien sähköiseen ohjausjärjestelmään ja hiekka kerääntyy 
liaksi laippauriin. 

9.2 Kemiallinen liukkaudentorjunta 

Suolan käytöllä pyritään estämään liukkauden syntymistä, poistamaan 
liukkautta sekä estämään lumen tarttumista kiinni päällysteeseen lähellä 
nollaa olevissa lämpötiloissa. Syksyn ensimmäiset liukkaat kelit ovat kaikkein 
vaarallisimpia, mutta liukkauden syntyminen voidaan estää kokonaan ennak-
kosuolauksella. Erityisesti liuossuolaus antaa siihen hyvät mandollisuudet. 

Tiesääasemien antamat sää- ja kelitiedot ennusteineen antavat hyvät perus-
tiedot kemialliseen liukkaudentorjuntaan. Säästä kerrotaan liitteessä 1. 

Kemiallista liukkaudentorjuntaa ei tule yleensä tehdä kylmemmässä kuin -7 00 

(tien pinta). Suolauksen vaikutuksesta syntyvä sohjo on poistettava mandolli-
simman nopeasti. 
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9.2.1 Kuiva suola 

Kuivana levitettävästä raesuolasta suurin osa lentää tien oheen epäedullisissa 
olosuhteissa. Syitä ovat tuulet, levitysajoneuvon taakse syntyvät ilmavirtauk-
set sekä liikenne. Kuivaa suolaa ei voida levittää yli 30 km/h:n nopeudella 
eikä se sovellu ennakkosuolausmenetelmäksi lainkaan. Uudet menetelmät, 
kostutettu ja liuossuola, ovat syrjäyttämässä kuivan suolan levityksen koko-
naan. 

9.2.2 Kostutettu suola 

Suolan kostutus lisää suolarakeiden painoa ja sitoo suolan hienoainesta. Sen 
tarttuvuus tiehen saattaa olla jopa huomattavasti parempi kuin kuivan suolan. 
Kostutetun suolan pysyvyys riippuu suuresti erityisesti raskaan liikenteen 
määrästä. Kostutus nopeuttaa sulamisen alkamista varsinkin kylmissä ja 
kuivissa olosuhteissa, koska tarvittava alkukosteus on aineessa itsessään. 

Suola kostutetaan suolaliuoksella lavalla olevasta säiliöstä joko levittimen 
lautasella tai juuri ennen lautasta /8/. Automaateissa kostutusaineen määrä 
voidaan yleensä säätää 0...30 %:n välillä levitettävän suolan määrästä. 

Ellei sirottelulaitteessa ole kostutusmandollisuutta, suola voidaan kastella 
vedellä lavalla /9/. Sopiva vesimäärä on noin 80...100 Ilm 3  riippuen levitti-
mestä ja siitä kuinka hyvin suola tulee siitä ulos. Lopputuloksen kannalta on 
tärkeätä, että kostutusaine ehtii imeytyä riittävästi suolaan. Lavalla kasteltua 
suolaa tulee ottaa mukaan vain arvioitua tarvetta vastaava määrä, koska 
ylimäärä saattaa aiheuttaa varastossa ongelmia. 

Kostutettu suola voidaan levittää enintään 30-40 km/h nopeudella. Levi-
tysauton takana syntyvät ilmavirtaukset ovat sitä haitallisempia mitä suurem-
paa levitysnopeutta käytetään. Kostutettu suola ei pälyä levitysauton laitteisiin 
kuten kuiva suola. 

Tienoheen lentävä hukkamäärä on sitä pienempi mitä kapeammalle suola 
levitetään. Yksiajorataisilla teillä mustan jään torjunnassa voidaan käyttää 
3-4 m:n levitysleveyttä suunnattuna ajoradan keskelle. Moottoriteillä on 
käytettävä noin kaksi metriä suurempia sirotteluleveyksiä. Muulloin, mm. lu-
misateessa, yksiajorataiset tiet kannattaa suolata 2 m:n leveydellä ajoneuvon 
taakse. 
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• 	- 

Kuva 9. 1: 	Suola voidaan kostuttaa levittimen lautase/la tai juuri ennen kuin suola 
putoaa lautaselle, kuten kuvassa. 

Kuva 9.2 
	

Yksinkertaisimmin ja halvimmalla suola kostutetaan vedellä auton 
lavalla. 



Teden tavihoito II 
	

55 
LIUKKAUDENTORJUNTA 

Taulukko 9. 1: Kostutetun suolan levitysmäärät kg/km ja g/m2  

Tien Musta jää, kuu- Alijäähtynyt Jäätyvä Lumisade 
pinnan ra ja valumat sade räntä 
lämpötila 

kg/km 	g/m2  kg/km 	g/m2  kg/km 	g/m2  kg/km 	g/m2  

+...-2°C 14-35 2-5 70-175 10-25 

0...-7 °C 35-1 40 5-20 

Vakaa 70-140 10-20 

Muuttuva 70-210 10-30 

Taulukko on ohjeellinen, minkä vuoksi kaikissa tilanteissa on käytettävä myös 
kokemukseen perustuvaa harkintaa. Kilometrille levitettävät suolamäärät on 
laskettu 7 m:n ajorataleveyden mukaan. 

9.2.3 Liuossuola 

Liuossuolamenetelmässä /10/ suolaa käytetään kertalevityksessä hyvin vähän 
ja tien ulkopuolelle levitysvaiheessa joutuva suolamäärä on olematon. Liuos- 
suola tehdään useimmiten natriumkloridista. Kalsiumkloridiliuosta kannattaa 
käyttää siellä, mistä etäisyys tehtaalle on sopiva. Valmiina ostettu liuos sovel-
tuu paremmin niihin tiemestaripiireihin, joissa vuosittain käytetään liuosta 
vähän. Liuoksen natriumkloridipitoisuuden tulee olla 23 - 26 % tai kalsiumklo-
ridipitoisuuden noin 32 % (valmiina ostetun liuoksen pitoisuus). Jos väkevyys 
ei ole riittävä, liukkaudentorjunta saattaa epäonnistua. Suolapitoisuuden tar-
kastaminen on välttämätöntä ennen suolakuorman tekoa. Liuossuola val-
mistetaan sitä varten rakennetussa asemassa. Osa niistä on tielaitoksen, osa 
laitevalmistajien kehittämiä. Niistä puhutaan enemmän kappaleessa 9.2.4 
"Suolaliuoksen teko ja varastointi". 

Liuossuola soveltuu parhaiten ohuen jään ja kuuran sulatukseen sekä 
ennakkosuolaukseen. Sillä ei tule sulattaa vahvaa jäätä tai lunta, koska 
niissä liuos laimenee tehottomaksi. Lumisateessa liuoksella suolattaessa on 
huolehdittava ajoradan samanai kaisesta puhdistamisesta ja liuosta on 
levitettävä tarvittaessa. 

Liuossuolaukseen soveltuva nopeus on lautaslevittimillä noin 40 - 55 km/h ja 
suutinlevittimUlä noin 50 - 70 km/h. 
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t . 	T 
Kuva 9.3: 	Liuoksen levitystä suutinmallisella levittirnellä. 

1 

Kuva 9.4: 	Lautaslevitin yhdistettynä Iiuossäiliöön. 

Liuos voidaan useimmiten levittää joko pelkästään ajosuuntaan tai myös 
vastaantulevan liikenteen kaistalle. 
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Liuossuolauksen etuja: 

- sopiva ennakkosuolausmenetelmä 
- hyvä lähtövalmius myös työajan ulkopuolella 
- tehoaa välittömästi tai lähes välittömästi 
- vähäiset kertasuolamäärät 
- yksikön suuri toimintasäde 
- suuri levitysnopeus 
- yhden yksikön päivystyskäyttö useamman tiemestaripiirin alueella 
- mandollisuus suolata tie kosteaksi, ei märäksi - tie kuivaa nopeammin 
- nopeutunut liikenneturvallisuus. 

Liuossuolauksen haittoja: 

- suuret alkuinvestoinnit 
- suolaliuossumu levitysauton perässä 
- laimenemisesta ja kylmenemisestä johtuva suolauksen uusimistarve 
- suolan epäpuhtaudet tukkivat laitteita. 

Taulukko 9.2: Suositeltavat 25 %:sen NaCI-Iiuoksen levitysmäärät kg/km (7 m:n 
leveydelle) ja g/m2 . 

Tien Musta jää, kuu- Ennakko- Lumi- ja Pakkas- 
pinnan ra ja valumat suolaus räntäsade liukkaus 
lämpötila 

kg/km 	g/m2  kg/km 	g/m2  kg/km 	g/m2  kg/km 	g/m2  

>2°C 35-140 5-20 35-105 5-15 

n. 0°C 140-280 20-40 

-15°C 70 10 

- 32 %:sen CaCI-liuoksen levitysmäärät ovat noin 20 % pienemmät kuin 
taulukossa. 

- Liuossuolauksen pienen levitysmäärän voi havainnollistaa kuvittelemalla, 
että 7 m leveälle tielle liuosta tulee noin 1 dl tiemetriä kohti (noin 14 g/m 2 ). 

- Liuossuolalla pyritään kosteaan, ei märkään tienpintaan. 
- Pakkasliukkauteen, alle -10 °C, auttaa pieni liuosmäärä, joka tekee jään 

pinnan nahkeaksi. Menetelmä vaatii liikennettä. 
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9.2.4 Suolalluoksen teko ja varastointi 

9.2.4.1 Suolaliuoksen teko 

Liuoksen valmistuksessa on otettava huomioon seuraavat seikat: 

- Suola kuormataan altaan suppiloon ripottelemalla, ellei laitteessa itses-
sään ole vastaavaa annostelumekanismia. 

- Liuoksen väkevyyttä seurataan tarkoitukseen sopivilla mittareilla. 
- Paineilma nopeuttaa suolan liukenemista. 
- Valmiin liuoksen väkevyyden tulee olla 23-26 % NaCI tai 32 % CaCl 2 . 

- Aseman jäätyminen on estettävä. 

Tehdasvalmisteista Ii uosta kannattaa käyttää siellä, missä kuljetuskustan-
nukset ovat korkeintaan laitekulujen ja valmistuskulujen suuruiset. 

9.2.4.2 Suolaliuoksen varastointi 

Liuosta varastoidaan ehjissä sekoitus- ja varastosäiliöissä. Varastoinnissa 
tulee kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: 

- säiliön kuntoon ja huoltoon /11/ 
- liuosta on voitava kierrättää varastosäiliössä kerrostumisen estämiseksi 

(laimeaa pinnalla, väkevää pohjalla) 
- varastosäiliöt on varustettava niin, ettei liuos pääse jäätymään (maaläm-

pö, lämpövastus, lämpäeristys) 
- on huolehdittava siitä, ettei suolaa tai suolalluosta pääse maastoon (mm. 

ylitäytönestimet) 
- kuormauksen autoihin tulee olla tehokasta 
- väkevyys on syytä aina tarkastaa areometrilla. 

Taulukko 9.3: Natrium- ja kalsiumkloridiiuosten tilavuuspainoja (kg/dm). 

Pitoisuus 

% NaCI 

Tilavuuspaino 
000 	+10 00 

Pitoisuus 

% CaCl 2  

Tilavuuspaino 

+ 15,6 °C 

12 1.092 1.089 22 1.206 
14 1.108 1.105 23 1.218 
16 1.124 1.120 24 1.228 
18 1.140 1.136 25 1.239 
20 1.156 1.152 26 1.250 
21 1.164 1.160 27 1.260 
22 1.173 1.169 28 1.272 
23 1.181 1.177 29 1 .283 
24 1.189 1.185 30 1.295 
25 1.198 1.194 35 1.351 
26 1.207 1.202 40 1.410 
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Kuva 9.5: 	Suolaliuoksen väkevyyttä voidaan tarkkailla areometrilla (vas.) ja 
anturimittaukseen perustuva/la digitaalinäytöllä. 

9.2.5 Ennakkosuolaus 

Ennakkosuolauksella pyritään estämään tien jäätyminen tai lumen kiinni 
tarttuminen. Parhaiten siihen soveltuu liuossuolausmenetelmä, mutta jos 
liikennemäärä erityisesti raskaan liikenteen osalta on vähäinen, myös kostu-
tettua suolaa voidaan käyttää. Runsas raskas liikenne heittää kostutettua 
suolaa tien oheen lähes yhtä suuren osan kuin kuivaa suolaa. 

Ennakkosuolauksella pääteiden liikenneturvallisuutta voidaan huomattavasti 
parantaa varsinkin mustan jään tilanteessa. Tarkat sääennusteet ovat ennak-
kosuolauksen kannalta tärkeitä, mutta turhiinkin suolauksiin ajaudutaan silloin 
tällöin ennusteiden ajoittaisen epätarkkuuden vuoksi. Liuossuolauksessa siitä 
ei ole suurta haittaa, koska levitettävät suolamäärät ovat hyvin pieniä, ja 
suunnilleen kaikki suola jää levitettäessä tielle. 

Kenttäkokeissa /12/ natrium- ja kalsiumliuoksien pysyvyydessä ei havaittu 
olevan eroja. Ennakkosuolaus mustan jään ja kuuran varalle voidaan tehdä 
useimmissa olosuhteissa noin 1 - 6 h etukäteen ja aikaisemminkin, jos 
lämpötila/kastepiste pysyvät sopivina eikä kosteutta tule lisää (lue liite 
sääennusteiden perusteista). 

Lumisateessa enn akkosuolaus tarkoittaa sateen alussa tehtävää rae/liuos-
suolausta tai juuri ennen sateen alkamista tehtyä liuossuolausta. 
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On muistettava, että liuoksella suolattu tieosuus jäätyy nopeasti, jos lämpötila 
laskee tai jos suolapitoisuus laimenee satavaan tai sulavaan veteen tai jos 
tienpinnat ku uraantuvat vahvasti. 

9.3 Suolaa korvaavat kemikaalit 

Suolaa korvaavien kemikaalien käyttö ei ole vielä Suomessa perusteltua 
muualla kuin poronhoitoalueilla. Niillä porot kerääntyvät tielle nuoleskelemaan 
suolaa ja aiheuttavat liikenneonnettomuuksia. Kemikaaleja, joilla suolaa voi-
daan korvata, on monia ja niistä lupaavin on OMA (kalsium magnesium 
asetaatti). 

CMA:ssa oleva etikan haju on ilmeisesti vastenmielinen poroille ja sitä 
voidaan käyttää hiekan seassa suolan asemesta tai syksyliukkailla sellaise-
naan. Hiekan seassa 10-20 kg CMA:talhiekka m 3  riittää porojen ja varastoin-
nin kannalta. CMA voidaan levittää samoilla laitteilla kuin hiekka ja suola, 
mutta puuroutumisen vuoksi se voidaan kostuttaa vain levityslautasella. 

OMA ei aiheuta korroosiota enempää kuin tavallinen vesi. 

OMA:n asetaatti saattaa kulkeutua karkeiden maakerrostumien läpi, jolloin se 
voi joutua pohjavesiin. Sen tähden OMA:ta ei saa toistaiseksi käyttää pohja-
vesialueilla. 

9.4 Ympäristövaikutukset 

Laajasti käytettyinä liukkaudentorjuntakemikaaleilla on haitallisia vaikutuksia. 
Tienkäyttäjän kannalta roiskuva suolainen vesi rajoittaa näkyvyyttä sekä 
likaa ja ruostuttaa autoja. Tienpitäjän näkökulmasta tarkasteltuna suolattu 
tienpinta pysyy kosteana pitempään, ja kosteat sekä märät päällysteet kuluvat 
nopeammin. Lisäksi betonirakenteet rapautuvat suolauksen vaikutuksesta. 
Ympäristön kannalta suola saattaa aiheuttaa ongelmia pohjavesialueilla 
kerääntyessään maaperään ja kulkeutuessaan vesiin. Myös jotkut tienvarsi-
kasvit kärsivät runsaasta suolasta. 

9.4.1 Haittojen torjunta 

Kaikista edellämainituista näkökulmista asiaa tarkastellen suolan käytön 
vähentäminen on avainasemassa haittojen torjunnassa ja estämisessä. 
Suolattaessa tie vain kosteaksi roiskehaitat vähenevät eikä suolausta koeta 
kovin epämiellyttäväksi. Autojen ruostesuojaus on nykyisin hyvä, joten ne 
kestävät suolojen vaikutuksia paremmin kuin ennen. 
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Betonirakenteet, kuten sivat, on pestävä keväisin, jotta suolansekainen lika ei 
muhisi niissä. Korroosio etenee lämpimässä, joten mandollisimman aikaisesta 
pesusta on hyötyä. 

- 

1 
1 
1 
7 
/ - - 

; 

Kuva 9.6: 	Siltojen huolellinen pesu keväisin ehkäisee suolan aiheuttamaa be- 
tonikorroosiota. 

Joillakin herkillä pohjavesialueilla tienvarsille on rakennettu mekaaninen 
suojaus öljy- ym. kuljetusonnettomuuksien varalta suojellen samalla myös 
suolan saastutukselta. Ellei suojausta ole, on kyseisillä alueilla kiinnitettävä 
erityisen suuri huomio suolan käyttömääriin ja suolausmenetelmiin sekä 
pohjaveden laadun jatkuvaan seurantaan. Ääritapauksissa suolaus on lopetet-
tava kokonaan /13/. 

9.5 Mekaaninen liukkaudentorjunta 

Hiekoitus on polanteisilla teillä pääasiallinen liukkaudentorjuntakeino tasaus-
höyläyksen ohella. 1-kunnossapitoluokan teillä hiekoitus on lähes ainoa keino 
torjua pakkasliukkautta, minkä lisäksi niiden varsilla olevat linja-autopysäkit ja 
levikkeet on syytä hiekoittaa liikenteellisen tarpeen mukaan. 

Hiekoitus tehdään ns. pistehiekoituksena mäkiin, mutkiin ja liittymiin paitsi 
pääkallokeleillä, jolloin se tehdään jatkuvana. Kapeat tiet hiekoitetaan vain 
keskelle, leveät molemmille kaistoille. 

Kevyen liikenteen teiden hiekoitus on erittäin tärkeätä. Kevyen liikenteen 
teiden toimenpiteet on tehtävä niin ajoissa, ettei liikenne siirry niiltä ajoradan 
reunoille. Niiden toinen puoli voidaan jättää hiekoittamatta potkukelkkaliiken-
teen mandollistamiseksi. Suolaa kevyen liikenteen teillä ei käytetä. 
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Tutkimusten mukaan hienorakeiset materiaalit lisäävät alkukitkaa eniten, 
mutta tuulen ja ilmavirtojen vaikutuksesta kitkalisäys vähenee niitä käyttä-
mällä nopeimmin. Karkeammat materiaalit pysyvät parhaiten kovalla ja 
liukkaalla jääkelillä, ellei liikennemäärä ole kovin suuri. Raemuodon vaikutus 
pysyvyyteen näyttää olevan melko vähäinen /141,115/. 

Hiekoitusmateriaalina kannattaa käyttää sitä, jonka käyttö tulee halvimmaksi 
ja joka täyttää laatuvaatimukset, koska eri materiaaleilla ei näytä olevan kovin 
suuria eroja. Materiaalin saatavuus vaikuttaa myös asiaan. Yleisimmin tulevat 
kysymykseen hiekka, sepelilajikkeet ja murskeet. Suurin raekoko saa olla 
yleensä 8 mm, mutta poikkeuksellisesti jopa kunnossapitomurskeen 0 - 16 
mm käyttö voi olla perusteltua teillä, joilla nopeus ei ole suuri. Pääkalloke-
leillä, kun hienommat ainekset huuhtoutuvat sateen vuoksi pois, kunnossapi-
tomurske tai muu hyvin karkearakeinen materiaali saattaa olla ainoa toimiva 
liukkaudentorjuntakeino. Mitä karkeampaa materiaali on, sitä enemmän voi 
tapahtua tuulilasivahinkoja. 

9.5.1 Hiekka 

Pelkkä hiekka olisi useimmiten parasta, mutta se jäätyy ulkokasoissa ja 
kevytrakenteisissa varastohalleissa sekä lentää helposti pois tieltä liikenteen 
vaikutuksesta. Erityisesti silloin, kun lämpötila on nollan yläpuolella ja tien 
pinta kostea, tulee käyttää suolatonta hiekkaa. 

Hiekan pysyvyyttä on yritetty parantaa jäädyttämällä se polanteeseen joko 
veden avulla tai kuumentamalla /16/, mutta kokeilujen mukaan menetelmiä ei 
kannata käyttää. 

Sopiva hiekoitusmäärä on noin 150 - 350 g/m 2  eli noin 0,3 - 0,5 m3/km 
yhdelle kaistalle levitettynä. Pienempiä määriä käytetään ohuilla jääkalvoilla. 
Kriittiset mäet, mutkat ja liittymät vaativat noin 400 g/m 2  (0,6 m3/km). 

Hiekan levittämiseen soveltuvat hyvin telalevittimet sekä hihnakuljettimella 
varustetut lautaslevittimet. Hiekoitusnopeus on 30-40 km/h. 

9.5.2 Suolahiekka 

Hiekan kylmävarastoinnin ja tiehen tarttuvuuden takia siihen sekoitetaan 
suolaa, noin 15 - 20 kglm 3. Suurempi määrä saattaa aiheuttaa haitallista 
polanteiden pehmenemistä, holvaantumista levittimissä ja jälkiliukkautta. 
Siellä, missä ajonopeudet ovat suuria, suolahiekka ei pysy tiellä juurikaan 
pitempään kuin pelkkä hiekka. 
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Suolahiekkaa käytetään 1-kunnossapitoluokan teillä pakkasliukkailla liittymä- 
alueilla sekä muissa ongelmakohdissa silloin, kun pelkkää suolaa ei voida 
käyttää. Muualla suolahiekka soveltuu koville jääpolanteille II- ja 111-kunnossa-
pitoluokan teillä. 

Levitettäessä suolahiekkaa paljaana pidettäville 1-luokan teille, levitysmäärä 
on 100 - 200 gIm2 ja muilta osin kappaleen 8.4.1 määrät. Suolahiekka 
levitetään samoilla laitteilla kuin pelkkä hiekka. Kostutuslaittein varustetussa 
lautaslevittimessä pel kkään hiekkaan voidaan lisätä suolaliuosta haluttu 
määrä. 

Hiekoitusnopeus on noin 30 - 40 km/h. 

Mäkiin, joissa raskaan liikenteen kulku saattaa liukkauden takia vaikeutua, 
tulee sijoittaa hiekkalaatikoita 100 - 150 m:n välein. Ne voidaan täyttää joko 
suolahiekalla tai sepelilajikkeiHa. 

(: 

Kuva 9.7: 	Suolahiekan levitystä. 

9.5.2.1 Suolahiekan teko 

Suola voidaan sekoittaa hiekkaan joko varaston täyttämisen yhteydessä tai 
pienempinä annoksina ennen käyttöön ottoa. Jälkimmäinen tapa on hyvä, jos 
suolahiekkaa käytetään vain tietyissä paikoissa ja sen kokonaiskulutus on 
vähäistä. Silloin puhdas hiekka voidaan ajaa halliin esimerkiksi keväällä ja se 
voidaan kuivattaa siellä kesän aikana hyvän tuuletuksen avulla. 
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Kun suolahiekkaa sekoitetaan suurina erinä, siinä tulee käyttää annostelu-
menetelmiä, jotka ovat tarkkoja ja homogeenisia. Vaatimukset täytetään 
esimerkiksi ripottelemalla annostelijalla suolaa kuljettimelle hiekan päälle. 
Annostelijana voidaan käyttää myös sirotteluautomaattia syöttökourulla. 

Suolaa sekoitetaan hiekan sekaan vain vähän. Pohjois-Suomessakin riittää 
15-20 kg/m3  estämään kasojen jäätymisen. 

Hiekan varastokasat tulee tehdä korkeiksi ja löyhiksi jäätymisvaaran vähentä-
miseksi. 

Kuva 9.8: 	Suolan annostelua hiekankuljettimelle. Valokenno valvoo hiekan tuloa 
ja katkaisee suolan annostelun, kun hiekan tulo katkeaa. 

9.6 Materiaalien laatuvaatimukset 

9.6.1 Mekaaniset liukkaudentorjunta-aineet 

Hiekoitukseen käytettävässä kiviaineksessa ei saa olla humusta, joka pölisee 
tieltä pois. Särmikkyys lisää joissakin olosuhteissa aineen pysyvyyttä samoin 
kuin karkeus. Sepelilajikkeiden etuna on se, että ne pysyvät pakkasissakin 
käsiteltävinä. Hienoaineksen vaikutus alkukitkaan on merkittävä, mutta se 
pälisee nopeimmin tieltä pois ilmavirtojen vaikutuksesta. Käytettiinpä hiekoi-
tukseen murske- tai sepelilajikkeita tai hiekkaa, maksimiraekoko on yleensä 
8mm. 
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Kuva 9.9: 	Pääteillä käytettävän hiekoitushiekan rakeisuusohjealue. 

9.6.2 Natriumkloridi 

Suolan suurin sallittu raekoko on 5 mm ja kosteuspitoisuus enintään 1 %. 
NaCI-pitoisuuden tulee olla vähintään 96 %. Liuokseksi sulatettava suola ei 
saa sisältää 0,30 % enempää liukenemattomia aineosia. Natriumkloridissa 
käytetään paakkuuntumisenestoainetta. Suola ei saa sisältää levitystä haittaa-
via epäpuhtauksia. 

Kuva 9. 10: Natriumkloridin rakeisuusohjealue. 
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9.7 Varastointi 

9.7.1 Suolattomat mekaaniset aineet 

Parhaiten hiekka ja muut hienoaineksia sisältävät liukkaudentorjunta-aineet 
säilyvät kalliosiilossa. Mikäli sellaista ei ole, hiekka tulisi säilyttää hallissa tai 
peitettynä jäätymisen estämiseksi tai vähentämiseksi. 

Sepelilajikkeet säilyvät ulkosalla peitettynä paremmin, koska niistä puuttuu 
jäätyvä hienoaines. 

9.7.2 Suolahiekka 

Tehdyn selvityksen mukaan /17/ 95 % suolasta liukenee yleensä pois hiekan 
seasta ennen käyttöä peittämättömissä avokasoissa. Se saattaa aiheuttaa 
ympäristöhaittoja riippuen siitä, kuinka se pääsee kulkeutumaan maaperässä. 

Suolahiekka tulee varastoida aina katettuna, ja lisäksi on kiinnitettävä huo-
miota alustaan ja veden (myös alueelta aurattavan lumen sulamisveden) 
johtamiseen sallituille alueille. 

9.7.3 Natrium- ja kalsiumkloridi 

Irtosuola on säilytettävä aina sitä varten tarkoitetuissa erityisissä suolava-
rastoissa. Säkkeihin pakattu suola pyritään säilyttämään paikassa, missä se 
on suojassa ilkivallalta. Jos suolahalli on niin pieni, ettei suolan purkua ja 
kuormausta voida tehdä sisällä, käsittelypaikan on oltava vettä läpäisemätön 
ja niin muotoiltu, että valumavedet virtaavat säiliöön tai sopivaan pintavesis-
töön. Vettä läpäisevällä maaperällä (hiekka, sora, karkearakeinen moreeni ja 
rikkonainen kallio) käsittelyalue on päällystettävä nesteitä läpäisemättömällä 
pinnalla. Alueelta aurattavalle lumelle on varattava paikka, josta sulava vesi 
voidaan johtaa sallittuun paikkaan. 

Pintavesistöön johtamisessa on otettava huomioon vesilain 10. luvun 4 §:n ja 
lain eräistä naapuruussuhteista 17 §:n säädökset. Jos hallin tuuletus on 
asianmukaisesti järjestetty ja mandollisesti ulkona olevalle käsittelypaikalle 
varissut suola tai suolahiekka poistetaan riittävän usein, ei säädöksissä 
tarkoitettua lävanhakuvelvollisuutta yleensä ole. 

Säkeissä mandollisesti syntyvistä suolapaakuista voidaan tehdä suolaliuosta. 
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Kalliosiiloissa ja varastoissa, joissa on suolaa tai suolahiekkaa tai suolaliuos-
ta, on varmistettava että kuivatusjärjestelmästä tuleva vesi johdetaan sallit-
tuun paikkaan. 

Katso TVH:n julkaisut 743820 "Kevytrakenteinen hiekka- ja suolahalli" sekä 
743934 "Pohjavesien suojelu tien kunnossapidossa" /18/. 

9.8 Kalusto 

9.8.1 Liuosasemat 

Yksinkertaisia tilapäiskäyttöön tarkoitettuja liuosasemia voidaan tehdä van-
hoista säiliöistä ja laitteista. Kehityksen myötä on ryhdytty laajasti käyttämään 
tehokkaita asemia, joista osa on laitevalmistajien ja osa tielaitoksen valmista-
mia. Ljuosasemaa hankittaessa tulisi ottaa huomioon seuraavia asioita: 

- kapasiteetti tulevaisuuden tarpeen mukaan 
- riittävä veden tulo 
- aseman paikan vaatimukset 
- pumppujen tehovaatimus 
- maalämmön hyväksikäyttömandollisuus 
- paineilman käytön mandollistaminen 
- ylitäytönestojärjestelmän hankkiminen. 

Kuva 9. 11: 	Tielaitoksen suunnittelema korkeatehoinen Iiuosasema, jossa käyte- 
tään paineilmaa Iiuottamisen apuna. Asema on sUoitettu  kalliosiiloon. 
Kirkkonummen tiemestaripiiri. 
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Kuva 9. 12: 	Tehdasvalmisteinen, lasikuiturakenteinen, annostelijalla varustettu 
Iiuosasema, jossa paineilmaa voidaan käyttää apuna. 

9.8.2 Suolan- ja hiekanlevittimet 

Hiekoitukseen käytetään tela- ja lautaslevittimiä ja suolaukseen yleensä vain 
lautassirottimia. Suolaliuokset levitetään joko lautas- tai suutinlevittimillä. 

Uusimpina markkinoille ovat tulossa yhdistelmälaitteet, jotka mandollistavat 
kaikkien liu kkaudentorjunta-aineiden levittäm isen samasta yksikösta. 

Hankittavilla suolanlevittimillä tulee voida levittää vaadittavat suoamäärät. Ne 
on kalibroitava käytön ja levitysaineiden mukaan. Kun laitteita käytetään 
usein ja niillä levitetään suolan ohella myös hiekkaa, ne tulee säätää jopa pa-
rin viikon välein. Työnjohdon tulee huolehtia siitä, että kaikki kuljettajat 
osaavat kalibroida tiemestaripiirin levitinlaitteet. Myös autojen hydrauliikan 
säädöt on tarkistettava aika ajoin. 
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Kuva 9. 13: 	Yksinkertainen ja halpa suutinmallinen liuoslevitin. 
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Kuva 9. 14: 	Yhdistelmäautomaatt,, josta voidaan sirotella suolaa'hiekkaa ja liuosta 
sekä niiden sekoituksia. 
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Levittimien annostelumäärän tulee olla riippumaton levitysnopeudesta. 
Suurimmat levitysnopeudet: 

- kuiva suola 30 km/h 
- kostutettu suola 30-40 km/h 
- Iiuossuola lautaslevittimellä 40-55 km/h 
- liuossuola suutinlevittimellä 50-70 km/h. 

Toistaiseksi levittimien kiinnityksestä ja irroituksesta, käytöstä, kalibroinnista 
sekä säädöistä on saatavilla TOP-kortit kp 512, 513, 514, 515, 516 ja 517. 

Kuva 9. 15: 	Lumipolantee/le levitettyä hiekoitussepeliä 4 - 8 mm. 
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10.1 Jäänmuodostuksen estäminen ja rumpujen sulattaminen 

Silloin, kun veden normaali kulkutie maan alla, ojassa tai muualla katkeaa 
maan jäätymisen vuoksi, paineen alainen vesi nousee maan pintaan ja jäätyy 
/19/. Paantamisen jatkuttua pitempään, se nousee tielle ja tukkii rumpuja. 
Paannejää voi aiheuttaa ongelmia myös maanomistajalle. 

Ongelmallisimmat, jäätymiselle alttiit paikat kannattaa joko suojata ennen 
talven tuloa, tai eräissä tapauksissa tehdä tielle rakenteellisia muutoksia 
ongelman poistamiseksi. 

10.1.1 Rumpujen sulattaminen 

Jäätyneet rummut on sulatettava viimeistään lumen sulamisen alettua. 
Rumpujen sulattamisessa käytetään höyrynkehittimiä ja sähkökaapeleita 
(TOP-kortit kp 803 ja 804). Liittymärumpujen sulattaminen kuuluu ensisijai-
sesti liittymän pitäjälle. 

10.1.2 Jäätymisen estäminen 

Lapin tiepiirin kunnossapitotoimiala on julkaissut asiaa tutkineen työryhmän 
loppuraportin rumpujen jäätymisen estämisestä ja paannejään torjumisesta 
/20/. Raportin suurta menetelmävalikoimaa kuvineen kannattaa käyttää 
hyväksi toimenpiteitä suunniteltaessa, varsinkin jos aiotaan tehdä rakenteelli-
sia korjauksia paannejään estämiseksi. 

Tyypillisiä paannejääpaikkoja ovat: 
- luonnonoja rummun ylä- tai alapuolella 
- rummut 
- sivuojat 
- veden tihkuminen ulkoluiskasta 
- Lapissa veden valuminen jängiltä sivuojan kautta 
- veden valuminen kallion pintaa pitkin leikkauksissa. 

Paannejään esiintyminen vaihtelee vuosittain lumi- ja pakkasolosuhteiden 
mukaan. 
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Tavanomaisilla kunnossapitotoimilla paannejään syntymistä voidaan estää 
ainakin seuraavilla toimenpiteillä: 

- 	Rakennetaan lämpökaapeli suojaputkeen esim. ojan pohjalle, 
sillan alle tai rumpuun. Kaapeliin ohjataan virta tarvittaessa. 

- 	Suojataan rummun päät lämpöeristetyillä luukuilta tai muovilla, 
jonka päälle luodaan lunta. 

- 	Padotaan rummun vesi tietylle korkeudelle ja jääkannen yläpuo- 
linen osa suojataan luukuilla yms. 

- 	Kaksoisrummuista toinen suljetaan talven ajaksi. 

Rummun sisään asennetaan pienempi muoviputki, mihin talvive-
det ohjataan. Varsinaisen rummun päät on usein syytä suojata. 
Muoviputki voidaan joissakin tapauksissa pitää talviaikana 
suljettuna ja avata se vasta kevään tullen, jolloin sen läpi kulke-
vat sulamisvedet avaavat päärummunkin. 

- 	Lähinnä Lapissa saattaa kannattaa aidata paanneherkkä alue, 
jotta moottorikelkat ja porot eivät pääse tiivistämään lunta. 

- 	Rummun yläpuolelta alkava paantaminen voidaan saada hallin- 
taan polkemalla oja yms. niin, että vesi jäätyy kaukana rummun 
yläpuolella eikä ennätä talven aikana rummulle saakka. 

- 	Rakennetaan patoja kyllin kauas tiestä tulosuuntaan. Pato voi- 
daan tehdä paikallisista materiaaleista ja sillä estetään veden 
leviäminen tielle asti. 

Natrium- ja kalsiumkloridia ei tulisi käyttää veden kulkureittien sulanapitä-
miseen. 

Paannejääuhan poistamiseen tähtäävät rakenteiden parantamistoimet ovat 
rummun lämpäeristys, rummun pohjatason alapuolelle rakennettava talvirum-
pu, rummun tason yläpuolelle rakennettava tulvaputki, rummun rakentaminen 
maaston mukaiseen kaltevuuteen patoamisen estämiseksi sekä salaojien ja 
niskaojien käyttäminen. 

Paanejään poistamiseen voidaan käyttää höyrynkehittimiä, tiehöyliä lisälaittei-
neen ja kaivinkoneita. Sivuojat avataan mandollisimman kapeiksi ja syviksi, 
että virtaava vesi haihduttaisi vain vähän lämpöä. Avauksen jälkeinen suojaa-
va lumisade olisi toivottava. 
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Yrjö Pilli-Sihvola 25.3.1992 

SÄÄ JA KUNNOSSAPITO 

Kunnossapitotoiminnassa tarvittavaa tietoa vallitsevasta säästä saadaan monesta 
paikasta: yleisistä sääennusteista, tiesääpalvelujärjestelmästä (ennuste- ja havainto- 
tietoa) sekä omakohtaisista havainnoista ja kokemuksesta. 

Talvikaudeksi 1991-92 koko maassa käyttöönotettu tiesääjärjestelmä lisää tietoa 
vallitsevista sää- ja kelioloista. Laaja tiesääasemaverkosto kattaa koko maan, tiheim-
min Etelä-Suomen. Tienpintalämpötilaa, josta ei ole aikaisemmin saatu tietoa ollen-
kaan, voidaan nyt pitää perustietona liukkaudentorjuntatoimia suunniteltaessa. 
Säätilanteen tunteminen myös omaa aluetta huomattavasti laajemmalta alueelta antaa 
hyvän pohjan toimenpiteiden ajoituksel le. 

Liukkautta voi tienpinnalle syntyä monella eri tavalla. Seuraavissa kappaleissa 
esitetään yleisimmät liukkauden syntytavat. Aluksi on tehty jako jäätymis- ja sadeta-
pauksHn. 

Tienpinnan läätyminen 	 Sateet ja sumu 

- märkä pinta jäätyy 	 - vesisade kylmälle tielle 
- kuura/musta jää 	 - jäätävä vesisade 
- huurre/musta jää 	 - lumisade 
- lauhtumisliukkaus 	 - sumu 

Märkä tienpinta jäätyy 

Auringon säteilyn pienentyessä ja loppuessa illan ja yön aikana, tienpinta luovuttaa 
lämpöä ilmakehään enemmän kuin mitä se ulkoapäin saa. Mitä selkeämpää sää on, 
sitä enemmän lämpöä säteilee ilmaan, koska pilvipeite ei ole kattona lämmön 
häviämiselle. Mitä kauemmin tämä tilanne jatkuu, sitä kylmemmäksi tienpinta tulee. 
Lämpötila tienpinnassa laskee ilman lämpötilaa nopeammin, tienpinta jäähtyy selvästi 
ilmaa kylmemmäksi. Tuolloin puhutaan ulossäteilytilanteesta. 
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Jos tienpinta edellä kuvatussa tilanteessa on syystä tai toisesta märkä, esimerkiksi 
sateen tai valleista sulaneen lumen jäljiltä, jäätyy tienpinnalla oleva vesi jo huomatta-
vasti ennenkuin ilman lämpötila saavuttaa 0-asteen. Ilman lämpötila saattaa tällaises-
sa tilanteessa pysyä koko ajan nollan yläpuolella, mutta tienpinta jäätyy, koska 
pintalämpöUla laskee nollan alapuolelle. 

Kuu ra 

Kuuraa ja liikenteen siitä tallaamaa mustaa jäätä syntyy selkeinä heikkotuulisina öinä 
(ulossäteilytilanteessa), vaikka tienpinta ei lähtötilanteessa olisikaan märkä. Tienpinta 
luovuttaa voimakkaasti lämpöä ja sen lämpötila laskee jyrkästi. Jäähtyminen on 
nopeinta silloilla, koska niiden alla ei ole lämpöä varaavaa maata. 

Kastepistelämpötilalla tarkoitetaan sitä lämpötilaa, jossa ilmassa oleva vesihöyry alkaa 
tiivistyä jollekin pinnalle (esim. tienpinnalle). 

Kun tienpintalämpötila laskee kastepistelämpötilan alapuolelle, alkaa ilmassa olevaa 
kosteutta tiivistyä tienpintaan. Mitä suurempi tienpintalämpötilan ja kastepisteen 
välinen ero on, sitä enemmän kosteutta tienpinnalle tiivistyy. Myös se, miten kauan 
tiivistymistilanne jatkuu, vaikuttaa siihen miten paljon kosteutta pinnalle tiivistyy. 
Lämpötilan ollessa nollan alapuolella puhutaan kuurasta ja härmistymisestä. Härmis-
tymisen alkuvaiheessa ei kuuraa silmin tiellä havaita, härmistymistilanteen jatkuessa 
tunnin pari, on tiellä jo valkoista kuuraa. 

Huurre 

Tienpinnan lämpötilan ollessa pakkasen puolella ja lämpimän kostean ilman virratessa 
kylmän tienpinnan päälle, muodostuu pintaan huurretta, joka liikenteen vaikutuksesta 
osittain sulaa, muodostaen hukkaan jään ja veden sekoitteen tienpinnahle. 
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Huurteen ja kuuran muodostuminen eroaa siinä, että huurretilanteessa tienpintaläm-
pötila ei laske vaan tiivistymistä alkaa tapahtua sen vuoksi, että kosteampaa ilmaa 
virtaa tienpinnan päälle. Tässä yhteydessä voidaan havaita tiesääasemien havainto- 
tiedoissa, miten kastepistelämpötila kohoaa ja syntyy kosteuden tiivistymis- tai 
härmistymistilanne. 

Sään lauhtumisesta johtuva liukkaus 

Sään lauhtumisliukkaus on hyvin lähellä edelläesitettyä huurreliukkautta ja johtuukin 
lähinnä samasta ilmiöstä. Sään lauhtuessa lämmintä ilmaa virtaa tiestön päälle. 
Lämmin ilma sisältää yleensä kylmää ilmaa enemmän kosteutta, mistä seuraa, että 
kastepistelämpötila on korkeampi ja syntyy jälleen edellä kuvatun tyyppinen tiivisty-
mistilanne. 

Kunnossapidon kannalta vaikeata lauhtumisl iukkautta esiintyy kovillakin pakkasilla, 
esimerkiksi pakkasen heiketessä 30 asteesta 20 asteeseen. Tällöin ilman kosteus- 
sisältö kasvaa ja kosteus tiivistyy suoraan tienpintaan. Tällainen pitemmän pakkas-
kauden jälkeinen tilanne on tyypillinen kevättalvella ja tiivistymistilanne voi jatkua tiellä 
pahassa tapauksessa pankin vuorokautta. 

Vesisade kylmälle tienpinnalle 

Veden sataessa tienpinnalle, jonka lämpötila on nollan alapuolella, jäätyy vesi osittain, 
muodostaen laikukkaan jääpeitteen. Pintalämpötilat eri tienkohdissa vaihtelevat 
ympäristötekijöistä ja tien runkorakenteesta johtuen. Nollan vaiheilla olevissa keleissä 
tämän tyyppinen liukkaus voi olla hyvinkin paikallista ja yllättävää. 

Jäätävä vesisade 

Jäätävää vesisadetta esiintyy talvella joidenkin lämpimien rintamien yhteydessä. 
Lämmintä ilmaa virtaa kylmän ilman yläpuolella ja alas tullessaan vesipisarat jäähtyvät 
kylmässä ilmakerroksessa joitakin asteita nollan alapuolelle. Törmätessään tienpintaan 
ne jäätyvät ja muodostavat erittäin nopeasti hukkaan peitteen. 

Lumisade 

Lumisade koostuu jääkiteiden ja veden seoksesta, jonka lämpötila on usein lähellä 
nollaa. Kovemmilla pakkasilla tuleva lumisade on puhtaammin lumikiteitä. Märkä lumi 
aiheuttaa kuivaa lumisadetta liukkaamman kelin. Erittäin hukkaan kelin lumisade 
aiheuttaa, jos se sataa jääpeitteen päälle. Tuolloin kitka-arvot laskevat hyvin pieniksi. 

Lumisadetta mitataan vesimilhimetreinä. Karkeasti ottaen voidaan sanoa, että yksi 
vesimillimetri vastaa noin yhtä humisenttimetriä, kylmää pakkaslunta 1-2 cm. Kun 
ennusteessa puhutaan yli 5 mm sateesta, tarkoitetaan silloin sitä, että lunta on tulossa 
yli 5 cm. 

Räntäsade on lumihiutaleiden ja vesipisaroiden sekoitteista sadetta. 

Sumu 

Sumu voi olla paikallista ympäristötekijöistä johtuvaa tai hyvinkin laaja-alaista matala- 
paineiden lämpimään sektoriin liittyvää hyvin kostean ilmamassan aluetta. Sumun 
voidaan katsoa haittaavan liikennettä oleellisesti, kun näkyvyys laskee alle 200 metrin. 

Pakkasella sumusta tiivistyy kosteutta tienpintaan, mutta tiivistyneet kosteusmäärät 
ovat yleensä pieniä, koska sumun sisältämät pisarat ovat pieniä ja niitä tarvitaan 
paljon jääpeitteen syntymiseen. 
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TOP-KORTIT 

Autot 
Kp 502 Vinoetuauran kiinnitys ja irrotus 
Kp 505 Siro-Kopo sirottelulaitteen kiinnitys ja irrotus 
Kp 510 Auraus sivuauralla 
Kp 511 Vinoetuauran kiinnitys ja irrotus/Puolanka 
Kp 512 Ajo-sirottimen kiinnitys, säätö ja irrotus 
Kp 513 Sirotteluautom. käyttö/Weisser WstalHd automaatti 
Kp 514 Sirottelul. kiinnitys, säätö, irrotus/Epoke TMK1 0 ja 12 
Kp 515 Telasirottimen kiinnitys, säätö ja irrotuslSalo 1200 
Kp 516 Sirotteluautom. kalibrointilWeisser, Epoke, Salo 1500 
Kp 517 Kostutetun 	suolan levitysautom. kalibrointi/Salo 1500 

Tie höy lät 
Kp 602 Ruuvikiinnitteisen terän vaihto tiehöylään 
Kp 603 Aurausvallin leikkaus TH:n lumisiivellä 
Kp 604 Tiehöylän runko-ohjausmandollisuuden hyödyntäminen 
Kp 605 Oja-auran kiinnitys ja irrotusiTOH 1 627S 
Kp 606 Kiilatappikiinnitteisen terän vaihto tiehöylään 
Kp 612 Liikenteenjakajallisen risteyksen puhdistus TH:llä 

Traktorit ja kuormaajat 
Kp 704 	Lisälaitteiden kiinnitys TR:n pikakiinnityslevyyn 

Muut 
Kp 803 	Höyrynkehittimen käyttö/MHT 
Kp 804 	Rummun sulatus höyrynkehittimellä 

Kiviaineksen (hiekoitushiekan) seulonta 
Suolan kostutus kuorma-auton lavalla 

Valmisteilla 

Pikakiinnitteisen alusterän kiinnitys ja irrotus 
Liuossuolauslaitteen käyttö 
Puolanka-auran käyttö 
Eri merkkisten sivuaurojen kiinnitys 
System 2000 TH-terien käyttö 
Weisser-automaattisirottimen käyttö 

VIDEOT 

Talvisuolan esikostutus, konstit on monet 
Tiesääpalvelujärjeste Imän käyttöopastus 
Kiilatappikiinnityksen esittely 
Tappiterän käyttö tiehöylässä 
Ajokirauslaitteen käyttö 

Valmisteilla 

Epoke-sirotteluautomaatin kalibrointi 
Weisser-sirotteluautomaatin kalibrointi 
Puolanka-auran käyttö 
Sivuaurojen kiinnitys ja irrotus 

Muuta 

Teiden talvisuolaus 
Tiesääpalvelu 
Teiden talvihoito Suomessa 
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