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Alkusanat 

Tässä ohjeessa annetaan laitoksen johtokunnan hyväksyrniin talvihoi-
don toimintalinjoihin pohjautuen teiden talvihoidon laadun määrittelyt 
ja hyväksyttävän laadun kuvaamiseksi tarvittava työselitys. 

Ohje tarkentaa varsinaisen ajoradan laadun määrittelyjä ja antaa 
lisäksi toimintalinjoista puuttuvat määrittelyt tien muiden osien 
talvihoidolle. Täydentävät työselitykset ja mm. materiaaleja koskevat 
vaatimukset sisältyvät erifiisiin talvihoidon menetelmäohjeisun. 

Ohjeen ovat laatineet tuotannon palvelukeskuksesta Heikki Lappalai-
nen ja tienpidon suunnittelusta Oifi Penttinen. Työn edetessä on 
kuultu laajasti talvihoidon arnmattilaisia eri puolilta maata. Lisäksi 
ohje on ollut luonnosvaiheessa kommentoitavana tiepiireissä. 

Tienpidon suunnittelu 
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JOHDANTO 

1 JOHDANTO 

Talvihoidon toimintalinjat (TIEL 2230014) kuvaavat valitun talvihoi-
tostrategian taustoineen ja perusteluineen. Toimintalinjat ovat Tielal-
toksen johtokunnan hyväksymä tieverkon talvihoidon laatutason 
määrittävä ohje, johon muut talvihoidon ohjeet pohjautuvat. 

Teiden talvihoito, laadun määrittely (TIEL 2230018) kuvaa keskeiset 
laadun määrittelyt ja hyväksyttävän laadun kuvaamiseksi tarvittavan 
talvihoidon työselityksen. Annettuja määrittelyjä voidaan työkohtaises-
II täsmentää. 

Teiden talvihoidon menetelmäohjeet (TIEL 2230006 ja 2230006B) 
täydentävät työselitystä mm. materiaalien laatuvaatimustenja käytön 
osalta sekä kuvaavat toteutustekniikoita ja työssä huomioitavia asioi-
ta. Menetelmäohjeisiin voidaan viitata sopimuksissa tarvittavilta osin. 
Ohjeet toimivat myös talvihoidon tuottajan laatujärjestelmän tausta-
asiakirj ana. 

2 KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 

2.1 Talvihoitoluokka 

Yleiset tiet jaetaan talvihoidon toteuttamiseksi viiteen talvihoitoluok-
kaan: Is, 1, Ib, Ilja 111. Luokan Is palvelutaso on korkein ja luokan III 
matalin. Tien talvihoitoluokka määräytyy toimintalinjoissa (TIEL 
2230014) esitetyin periaattein. 

Talvil-ioidon kustannuksia eriteltäessä voidaan luokasta Is erottaa 
kaksiajorataiset tiet omaksi Isk luokaksi. 

Keyven liikenteen väylät jaetaan kahteen hoitoluokkaan Ki ja K2. 

2.2 Laatuvaatimus, toiminnallinen vaatimus ja toiminnallinen 
tavoite 

Laatuvaatimuksilla määritellään talvihoidolla toteutettava pinnan 
laatu toimenpide- ja voimassaoloalkoineen ja ehtoineen. 

Toiminnaifisilla vaatimuksila edellytetään toimenpiteitä tehtäväksi, 
kun tarkkaa laatuperusteista arvoa ei voida kaikkien laatutekijöiden 
osalta antaa. 

Toiminnallisilla tavoitteilla osoitetaan suositeltava toimintatapa, kun 
toiminnallista vaatimusta ei voida antaa. 
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2.3 Laatukriteerit 

Laatuvaatimukset kuvaavat tienprnnan tilaa seuraavilla kriteereilä: 

* kitka (kitka-arvo 0,00... 1,00 kuvaa liukkautta) 
* tasaisuus (polanteen unen ja epätasaisuuksien syvyys) 
* maksimilumisyvyys (lumen ja sohjon määrä). 

Muita laatuvaatimuksiin liittyviä määrittelyjä ovat: Kitkan lämpötila- 
raja laatuvaatimusten voimassaoloaj at ja toimenpideaj at. 

2.4 Kitkan lämpötilaraja 

Lä.rnpötilaraja tarkoittaa 1iiisrita tiei lpmnan kuipöti1aa, niissä 
talvihoitoluokkien Ts ja 1 normaali kitkavaatimus on voimassa. 

2.5 Ajoradan laatuvaati m usten voimassaoloai ka 

Ajoradan laatuvaatimusten voimassaoloajan määrittelemäriä kellonal-
kana noudatetaan normaaleja laatuvaatimuksia. Yöllä voimassaoloajan 
ulkopuolella luokilla 1, Ib, Ilja III edellytetään yhtä hoitoluokkaa alhai-
sempaa vaatimustasoa, hoitoluokalla III kuitenkin niin, että tien käyttö 
ei esty. 

2.6 Toimenpideaika 

Liukkaudentorjunnan toimenpidealka tarkoittaa aikaa laatuvaati-
muksen alituksesta työn toteutuksen loppuun, eli tien on toimenpi-
deajan päätyttyä oltava esim. suolattu, hiekoitettu tai karhennettu. 

Lumen ja sohjon poiston toimenpidealka tarkoittaa aikaa sateen 
päättymisestä ajoradan aurauksen loppuunsaattamiseen. 

Sateen jälkeen tehdyn suolauksen synnyttämä sohjo on poistettava 
sohjonpoiston toimenpideajassa suolauksen toimenpideajan päätty-
misestä. 

Pinnan tasauksen toimenpideaika tarkoittaa aikaa tasaisuusvaati-
muksen alituksesta tasauksen loppuun saattamiseen. 
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2.7 Laatuvaatim usten voimassaoloal ue tien poikkileikkauksessa 

Ajoradan laatuvaatimukset (luku 3) ovat voimassa tien reunaviivasta 
reunaviivaan mainitut viivat koko leveydeltään mukaan lukien. Jos 
reunaviivaa ei ole, laatuvaatimukset ovat voimassa koko aurattavalla 
tieleveydellä poislukien 20 cm kaistaleet aurausvallien reunasta. 

Aurausvallin reunan paikka, eli uloin aurauslinja, on 15... 20 cm:n 
etäisyydeilä aurausviitoista. 

Pientareen laatuvaatimukset (luku 4) ovat voimassa reunaviivasta 
uloimpaan aurauslinjaan, eli 15...20 cm:n etäisyydelle aurausvlitoista. 
Jos reunavuvaa ei ole, pientareeksi luetaan uloimpaan auraushnjaan 
rajoittuva 20 cm kaistale. 

Bussipysäkkien sekä levä.hdys- ja P-alueiden laatuvaatimukset 
(luku 4) ovat voimassa alueellaan tulo- ja poistumisliittymineen. 
Vaatimukset koskevat talvi.hoitoon otettuja pysäkkejä sekä P- ja 
levähdysalueita. 

Kevyen liikenteen väylien laatuvaatimukset (luku 5) ovat voimassa 
koko väylän leveydellä, kuitenkin siten, että 2,5 m leveyden ylittävä 
väylän osa voidaan käyttää tilapäisenä lumitilana. 

______ - 	 1' 
Ajoradan 	 Pientareen 	 - 
laatuvaatimukset 	 laatuvaatimukset 	15 0 
voimassa 	 vmassa 	 cm 

20cm 

2 

Kuva 1. Reuna vIIva (1) luetaan ajorataan. Pientareen laatuvaatimukset ovat voimassa 
uloimpaan aurauslinjaan (3), eli 15. ..20 cm etäisyydelle aurausviitoista (4). Jos 
reunaviivaa ei ole, pientareeksi luetaan 20 cm kaistale välillä (2)... (3). 
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3 AJORADAN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 

3.1 Liukkaudentorjunta 

Ajoradan liukkaus torjutaan niin, ett. ttihn 
täyttyvät esitettyine tarkennuksinee 

Taulukko 1. Liukkaudentorjunnan laatuvaat,1 	. 

Talvihoito- 
luokka 

Kitka 
___________ 

Lämpötila- 
raja (°C) 

Toimenpide- 
aika (h) 

Voimassaolo- 
aika (klo) 

Is 0,30 -6 2 aina 
0,30 -4 2 5-22 

Ib 0,25 - 3 (suolaus) 5 - 22 
4 (hiekoitus) 

II tarpeen - 6 6-22 
mukainen 

III tarpeen - 12 6 - 22 
mukainen 

3.1.1 Kitkan määrittäminen 

Kitka-arvolla (0,00... 1,00) kuvataan tienpinnan liukkautta. Kitka-
arvoasteikko on sidottu sanalliseen kelikuvaukseen taulukossa 2. 

Taulukko 2. Kitka-arvon ja kelin vastaa vuus. 

Kitka-arvo 0,00 - 0,14 0,15 - 0,24 0,25 - 0,29 0,30 - 0,44 0,45 - 1,00 
Tien- pääkallo- kuiva karkeajää- paljasja paljasja 
pinnan keli, tai jäinen tai lumi- märkä tai kuiva 
kuvaus muuten polanne polanne ajourien 

erittäin pakkas- välissä 
liukas säällä polanteet 

Kitkavaatimus edellyttää, että tienpinta täyttää sen liikenteen nor-
maalisti käyttämällä tieosalla siten, että vähintään puolet ajokaistan 
leveydestä on kitkavaatimuksen mukainen. Tietyillä keleilä kitka- 
vaatimus täyttyy keskitielläja unen välissä, mutta ei ajourissa. Tällai-
nen keli on erityisen yllättävä, eikä siten hyväksyttävä. 

Kitka mitataan autoon asennettavalla hidastuvuuden määrittämiseen 
perustuvalla laitteella, tai muulla erikseen sovittavalla laitteella. 
Mittarit on pidettävä kalibroituna siten, että kitka-arvo lumipolanteella 
heikolla pakkasella (-3... -5°C) on keskimäärin 0,29. 
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Kalibroidun mittarin näytönja teoreettisten kitka-arvojen 0, l5ja 0,20 
vastaavuus on myös selvitettävä. Alaraja voidaan parhaiten hakea 
jäisellä pinnalla, jolla kokonaan hiekoitus alkaa olla tarpeellinen 
tieluokasta riippumatta (katso kelikuvaus, kitka-arvo 0,14). Väliarvo-
jen vastaavuus voidaan hakea laskennallisesti. 

3.1.2 Kitkan lämpötilarajan soveltaminen 

Lärnpötilaraja (taulukko 1) tarkoittaa alinta tienpinnan lämpötilaa, 
missä kitkavaatimus 0,30 on voimassa Ts ja 1 talvihoitoluokkien teillä. 
Lämpötilan ollessa raja-arvoa kylmempi näiden teiden kitkavaatimus 
on 0,25. 

Lämpötilaraja määräytyy lähimmän, tai erikseen sovittavan tiesää-
aseman antaman tienpinnan lämpötilan mukaan. 

Lämpötilarajaa sovelletaan käytännön tilanteissa lämpötilan oletettava 
kehitys huomioon ottaen. Jos tiedossa on voimakas lämpeneminen, 
suolaus voidaan ja tulisi aloittaa tienpinnan ollessa selvästikin lämpö-
tilarajaa kylmempi. 

Päinvastaisessa tilanteessa lähellä lämpötilarajaa lämpötilan nopeasti 
laskiessa on tehtävä pikaisesti päätös suolata jos on todennäköistä, 
että suolaus ehtii vaikuttaa, ja sifiä saavutetaan tavoitteet paremmin 
kuin suolaamatta jättämällä: Pakkaskaudeksi jääneet polannekaista-
leet voivat vaarantaa ja haitata liikennettä kauan. Toisaalta märkä tie 
haittaa liikennettä pakkasella, joten ajorata on saatava riittävän 
puhtaaksi ja kuivaksi ennen lämpötilan olennaista laskua. 

3.1.3 Täsmennykset hoitoluokille Is ja 1 

Kun hoitoluokissa Is ja 1 kitka uhkaa pudota lämpötilarajan kylmem-
mäilä puolella alle arvon 0,25, on harkittava erityisen tarkkaan pysty-
täänkö kohtuullisella suola-annoksella turvaamaan kitkataso 0,25. 
Tien märkyys suolauksen jälkeen ei saa kuitenkaan haitata liikennet-
tä. 

Jos olosuhteet ovat suolaukselle huonot (ajankohdan vähäinen liiken-
neja tienpinnan lämpötila paljon alle lämpötilarajan) on toiminnallise-
na vaatimuksena huolehtia ensisijaisesti erityiskohteiden kuten 
nsteysten ja mäkien hiekoittamisesta toimenpideajassa kitka-arvon 
0,25 alittumisesta. Toiminnallisena vaatimuksena on liukkaudentor-
junta koko linjalla toimenpideajassa kitka-arvon 0,20 alittumisesta. 
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3.1.4 Täsmennykset hoitoluokalle Ib 

Kitkavaatimus 0,25 on voimassa Ib tiestöllä kaikil a lämpötioifia, joten 
suolaukseen varaudutaan pitämällä polanne ohuena. 

Toiminnallisena vaatimuksena on pistehiekoittaa luokan ib tiet, kun 
kitka-arvo 0,25 alittuu ja linjahiekoittaa, kun kitka-arvo 0,20 alittuu, 
ellei suolaus tienpinnan kylmyyden, lämpötilan odotetun laskun 
polanteen paksuuden tai vähäisen liikenteen taida ole järkevää. 

-.4 

0 3  
('5 

Hiekoituksen ohjealue 

('5 

- 	
Suolauksen ohjealue 

0 
4000 	3500 	3000 	2500 	2000 	1500 

KVL (ajon ./vrk) 

Kuva 2. Hoitoluokan Ib !iukkaudentorjunnan ohjealueet. 

Kuva 2 osoittaa, milloin suolaus on ensisijainen liukkaudentorjunta Ib 
tiestöllä. Esimerkiksi kvl 3000 ajon/vrk tie on yleensä suolattava, kun 
kitkavaatimus 0,25 alittuuja tienpinnan lämpötilan odotetaan pysyvän 
puolen vuorokauden ajan korkeampana kuin -2°C. Muutoin on piste-
hiekoitettava kun kitkavaatimus 0,25 alittuu ja linjahiekoitettava kun 
kitkataso 0,20 alittuu. 

Liikennemäärältään (kvl) alle 2000 ajon/vrk teillä suolausta väitetään 
sydäntalven aikana. Suolaus voidaan kuitenkin tehdä, jos tienpinnan 
lämpötilan odotetaan pysyvän pitkään nollan tuntumassa. 

3.1.5 Täsmennykset hoitoluokille Ilja III 

Hoitoluokissa Ilja III edellytetään liikenteen tarpeen mukaista riittävää 
kitkaa. Seuraavia määrittelyjä tarkasteltaessa on huomattava, että hie-
koitus voidaan eräissä tilanteissa korvata polanteen karhennuksella. 
Runsaasti raskasta liikennettä välittävien teiden vaatimuksia voidaan 
erikseen sopien tiukentaa. 
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Talvihoitoluokassa II on tehtävä pistehiekoitus, kun kitkataso 0,20 
alittuu. Tiestö linjahiekoitetaan vain erityisifiä ongelmakeleillä, kuten 
märän jään tilanteessa, kun kitkataso 0,15 alittuu. Päällystettyjen 
teiden lumettoman ajan liukkaudet hoidetaan suolaliuoksella. 

Talvihoitoluokassa III on käsiteltävä erikseen sovittavat liikenteelle 
hankalat paikat, kun kitkataso 0,20 alittuu. Tiestö linjahiekoitetaan 
vain erityisillä ongelmakeleilä, kuten märän jään tilanteessa, kun 
kitkataso 0,15 alittuu. 

Taulukossa 1 annetut toimenpideajat, 6 h luokaile Ilja 12 h luokalle 
III, on tarkoitettu linjahiekoitukselle. Toirninnallisena vaatimuksena on 
pistehiekoittaa Ilja III luokan tiet lyhyernmässä toimenpideajassa, 
mikäli liikenteen tarpeet edellyttävät. 

3.2 Lumen ja sohjon poisto 

Lumi ja sohjo poistetaan ajoradalta niin, että taulukossa 3 esitetty 
maksimilumisyvyys ei ylity sateen aikana. Sohjoa sallitaan vain puolet 
lumen määrästä. Ajoradan on oltava puhtaaksi aurattu toimenpi-
deajassa sateen päättymisestä. 

Taulukko 3. Lumen ja sohjon poiston laatuvaatimukset. 

Talvihoito- 
luokka 

Maksimilumisyvyys 
(cm) 

Irtolumi 	Sohjo 

Toimenpideaika 
(h) 

Irtolumi Sohjo 

Voimassaolo- 
aika (klo) 

_____________ 

Is 4 	2 2,5 	2 aina 
4 	2 3 	2,5 5-22 

Ib 4 	2 3 	3 5-22 
II 8 	4 4 	4 6-22 
III 10 	5 6 	6 6-22 

3.2.1 Maksimilumisyvyyden määrittäminen 

Maksimilumisyvyys tarkoittaa suurinta keskimääräistä lumisyvyyttä, 
mikä löytyy yksittäiseltä ajokaistalta joko ajourista, ajourien välistä, 
keskitieltä tai ajokaistan reunalta 50 cm leveänä yhtenäisenä pituus- 
suuntaisena kaistaleena. 

Ajokaistojen rajalla lumisyvyyden mittaus ulotetaan keskelle keski- 
vailla. Sohjon määrä mitataan kuitenkin koko keskivallista 0,5 m 
leveydeltä. Ajokaistan reunavlivaan (pientareen sisäreunaan) rajoittuva 
20 cm:n kaistale jätetään ottamatta huomioon lumisyvyyttä määritet-
täessä. 
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Jos lumi- tai sohjokaistaleen leveys on alle 50 cm, saadaan kaistaleen 
maksimilumisyvyys arvioimaila lumi tai sohjojakautuneeksi tasaisesti 
puolen metrin leveydelle. 

	

0,5 m 	maksimisohjomäärän arviointi 

0,5 m maksimiluniimäärän arviointi 
4 

/ 

	

Keskivalli 	Ura 	 Ura 	Reunavalli Piennar 

Kuva 3. Ajokaistan maksimilumisyvyys on lumisimman 0,5 metrin leveyden keski- 
määrä inen lumisyvyys. Arviointi ulotetaan keskelle keskivallia, sohjolla koko keski vai-
lin alueelle. 

3.2.2 Vähäisen lumen ja sohjon tilanteet 

Kun lumisade on heikko tai auraustarve muuten vähäinen, salli-
taan tiellä tilapäisesti lunta puolet taulukon 3 maksimilumisyvyyden 
arvoista. Tienpinnan kiillottuminen, vähäinen sohjo ajourissa jne. voi 
kuitenkin synnyttää toimenpidetarpeen liukkauden takia. Yleensä 
ohut pakkaslumi on poistettava pöllyärnisen takia. Vähäisenkin sohjon 
jättämistä etenkin Ts, 1 ja Ib teille on vältettävä. 

Esimerkki 1: Heikko sade juoksuttaa lunta hoitoluokan II polantei-
selle tielle siten, että sateen laannuttua molempiin reunoihin on ke-
rääntynyt viistottain metrin leveydelle 4 cm maksimilumisyvyys. 
Auraus voidaan siirtää tarvittaessa sopivaan ajankohtaan, jos pölly -
äminen ei kohtuuttomasti haittaa liikennettä. Suurempi maksimilu-
misyvyys edellyttäisi aurausta toimenpideajassa sateen laantumisesta. 

Esimerkki 2: Luokan 1 tielle on kertynyt keskitielle noin 1,0 m leveä ja 
1 cm paksu sohjokerros. Sohjon poistoa voidaan tarvittaessa siirtää, 
mikäli tie on muuten vaatimusten mukaisessa kunnossa, eikä jäätä-
misriskiä ole. Paksumpi sohjokerros edellyttäisi puhdistusta toimenpi-
deajassa. Jo 0,5 metrin levyinen vahvuudeltaan yli 1 cm sohjo tien 
keskellä edellyttää sohjon poistoa toimenpideajassa. 
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3.2.3 Sohjo 

Sohjo on niin muuntunutta ja kosteaa lunta, että se ei tartu tienpin-
taan kiinni. Liikenteen vaikutuksesta sohjo häviää ajourista tai liiken-
ne työntää sen valleiksi sivuun. 

Sohjon perusongelmana ovat sohjoliirtovaara ja roiskehaitat. Pöperöi-
nen irtonainen kuivahko lumi, joka ei aiheuta liirtovaaraa, ei ole 
sohjoa. 

3.2.4 Poikkeuksellinen lumimyrsky 

Maksimilumisyvyydet (taulukko 3) koskevat normaaleja lumisateita. 
Poikkeukseilisissa lumimyrskyissä (muutama kerta vuodessa) arvot 
voivat ylittyä. 

Poikkeukselliseksi Iumimyrskyksi katsotaan tilanne, kun lunta sataa 
yhtäjaksoisesti vähintään 10 cm 6 tunnin aikana, sekä kinostumista 
aiheuttavissa tilanteissa, kun seuraavat neljä ehtoa täyttyvät saman-
aikaisesti: 

* Lunta sataa yhtäjaksoisesti 6 tunnissa vähintään 5 cm. 
* Ilman lämpötila on -2°C tai kylmempi sateen aikana 
* Tuuli on sateen ajan voimakasta ja ylittää puuskissa arvon 8 mis. 
* Satava lumi on kuivaa ja aiheuttaa voimakasta kinostumista 

Poikkeuksellisen lumimyrskyn määrittelyä voidaan erikseen sopien 
tarkentaa (esim. tunturialueet). 

3.2.5 Tuulen muodostamat paikoittaiset kielekkeet 

Kinostuminen, johon ei välttämättä liity lumisadetta, on avointen tie- 
osuuksien ja esim. kaiteiden kohtien ongelma. Kinostuminen synnyt-
tää vaarallisia kohtaamis- ja väistötilanteita. 

Tuulen muodostamat kinokset on poistettava toimenpideajassa niin, 
etteivät ne vaaranna liikennettä. Toimenpideaika alkaa kun kinostumi-
nen lakkaa. 

Kinostumisen aikana lumikielekkeen paksuus ei saa ylittää ajokaistal-
la taulukon 3 mukaista irtolumen cm-määrää mitattuna 1,5 m etäisyy-
deltä tai kauempana reunavlivasta (pientareen sisäreunasta), 

Esimerkki 3: Hoitoluokan 1 tiellä kinostumisen aikana lumisyvyys ei 
saa olla yli 4 cm mitattuna 1,5 m etäisyydeltä tai kauempana reunavil-
vasta. Lähempänä reunaviivaa lumisyvyys voi olla suurempildn. 
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3.3 Pinnan tasaus 

Lumi- ja jääpolanteen tasaisuusvaatimus on esitetty taulukossa 4. 
Kylminä kausina, kun suolaaminen ei ole mandollista, hoitoluokan Is 
tasaisuusvaatimus on 1 cm. 

Taulukko 4. Pinnan tasauksen laatuvaatimukset. 

Talvihoito- 
luokka 

Tasaisuus 
(cm) 

Toimenpideaika 
(vrk) 

Voimassaolo- 
aika (klo) 

Is - 1 aina 

1 1 5-22 

Ib 2 1 5-22 

II 3 3 6-22 

III 3 5 6-22 

3.3.1 Tasaisuuden määrittäminen 

Tasaisuusvaatimus tarkoittaa polanteessa olevien unen ja epätasai-
suuksien sallittua enimmäissyvyyttä metrin oikolaudalla mitattuna. 
Päällysteen uria ei oteta mukaan tasaisuutta määntettäessä. 

A 

[ii 

c 
- a - 

Kuva 4. Polanteen tasaisuuden mittaaminen. 
A ja B: oiko/audalla (1 m) todetaan suurin mitta a. 
C: pääteillä on yleensä etsittävä suurin paksuus a. 
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Uriksi tulkitaan myös pitkittäiset polannekaistaleet. Reunimrnainen 
kaistale saa olla 1 cm tasaisuusvaatimusta paksumpi puolella le-
veydeltään reunaviivasta (pientareen sisäreunasta) keskitielle päin. 
Kaistaleen paksuus mitataan oikolaudan avulla, tai tekemällä polan-
teeseen mittausreikä. 

Polanneura tai -kynnys ei saa olla jyrkkäreunainen hoitoluokissa Is, 1 
ja Ib. Hoitoluokissa Ilja III sallitaan enintään 1 cm reuna. 

Mikäli polanteeseen pääsee muodostumaan kapeat ja jyrkkäreunaiset 
urat, jotka selvästi häiritsevät ajoa, tie ei täytä tasaisuusvaatirnusta. 

Tie ei täytä tasaisuusvaatimusta, jos polanteessa on runsaasti selvästi 
ajamista häiritseviä syöpyrniä, nystyröitä tai pyykkilautaa. Hammaste-
rän jäljen tulee olla sellainen, että se ei aiheuta ajoneuvon haitarnsta 
ohjautuvuutta. 

Tasaisuus ei saa heikentyä vaatimuksesta (taulukko 4) 1 cm enempää 
toimenpidealkanakaan millään ajokaistan osalla. 

Esimerkki 4: Luokassa 1 sallitaan enintään 1 cm paksut polanne-
kaistaleet, kuitenkin reunimrnainen kaistale saa olla enintään 2 cm 
paksu puolella leveydestään reunaviivasta keskitielle päin. Toimenpi-
deajan (1 vrk) sisällä missään kohdassa ajokaistalla ei saa olla 2 cm 
paksumpia polannekaistaleita. 

3.4 Ohituskaistat ja rampit 

Ohituskaistan laadun tulee vastata varsinaisen ajokaistan laatuvaati-
musta, jotta käyttö olisi liikenteelle yllätyksetöntä. Erityisen tärkeää on 
pitää ohituskaista alusta loppuun tasalaatuisena. 

Luokan 1 teiden ohituskaistoila, joilla liukkaudentorjunta suolalla on 
liikenteen vähäisyyden vuoksi ongelmallista, voidaan erikseen sopia 
kitkavaatimukseksi 0,25. 

Ramppien osalta erityisesti poistumisrampin alkupään huono kunto 
voi yllättää erkaannuttaessa hyvin hoidetulta ajoradalta. 

Ramppien kitkavaatimus on 0,25. Rampin muodon, merkityksen tms. 
syyn takia voidaan erikseen sopia kitkavaatimukseksi 0,30. 

Ohituskaistojen ja ramppien lumen poiston ja pinnan tasauksen 
laatuvaatimukset ovat samat kuin muullakin ajoradalla. 
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3.5 Toimenpideajan soveltaminen 

Kitkaa ja tasaisuutta koskevat laatuvaatimukset (taulukot 1 ja 4) 
kuvaavat vakaissa olosuhteissa edellytettävää tasoa. Kun laatu sää- tai 
kelimuutoksen takia auttaa vaatimuksen, on hoitotyö tehtävä toi-
menpidealkojen rajoissa. Kun auraustarve on vähäinen sallitaan tiellä 
tilapäisesti vähäinen määrä lunta, jos siltä ei ole haittaa liikenteelle 
(luku 3.2.2). 

Syksyn ja kevään mustan jään tilanteet hoidetaan ennakoiden ilman 
toimenpideaikaa Isja 1 teillä. Toiininnallisena tavoitteena on, että myös 
Ib luokan tiet ennakkosuolataan näissä tilanteissa. Liukkaudentorjun-
taan kohdistuu toiminnallisena tavoitteena Isja 1 teifiä aktiivinen kelin 
hallinta ennakoiden muissakin soveltuvissa tilanteissa. 

Lumisateen aikaiseen liukkaudentorjuntaan kohdistuu väbintään 
toiminnallinen tavoite: Liukkautta on torjuttava pitäen yllä olosuhtei-
siin sopeutettua mandollisimman hyvää kitkatasoa. Usein ennakko-
suolaus sateen alle onjärkevääja suolaus aurauksen yhteydessä estää 
lumen tarttumista. Kitkavaatimus on ylläpidettävä sateenkin aikana, 
jos se esim. sateen vähäisyyden takia on mandollista. 

Lumisateen aikana ja heti sen jälkeen lumen ja sohjon poiston toimen-
pideajan rajoissa tienpinnalla sallitaan enintään taulukon 3 mukainen 
lumi- tai sohjomäärä. 

Lumisateen laannuttua liukkaus on torjuttava viimeistään toimenpi-
deajan rajoissa, mikäli kitkavaatimus alittuu. Suolaa ei saa levittää 
irtolumen sekaan, joten tie on aurattava viimeistään suolauksen yh-
teydessä. Sateen jälkeisen liukkaudentorjunnan tielle synnyttämä 
sohjo on poistettava toimenpideajassa, joka alkaa liukkaudentorjun-
nan toimenpideajan umpeuduttua. 

Esimerkki 5: Jatkuva lumisade päättyy, hoitoluokan 1 tiellä on irto-
lunta ja kitkavaatimus alittuu. Ajorata on aurattavaja samalla suolat-
tava liukkaudentorjunnan toimenpideajassa (2 h). Jos suolaus aiheut-
taa sohjoa, on se poistettava toimenpideajassa (2,5 h), joka alkaa suo-
lauksen toimenpideajan päättymisestä. 

Esimerkki 6: Jatkuva lumisade päättyy. Samaa hoitoluokan 1 tietä on 
suolattu sateen aikana niin, että sateen päättyessä tiellä ei ole jäätä- 
mistä ja laatuvaatimus alittuu ainostaan sohjon takia. Sohjo on 
aurattava ajoradalta sohjonpoiston toimenpideajassa (2,5 h). 
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Esimerkki 7: Lumisade polannuttaa hoitoluokan 1 tienpintaa, eikä 
suolaa voida aihaisen lämpötilan takia käyttää. Ajorata on aurattava 
puhtaaksi 3 h toimenpideajassa sateen laantumisesta. Kriittiset 
tienkohdat on pistehiekoitettava 2 h:ssa kitkavaatimuksen 0,25 
aiittumisesta. Liukkaus on tolluttava  koko matkalta toimenpideajassa 
kitkatason 0,20 alittumisesta. Polanne on tasattava 1 vrk:n toimenpi-
deajassa tasaisuusvaatimuksen alittumisesta. 

3.6 Voimassaoloajan soveltaminen 

Voimassaoloajka. koskee kitkaa, maksimilumisyvyyttä ja tasaisuutta. 
Voimassaoloaikojen ulkopuolella noudatetaan hoitoluokkaa aihaisem-
paa vaatimustasoa, luokassa III kuitenkin niin, ettei tien käyttö esty 
(lain mukainen minimivaatimus). 

Voimassaoloajat ovat vähintään esitetyn mukaiset. Liikenteen edellyt-
täessä voidaan paikallisesti sopia voimassaoloajan pidentämisestä. 

Yöllä voimassaoloajan ulkopuolella toimenpidettä voidaan siirtää, ja 
sallia yhtä hoitoluokkaa alhaisempi vaatimustaso, mutta hoitotyöt on 
tehtävä 1 ja Ib hoitoluokilla klo 05 ja luokilla Ilja III klo 06 mennessä, 
jos normaalisti (voimassaoloaikaan) sovellettavat toimenpideajat niin 
edellyttävät. 

Jos liukkaudentorjunnan tarve syntyy ennen voimassaoloajan päätty-
mistä klo 22.00, työt on saatettava loppuun normaalisti toimenpide- 
ajassa. Jos tasauksen toimenpideaika päättyy yöllä voimassaoloajan 
ulkopuolella, työt on saatettava loppuun voimassaoloajan alkuun 
mennessä. 

Jatkuvan lumisateen tilanteessa maksimilumisyvyys ei saa ylittää tau-
lukon 3 arvoa ifialla voimassaoloaikanaja voimassaoloajan ulkopuolel-
la sovelletaan hoitoluokkaa aihaisempaa vaatimustasoa. Jos lumisade 
jatkuu aamuun, maksimilumisyvyys ei saa ylittyä aamulla voimassa-
oloajalla. 

Esimerkki 8: Lumisade alkaa klo 22.30 ja päättyy klo 24.00. Hoito- 
luokan 1 tiellä sallitaan soveltaa luokan Ib laatuvaatimuksia ja toi-
menpidealkoja, mutta tien on täytettävä luokan 1 laatuvaatimukset klo 
05.00 mennessä, mikäli hoitoluokan 1 normaalit toimenpideajat niin 
edellyttävät. 

Esimerkki 9: Illalla klo 18.00 kaikki polanteella olevat tiet tulevat ve-
sisateessa erittäin liukkaiksi. On ennustettu, että sää jatkuu lauhana 
seuraavaan iltapäivään saakka. 
* Ib luokan tiet on suolattava klo 21.00 mennessä tai hiekoitettava klo 

22.00 mennessä. 
* J luokan tiet on hiekoitettava klo 24.00 mennessä 
* JJJ luokan tiet on hiekoitettava aamuun klo 06.00 mennessä. 
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4 TIEN MUIDEN OSIEN LAATUVAATIMUKSET 

4.1 Pientareet 

Pientareiden lumenpoisto 

Pientareet on aurattava sateen päätyttyä viimeistään 4 tuntia pidem-
mässä toimenpideajassa kuin varsinainen ajorata (taulukko 3). 

Mikäli varsinaisen ajoradan aurauksen toimenpideaika ulottuu laatu-
vaatimusten voimassaoloajan (taulukko 3) ulkopuolelle, osuu viikon-
loppuun (la ja su) tai yleiseen vapaapäivään, voidaan pientareen 
puhdistusta harkinnan mukaan siirtää seuraavaan arkipäivään siten, 
että toimenpidealka alkaa aamulla voimassaoloaj alla (klo 05 tai 06). 

Erikseen sovittavissa paikoissa, ja taajamamerkkien alueella, missä 
kevyen liikenteen väylää ei ole, on pientareet aurattava samassa 
toimenpideajassa kuin ajorata kaikkina vuorokauden aikoinaja viikon 
päivinä. 

Kun lumisade on heikko ja auraustarve vähäinen, voidaan piennar 
tilapäisesti jättää harkinnan mukaan auraamatta, mikäli pientareen 
keskimääräinen lumisyvyys on enintään 5 cm, ja kevyen liikenteen 
takia erikseen sovittaessa enintään 2 cm. Pientareen ulointa 20 cm:n 
kaistaletta ei oteta huomioon keskimääräistä lumisyvyyttä arvioitaes-
sa. 

Pientareiden pinnan tasaus 

Piennarpolanteen ajoradan puoleinen laita on pidettävä loivana. Po-
lanteessa ei saa esiintyä 3 cm syvempiä kyrinyksiä, uria tai muuta 
epätasaisuutta. 

4.2 Bussipysäkit 

Bussipysäkkien lumenpoisto 

Bussipysäkit on aurattava viimeistään samassa toimenpideajassa kuin 
pientareet. Vilkkaat pysäkit voidaan sopia aurattavaksi ajoradan 
aurauksen yhteydessä. Pysäkit, joifia ei ole linja-autoliikennettä, 
voidaan sopien jättää hoidotta. 

Kun lumisade on heikko ja auraustarve vähäinen, voidaan pysäkki 
tilapäisesti jättää auraamatta, mikäli pysäkkialueen keskimääräinen 
lumisyvyys on enintään 5 cm. 

Bussipysäkkien pinnan tasaus 

Pysäkillä olevan polanteen ajoradan puoleinen laita on pidettävä 
loivana. Pysäkillä olevaan polanteeseen ei saa päästää syntymään 3 cm 
syvempiä kynnyksiä, uria tai muuta epätasaisuutta. 
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Bussipysäkkien liukkaudentorjunta 

Etenkin vilkkaassa liikenteessä bussit tulevatjoskus nopeasti pysäkille 
ja pysäkiltä liikkeellelä.hdöt voivat tuottaa ongelmia. 

Erikseen sovittavat pysäkit hiekoitetaan, kun kitka-arvo 0,20 alittuu. 
Muut pysäkit hiekoitetaari tarpeen mukaan ajoradan hiekoituksen 
yhteydessä, kun pysäkkialue on muuttunut erittäin liukkaaksi. 

4.3 Levähdys- ja P-alueet 

Levähdys- ja P-alueiden lumenpoisto 

Levähdys- ja P-alueet on aurattava viimeistään samassa toimenpi-
deajassa kuin pientareet siten, että ajo alueelle ja sieltä pois on turvat-
tu läpiaurauksella. Tarkemman lumenpoiston ripeys sovitaan erikseen 
käytön tarpeiden mukaan. 

Kun lumisade on heikko ja auraustarve vähäinen, voidaan levähdys-
alue tilapäisesti jättää auraamatta, mikäli normaalisti puhdistettuna 
pidettävällä alueella on keskimäärin enintään 5 cm lunta. 

Levähdys- ja P-alueiden pinnan tasaus 

Ajoradalta levähdys- ja P-alueelle liittyvä reunapolanne on pidettävä 
loivana, eikä tulosuunnan liittymäväylällä saa olla 3 cm suurempia 
uria tai muuta epätasaisuutta. 

Levähdys- ja P-alueiden liukkaudentorjunta 

Levähdys- ja P-alueiden tulosuunta hiekoitetaan ajoradan hiekoituk-
sen yhteydessä, kun kitka-arvo 0,20 alittuu. 

4.4 Aurausviitoitus 

Aurausviitoitus tehdään syksyllä yliaurauksen estämiseksi taulukon 
5 suosituksen mukaisesti. Kun tiellä on reunapaalut tai kaiteet, 
viitoitus voidaan jättää tekemättä. 

Taulukko 5. Aurausviittojen välimatkasuositus 

Tien 
suuntaus 

_________________ 

Viittaväli eri tieleveyksillä Imi 

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

Suora 80 90 90 
Loivasti kaarteinen 60 80 80 
Mutkainen 40 50 70 
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Tie on voitava aurata turvallisesti ja liikennettä vaarantamatta 15...20 
cm:n etäisyydelle viitoista. Viitat asennetaan yleensä yli 8 m leveilä 
teifiä pientareen ja luiskan taitteeseen ja kapeammilla teifiä 10 cm 
luiskan taitteesta ulospäin. Viittojen pituus on 1,5...2,0 m. 

4.5 Liikenne- ja opastinmerkkien puhdistus 

Hoitoluokkien Is ja 1 teiden liikenne- ja opastinmerkit on oltava puh-
distetut viimeistään 1 vrk:n, hoitoluokan Ib teiden 2 vrk:n ja muiden 
teiden viimeistään 3 vrk:n kuluttua aurauksesta. 

4.6 Lumivallien madaltaminen 

Aurausvallin suurin sallittu korkeus tienpiimasta on 80 cm ja viisi 
metriä lähempänä suojatietä 50 cm. 

Vallit on madallettava 5 vrk:n toimenpideajassa mainittujen raja-arvo-
jen ylittymisestä. Liikenteelle välitöntä vaaraa aiheuttavat näkemää 
rajoittavat esteet on kuitenkin madallettava aina ensi tilassa. 

4.7 Lumen siirto kun lumitila täyttyy 

Lumi on poistettava siltojen reunoilta, keski- ja välikaistoilta, korok-
keilta tms. riittämättömistä lumitiloista, kun aurausvallit kasvavat 
niin, että seuraavan lumisateen aiheuttama lisäys johtaa varatun 
lumitilan täyttymiseen ja mandollisesti liikenteellisiin ongelmiin. 

Lumen siirto, kuormaus ja kuljetus tehdään hiljaisen liikenteen ai-
kaan. 

Istutusalueet ja nurmikot puhdistetaan sillä tarkkuudella, etteivät 
kasvillisuus ja nurmikko vaurioidu. 

4.8 Sulamisvesien pääsyn esto ajoradalle 

Sulamisvesistä ei saa aiheutua ongelmia ajoradalla: Sadevesikaivojen 
ritiläkannet ja aukot pidetään auki, lumivalleihin avataan aukkoja 
lamrnikoituvffla kohdifia, ulkokaarteissa painetaan lumivallit päällys- 
teen reunan ulkopuolelle ja puhdistetaan kaiteiden alustat. 

Keväällä sulamisessa syntyvän veden valuminen ajoradalle estetään 
työntämällä lumivallia siten, että luiskan yläreuna paljastuu noin 
0,5 m. Tämän ns. sohjo-ojien teon ajankohta on valittava siten, että 
päällystetyillä teillä liikennettä vaarantavat jäätämiset väItetään ja 
sorateifiä ehkäistään pintakelirikkoa. 
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5 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN LAATU-
VAATIMUKSET 

Kevyen liikenteen väylien hoidon keskeiset vaatimukset ovat: 

Hoidon oikea-aikaisuus, jolla mm. estetään liikenteen mandollinen 
siirtyminen ajoradalle 
Turvalliseen liikkumiseen riittävä kitka (vastaa kitka-arvoa 0,25 
aj oradalla) 
Lumi- ja jääesteet eivät estä pyöräilyä ja lastenvaunujen käyttöä 

Taulukko 6. Kevyen lIIkenteen väylien laatuvaatimukset. 

Boito- 
luokka 

Laatuvaatimukset 

Ki * Hoidetaan ennen liikenteen alkua 
* Päätien vieressä olevat väylät aurataan heti päätien jälkeen 
* Max. irtolumen syvyys sateen aikana 3 cm 
* Riittävä kitka pyöräilyyn ja kävelyyn 
* Toimenpideaika 2/4 h (liukkaudentoij./lumenpoisto) 
* Pyöräilyä haittaavat jyrkkäproffihiset epätasaisuudet on 

________ poistettava viimeistään 12 h toimenpideajassa 
* Väylät hoidetaan vilkkaiden väylien jälkeen 
* Max. irtolumen syvyys sateen aikana 4 cm 
* Toimenpideaika 4/6 h (liukkaudentorj./lumenpoisto) 
* Pyöräilyä haittaavat jyrkkäprofiuliset epätasaisuudet on 

________ poistettava viimeistään 1 vrk:n toimenpideajassa 

Laatuvaatimukset ovat voimassa klo 6- 22, ellei paikallisesti liikenteen 
tarve huomioiden muuta sovita. Voimassaoloajan ulkopuolella väylän 
keskimääräinen lumisyvyys ei saa olla suurempi kuin 5 cm, ja erittäin 
liukkaat kelit on hiekoitettava normaalisti toimenpideajassa. 

Hiekoitus tehdään kelin ja olosuhteiden mukaan koko matkalle tai 
vain erikoiskohteisiin kuten jyrkkiin mäkiin, portaisiin ja pysäkeffle. 
Leveifiä väyhillä, joifia on päivittäistä potkukelkka-ja pulkkaliikennettä, 
väylän reunaan jätetään hiekoittamaton alue. 

Pinnan tasaus tehdään karhennetuksi, välttäen pyöräilyä haittaavia 
uria tai tiivistymistä ja kiillottumista. Välittömästi tien vieressä olevan 
kevyen liikenteen väylän polanne pidetään riittävän vaakatasossa, ettei 
pyöräliikenne ajaudu varsinaiselle ajoradalle. 

Keväällä edesautetaan pyöräilyä riittävällä sohjoontuvan polanteen 
poistolla: Pehmenevä polanne pidetään enintään 2 cm paksuna. 

Lumen siirrostaja pois kuljetuksesta huolehditaan kohdan 4.7 määrit-
tyjen mukaan. 

Keväällä sulamisvesistä aiheutuvat haitat väylillä torjutaan reunavallia 
siirtämällä ja pitämällä kaivojen ritiläkannet ja aukot avoimena 
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