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LKUSANAT 

ssä ohjeessa annetaan vuonna 1995 hyväksyttyihin talvihoidon toiminta-
oihin pohjautuen teiden talvihoidon laatuvaatimukset ja hyväksyttävän 
dun kuvaamiseksi tarvittava työselitys. Ohje sisältää ajoradan, tien mui-
n osien sekä kevyen liikenteen väylien laatuvaatimukset. Täydentävät 
selitykset ja mm. materiaaleja koskevat vaatimukset sisältyvät erillisiin 
vihoidon menetelmäohjeisiin. 

sillä on ohjeen toukokuussa 1998 korjattu painos. Korjaukset perustuvat 
?hallinnon johtoryhmän hyväksymiin suuntaviivoihin varmentaa kohtuulli-
n palvelutaso alemmalla tieverkolla urakkamuotoisessa toimintaympäris-
;sä. Laatuvaatimuksia on tarkennettu myös Ib teiden osalta suolauksen 
hentämiseksi. 

usuntojen pohjalta on tehty lisäksi eräitä suolankäytön vähentämisen 
hdollistavia tarkennuksia, jotka eivät sinällään juuri muuta aiempaa yleistä 

ytäntöä, ja kohdistuvat saavutettavissa olevaan tulokseen nähden paljon 
olaa vaativiin ajankohtiin ja paikkoihin. Korkeimmassa hoitoluokassa 
ellytetään toimintalinjat lähtöisesti ennakoivaa toimintaa vilkkaimman lii-
nteen ajankohdille aina kun olosuhteet mandollistavat. 

unjeesta antavat lisätietoja Heikki Lappalainen (Htl) ja 011i Penttinen (Hos). 

Tie- ja liikennetekniikka 
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JOHDANTO 

1 	JOHDANTO 

Talvihoidon toimintal injat (TI EL 2230014) kuvaavat valitun talvihoitostra-
tegian taustoineen ja perusteluineen. Toimintalinjat ovat Tielaitoksen johto-
kunnan 1995 hyväksymä tieverkon talvihoidon laatutason määrittävä ohje, 
johon muut talvihoidon ohjeet pohjautuvat. 

Teiden talvihoito, laadun määriftely 1998 (TIEL 2230018-98) kuvaa kes-
keiset talvihoidon laatuvaatimukset ja hyväksyttävän laadun kuvaamiseksi 
tarvittavan työselityksen. Annettuja määrittelyjä voidaan täsmentää työkoh-
taisesti urakoissa. 

Talvihoidon menetelmäohjeet (TIEL 2230006 ja 2230006B) täydentävät 
työselitystä materiaalien laatuvaatimusten ja käytön osalta sekä kuvaavat 
toteutusteknhikoita ja työssä huomioitavia asioita. Menetelmäohjeisiin voi-
daan viitata sopimuksissa tarvittavilta osin. Ohjeet toimivat myös talvihoidon 
tuottajan laatujärjestelmän tausta-asiakirjana. 

2 	KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 

2.1 	Talvihoitoluokka 

Yleiset tiet jaetaan talvihoidon toteuttamiseksi viiteen talvihoitoluokkaan: Is, 
1, Ib, Ilja III. Luokan ls palvelutaso on korkein ja luokan III matalin. Tien tai-
vihoitoluokka määräytyy toimintalinjoissa (TI EL 2230014) esitetyin periaat-
tein. 

Talvihoidon kustannuksia eriteltäessä voidaan luokasta ls erottaa kaksiajo-
rataiset tiet omaksi lsk luokaksi. 

Kevyen liikenteen väylät jaetaan kahteen hoitoluokkaan Ki ja K2. 

2.2. Laatuvaatimus, toiminnafiinen vaatimus ja toiminnallinen 
tavoite 

Laatuvaatimuksil la määritellään talvihoidolla toteutettava pinnan laatu toi-
menpide- ja voimassaoloaikoineen ja ehtoineen. 

Toiminnallisilla vaatimuksilla edellytetään toimenpiteitä tehtäväksi, kun 
tarkkaa laatuperusteista arvoa ei voida kaikkien laatutekijöiden osalta antaa. 

Toiminnal lisilla tavoitteilla osoitetaan suositeltava toimintatapa, kun toi-
minnallista vaatimusta ei voida antaa. 
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2.3 	Laatukriteerit 

Laatuvaatimukset kuvaavat tienpinnan tilaa seuraavilla kriteereillä: 

(1 * 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 lämpötilaraja, laatu-
vaatimusten voimassaoloaika, toimenpideaika ja lumenpoiston lähtökynnys. 

	

2.4 	Kitkan lämpötilaraja 

Lämpötilaraja tarkoittaa alhaisinta tienpinnan lämpötilaa, missä talvihoito-
luokkien Is ja 1 normaali kitkavaatimus on voimassa. 

2.5 Ajoradan laatuvaatimusten voimassaoloaika 

Ajoradan laatuvaatimusten voimassaoloaikana noudatetaan normaaleja 
laatuvaatimuksia. Yöllä voimassaoloajan ulkopuolella luokilla 1, lb ja II edel-
lytetään yhtä hoitoluokkaa aihaisempaa vaatimustasoa. Hoitoluokalla III yö-
aikaan sallittu maksimilumisyvyys on 10 cm ja tien käyttö ei saa estyä. 

2.6 Toimenpideaika 

Liukkaudentorjunnan toimenpideaika tarkoittaa aikaa laatuvaatimuksen 
alituksesta työn toteutuksen bppuun, eli tien on toimenpideajan päätyttyä 
oltava esim. suolattu, hiekoitettu tai kar'hennettu. 

Lumen ja sohjon poiston toimenpidealka tarkoittaa aikaa sateen päätty-
misestä ajoradan aurauksen loppuunsaattamiseen. 

Kun sateen päätyttyä aurataan ja suolataan samanaikaisesti, noudatetaan 
lumenpoiston toimenpideaikaa. 

Sateen jälkeen tehdyn suolauksen synnyttämä sohjo on poistettava sohjon-
poiston toimenpideajassa suolauksen toimenpideajan päättymisestä. 

Pinnan tasauksen toimenpideaika tarkoittaa aikaa tasaisuusvaatimuksen 
alituksesta tasauksen loppuun saattamiseen. 

2.7 Lumen poiston lähtökynnys 

Lumen ja sohjon poisto on käynnistettävä sateen aikana viimeistään kun 
ajoradalla on annetun lähtökynnyksen mukainen lumi- tai sohjomäärä. 
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2.8 	Laatuvaatimusten voimassaoloal ue tien poikkileikkauk- 
sessa 

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

Aurausvallin reunan paikka, eli uloin aurauslinja, on 15...20 cm:n etäisyy-
dellä aurausviitoista. 

Pientareen laatuvaatimukset (luku 4) ovat voimassa reunaviivasta uloim-
paan aurauslinjaan, eli 15...20 cm:n etäisyydelle aurausviitoista. Jos reuna- 
viivaa ei ole, pientareeksi luetaan uloimpaan aurauslinjaan rajoittuva 20 cm 
kaistale. 

Bussipysäkkien sekä levähdys- ja pysäköimisalueiden laatuvaatimukset 
(luku 4) ovat voimassa alueellaan tulo- ja poistumisliittymineen. Vaatimukset 
koskevat talvihoitoon otettuja pysäkkejä sekä levähdys- ja pysäkäimisalueita. 

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. 

__________________ - 	 / 	4' 	1- 
Ajoradan 	 Pientareen 	 - 
laatuvaatimukset 	 laatuvaatimukset 
vmassa 	 VOj 	 cm 

20cm 

3, ), ),  

Kuva 1. Reunaviiva (1) luetaan ajorataan. Pientareen laatuvaatimukset ovat voimas-
sa uloimpaan aurauslinjaan (3), eli 15... 20 cm etäisyydelle aurausviitoista (4). Jos 
reunaviivaa ei ole, pientareeksi luetaan 20 cm kaistale välilla (2)... (3) 
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3 AJORADAN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 
3.1 	Liukkaudentorjunta 

Ajoradan liukkaus torjutaan niin, että taulukon 1 laatuvaatimukset täyttyvät 
jäljempänä esitettyine tarkennuksineen. 

Taulukko 1. Liukkaudentorjunnan laatuvaatimukset. 

Taivihoito- 
luokka 

Kitka 
_____________ 

Lämpötila-raja 
(°C) 

Toimenpide- 
aika (h) 

Voimassaolo- 
aika (klo) 

Is 0,30 -6 2 aina 

1 0,30 -4 2 5-22 

ib 0,25 / 0,20 - 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-a,von ja kelin vastaavuus. 

Kitka-arvo 0,00 - 0,14 0,15 - 0,24 0,25 - 0,29 0,30 - 0,44 0,45 - 1,00 

Tien- pääkallokeli, kuiva karkea jaa- tai paljasja paljasja 
P111 tai muuten jamen luinipolanne märkä tai ajo- kuiva 
kuvaus erittäin liulas polanne pakkassäällä unen välissä 
______________ ______________ ______________ ______________ polanteet ______________ 

Kitkavaatimus edellyttää, että tienpinta täyttää sen liikenteen normaalisti 
käyttämällä tieosalla siten, että vähintään puolet ajokaistan leveydestä on 
kitkavaatimuksen mukainen. Tietyillä keleillä kitkavaatimus täyttyy keskitiellä 
ja unen välissä, mutta ei ajourissa. Tällainen keli ei täytä vaatimusta. 

Kitka mitataan autoon asennettavalla hidastuvuuden määnttämiseen perus-
tuvalla laitteella, tai muulla erikseen sovittavalla laitteella. Mittarit on pidettä-
vä kalibroituna siten, että kitka-arvo on keskimäärin 0,29 lumipolanteella 
heikolla (-3.. .-5°C) pakkasella. 

Kalibroidun mittanin näytön ja teoreettisten kitka-arvojen 0,15 ja 0,20 vastaa-
vuus on myös selvitettävä. Alaraja haetaan jäisellä pinnalla, jolla kokonaan 
hiekoitus alkaa olla tarpeellinen tieluokasta riippumatta (katso kelikuvaus, 
kitka-arvo 0,14). Väliarvojen vastaavuus voidaan hakea laskennallisesti. 
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3.1.2 Kitkan lämpätilarajan soveltaminen 

Lämpötilaraja (taulukko 1) tarkoittaa alinta tienpinnan lämpötilaa, missä kit-
kavaatimus 0,30 on voimassa Is ja 1 talvihoitoluokkien teillä. Lämpötilan ol-
lessa raja-arvoa kylmempi näiden teiden kitkavaatimus on 0,25. 

Lämpätilarajaa sovelletaan käytännön tilanteissa lämpötilan oletettava kehi-
tys huomioon ottaen. Jos tiedossa on voimakas lämpeneminen, suolaus 
aloitetaan yleensä tienpinnan ollessa selvästikin lämpötilarajaa kylmempi. 

, 	 Päinvastaisessa tilanteessa lähellä lämpötilarajaa lämpötilan nopeasti laski- 
essa on tehtävä pikaisesti päätös suolata jos on ilmeistä, että suolaus ehtii 
vaikuttaa, ja tavoitteet saavutetaan paremmin kuin suolaamatta jättämällä: 
Pakkaskaudeksi jääneet polanteet voivat vaarantaa liikennettä kauan. Toi-
saalta märkä tie haittaa liikennettä pakkasella, joten ajorata on saatava riit-
tävän puhtaaksi ja kuivaksi ennen lämpötilan olennaista laskua. 

3.1.3 Täsmennykset hoitoluokille Is ja 1 

Luokan Is teillä, joilla hiljaisen liikenteen aikana yöllä liukkaudentorjunta on 
ongelmallista, voidaan erikseen sopien noudattaa kitkatasoa 0,25 klo 22 ja 
05 välisenä aikana. 

Kun hoitoluokissa Is ja 1 kitkan ennakoidaan putoavan lämpötilarajan kyl-
memmällä puolella alle arvon 0,25, on harkittava erityisen tarkkaan pysty-
täänkö kohtuullisella suola-annoksella turvaamaan kitkataso 0,25. Tien mär-
kyys suolauksen jälkeen ei saa kuitenkaan haitata liikennettä. 

Jos olosuhteet ovat suolaukselle huonot (ajankohdan vähäinen liikenne ja 
tienpinnan lämpötila paljon alle lämpötilarajan) on toiminnallisena vaatimuk-
sena huolehtia ensisijaisesti entyiskohteiden kuten risteysten ja mäkien hie-
koittamisesta toimenpideajassa kitka-arvon 0,25 alittumisesta. Toiminnalli-
sena vaatimuksena on liukkaudentorjunta koko linjalla toimenpideajassa 
kitka-arvon 0,20 alittumisesta. 

3.1.4 Täsmennykset hoitoluokalle Ib 

Syys- ja kevättalven aikana 1 b teiden kitkavaatimus on 0,25. Liukkaus 
torjutaan ensisijaisesti pienillä suolamäärillä. Peitteisyys pidetään ohuena 
tehokkaalla lumenpoistolla. 

Vakiintuneen talvikelin aikana kitkavaatimus on 0,20. Liukkaus torjutaan 
kuitenkin säännällisellä pistehiekoituksella jo kitka-arvon 0,25 alittuessa. 
Liukkaus torjutaan sään ja kelin mandollistaessa hiekoituksella. 

Kriittisissä kelitilanteissa liukkaus torjutaan suolaamalla tai linjahiekoituksel-
la. Ongelmakelien suolaukseen varaudutaan pitämällä polanne ohuena te-
hokkaalla lumenpoistolla. 
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Liikennemäärältään (kvl) alle 2000 ajon/vrk teillä suolausta väitetään sy-
däntalven aikana. Suolaus voidaan kuitenkin tehdä, jos tienpinnan lämpöti-
lan odotetaan pysyvän pitkään nollan tuntumassa. 

Kitkavaatimuksen muutoksen ajankohdat sovitaan erikseen. 

3.1.5 Täsmennykset hoitoluokille Ilja III 

Hoitoluokissa Ilja III edellytetään liikenteen tarpeen mukaista kitkaa. 
Liikenteen erityistarpeiden (runsas raskas liikenne, palvelupyynnöt, sovittu-
jen ajankohtien kohotettu palvelutaso puutavarakuljetuksille jne.) normaalia 
selvästi paremman palvelutason käytöstä sovitaan erikseen. 

Talvihoitoluokassa II pidetään erityiset ongelmakohteet säännönmukaisesti 
hiekoitettuna. Kattavampi pistehiekoitus tehdään, kun ennakoidaan kitkata-
son 0,20 alittuvan. Tiestö linjahiekoitetaan koko matkalta vain erityisillä on-
gelmakeleillä, kuten märän jään tilanteessa, kun kitkataso 0,15 alittuu. 

Talvihoitoluokassa III erityiset ongelmakohteet hiekoitetaan liikenteen tar-
peen mukaisesti. Pistehiekoitusta laajennetaan niin, että liikennöitävyys on 
turvattu, kun keli huononee oleellisesti. Tiestö linjahiekoitetaan koko mat-
kalta vain erityisillä ongelmakeleillä, kuten märän jään tilanteessa, kun kit-
kataso 0,15 alittuu. 

Taulukossa 1 annetut toimenpideajat, 6 h luokalle Ilja 12 h luokalle III, on 
tarkoitettu linjahiekoitukselle. Muu hiekoitus tehdään liikenteen tarpeen mu-
kaan viipymättä ilman toimenpideaikaa. 

Kun on ennakoitavissa kelin oleellinen huonontuminen, on valmistauduttava 
hiekoittamaan koko Ilja III tiestö tarpeen mukaan. Linjahiekoitus käynniste-
tään varatulla kalustolia välittömästi, kun keli muuttuu erittäin liukkaaksi. 

Hiekoitustarvetta voidaan vähentää polanteen karhennuksella. 

Päällystettyjen teiden Iumettoman ajan liukkaudet hoidetaan ensisijaisesti 
suolaliuoksella. 

3.2 Lumen ja sohjon poisto 

Lumi ja sohjo poistetaan ajoradalta niin, että taulukossa 3 esitetty maksimi-
lumisyvyys ei ylity sateen aikana. Sohjoa sallitaan puolet lumen määrästä. 

Auraus käynnistetään sateen aikana viimeistään, kun ajoradalla on puolet 
taulukon 3 maksimilumisyvyyden arvosta. Tätä lähtökynnystä ei sovelleta 
voimassaoloajan ulkopuolella. 

Ajoradan on oltava puhtaaksi aurattu toimenpideajassa sateen päättymi-
sestä. Voimassaoloajan ulkopuolella alkavaa toimenpideaikaa voidaan jat-
kaa voimassaoloajan alkuun. 
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Taulukko 3. Lumen poiston laatuvaatimukset saän ja kelin muutostilanteessa. 

Talvihoito- 
Luokka 

____________ 

Maksimilumisyvyys 
(cm) 

Irtolumi 	Sohjo 

Toimenpideaika 
(h) 

Irtolumi 	Sohjo 

Voimassaolo- 
Aika (klo) 

_________________ 

Is 4 	2 2.5 	2 aina 

1 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 määriftämi nen 

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

Ajokaistojen rajalla lumisyvyyden mittaus ulotetaan keskelle keskivallia. 
Sohjon määrä mitataan kuitenkin koko keskivallista 0,5 m leveydeltä. Ajo- 
kaistan reunaviivaan (pientareen sisäreunaan) rajoittuva 20 cm:n kaistale 
jätetään ottamatta huomioon lumisyvyyttä määritettäessä. 

Jos lumi- tai sohjokaistaleen leveys on alle 50 cm, saadaan kaistaleen mak-
similumisyvyys arvioimalla lumi tai sohjo jakautuneeksi tasaisesti puolen 
metrin leveydelle. 

	

0,5 m 	maksimisohjmäärän arviointi 

0,5 im makiluniimäärän arviointi 
E 
C.) 

/7// Ø'/////// 

	

Keskivalli 	Ura 	 Ura 	Reunavalli Piennar 

Kuva 3. Ajokaistan maksimilumisyvyys on lumisimman 0,5 metrin leveyden keski-
määräinen lumisyvyys. Arviointi ulotetaan keskelle keskivallia, sohjolla koko keski- 
vallin alueelle. 
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3.2.2 Vähäisen lumen ja sohjon tilanteet 

Heikon lumisateen päätyttyä tai kun auraustarve muuten on vähäinen, salli-
taan ajoradalla seuraavat maksimilumisyvyydet: 

• liikenteen normaalisti käyttämällä alueella ja ajokaistojen välissä Is, 1 ja 
Ib luokissa 1 cm; Ilja III luokissa 2 cm 

• ajoradan reunalla enintään lähtökynnys eli puolet taulukon 3 arvoista. 

Pöllyämisen ja liirtovaaran takia vähäisenkin lumen ja sohjon jättämistä 
etenkin Is, 1 ja Ib teille on vältettävä. 

3.2.3 Sohjo 

Sohjo on niin muuntunutta ja kosteaa lunta, että se ei tartu tienpintaan kiinni. 
Liikenteen vaikutuksesta sohjo häviää ajourista tai liikenne työntää sen vaI-
leiksi sivuun. 

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

3.2.4 Poikkeuksellinen lumimyrsky 

Maksimilumisyvyydet (taulukko 3) koskevat normaaleja lumisateita. Poikke-
uksellisissa Iumimyrskyissä (muutama kerta vuodessa) arvot voivat ylittyä. 

Poikkeukselliseksi lumimyrskyksi katsotaan tilanne, kun lunta sataa yhtäjak-
soisesti vähintään 10 cm 6 tunnin aikana, sekä kinostumista aiheuttavissa 
tilanteissa, kun seuraavat neljä ehtoa täyttyvät samanaikaisesti: 

• 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 mts. 
• Satava lumi on kuivaa ja aiheuttaa voimakasta kinostumista 

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

3.2.5 Tuulen muodostamat paikoittaiset kielekkeet 

Tuulen muodostamat kinokset on poistettava taulukon 3 toimenpideajassa 
niin, etteivät ne vaaranna liikennettä. Toimenpideaika alkaa, kun kinostumi-
nen lakkaa. 

Kinostumisen aikana lumikielekkeen paksuus ei saa ylittää ajokaistalla tau-
lukon 3 mukaista irtolumen cm-määrää mitattuna 1 .5 m etä isyydeltä tai kau-
empana reunaviivasta (pientareen sisäreunasta) 

1 
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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 tasaisuusvaati-
mus on 1 cm. 

Taulukko 4. Pinnan tasauksen laatuvaatimukset. 

Talvihoito- 
Luokka 

Tasaisuus 
(cm) 

Toimenpideaika 
(vrk) 

Voimassaolo- 
Aika (klo) 

- 1 aina 

1 1 1 5-22 

ib 2 1 5-22 

II 3 2 6-22 

III 3 3 6-22 

3.3.1 Tasaisuuden määrittäminen 

Tasaisuusvaatimus tarkoittaa polanteessa olevien unen ja epätasaisuuksien 
sallittua enimmäissyvyyttä metrin oikolaudalla mitattuna. Päällysteen uria ei 
oteta mukaan tasaisuutta määritettäessä. 

rt' 

Fil 

c 
- a 

Kuva 4. Polanteen tasaisuuden miftaaminen. 
Aja B: oikolaudalla (1 m) todetaan suurin mitta a. 
C: pääteillä on yleensä etsittävä suurin paksuus a. 
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Uriksi tulkitaan myös pitkittäiset polannekaistaleet. Reunimmainen kaistale 
saa olla 1 cm tasaisuusvaatimusta paksumpi puolella leveydeltään reunavii-
vasta (pientareen sisäreunasta) keskitielle päin. Kaistaleen paksuus mita-
taan oikolaudan avulla, tai tekemällä polanteeseen 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 tasaisuusvaatimusta. 

Tie ei täytä tasaisuusvaatimusta, jos polanteessa on runsaasti selvästi aja-
mista häiritseviä syöpymiä, nystyröitä tai pyykkilautaa. Hammasterän jäljen 
tulee olla sellainen, että se ei aiheuta ajoneuvon haitallista ohjautuvuutta. 

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

3.4 	Ohituskaistat ja rampit 

Ohituskaistan laadun tulee vastata varsinaisen ajokaistan laatuvaatimusta, 
jotta käyttö olisi liikenteelle yllätyksetöntä. Erityisen tärkeää on pitää ohitus- 
kaista alusta loppuun tasalaatuisena. 

Ohituskaistoilla, joilla liukkaudentorjunta suolalla on liikenteen vähäisyyden 
vuoksi ongelmallista, voidaan erikseen sopia kitkavaatimukseksi 0,25. 

Ramppien osalta erityisesti poistumisrampin alkupään huono kunto voi yl-
lättää 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 laatuvaati-
mukset ovat samat kuin muullakin ajoradalla. 

3.5 Toimenpideajan soveltaminen 

Kitkaa ja tasaisuutta koskevat laatuvaatimukset (taulukot 1 ja 4) kuvaavat 
vakaissa olosuhteissa edellytettävää tasoa. Kun laatu sää- tai kelimuutoksen 
takia atittaa vaatimuksen, on hoitotyö tehtävä toimenpideaikojen rajoissa. 
Heikon sateen kerryttämä vähäinen lumimäärä sallitaan tiellä tilapäisesti, jos 
siitä ei ole haittaa liikenteelle (luku 3.2.2). 

Syksyn ja kevään mustan jään tilanteet hoidetaan ennakoiden ilman toimen-
pideaikaa Is ja 1 teillä. Toiminnallisena tavoitteena on, että myös Ib luokan 
tiet ennakkosuolataan näissä tilanteissa. Vilkkaan liikenteen ajankohdat tur-
vataan ls teillä läpi talven olosuhteiden mandollistaessa ennakoivalla toimin-
nalla. Toiminnallisena tavoitteena on ls ja 1 teillä aktiivinen kelin hallinta en-
nakoiden kaikissa soveltuvissa tilanteissa talven aikana. 
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Lumisateen aikana liukkautta on torjuttava pitäen yllä tyydyttävää kitkatasoa. 
Usein ennakkosuolaus sateen alle on järkevää ja suolaus aurauksen yhtey-
dessä 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 toimenpi-
deajan rajoissa tienpinnalla sallitaan enintään taulukon 3 mukainen lumi- tai 
sohjomäärä. Auraus on kuitenkin käynnistettävä sateen aikana viimeistään 
kun ajoradalla on puolet taulukon 3 maksimilumisyvyydestä. Tätä lähtökyn-
nystä ei noudateta voimassaoloajan ulkopuolella. 

Lumisateen päätyttyä liukkaus on torjuttava toimenpideajassa, mikäli kitka- 
vaatimus alittuu. Suolaa ei saa levittää auraamattomalle pinnalle. Kun lumi- 
sateen päätyttyä aurataan ja suolataan samanaikaisesti, noudatetaan aura-
uksen toimenpideaikaa. 

Sateen jälkeen tehdyn suolauksen synnyttämä sohjo on poistettava sohjon-
poiston toimenpideajassa suolauksen toimenpideajan päättymisestä. 

3.6 Voimassaoloajan soveltaminen 

Voimassaoloaika koskee kitkaa, maksimilumisyvyyttä ja tasaisuutta. 

Liikenteen tarpeen edellyttäessä voidaan paikallisesti sopia voimassaoloajan 
pidentämisestä. 

Yöllä voimassaoloajan ulkopuolella luokilla 1, lb ja II sallitaan luokkaa alhai-
sempi vaatimustaso, mutta tiet on saatettava kuntoon 1 ja lb luokilla klo 05 ja 
luokilla Ilja III klo 06 mennessä, jos toimenpideajat niin edellyttävät. Voi-
massaoloajan ulkopuolella luokan 1 kitkavaatimus on 0,25 läpi talven. Luo-
kassa III sallittu maksimilumisyvyys on 10 cm ja tien käyttö ei saa estyä. 

lumenpoiston toimenpideaika alkaa voimassaoloajan ulkopuolella, voi-
n auraus tehdä siten, että ajorata on kunnossa vasta voimassaoloajan 
essa aamulla. Yöllä sallitaan taulukon 3 maksimilumisyvyydet, siten että 

uokassa noudatetaan luokan Ilja luokassa II luokan III vaatimusta. Luo- 
1 ja III yöllä sallittu maksimilumisyvyys on sama kuin voimassaoloajalla. 

-i sade lakkaa yöllä siten, että toimenpideaika ulottuu voimassaoloajalle, 
jos sade jatkuu aamuun, on huolehdittava siitä, että normaali sateen ai-
ia sallittu maksimilumisyvyys ei ylity voimassaoloajalla. 

liukkaudentorjunnan tarve syntyy ennen voimassaoloajan päättymistä 
22.00, työt on saatettava loppuun normaalisti toimenpideajassa. 

)kan Is teillä, joilla hiljaisen liikenteen aikana yöllä liukkaudentorjunta on 
elmallista, voidaan erikseen sopien noudattaa kitkatasoa 0,25 klo 22 ja 
välisenä aikana. 

tasauksen toimenpideaika päättyy yöllä voimassaoloajan ulkopuolella, 
on saatettava loppuun voimassaoloajan alkuun mennessä. 
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4 TIEN MUIDEN OSIEN LAATUVAATIMUKSET 

4.1 	Pientareet 

Pientareiden lumenpoisto 

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

Mikäli varsinaisen ajoradan aurauksen toimenpideaika ulottuu laatuvaati-
musten voimassaoloajan (taulukko 3) ulkopuolelle, osuu viikonloppuun (la ja 
su) tai yleiseen vapaapäivään, voidaan pientareen puhdistusta harkinnan 
mukaan siirtää seuraavaan arkipäivään siten, että toimenpideaika alkaa aa-
mulla voimassaoloajalla (klo 05 tai 06). 

Erikseen sovittavilla tieosuuksilla ja taajamamerkkien alueella, missä kevyen 
liikenteen väylää ei ole, on pientareet aurattava samassa toimenpideajassa 
kuin ajorata kaikkina vuorokauden aikoina ja viikon päivinä. 

Kun lumisade on heikko ja auraustarve vähäinen, voidaan piennar tilapäi-
sesti jättää harkinnan mukaan auraamatta, mikäli pientareen keskimääräi-
nen lumisyvyys on enintään 5 cm, ja kevyen liikenteen takia erikseen sovit-
taessa enintään 2 cm. Pientareen ulointa 20 cm:n kaistaletta ei oteta huomi-
oon keskimääräistä lumisyvyyttä arvioitaessa. 

Pientareiden pinnan tasaus 

Piennarpolanteen ajoradan puoleinen laita on pidettävä loivana. Polanteessa 
ei saa esiintyä 3 cm syvempiä kynnyksiä, uria tai muuta epätasaisuutta. 

4.2 	Bussipysäkit 

Bussipysäkkien lumenpoisto 

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

Kun lumisade on heikko ja auraustarve vähäinen, voidaan pysäkki tilapäi-
sesti 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 tulevat joskus nopeasti pysäkille ja 
pysäkiltä liikkeellelähdöt voivat tuottaa ongelmia. 

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

4.3 	Levähdys- ja pysäköimisalueet 

Levähdys- ja pysäköimisalueiden lu menpoisto 

Levähdys- ja pysäköimisalueet on aurattava viimeistään samassa toimenpi-
deajassa kuin pientareet siten, että ajo alueelle ja sieltä pois on turvattu läpi-
aurauksella. Tarkemman lumenpoiston ripeys sovitaan erikseen käytön tar-
peiden mukaan. 

Kun lumisade on heikko ja auraustarve vähäinen, voidaan levähdysalue tila-
päisesti jättää auraamatta, mikäli normaalisti puhdistettuna pidettävällä alu-
eella on keskimäärin enintään 5 cm lunta. 

Levähdys- ja pysäköimisalueiden pinnan tasaus 

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

Levähdys- ja pysäköimisalueiden liukkaudentorjunta 

Levähdys- ja pysäköimisalueiden tulosuunta hiekoitetaan ajoradan hiekoi-
tuksen yhteydessä, kun kitka-arvo 0,20 alittuu. 

4.4 	Aurausviitoitus 

Aurausviitoitus on tehtävä syksyllä yliaurauksen estämiseksi taulukon 5 suo-
situksen 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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• Kevyen liikenteen väylillä ohjeellinen viittaväU on 40 m. 
• Tie on voitava aurata turvallisesti ja liikennettä vaarantamatta 15.20 

cm:n etäisyydelle viitoista. 
• Viitat asennetaan yleensä yli 8 m leveillä teillä pientareen ja luiskan tait-

teeseenja kapeammilla teillä 10cm luiskan taitteesta ulospäin. 
• Viittojenpituusonl,5...2,Om. 
• Yliaurauskohdat korjausviitoitetaan viipymättä. 

Aurausviitat poistetaan toukokuun loppuun mennessä. 

4.5 Liikennemerkkien ja opasteiden puhdistus 
	 1 

Liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät merkit, kuten ohitus- ja kääntymis-
kiellot, puhdistetaan lumesta ja kuurasta ilman viivytystä. 

Muut merkit puhdistetaan lumesta ja kuurasta valta- ja kantateillä sekä taa-
jamissa viimeistään 2 vrk:n ja muilla teillä viimeistään 4 vrk:n toimenpi-
deajassa. 

4.6 	Lumivallien madaltaminen 

Aurausvallin suurin sallittu korkeus tienpinnasta on 80 cm ja viisi metriä lä-
hempänä suojatietä 50 cm. Vallit on madallettava 5 vrk:n toimenpideajassa 
mainittujen raja-arvojen ylittymisestä. 

Liikenteelle välitöntä vaaraa aiheuttavat näkemää rajoittavat esteet on pois-
tettava viivytyksettä. Liittymien näkemät on pidettävä aina turvattuina. 

4.7 	Lumen siirto kun lumitila täyttyy 

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

Lumen siirto, kuormaus ja kuljetus tehdään hiljaisen liikenteen aikaan. 

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

4.8 	Sulamisvesien pääsyn esto ajoradalle 

Sulamisvesistä ei saa aiheutua ongelmia ajoradalla: Sadevesikaivojen ritilä-
kannet ja aukot pidetään auki, lumivalleihin avataan aukkoja lammikoituvilla 
kohdilla, ulkokaarteissa painetaan lumivallit päällysteen reunan ulkopuolelle 
ja puhdistetaan kaiteiden alustat. 
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KevääVä sulamisveden 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 sorateillä ehkäistään pintakelirikkoa. 

5 	KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN LAATUVAATI- 
MUKSET 

Kevyen liikenteen väylien hoidon keskeiset vaatimukset ovat: 

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

Taulukko 6. Kevyen liikenteen väylien laatuvaatimukset. 

Hoitoluokka Laatuvaatimukset 

K 1 * Hoidetaan ennen liikenteen alkua 
* Päätien vieressä olevat väylät aurataan heti päätien jälkeen 
* Max. irtolumen svvvvs sateen aikana 3 cm 
* Riittävä kitka pyöräilyyn ja kävelyvn 
* Toimenpideaika 2/4 h (liukkaudentorj./lumenpoisto) 
* Pyöräilvä haivaavat jyrkkäprofiuliset epätasaisuudet on 

___________ poistettava viimeistään 12 h toimenpideajassa 

K2 * Väylät hoidetaan vilkkaiden vävlien jälkeen 
* Max. irtolumen syvyvs sateen aikana 4 cm 
* Toimenpideaika 4/6 h (liukkaudentorj.flurnenpoisto) 
* Pyöräilyä haittaavat jyrkkäprofiiliset epätasaisuudet on 

____________ poistettava viimeistään 1 STk:n toimenpideajassa 

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

Hiekoitus tehdään kelin ja olosuhteiden mukaan koko väylälle tai vain eri-
tyiskohteisiin kuten jyrkkiin mäkiin, portaisiin ja pysäkeille. 

Kaava-alueella hiekoitetaan koko kevyen liikenteen väylän leveys, ja kiinni-
tetään erityistä huomiota myös suojateiden hiekoitukseen. 

Kaava-alueen ulkopuolella kevyen liikenteen väylillä, joilla on päivittäin 
liikennettä, jota hiekoitus haittaa, voidaan erikseen sopien jättää 2 metriä 
ylittävä väylän leveys ulkoreunasta hiekoittamatta. 

Pinnan tasaus tehdään karhennetuksi, välttäen pyäräilyä haittaavia uria ja 
kiillottumista. 
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Välittömästi tiehen rajautuvan kevyen liikenteen väylän polanne pidetään 
vaakatasossa, jotta pyöräilä ei ajaudu varsinaiselle ajoradalle. 

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

Lumen siirrosta ja pois kuljetuksesta huolehditaan kohdan 4.7 määrittelyjen 
mukaan. 

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