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Käsitteet/määritelmät
Hoitoluokka: Kadut ja kevyenliikenteen väylät jaetaan eri hoitoluokkiin, sen
perusteella kuinka vilkkaasti liikennöityjä tiet ovat. Kevyenliikenteen väylät jaetaan
eri talvihoitoluokkiin (A ja B)/8/
Laatuvaatimus: Laatuvaatimuksella tarkennetaan hoidettavien kohteiden laatua
toimenpide- ja voimassaoloaikoineen sekä muine ehtoineen. /8/
Lumenpoiston lähtökynnys: Lumenpoiston lähtökynnyksellä tarkoitetaan kynnystä
minkä lumenkorkeus ylittää jossain aurausreitillä, tällöin auraus on viimeistään
aloitettava./8/
Maksimilumisyvyys on lumen maksimikorkeus mitä ajoradalle saa kertyä aurauksen
aikana. /7/
Toimenpideaika on aika, joka kuluu vaurion tai puutteen tietoon tulemisesta siihen
hetkeen kun asia on hoidettu kuntoon. Aurauksen toimenpideaika alkaa tunti sen
jälkeen kun hälytys on annettu./3/
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1. Talvihoidon tavoitteet
Vaasassa ja muuallakin talvihoidon tavoitteena on turvata yhteiskunnan toiminnalle
tasokkaat, yllätyksettömät ja turvalliset liikenneolot. Tavoitteiden saavuttamiseksi
hoitotyöltä edellytetään oikea-aikaisuutta, ripeyttä ja oikeita työmenetelmiä. /7/
Talvihoitoon kuuluu tiestön hallinta niin, että liikenteen turvallisuus ja sujuvuus ovat
koko ajan varmistettu. Talvihoitoon kuuluu lumenpoisto, pinnantasaus ja
liukkaudentorjunta, lisäksi talvihoitoon kuuluvat myös muun muassa aurausviitoitus,
lumivallien madallus, lumen poiskuljetus sekä sulamisvesihaittojen torjunta. Tässä
Taajama-auraajan käsikirjassa ei käsitellä lumen poiskuljetusta eikä
sulamisvesihaittojen torjuntaa. Laki edellyttää kuntaa pitämään kadut ja
kevyenliikenteen väylät tyydyttävässä kunnossa. /8; 3/
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2. Lainsäädäntö
2.1 Tieliikennelaki
Tieliikennelaissa (3.4.1981/267) sanotaan näin:
”48 § Poikkeussäännökset mom. 3:
Tienpidossa tai vastaavassa tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käytettävää
ajoneuvoa saa 8–12, 33, 33 a ja 33 b §:n säännösten estämättä kuljettaa
olosuhteiden edellyttämällä tavalla tarpeellista varovaisuutta noudattaen.”/9/

Tämä mahdollistaa sen, että auraaja voi kuljettaa ajoneuvoa muuallakin kuin
ajoradalla sekä ajoradan eri osissa. Pykälä 48 antaa myös mahdollisuuden suorittaa
pariaurausta, niin että yksiköt ajavat aivan peräkkäin ja se antaa mahdollisuuden
myös poiketa normaaleista ryhmittymis- ja kääntymissäännöistä. Poikkeussääntö
mahdollistaa myös auraajan pysäyttää ajoneuvo liikennesäännöistä poiketen. /9/
Poikkeussääntöjen käyttö vaatii aina erityistä varovaisuutta, eikä niitä tule käyttää
kuin poikkeustapauksissa. /9/

2.2 Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa - ja puhtaanapidosta
Kunnossapitolaissa sanotaan:
”3 § Kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää
katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon
tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen
määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri
liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn,
tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys” /4/
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”3 § Kadun kunnossapito käsittää myös ne toimenpiteet, jotka talvella ovat
tarpeellisia kadun pysyttämiseksi 1 momentin mukaisessa kunnossa, kuten lumen ja
jään poistamisen, kadun pinnan pitämisen tasaisena, liukkauden torjumisen,
liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisen sekä katuojien,
sadevesikourujen ja -kaivojen avoinna pitämisen.” /4/

”3 § Kunta voi päättää, jos liikenteelle ei aiheudu huomattavaa haittaa, että
määrätty katu tai kadun osa pidetään talvella kunnossa vain osittain taikka että
määrätyllä kadulla tai kadun osalla ei torjuta liukkautta, jotta sitä voidaan käyttää
kelkalla kulkemiseen. Liukkauden torjumatta jättämisestä on ilmoitettava.” /4/

”4 § Kadun kunnossapito kuuluu kunnalle. Tontinomistajan velvollisuutena on
kuitenkin, jollei 8 §:stä muuta johdu, pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä
käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä huolehtia
liukkauden torjumisesta jalkakäytävällä ja liukkauden torjumiseen käytetyn
kiviaineksen poistamisesta jalkakäytävältä. Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena
on tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää
jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä.” /4/

”4 § Tontinomistaja vastaa myös tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta.” /4/

”4 § Pyörätien sekä rakenteellisesti toisistaan erottamattoman jalankulku- ja
pyörätien kunnossapito kuuluu kunnalle sen estämättä, mitä 1 momentissa
säädetään.” /4/
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”4 § Kunta voi päättää kävelykadun, pihakadun ja muun erityistä liikennetarvetta
palvelevan kadun kunnossapitovelvollisuuden jakautumisesta toisin kuin 1
momentissa säädetään. Tontinomistajalle näin määrättävä kunnossapitovelvollisuus
ei kuitenkaan saa olla olennaisesti raskaampi kuin tontinomistajalle muutoin tämän
lain mukaan kuuluva kunnossapitovelvollisuus.” /4/

”8 § Kunta voi päätöksellään ottaa kokonaan tai osittain huolehtiakseen
tontinomistajalle 4 §:n mukaan kuuluvista kunnossapitotehtävistä yhden tai
useamman tontin osalta, kaikilla asemakaava-alueilla tai asemakaavan määrätyllä
osalla.” /4/

”8 § Jos pientalovaltaisella alueella ei saavuteta tämän lain mukaista kunnossapidon
tasoa tai jos kunnossapitotehtävät jakautuvat alueen tontinomistajien kesken
erityisen epätasapuolisesti, kunnan on päätöksellään otettava kokonaan tai osittain
huolehtiakseen tontinomistajille 4 §:n 1 momentin mukaan kuuluvista
kunnossapitotehtävistä. Edellytyksenä kuitenkin on, että kunnossapito voidaan
järjestää tarkoituksenmukaisena alueellisena kokonaisuutena ja että alue soveltuu
koneelliseen kunnossapitoon.” /4/
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3. Aurauskaluston vaatimukset
Aurauskalusto määrä täytyy mitoittaa siten, että toimenpideajoissa pysytään
kaikkialla urakka-alueella, sisältäen myös kevyen liikenteen väylät. Jo
tarjousvaiheessa täytyy esittää kalusto ja varakalusto mitä urakassa tullaan
käyttämään. /7/
Aurauskaluston tulee olla ajan tasalla ja sopimuksen mukainen. Aura ei saa kellua
jalasten päällä, terien täytyy olla asianmukaisessa kunnossa ja lisäteriä tulee olla
tarvittava määrä. Peruutushälyttimiä tulee aina pitää päällä. /1/
Laki edellyttää aurauskalustolta lakisääteisiä varoituslaitteita sekä 48 a) Direktiivin
76/756/ETY ja E-säännön n:o 48 mukaan pakollisina vaadittujen valaisimien ja
heijastimien lisäksi vaaditaan: /7; 5/
”i) lumen aurausta suorittavassa autossa ylös asennetut lisälähi-, lisäkauko-,
lisäsuunta- ja lisäetuvalaisimet”/5/
”d) Lumen aurausta suorittavan auton lisälähi-, lisäkauko-, lisäsuunta ja
lisäetuvalaisimet saa asentaa sellaiselle korkeudelle kuin olosuhteet vaativat,
lähivalaisimet kuitenkin niin suunnattuina, etteivät ne tarpeettomasti häiritse
vastaantulijoita. Lisälähivalaisimien virtapiiri on varustettava sellaiseen paikkaan
sijoitetulla kytkimellä, ettei varsinaisia lähivaloja voida ajon aikana vaihtaa
lisälähivaloiksi tai päinvastoin.” /5/
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Muita työssä tarpeellisia lisävarusteita ovat muun muassa aurauspuskuri auran
kiinnitystä varten, ohjaamoon asennetut hallintalaitteet, hydrauliikkaliitännät auran
toimintojen säätämiseen, auraus- ja työvalot, varoitusvilkut, tehokkaat tuulilasin ja
peilien puhtaanapitolaitteet sekä hiekkaa painokuormaksi pyöräpidon
parantamiseksi. /7/
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4. Hoitoluokat
Vaasassa kadut jaetaan kolmeen hoitoluokkaan ja kevyen liikenteen väylät kahteen.
Katujen hoitoluokat ovat 1,2 ja 3 ja kevyenliikenteen väylät A ja B. /1/
Ensimmäiseen katujen hoitoluokkaan kuuluvat pääkadut ja niistä huolehditaankin
aina ensimmäisenä, toiseen luokkaan kuuluvat kokoojakadut ja kolmannessa ovat
tonttikadut. Kevyenliikenteen väylät jaetaan vilkkauden mukaan A ja B, niin että A
luokka on vilkkaammin liikennöity. /3/
Hoitoluokituksen tavoitteena on liikenteen osalta loogisten ja tasalaatuisten reittien
muodostaminen. Tavoitteena on myös käyttäjän kannalta olennaisten reittien
jatkuvuus ja katkeamattomuus. Luokituksen tehtävänä on määritellä kunnan
keskeiset paikat liikenteelle ja asettaa ne kiireellisyys järjestykseen. /3/
Ajoneuvoliikenteen verkoston luokitusperusteet


Liikenteen määrät



Hierarkkinen luokka



Nopeusrajoitukset



Työssäkäyntiliikenteen merkittävimmät kulkureitit



Raskaan liikenteen määrä



Joukkoliikennekadut



Joukkoliikenteen reitit



Väylän varrella olevat palvelut /3/.
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Kevyenliikenteen verkoston luokitusperusteet


Käyttäjien määrä



Hierarkkinen luokka



Esteettömäksi määritelty reitti



Työssäkäyntiliikenteen merkittävimmät kulkureitit



Vilkkaimmat joukkoliikenteen pysäkeille johtavat reitit



Kävelykadut ja kävelypainotteiset kadut



Ne tonttikadut, jotka ovat osa kevyen liikenteen verkostoa



Väylien varrella olevat palvelut /3/.
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Kuva 1. Vaasan hoitoluokituskartta 2012.
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5. Ennakkovalmistelut
5.1 Aurausviitoitus
Aurausviitoituksella pyritään määrittämään ajoradan leveys ja estämään yliauraus.
Aurausviitoitukset laitetaan paikalleen ennen maan routaantumista. Aurausviitat
ovat materiaaliltaan yleensä puuta tai muovia, 1,5 – 2,0 m korkeita ja tasamittaisia.
Aurausviittojen tulee olla heijastimella varustettuja. /7; 8/
Aurausviitat pystytetään niin, että tie voidaan liikennettä vaarantamatta ja
turvallisesti aurata. Auraaminen tapahtuu noin 25 cm etäisyydellä viitoista. Viittoja
ei tarvitse laittaa reunapaalujen ja kaiteiden kohdalle. Viitat tulee pystyttää
vähintään 25 – 30 cm syvyyteen, kallistetaan hieman eteenpäin ja ulospäin. Viitat
tulee asettaa samaan kohtaan tien vastakkaiselle puolelle./7/
Viittoja laitetaan lisäksi tietä kaventavien rumpujen kohdalle, kaiteiden päihin ja
muihin aurausta vaarantaviin kohtiin. Viitat asennetaan myös keskisaarekkeisiin.
Saarekkeisiin laitetaan lyhyemmät aurausviitat, jotka ovat puolet normaalimitasta.
Aurausviittojen välimatka suositus suoralla tiellä 80 m, loivasti kaarteisella 60m ja
mutkaisella 40 m. /1; 7; 8/
5.2 Oman reitin tarkastus
Ennen lumentuloa auraajan täytyy tarkistaa aurattavat liikenne- ja kevyen liikenteen
väylät. Auraajan täytyy kartoittaa kaikki auraukseen vaikuttavat tekijät ja huomioon
otettavat asiat. Näitä ovat esimerkiksi
 erilaiset saarekkeet
 vesipostit
 puut ja kasvillisuus
 kukkaistutuslaatikot ja pensasaidat
 liikennevalopylväät ja korkeat kaivojen kannet.
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Auraajan on myös otettava huomioon, että yksityiselle tontille ei saa työntää lunta,
joten hänen on etukäteen mietittävä, mihin lumen työntää. Etukäteen on myös
mietittävä, missä on mahdollinen kääntöpaikka. /1/
Ennen lumentuloa mahdolliset raivattavat oksat täytyy poistaa, kaivot madaltaa,
portit asentaa talvi asentoon, poistaa ruuvattavat pollarit sekä isot kivet pyöräteiden
päistä. Nämä eivät ole auraajan tehtäviä, mutta hänen on ilmoitettava, jos havaitsee
reitillään jotain näistä, jotta paikalle osataan tilaajan toimesta lähettää työntekijöitä
tekemään talvivalmistelut.

Kuva 2. Ahdas liikenneympyrä, missä auran mahtuminen on tarkastettava
etukäteen.
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5.3 Kalusto
Ennen ensimmäisiä lumia on kalusto tarkastettava ja koneet laitettava
lähtövalmiuteen.
Koneen lähtötarkastuksessa tarkastetaan:
 auran terän ja jalasten kuluneisuus
 auran heijastimien kunto
 auran kiinnittyminen ja lukkiutuminen aurauspuskuriin
 hydrauliikkaletkujen- ja liittimien kunto


järjestelmän looginen toimivuus



varoitusvilkkujen ja työvalojen toimivuus

 auran ja sivuauran leveyttä osoittavien valojen toimivuus
 painokuorman riittävyys olosuhteiden ja työnlaadun mukaan /7/.
Lumenpoistolaitteiden kunto täytyy tarkistaa jokaisen työkerran jälkeen.
Peruutushälyttimiä täytyy pitää aina päällä. /1/
5.4 Kääntöpaikat
Samalla kuin oma reitti tarkastetaan, pitää huomiota kiinnittää myös
kääntöpaikkoihin. Kääntöpaikat on pidettävä lumettomina, jotta niissä voidaan
kääntää ajoneuvoja. Joissain tapauksissa asukkaat kasaavat omasta pihastaan lunta
kääntöpaikoille, mutta tästä on ilmoitettava tilaajalle, jotta asukkaille voidaan
ilmoittaa tämän olevan kiellettyä. /1/
Etukäteen tulee katsoa minkä muotoinen kääntöpaikka on ja näin ollen suunnitella,
mihin lumi ajetaan. Jos kääntöpaikalta lähtee kevyen liikenteen väylä, voi olla että
lumi joudutaan auraamaan kauemmas kevyen liikenteen väylän varrelle. Pitää myös
laittaa muistiin, missä on postilaatikoita ja mihin autoja parkkeerataan. /1/
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6. Auratyypit
Erilaisia auroja on monenlaisia, näistä valitaan olosuhteiden ja tarpeiden mukaan
sopivin. Erilaisia auroja ovat vinoaura, kaksoisteräaura, alueaura, nivelaura,
teleskooppiaura, sohjoaura, sivuaura sekä alusterä. /7/
Yleisin auratyyppi on vinoaura, siinä siiven muotoilun ansiosta lumi lentää kauas jo
melko alhaisilla ajonopeuksilla ja lumivallit jäävät mataliksi. Vinoaurasta on myös
malleja, missä on kääntyvä aura, joten lumi voidaan siirtää oikealle tai vasemmalle
tarpeen mukaan. /7/
Kaksoisteräaurassa on kaksi terää peräkkäin. Normaaliterän takan on erillisjousitettu
moniosainen kumiterä. Kumiterä vähentää tielle jäävää sohjoa ja lunta. /7/
Alueaura on kääntöaura, missä auran siipi on matala ja lumen heitto vähäistä./7/
Nivelaura on aura missä on keskeltä saranoitu auransiipi. Siipiä voidaan kääntää
portaattomasti./7/
Teleskooppiaura on säädettävä vinoaura, työleveys teleskooppiaurassa on 2,8 – 3,5
metriä. Teleskooppiosa avautuu oikealle./7/
Sohjoaura on vinoaura, missä on kumiterä. Terä voi olla yhtenäinen tai moniosainen
ja yleensä se on jousitettu. Nimensä mukaisesti sohjoaura on tarkoitettu sohjon
auraamiseen./7/
Sivuaura on aura, mikä asennetaan koneen sivulle. Sivuauraa käytetään
samanaikaisesti vinoetuauran ja alusterän kanssa. Sivuauraa voidaan käyttää myös
lumivallien madaltamiseen. Sivuauraa käytettäessä se vähentää tarvittavia
aurauskertoja. /7/
Alusterä on koneen alle sijoitettava kaksiosainen teleskooppimainen terälaite./7/
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7. Lumenpoiston työmenetelmät
Ennen auraamaan lähtöä kuljettajan on tunnettava auran säätöjen vaikutukset työn
laatuun erilaisissa lumiolosuhteissa. Auratessa auran paino voidaan kohdistaa
pelkästään terään. Säädöt tarkistetaan ajamalla tasaisella kohdalla muutama metri.
/7/
Lumenpoisto on aina tehtävä niin, ettei tien rakenteita ja laitteita vaurioiteta.
Aurauksen jälkeen reunakivien täytyy näkyä, eikä ajorata ja kevyen liikenteen väylä
saa olla samalla korkeudella. /1; 7/

7.1 Yksiajorataiset tiet
Yksiajorataisilla teillä auraus aloitetaan tien keskeltä, niin ettei keskiviivalle jää lunta
ja auraus yltää pientareeseen saakka. Lumisateen aikana kuitenkin aurataan yleensä
vain pelkkää ajorataa. /7/
Lumisateen aikanakin liikenteelle tarkoitettujen alueiden on pysyttävä tyydyttävässä
kunnossa. Lumisateen päätyttyä aurataan pientareet, linja-autopysäkit yms. täyteen
leveyteen. Päällystetyillä teillä ajoradan leveys voi olla yli 7 m, joten silloin yksi
edestakainen aurauskerta ei välttämättä riitä pitämään ajorataa täysleveänä, vaan
tämän vuoksi on käytettävä vinoauraa ja sivuauraa, taikka kahta peräkkäin kulkevaa
yksikköä. /7/
Teiden aurauksessa lumenpoistotyöt yritetään tehdä valmiiksi ennen
aamuliikenteen alkamista tai muuna hiljaisena aikana. Teihin liittyvä korotettu
kevyen liikenteen väylä tulee aurata heti päätienaurauksen jälkeen. Tietä auratessa
on asetettava ajonopeus sellaiseksi, ettei aurasta lennä lunta vieressä olevalle
kevyenliikenteen väylälle. /7; 1/
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Taajamateiden lähellä sijaitsevien rakennuksien ja vapaan tilan vähyyden vuoksi
lunta ei voida välttämättä aurata normaalisti tien reunaan, vaan lumi on työnnettävä
johonkin sopivampaan paikkaan. /7/

Kuva 3. Kevyenliikenteen väylälle lentänyttä lunta /6/.
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7.2 Pääväylät ja puistikot
Kaksiajorataiset tiet aurataan niin, että kerralla aurataan kahdella yksiköllä. Yksikkö
ryhmittyy siten, että ensimmäisenä kulkeva auto auraa ohituskaistan vasenta reunaa
ja siirtää lumen vasemmalle tai jollei lumitilaa ole niin oikealle, viereiselle kaistalle.
Edellä ajavaa autoa seuraa toinen yksikkö joka siirtää lumen edelleen oikealle. /7/
7.3 Liittymät ja väistötilat
Yleisten teiden liittymät on pidettävä liikennöitävässä kunnossa lumisateen aikana,
mutta kokonaan ne puhdistetaan vasta lumisateen loputtua. /7/
On huomioitava, ettei katuja ja liittymiä saa tukkia lumella edes väliaikaisesti.
Risteysalueelle ei saa jäädä haitallisia lumilohkareita tai liian korkeita lumivalleja,
jotka estävät näkyvyyttä. Porttien eteen ei saa aurata lunta. /1/

Kuva 4. Huonosti aurattu risteys /6/.
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7.4 Bussipysäkit ja suojatiet
Bussipysäkit aurataan yleensä ajoradan aurauksen yhteydessä ja pysäkit
puhdistetaan heti niin leveiksi kun mahdollista. Pysäkeillä tulee olla vähintään yhden
metrin levyinen kaista kevyenliikenteen väylältä pysäkille. /1; 7/
Saarekkeelliset suojatiet tulee aurata niin, että sitä on turvallista käyttää. Väli tulee
aurata riittävällä tarkkuudella. /1/

Kuva 5. Auraamatta jätetty suojatie /6/.
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7.5 Risteyssillat ja rautatien tasoristeykset
Risteyssiltojen auraamisessa tulee nopeutta alentaa niin, ettei lunta lennä
alapuoliselle väylälle. Risteyssilloilla lumi ainoastaan työnnetään tienreunaan ja siitä
myöhemmin kuljetetaan pois tai siirretään lähimpään liuskaan. /7/
Rautatien tasoristeyksien kohdalla on noudatettava erityistä varovaisuutta. Oman
turvallisuuden lisäksi on varmistettava, ettei junaliikenteelle aiheudu vaaraa.
Kunnossapito raja rajoittuu tasoristeyksen kannen tienpuoleiseen reunaan.
Tasoristeyksen yli on kuitenkin aurattava. /7/
Tasoristeyksien kohdalla aurausnopeus on pidettävä erityisen alhaisena (noin 10 –
20 km/h) ja on otettava huomioon radan rakenteet ja varottava näiden
rikkoontumista. Ylityksessä terää nostetaankin hieman. Raideliikenteelle ei saa
syntyä vaaraa kivistä, jäälohkareista tai muusta auraamisesta mahdollisesti
syntyvistä irto-osista. Aurauksesta syntymät lumivallit on siirrettävä tarpeeksi
kauaksi radasta, niin etteivät ne aiheuta haittaa raiteilla liikkuville kalustoille, radan
kiinteille laitteille tai niin etteivät ne muodosta näkymäestettä. /7/
Ratahallinto valvoo rautatientasoristeyksiä ja ilmoittaa tilaajalle kun näkemäesteitä
muodostuu niin paljon, että ne on poistettava. /1/
7.6 Kevyenliikenteen väylät
Auraamisesta ei saa aiheutua vaaraa kevyelle liikenteelle, joten kohtaamisissa ja
ohituksissa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Aurausnopeus tulee olla
sellainen, ettei auratessa synny aaltoilua. Näin kevyen liikenteen väylä pysyy joka
kohdasta saman paksuisena. /7/
Kevyen liikenteen väylät tulee myös aurata täysleveänä sekä kumpaankin suuntaan.
Yhden suuntainen auraus ei ole riittävä. Päätien yhteydessä olevat kevyen liikenteen
väylät tulee aurata viimeistään heti päätien aurauksen jälkeen. /7; 1/
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7.7 Sohjon auraus
Vähäinenkin sohjo heikentää liikenne turvallisuutta niin, että se on poistettava
mahdollisimman nopeasti. Sohjonpoisto tapahtuu samalla tapaa kuin
lumenpoistokin. Ajonopeus tulee sovittaa niin, että tuloksena on puhdas tie.
Vähäinenkin sohjomäärä kasaantuu liikenteessä vaarallisiksi harjuiksi. Jäätyneet
sohjoharjut ovat vaarallisia myös autoille. /1; 7/
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8. Pinnan tasaus
Liikenteestä syntyvät urat ovat vaarallisia liikenteelle ja näin ollen urat täytyy tasata.
Ongelmakohtien tasaustarve voi olla paljon muuta tietä suurempi, joten ne vaativat
tiivistä seurantaa. Teiden sisäkaarteisiin uria muodostuu muuta tietä nopeammin,
joten ne viestivät tasaustarpeesta ensimmäisinä. /7/
Tie tasataan kokonaisuudessaan ja teiden liittymiin ei saa muodostua porrastuksia,
eikä kaistojen väliin saa jäädä korkeita harjanteita. Tasaustyö ei saa vaurioittaa tien
päällystettä tai rakenteita./7/
Erityistä varovaisuutta vaativat muun muassa:
 korkeat kaivonkannet
 sillan liikuntasaumalaitteet
 reunatuet ja kiveykset
 rautatien tasoristeykset.

Tasaukset tehdään urien pohjia myöten koko tien leveydeltä, eikä vain
pintaraapaisuna. Tasauksesta aiheutuvat höyläyskarheet aurataan joko tien sivuun
tai karheet kuormataan ja viedään pois. /7/
Pinnan tasaukseen voidaan käyttää joko tiehöylää tai kuorma-auton alusterää, myös
traktorin polannejyrsintä voidaan käyttää yksittäisiin ongelmakohtiin. Jäisen
polanteen tasauksessa tarvitaan tiehöylää ja pehmeän lumipolanteen tasaukseen
käy kuorma-auto. Tasaustyössä tiehöylän ajonopeus on noin 10 km/h. Risteyksen
tasaamiseen aikaa on varattava 5 – 15 minuuttia. /7/
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9. Lumivallien madaltaminen
Lumivalleja madalletaan tavallisesti liittymissä ja hitaasti aurattavilla tienkohdilla.
Teiden reunoille kertyvät lumivallit vaikeuttavat lumenpoistoa, lisäävät kinostumista
sekä huonontavat näkymää. /7/
Lumivallit madalletaan joko leikkaamalla sivuauralla tai tiehöylällä. Sivuaura sopii
pehmeälle lumella ja tiehöylä kovalle. Kaivinkonetta voidaan myös käyttää
lumivallien madaltamiseen, kun kauhan tilalle asennetaan lumiaura. Lyhyet ja
korkeat lumivallit voidaan myös työntää ulommaksi luiskaan kauhakuormaajalla,
kaivinkoneella tai tiehöylän puskulevyllä. Risteysalueilla käytössä on yleensä
pyöräkuormaaja. /1; 7/
Vallit leikataan sen korkuisiksi, että aurauslinja on erotettavissa vielä työn jälkeenkin
ja aurausviitat eivät katkea. Työn yhteydessä tielle pudonneet lumilohkareet ja
valunut lumi aurataan pois. /7/
Risteyksissä lumivallit saavat olla korkeintaan 80 cm korkeita, 10 metrin säteellä joka
suuntaan risteyksestä. Tämän jälkeen korkeus saa olla yhden metrin. /1/
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10. Liukkauden torjunta
Liukkauden torjunnalla estetään liukkauden muodostumista tai parannetaan
tienpinnan kitkaa. Kitkan parantaminen tapahtuu joko kemiallisesti tai mekaanisesti.
/7/
Liukkaudentorjunnan onnistumisen mahdollistavat mm. oikea-aikaisuus, toimivat ja
oikein säädetyt koneet ja laitteet sekä henkilöstön ammattitaito ja – tieto, sekä halu
toimia oikein. Erityisen tärkeää liukkaudentorjunta on syksyn ensimmäiset
liukkaiden muodostuessa. Urakka-alueen hyvä tuntemus auttaa tunnistamaan
ongelmakohdat. Tiet jäätyvät aamulla usein vasta auringon nousun aikaan. /7/
Henkilöstö on perehdytettävä liukkauden torjuntaan jo syksyllä ennen liukkauden
syntymistä. Perehdytykseen kuuluvat laatuvaatimukset, hoitoreitit, työkoneet ja
työmenetelmät. Talvikauden aikana voidaan antaa mahdollista lisäopastusta ja pitää
laitteet ja koneet kunnossa. /7/

10.1 Suolaus
Suolausta käytetään vähentämään ja torjumaan liukkautta. Suolauksessa voidaan
käyttää joko liuossuolaa, kuivaa rakeista suolaa tai kostutettua suolaa.
Suolauksessa on tärkeää, ettei raja suolauksen käytön ja suolaamattoman
tienpinnan ole yllättävä. Siksi onki tehtävä lujaa yhteystyötä urakoitsijan, eri
urakoiden sekä urakan tilaajan välillä. Rautatien tasoristeyksessä ei saa käyttää
suolaa, eikä rautatien lähistöllä niin, että sitä pääsisi kulkeutumaan tasoristeykseen.
/7/
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Parhaassa tapauksessa ammattihenkilö osaa ajoittaa suolauksen niin, että suolaus
aloitetaan muutamia tunteja ennen tien mahdollista jäätymistä. Suolan menekkiä
pystyy ammattitaitoinen kuski vähentämään oleellisesti ja vältytään
liikasuolaamiselta. Suolan määrään vaikuttavia tekijöitä on runsaasti, niitä ovat
muun muassa tienpinnan lämpötila ja kosteus sekä niiden kehittyminen, tienpinnan
liukkaan peitteen määrä ja laatu, mahdollisen sateen määrä ja laatu, liikennemäärät,
suolausmenetelmät sekä oikea-aikainen työ. Oikeaan ajoitettu suolaus vähentää
tarvittavaa suolan määrää. /7/
Vaasassa suolataan ainoastaan pistesuolauksella, kaikista vaarallisimpia risteyksiä.
Risteyksistä suola levittyy joka suuntaan ja näin ollen risteysalue on turvallisempi.
/1/
10.2 Hiekoitus
Kaduilla ja kevyen liikenteen väylillä hiekoitus on pääasiallinen
liukkaudentorjuntakeino. Myös pinnan karhennusta käytetään. Hiekoitusta
käytetään yleisemmin pistehiekoituskohteissa eli jyrkissä mäissä, kaartissa ja
liittymissä. Liittymissä on huomioitavaa, että hiekoitetaan tarpeeksi pitkälle meno ja
tulosuuntaan. /7/
Hiekoitustyöt on tehtävä ennakoiden ja viivyttelemättä, urakoitsijan on ajateltava
tilannetta tienkäyttäjän kannalta. Ongelmakelien ennakointi on tien
liikennöitävyyden kannalta välttämätöntä. /7/
Linjahiekoitus tarkoittaa hiekoittamista tien koko pituudelta ja se on käynnistettävä
viivyttelemättä silloin kun on ongelmakeli. Ongelmakeli on esimerkiksi sileähkö jää
nollakelillä ja märkä jää. /7/
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Sopiva hiekoitusnopeus on noin 30 – 35 km/h, jos ajonopeus on tätä suurempi
hiekka lentää pientareelle eikä siitä näin ollen ole mitään hyötyä. Suorilla
tieosuuksilla hiekka levitetään tien keskelle ja molemmille kaistoille vähintään 3 m
leveydelle. Erilliset hiekoituslaatikot on pidettävä vapaana lumiesteistä ja on
huolehdittava, että niissä on hiekoitushiekkaa koko talven. /7/
Hiekoitusmateriaali on valittava kelin mukaan. Kovalla ja liukkaalla jääkelillä
tienpinnassa pysyvät parhaiten karkeat materiaalit. /7/

Kuva 6. Piiloon aurattu hiekoituslaatikko. /6/
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10.3 Hiekan ja suolan sekoitus
Liukkauden torjunnassa käytetään myös hiekan ja suolan sekoitusta. Hiekan ja
suolan sekoitusta käytettäessä varastossa olevaan hiekkaan lisätään suolaa tarpeen
mukaan. Hiekka ja suola yhdessä rikkovat ohuen jääkalvon ja kosteus parantaa
hiekan tarttuvuutta. /7/
10.4 Polanteen karhentaminen
Polanteen karhentaminen tapahtuu esimerkiksi kuorma-auton alusterällä tai
tiehöylällä. Tämä menetelmä pienentää hiekoituksen tarvetta ja vähentää samalla
myös varsinaisen pinnantasauksen tarvetta. Kevyenliikenteen väyliä aurataan
verkkoterällä, joka ei jätä yhtä liukasta pintaa kuin normaaliterä. /1; 7/
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11. Laatuvaatimukset
11.1 Yleiset laatuvaatimukset
Laki määrää kuntaa pitämään kadut ja kevyen liikenteen väylät tyydyttävässä
kunnossa. Tämä tarkoittaa sitä, että kulkuväylän pinta on niin puhdas, tasainen ja
pitävä, että jokapäiväinen liikkuminen on mahdollista. /3/
Liikenneväylälle ei sallita käyttäjälle vaaraa aiheuttavia, väylän käyttämistä estäviä
tai toimintaa vaarantavia vaurioita tai puutteita. Esimerkkejä tällaisista tilanteista:


liikkumisen estävä irtolumen paksuus tai pinnan epätasaisuus



reunakiven havaittavuuden heikentyminen lumen tai lumikinosten vuoksi



liukkauden aiheuttama kaatumis-, törmäämis- tai liukastumisvaara



kulkuleveyden kaventuminen



havaittavuutta heikentävät lumikasat suojateiden tai liittymien läheisyydessä



aurauksesta aiheutunut sivukaltevuuden muutos



kiviaineksen pölyäminen /3/.

11.2 Ajoradan laatu
11.2.1 Ajoradan lumisuus
Ajorata on aina pidettävä puhtaana irtolumesta ja sohjosta. Lumisateen aikana tiellä
saa olla korkeintaan maksimilumisyvyys (katso taulukko seuraava sivu). Auraus on
aloitettava lumisateen aikana viimeistään silloin, kun tiellä on puolet
maksimilumisyvyydestä. Auraus on saatettava päätökseen toimenpideajassa.
Toimenpideajan lasku aloitetaan lumisateen päättymisestä. /8/
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Hoito-luokka

Lumenpoiston lähtökynnys

Toimenpideaika

(cm)

(h)

Irtolumi

Sohjo

Irtolumi

Sohjo

1

4

3

6

6

2

5

5

6

6

3

5

5

12

12

A

4

2

6

6

B

4

2

6

6

/2/
Poikkeuksellisen lumimyrskyn aikana ja sen jälkeen sallitaan poikkeaminen
toimenpide ajoista. Poikkeukselliseksi lumimyrskyksi katsotaan sellainen lumisade
missä seuraavat ehdot täyttyvät: Lunta sataa yhtäjaksoisesti neljässä tunnissa
vähintään 5 cm, ilman lämpötila on -2 C tai kylmempi, tuuli on voimakasta sateen
aikana ja ylittää puuskissa arvon 8 m/s sekä satava lumi on kuivaa ja aiheuttaa
voimakasta kinostumista. Poikkeukselliseksi lumimyrskyksi katsotaan myös tilanne,
jossa neljän tunnin aikana sataa yhtäjaksoisesti vähintään 10 cm lunta. /8/
Lumen kasaantuminen näkemäesteiksi on estettävä, näkemäesteitä ei saa
muodostua esimerkiksi suojateiden eteen, liittymä- ja risteysalueille, bussipysäkeille,
liikennemerkkien eteen tai muihin liikenneturvallisuutta vaarantaviin kohtiin. Lisäksi
tiealueella ja sen läheisyydessä olevia rakenteita, laitteita tai tiemerkintöjä ei saa
vahingoittaa. /8/
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11.2.2 Ajoradan tasaisuus
Ajoradan pinta on pidettävä tasaisena eikä tasaaminen saa aiheuttaa ajoneuvon
haitallista ohjautuvuutta. Teille muodostuvat urat tai muu epätasaisuus, kuten
jäänystyrärivistö ja kuoppaisuus eivät saa haitata merkitsevästi ajamista. Valmiiksi
urainen tie on pidettävä harjanteiden kohdalta mahdollisimman ohuena lumesta.
/8/
Tasaisuus saavutetaan ennakoimalla riittävästi etukäteen mahdollisia toimia
esimerkiksi silloin, kun jää tien pinnasta sulaa ja pitkät pakkasjaksot, jolloin ei
pystytä suolaamaan. /8/
11.2.3 Ajoradan kitka
Ajoradan kitka on oltava sellainen, että se mahdollistaa sujuvan ja turvallisen
liikenteen. Kitkan on oltava riittävä sillä kohdalla tietä, millä kohdalla autot
normaalisti ajavat. Ei siis riitä, että kitka on riittävä ajourien ulkopuolella vaan sen
pitää olla riittävä myös ajourissa. /8/
Liukkauden torjunnan toimenpide aika 1,2 ja A luokilla on 2 tuntia ja se on
suoritettava loppuun kello 7.00 mennessä. 3 luokan kaduilla liukkauden torjunnan
toimenpide aika tarpeellisissa kohdissa 4 tuntia ja B luokan kevyen liikenteen väylillä
liukkauden torjunnan toimenpideaika 4 tuntia, mutta suoritettava loppuun klo 10.00
mennessä. /1/
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11.3 Kevyen liikenteen väylien laatu
Kevyen liikenteen väylät on hoidettava niin, että kevyt liikenne ei siirry ajoradalle,
tämä tarkoittaa sitä, että kevyen liikenteen lumisuus, epätasaisuus ja liukkaus eivät
haittaa turvallista liikkumista. /8/
Lumenpoiston lähtökynnys on 4 cm ja toimenpide aika on 6 tuntia. Kevyen
liikenteen aurauksessa ja tasauksessa saa käyttää vain hammastettua terää. /2; 8/
11.4 Muiden kohteiden laatu
Lumivallien korkeus ei saa ylittää 1 metrin korkeutta, 10 metriä ja sitä lähempänä
suojatiestä vallit saavat olla korkeintaan 80 cm. Vallit täytyy madaltaa 5 vrk aikana
raja-arvojen ylittymisestä. Kuitenkin liikenteelle välitöntä vaaraa aiheuttavat
näkemistä rajoittavat esteet on poistettava viivytyksettä, tämä koskee myös
liittymäsaareketta ja suojateiden keskisaarekkeita. /8/
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12. Vahinkojen välttäminen /turvallisuus
Vahinkoja pystytään välttämään ennen kaikkea osaavalla henkilöstöllä. Koneiden ja
laitteiden käytön on oltava niin hyvin hallinnassa, ettei ajaminen ja muu liikenteen
seuraaminen häiriinny. Kokematonta auraajaa ei saa lähettää vaativimmille
hoitoreiteille, vaan hänen täytyy perehtyä auraamiseen alemman luokan tieverkolla.
/7/
Auraamisessa ja liukkauden torjunnassa täytyy ottaa huomioon muut tienkäyttäjät.
Koneita on kuljetettava niin, ettei muille tiellä liikkujille tule yllättäviä tilanteita. /7/
Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa risteyksissä ja koneita peruutettaessa, jolloin
on varottava takana kulkevaa ja risteävää liikennettä. Kulmissa ja talojen nurkilla
täytyy ajonopeutta laskea entisestään ja olla erityisen tarkkaavainen. Huomaathan,
että muut tiellä liikkujat eivät välttämättä tunnista auraajan aikeita.
Tienpitoajoneuvoille hyväksyttyjä poikkeussääntöjä tulisi välttää niin paljon kuin
mahdollista. /1/ /7/
Aurausta haittaavat tai vaarantavat kohdat ovat yleensä tiedossa jo ennen
lumentuloa ja ne voidaankin kartoittaa aurausviitoituksen yhteydessä. Havaituista
vaarakohdista (esimerkiksi irronneista kaivonkansista) on ilmoitettava muille
kuljettajille ja tilaajalle välittömästi. Yliauraamista tulisi välttää niin hyvin kuin
mahdollista./7/
Erityistä tarkkaavaisuutta vaativia kohteita ovat mm. kaivojen kannet, siltojen
liikuntasaumalaitteet, taajamien hidasteet ja reunakivet, kaiteet, liikennemerkit ja
opasteet, kiinteistöt, rautatien tasoristeykset, ylikulkusillat ja bussipysäkit
katoksineen. /7/
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13. Vahingon sattuessa
Vahingon sattuessa otetaan yhteyttä esimieheen ja vahingon laadusta riippuen
kuntatekniikkaan alueiden ylläpitoon. Tilaajan päivystys numero on ilmoitettu
aiemmin. Nopea ilmoittaminen on tärkeää, jotta mahdollinen vahinko voidaan
korjata tai esimerkiksi kaluston rikkoutuessa saadaan nopeasti tuuraaja auraamaan
reitti loppuun. /1/
Jos vahingossa auraat liian lujalla nopeudella ja lumi näin ollen lentää kevyen
liikenteen väylälle niin jos mahdollista auraa kevyen liikenteen väylä uusiksi itse, tai
ilmoita siitä esimiehellesi. /1/

35

14. Muuta huomioitavaa
Auraaja edustaa aina töissä ollessaan sitä yritystä, jossa työskentelee, joten
asiallinen kielenkäyttö ja kommunikointi kuntalaisten kanssa on välttämättömyys.
Huomioithan, että tiellä kulkijat eivät välttämättä osaa aavistaa tai tiedä auraajan
aikeista eikä määräyksistä. /1/
Sää voi talvella muuttua todella nopeasti ja tähän täytyy varautua riittävän
tehokkaasti. Mitään välttämättömiä töitä ei voida siis jättää seuraavalle päivälle,
esimerkiksi liukkauden torjunnasta oikea ajoitus on erittäin tärkeää. /1/
Auraa ei saa laskea suoraan maanpinnalle säilytyksen ajaksi, vaan sen on aseteltava
esimerkiksi lankkujen päälle, ettei se pääse jäätymään maahan kiinni ja näin ollen
rikkoutumaan. /7/
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