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Talvikunnossapito 

 

 

Kelipäivystäjä tekee töihin lähtöhälytykset. Auraus on aloitettava viimeistään kahden 
(2) tunnin kuluessa päivystäjän ilmoituksesta. 

Koulujen, virastojen ja päiväkotien piha-alueet tulee aurata mahdollisuuksien mu-

kaan ennen niiden aukeamisaikoja. 

Kinostumat aurataan, kun kinostumat haittaavat liikennettä. 

 

Välittömästi aurauksen jälkeen ajoradan ja kevyen liikenteen väylän tulee olla 

puhdas irtolumesta. 

Ajoradan laatuvaatimukset ovat voimassa tien reunaviivasta reunaviivaan koko 

leveydeltään reunaviivat mukaan lukien. 

Aurausvallin reunan paikka, eli uloin aurauslinja on noin 25 cm:n etäisyydellä au-

rausviitoista tai muuten riittävällä etäisyydellä ajoradasta.  

Ajoradan tulee ajankohdasta riippumatta olla aina (myös työn aikana) henkilöau-

tolla (ambulanssi, taksi) ajettavassa kunnossa. 

Kevyen liikenteen väylät pyritään auraamaan ennen ajoratoja. Kohteet tulee pitää 

yhdenmukaisessa kunnossa. 

Jalankulkualueilla tulee vapaan kulkutilan olla aina vähintään 1,5 metriä. 

 

Työhön kuuluu lumen auraus ajoradalta, kevyen liikenteen väyliltä, kääntöpaikal-

ta, linja-autopysäkiltä sekä pihalta, torilta tai aukiolta, sekä liittymistä. 

Työssä käytettävät koneet ja ajoneuvot on varustettava työhön sopivilla lisälait-

teilla. Kaluston tulee täyttää työturvallisuusohjeet ja –määräykset sekä soveltua 

painon ja koon osalta tehtävään. 

Kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. 

Auraus tulee suorittaa siten, että vältetään lumen kasaantumista suojateiden 

eteen ja risteysten näkemäalueille. Lumitilat käytetään tasaisesti hyödyksi siten, 

että vältytään tarpeettomalta lumen lähisiirrolta. Lumen läjitys puistoalueille katu-

viheralueita lukuun ottamatta on kielletty. 

Nuoskalumi tulee poistaa mahdollisuuksien mukaan välittömästi kunnon alarajasta 

riippumatta. 
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Auraus reunatukien, erityisesti betonisten, läheisyydessä on suoritettava riittävää 

huolellisuutta noudattaen, ettei reunatukia vaurioiteta. Lisäksi auraus kaivon kan-

sien ja muiden kadun varusteiden läheisyydessä on suoritettava riittävää huolelli-

suutta noudattaen, ettei rakenteita tai laitteita vaurioiteta. 

Tonteille on oltava esteetön pääsy. 

 

 

 

 

Työhön on ryhdyttävä kelipäivystäjän ilmoituksesta silloin kun säätilassa tapahtu-

nut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat 

sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajoradan jäätyminen, ajoradalle va-

luneen veden jäätyminen ja joissain tapauksissa lumisade. 

Liukkaudentorjunta tulee tehdä ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja. 

Kohteet käsitellään kokonaan. Käsittely täydennetään tarvittavilta osin. Tarvitta-

essa vaarallisimmat paikat voidaan käsitellä ensin ja tämän jälkeen täydentää kä-

sittely muilta osin. 

Liukkaudentorjunnan kannalta vaarallisiksi paikoiksi luetaan risteysalueet, suoja-

teiden paikat, sillat, alikulut, mäet, pysäkit yms. vastaavat paikat, joissa yllättävä 

liukkaus todennäköisesti saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. 

 

Liukkaudentorjunnassa käytetään ensisijaisesti kalliomursketta. Kiviaineksen oh-

jeellinen rakeisuusalue on 3-8 mm. 

Urakoitsijan tulee hyväksyttää tilaajalla käyttämänsä liukkaudentorjuntamateriaa-

li. 

Liukkaudentorjuntamateriaali on levitettävä tasaisesti käsiteltäville alueille. Oh-

jeellinen levitysarvo on 0,2 m³/1000 m². 

Kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Käsittely tulee uusia tai täyden-

tää tarpeen vaatiessa. 

 

Työhön kuuluu ajoradan ja vastaavaksi luokiteltavan kääntöpaikan, pihan, torin 

tai aukion liukkaudentorjunta ja tarvittavan liukkaudentorjuntamateriaalin ja va-

rastointipaikan hankinta. 

Työhön kuuluu myös kevyen liikenteen väylän, portaiden, luiskien, linja-

autopysäkkien odotustilan sekä kevyen liikenteen väyläksi katsottavan pihan, to-

rin ja aukion liukkaudentorjunta. 

Suolan käyttö liukkaudentorjunnassa on ensisijaisesti kielletty. Tilaaja voi hyväk-

syä suolan käytön erikseen sovittavissa, yksittäisissä erityiskohteissa (erittäin 

hankalat kohteet). 
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Pinnan tasaus ja polanteen poisto tilataan erikseen. 

Toimenpideaika on 2 vuorokautta. 

 

Pinnan tasauksen jälkeen kadun, tien, kevyen liikenteen väylän pinnan tai pihan 

tulee olla tasainen. Terästä johtuva epätasaisuus saa korkeintaan olla 2,0 cm. 

Jäljelle jäävä polanteen paksuus saa olla enintään 12,0 cm. 

Urautuneella päällysteellä pyritään niin hyvään tasoon kuin päällysteen urat salli-

vat. 

Urakoitsija raportoi työsuorituksista tilaajalle. Työn laatu arvioidaan tarvittaessa 

paikan päällä. 

 

Työssä käytettävät koneet ja ajoneuvot on varustettava työhön sopivilla lisälait-

teilla. Kaluston tulee täyttää työturvallisuusohjeet ja –määräykset sekä soveltua 

painon ja koon osalta tehtävään. 

Polanne poistetaan kulutuskerroksen pinnan tasoon ja sivusuunnassa reunatukeen 

saakka niitä kuitenkaan vaurioittamatta. Kaivonkansien, venttiilien, reunatukien 

ym. läheisyydessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. 

Tonttiliittymien kohdalle tulee omakoti- ja rivitaloalueilla aukaista kulkuaukko po-

lanteen poiston yhteydessä. 

Työhön kuuluu pinnan tasaus ja polanteen poisto. 

 


