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0 Yleistä 
 

Tässä asiakirjassa tilaaja tarkentaa laatuvaatimuksia, töiden ajoitusta ja työrajoja. Jos töitä 
tai tehtäviä ei ole tässä asiakirjassa tarkennettu tai muuten rajattu, merkitsee se sitä, että 
työ tai tehtävä suoritetaan muiden urakka- asiakirjojen edellyttämällä tavalla. 

 
  Yleisessä tehtäväluettelossa on kohta ”Milloin työ on suoritettava”, jossa määritellään 

kunnossapitoluokittaiset kadun kunnon alarajat. Tässä talvihoitourakassa on käytössä Raision 
kaupungin omat laatukriteerit kadun kunnon alarajalle. 

 
 Talvihoitotehtävät (auraus, sohjonpoisto, pinnan tasaus, liukkauden torjunta) tulee suorittaa niin, 

että laatuluokkien kriteerit eivät ylity. 

 

1 Talvihoito 
 

1.1. Lumen ja sohjon poisto sekä pinnan tasaus 
 

  Talvihoitoluokat 
 

 

 
Talvihoito 

luokka 

Lumen poisto 
Sohjon poisto 

 
Pinnan tasaus 

Max.syvyys 
sateen 

aikana [cm] 

Toimenpideaika* 
[h] 

 
I 
 

 

 

II 

 

III 

 

 

A 

 

B 

 

 
4 
3 

 

6
5 

 

8
5 

 

4
3 

 

6
5 

 

 

 
2 
 
 
 
 
4 

 

 

8 

 

 

2 

 

4 

 

Ei yli 3 cm syviä 
polanneuria 

 

 

Ei yli 5 cm syviä 
polanneuria 

 

 

Ei yli 8 cm syviä 

polanneuria 

 
 

Ei yli 3 cm syviä 
polanneuria 

 

Ei yli 5 cm syviä 
polanneuria 

*Auraus aloitetaan kaikissa luokissa sateen aikana siten, ettei max. lumen syvyys sateen 
kestäessä ylity. 
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Yksityisteissä noudatetaan III-luokan vaatimuksia. 
 
Maksimilumisyvyydet koskevat normaaleja lumisateita. Poikkeuksellisissa lumimyrskyissä 
arvot voivat ylittyä. Poikkeukselliseksi  
lumimyrskyksi katsotaan kun:   
- lunta sataa yhtäjaksoisesti vähintään 10 cm 4 tunnin aikana   

 
TAI   
- seuraavat neljä ehtoa täyttyvät samanaikaisesti:   

 Lunta sataa yhtäjaksoisesti 4 tunnissa vähintään 5 cm   
 Ilman lämpötila on -2 °C tai kylmempi sateen aikana   
 Tuuli on sateen ajan voimakasta ja ylittää puuskissa arvon 8 m/s   
 Satava lumi on kuivaa ja aiheuttaa voimakasta kinostumista   

 
 Ajorata tulee saattaa poikkeuksellisen lumimyrskyn laannuttua normaaliin kuntoon 
viipymättä, kuitenkin viimeistään 2 vrk kuluessa.  
 

Pinnan tasaus (polanteen poisto) 

 
Työhön on ryhdyttävä viimeistään, kun taulukon mukainen max. urasyvyys tai epätasaisuus 
ylitetään 
 
Pinnan tasaukseen on myös ryhdyttävä, kun reunakivinäkymä häviää. Pinnan tasaus 
(polanteen poisto) suoritetaan kunnossapitoluokituksen  
mukaisessa järjestyksessä. 

 
Pinnan tasauksen jälkeen kadun pinnan tulee olla tasainen ja polanteen poiston jälkeen 
paljas (reunatukilinjat tulee olla näkyvissä  
sekä ajoradan ja käytävän tulee selvästi erottua toisistaan). Urasyvyys tai epätasaisuus 
mitataan 2 m:n oikolaudalla. 

 

 Toimenpide- ja määräajat 

 
Talvihoitotehtävät (auraus, sohjonpoisto, pinnan tasaus, liukkauden torjunta) tulee suorittaa niin, että 

tehtävä/tehtävät tulee suoritetuiksi aurauksen ja liukkauden- torjunnan osalta seuraavasti: 

I kunnossapitoluokkaan kuuluvat ajoradat 

-  Auraus tarpeen syntymisestä toimenpideaika 2h kuitenkin siten, että auraus on yöllisen 

lumisateenjälkeen suoritettu klo 7.00 mennessä. 

- Jatkuvan lumisateen aikana pidetään liikennöitävässä kunnossa. 

- Liukkauden torjunta, tarpeensyntymisestä toimenpideaika 2h kuitenkin siten, että 

aamuisin työ on suoritettu klo 6.00 mennessä (liikenteen kannalta hankalimmat paikat 

suolataan ennen seuraavia liikenteen huipputunteja, kun suolan käyttö on mahdollista). 

- Liukkaudentorjuntamateriaalina käytetään suolaa, kun suolan käyttö on mahdollista. 

- Työhön ryhdytään, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan 

lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean 

ajoradan jäätyminen (musta jää), ajoradalle valuneen veden jäätyminen ja joissain 

tapauksissa lumisade. 

- Hiekoituksen aloittaminen, kun:  

- liukkautta havaitaan tai tulevasta liukkaudesta varoitetaan   

- - helpoissa olosuhteissa hiekoitetaan vain risteysalueet, jyrkät mäet, suojatiet, linja-

autopysäkit ja sillat. 



TYÖKOHTAINEN TARKENNUS 
Raision talvihoidon alueurakka 2019-2022 

5 (6)  

- Sunnuntaisin ja arkipyhinä voidaan toimenpideaika venyttää 4h, mutta kuitenkin niin, 

että se aamuisin on suoritettu klo 8.00 mennessä. 

 II kunnossapitoluokkaan kuuluvat ajoradat: 

- Auraus, tarpeen syntymisestä toimenpideaika 4 h kuitenkin siten, että auraus on 
yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 7.00 mennessä 

- Lumisateen jatkuessa pitkään, aurataan myös lumisateen aikana laatustandardin 
alituttua. 

- Suolaus suoritetaan kunnossapitoluokan I mukaan. Hoidetaan pääsääntöisesti I-luokan 
jälkeen. Työhön ryhdytään kunnossapitoluokka I mukaisesti. 

- Kokoojakaduilla hiekoitetaan vain risteysalueet, jyrkät mäet ja suojatiet 
- Liukkauden torjunta, tarpeen syntymisestä toimenpideaika 2 h kuitenkin siten, että 

aamuisin liukkauden torjunta on hoidettu klo 7.00 mennessä 
- Sunnuntaisin ja arkipyhinä voidaan noudattaa III-luokan toimenpide- ja määräaikoja 

 

 III kunnossapitoluokkaan kuuluvat ajoradat: 

- Auraus, tarpeen syntymisestä toimenpideaika 8 h kuitenkin siten, että auraus on 
yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 14.00 mennessä 

- Liukkauden torjunta, tarpeen syntymisestä toimenpideaika 4 h kuitenkin siten, että 
hiekoitus pyritään suorittamaan normaalina työaikana. 

- Ei suolausta. Hoidetaan pääsääntöisesti kunnossapitoluokka II jälkeen. 
- Työhön ryhdytään kunnossapitoluokka I mukaisesti. 
- Ainoastaan jyrkät mäet ja suojatiet hiekoitetaan. 

 

A kunnossapitoluokkaan kuuluvat kevyen liikenteen väylät: 

- Auraus, tarpeen syntymisestä toimenpideaika 2 h kuitenkin siten, että auraus on 
yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 6.00 mennessä. 

- Kunnossapitoluokka A kevyen liikenteen väylät aurataan myös pitkään jatkuvan 
lumisateen aikana laatustandardin alituttua. 

- Liukkauden torjunta, tarpeen syntymisestä toimenpideaika 2 h kuitenkin siten, että 
aamuisin liukkauden torjunta on hoidettu klo 6.00 mennessä 

- Hiekoitus aloitetaan liukkauden esiintyessä. Hiekoitus suoritetaan linjahiekoituksena. 
 

B kunnossapitoluokkaan kuuluvat kevyen liikenteen väylät: 

- Auraus, tarpeen syntymisestä toimenpideaika 4 h kuitenkin siten, että auraus on 
yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 12.00 mennessä 

- Kunnossapitoluokka B kevyen liikenteen väylillä on pidettävä avoinna riittävän leveä 
kulkutie pitkään jatkuvan sateen aikana. 

- Liukkauden torjunta, tarpeen syntymisestä toimenpideaika 2 h kuitenkin siten, että 
kunnossapitoluokka B hoidetaan välittömästi kunnossapitoluokka A jälkeen. 
Kunnossapitoluokan B hiekoitustyöt pyritään suorittamaan normaalina työaikana.  

- Hiekoitus aloitetaan liukkauden esiintyessä. Hiekoitus suoritetaan linjahiekoituksena. 

 
             Yksityistiet 

- Auraus, tarpeen syntymisestä toimenpideaika 8 h kuitenkin siten, että auraus on 
yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 14.00 mennessä 

- Liukkauden torjunta, tarpeen syntymisestä toimenpideaika 4 h kuitenkin siten, että 
aamuisin liukkauden torjunta on hoidettu klo 7.00 mennessä 
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1.2. Lumen poisto ja siirto 
 

 I kunnossapitoluokkaan kuuluvat ajoradat 

- Työhön ryhdytään kun:  

- näkemäalueilla lumivallin korkeus on yli 1 metrin  

- 5 m lähempänä suojateitä ja liittymiä lumivallin korkeus ylittää 0,7 metriä  

- lumivallit vaarantavat liikenneturvallisuutta  

- lumivallit haittaavat kunnossapitoa 

- Näkemää, pysäköintiä, linja-autopysäkkien ja jalkakäytävän käyttöä haittaavat lumivallit 

ensi tilassa. 

II kunnossapitoluokkaan kuuluvat ajoradat 

- Noudatetaan kp-luokan I vaatimuksia 

- Näkemää, pysäköintiä, linja-autopysäkkien ja jalkakäytävän käyttöä haittaavat 

lumivallit ensi tilassa 

III kunnossapitoluokkaan kuuluvat ajoradat 

- Liikenneturvallisuutta vaarantavat tai kunnossapitoa haittaavat lumivallit poistetaan. 

A ja B kunnossapitoluokkaan kuuluvat kevyen liikenteen väylät 

- A-luokassa noudatetaan kunnossapitoluokka I vaatimuksia  

- B-luokassa noudatetaan kunnossapitoluokka III vaatimuksia 

1.3.  Erityishuomiot 
 

Raisiontien lumenpoistossa erityisesti huomioitava 

-  Raisiontien pysäköintitaskuista sekä bussipysäkeiltä välillä Soleniuksenkuja ja 
Kerttulantie tulee lumi lumitilan vähyyden vuoksi ajaa kadun auraamisen yhteydessä 
kaatopaikalle. 

-  Raisiontiellä ei saa aurata lunta keskikorokkeelle/viherkaistalle, vaan lumi on 
aurattava kadun oikeaan reunaan. 

- Liukkauden torjuntaan käytettävän hiekoitusmateriaalin maksimiraekoko on 
6mm riippumatta katuluokasta. 

Siltojen auraus 

- Siltojen kohdalla on siltakaiteen viereen syntyvä aurausvalli poistettava, kun valli ylittää 
0,6 metrin korkeiden tai muuten haittaa kadun kunnossapitoa. Aurausvalli ei myöskään 
saa kaventaa ajoradan vapaata leveyttä. 

 
Aurausviitoitus 

 
- Tarvittavan aurausviitoituksen asentaminen ja jatkuva hoito ja ylläpito kuuluvat 

urakoitsijalle eikä se ole erikseen korvattavaa työtä missään tilanteessa.  
 
 

Reunakivien korjaus 
 

-   Aloituskatselmuksen jälkeen todetuista katukivetyksien irtoamisten korjauksista 
vastaa urakoitsija kustannuksellaan.  


