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JOHDANTO 

Tässä asiakirjassa käsitellään talvikunnossapitourakan tehtävien kuvaukset yleisellä 

tasolla. Tehtävien sisältöjä voidaan tarkentaa vielä sopimusneuvotteluissa. Asiakirja 

on laadittu ”Alueurakointi – Yleinen tehtäväluettelo 2003” pohjalta. Tämä asiakirja on 

urakkaohjelman liite ja täydentää kyseistä asiakirjaa tarvittavilta osin. 
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1. AURAUS 

1.1 Työn suorittaminen 

1.1.1 Ajoradat 

Työhön ryhdytään, kun kuivaa irtolunta on keskimäärin 

 kunnossapitoluokassa I, 3cm 

 kunnossapitoluokissa II ja III, 5cm 

Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä kunnossapitoluokassa I noudatetaan kunnossapitoluokan 

II laatuvaatimuksia. Kunnossapitoluokissa II ja III työhön ryhdytään sunnuntaisin ja py-

häpäivinä, kun kuivaa irtolunta on keskimäärin 7cm. 

1.1.2 Kevyen liikenteen väylät 

Työhön ryhdytään, kun kuivaa irtolunta on keskimäärin 3cm. 

1.1.3 Piha- ja pysäköintialueet 

Työhön ryhdytään, kun kuivaa irtolunta on keskimäärin 5cm. 

1.2 Töiden ajoittaminen 

1.2.1 Ajoradat 

Työt aloitetaan kunnossapitoluokassa I mahdollisimman pian laatustandardien alitut-

tua. Jatkuvan sateen aikana kunnossapitoluokan I kadut pidetään liikennöitävässä 

kunnossa. 

Kunnossapitoluokassa II työt aloitetaan laatustandardien alituttua pääsääntöisesti 

kunnossapitoluokan I jälkeen. Lumisateen jatkuessa pitkään, aurataan myös lumisa-

teen aikana, mikäli laatustandardit alittuvat. 

Kunnossapitoluokan III työt aloitetaan laatustandardien alituttua pääsääntöisesti kun-

nossapitoluokan II jälkeen. 

1.2.2 Kevyen liikenteen väylät 

Työt aloitetaan mahdollisimman pian laatustandardien alituttua. Lumisateen jatku-

essa pitkään, aurataan myös lumisateen aikana, mikäli laatustandardit alittuvat. 

1.2.3 Piha- ja pysäköintialueet 

Piha-alueen auraus ajoitetaan siten, että auraus on valmis arkisin klo 07:00 mennessä. 

Koulujen ja päiväkotien pihojen auraaminen on välituntien ja ulkoilujen aikana kiel-

letty. 

1.3 Työselostus 

1.3.1 Ajoradat ja kevyen liikenteen väylät 

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kadut tulee pitää yhdenmukaisessa kun-

nossa. Auraus tulee suorittaa siten, että vältetään lumen kasaantuminen risteysaluei-

den näkemäalueille, suojateiden eteen ja pysäkkialueille mahdollisine katoksineen. 

Lumen läjitys puistoalueille (pl. katuviheralueet) on lähtökohtaisesti kielletty. 

Nuoskalumi tulee poistaa mahdollisuuksien mukaan välittömästi riippumatta väylän 

kunnossapitoluokituksen alarajasta.  
Auraustyö tulee suorittaa siten, että katualueen varusteet (kaivot, liikennemerkit 

yms.) tai katualueen puut ja istutukset eivät vaurioidu. Urakotisija on velvollinen kor-

vaamaan aiheuttamansa vauriot. 

1.3.2 Piha- ja pysäköintialueet 

Pihoilla ja pysäköintialueilla auraus suoritetaan niin, että lumi tulee kerätyksi ennalta 

sovittuihin paikkoihin. Paikat katsotaan niin, että niistä on mahdollisimman vähän 
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haittaa ja mahdollinen lumen kuormaus ja pois kuljettaminen voidaan suorittaa tar-

koituksenmukaisesti. Lumen kasaamista tonttiliittymän näkemäalueille tulee välttää. 

Auraustyötä suorittaessa ei saa vahingoittaa pihojen ja pysäköintialueiden puita ja 

pensaita eikä liikennemerkkejä tai muita opasteita. 

1.4 Laatuvaatimukset 

1.4.1 Ajoradat 

Ajoratojen tulee välittömästi aurauksen jälkeen olla puhtaita irtolumesta. Ajoratojen 

tulee kunnossapitoluokituksesta riippumatta olla aina henkilöautolla ajettavassa kun-

nossa. 

Tonttiliittymien aukaisusta huolehtii kiinteistön haltija. 

1.4.2 Kevyen liikenteen väylät 

Kevyen liikenteen väylien tulee välittömästi aurauksen jälkeen olla puhtaita irtolu-

mesta. Kevyen liikenteen väylät pyritään auraamaan ennen vastaavan kunnossapito-

luokituksen ajoratoja. Suojateiden kohdalle ei saa jäädä lumivalleja. 

1.4.3 Piha- ja pysäköintialueet 

Aurattujen alueiden tulee olla välittömästi aurauksen jälkeen puhtaita irtolumesta. 

1.5. Laadun toteaminen 

Aurattujen katujen, kevyen liikenteen väylien sekä muiden alueiden puhtaus lumesta 

todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika tode-
taan työmaapäiväkirjasta aluekohtaisesti. 

1.6. Dokumentointi 

Tehdyt toimenpiteet dokumentoidaan urakkaohjelman mukaisesti. 

2. SOHJON POISTO 

2.1 Työn suorittaminen 

2.1.1. Ajoradat 

Työhön ryhdytään, kun märän lumen tai pehmenneen polanteen paksuus ajoradan 

pinnassa ylittää 

 kunnossapitoluokassa I, 3cm 

 kunnossapitoluokissa II ja III, 5cm 

2.1.2 Kevyen liikenteen väylät 

Työhön ryhdytään, kun märän lumen tai pehmenneen polanteen paksuus kevyen lii-

kenteen väylän pinnassa ylittää 2cm. 

2.1.3 Pihat ja pysäköintialueet 

Työhön ryhdytään, kun märän lumen tai pehmenneen polanteen paksuus ylittää 4cm. 
Portaiden sohjon poisto aloitetaan, kun märän lumen paksuus ylittää 2cm. 

2.2 Työn ajoittaminen 

Työt aloitetaan välittömästi tavoitetason alituttua kunnossapitoluokituksen mukai-

sessa järjestyksessä. Ensimmäisenä työt aloitetaan kevyen liikenteen väylillä. 
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2.3 Työselostus 

Sohjo on säätilan pakastuessa aina pyrittävä poistamaan mahdollisimman pian ja tar-
kasti. Sohjon poisto tulee tehdä siten, että vältetään lumen ja sohjon kasaantuminen 

tonttiliittymien kohdalle. 

Reunatukien vierustat ja sadevesikaivojen ritiläkannet tulee sohjon poiston yhtey-

dessä puhdistaa huolella, jotta sulamisvesi ei lätäköidy ajoradalle. 

2.4 Laatuvaatimukset 

Välittömästi sohjon poiston jälkeen ajoradalla, kevyen liikenteen väylällä tai muulla 
alueella ei ole sohjoa. Ajoratojen tulee luokituksesta riippumatta olla aina henkilöau-

tolla ajettavassa kunnossa. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet pidetään 

yhdenmukaisessa kunnossa. 

2.5 Laadun toteaminen 

Ajoratojen, kevyen liikenteen väylien ja muiden alueiden puhtaus sohjosta todetaan 
silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan työ-

maapäiväkirjasta aluekohtaisesti. 

2.6. Dokumentointi 

Tehdyt toimenpiteet dokumentoidaan urakkaohjelman mukaisesti. 

3. POLANTEEN POISTO 

3.1 Työn suorittaminen 

Työhön ryhdytään, kun polanteeseen muodostunut urasyvyys tai epätasaisuus on 

kunnossapitoluokissa I ja II sekä kevyen liikenteen väylillä 3cm. Kunnossapitoluokassa 
III urasyvyyden tai epätasaisuuden raja-arvo on 5cm.  

Urasyvyys tai epätasaisuus mitataan 2m oikolaudalla ajokaistan poikkisuunnassa.  

3.2 Työn ajoittaminen 

Työ aloitetaan, kun ilmoitetut alarajat ylitetään tai reunakivinäkymä häviää. Työt suo-

ritetaan kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Risteysten ja pysäkkialu-
eiden jäänystyrät tulee poistaa mahdollisimman pian urasyvyydestä riippumatta.  

3.3 Työselostus 

Polanne poistetaan reunatukia myöden siten, että reunatuet eivät vahingoitu. Erityis-

huomioita tulee kiinnittää työskenneltäessä kaivonkansien, venttiilien, reunatukien 

jne. läheisyydessä. 

3.4 Laatuvaatimukset 

Polanteen poiston jälkeen pinnan tulee olla tasainen ja paljas. Sadevesikaivojen kan-

sistot ja reunakivilinjat tulee olla näkyvissä, sekä ajoradan ja käytävän tulee selvästi 

erottua toisistaan. Urautuneella päällysteellä pyritään niin hyvään tasoon, kuin pääl-

lysteen urat mahdollistavat. 

3.5 Laadun toteaminen 

Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien puhtaus polanteista todetaan silmämääräi-

sesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan työmaapäiväkir-

jasta aluekohtaisesti. 

3.6 Dokumentointi 

Tehdyt toimenpiteet dokumentoidaan urakkaohjelman mukaisesti. 
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4. LUMEN POISTO JA SIIRTO 

4.1 Työn suorittaminen 

4.1.1 Lumen lähisiirto 

Työhön on ryhdyttävä, kun: 

 näkemäalueilla lumivallin korkeus ylittää 1 metrin 

 5 metriä lähempänä suojateitä ja liittymiä lumivallin korkeus ylittää 0,5 metriä 

 lumivallit vaarantavat liikenneturvallisuutta 

 lumivallit haittaavat kunnossapitoa 

 piha-alueiden autopaikat, pääsisäänkäynnit tai portit käyvät ahtaiksi 

4.1.2 Lumen kuormaus ja kuljetus 

Työhön ryhdytään, kun aurausvallit haittaavat kunnossapito tai liikennettä tai lumen 

määrä vaarantaa kasvillisuuden säilymisen. Työn aloittamiseen tarvitaan aina tilaajan 

lupa. 

4.1.3 Lumen poisto (portaat, rampit, luiskat) 

Työhön ryhdytään, kun lumen paksuus on keskimäärin 3cm. 

4.2 Työn ajoittaminen 

4.2.1 Lumen lähisiirto 

Kunnossapitoluokissa I ja II sekä kevyen liikenteen väylillä näkemää, pysäköintiä, linja-

autopysäkkien tai jalkakäytävien käyttöä haittaavat kumivallit poistetaan ensi tilassa. 

Kunnossapitoluokassa III poistetaan pääsääntöisesti vain liikenneturvallisuutta vaaran-

tavat ja kunnossapitoa haittaavat lumivallit. 

4.2.2 Lumen kuormaus ja kuljetus 

Lumen kuormauksen ja kuljetuksen ajankohdasta sovitaan aina tilaajan kanssa erik-

seen. 

4.2.3 Lumen poisto (portaat, rampit, luiskat) 

Portaista, rampeilta ja luiskilta poistetaan lumi aina, kun kunnon alaraja ylitetään. 

4.3 Työselostus 

4.3.1 Lumen lähisiirto 

Näkemäalueiden sekä suojateiden ja liittymien lumen poiston periaatteet on esitetty 

kuvissa 1 ja 2. 

Sulamisvesien valuminen ajoradalle on pyrittävä estämään pitämällä katuojat, pinta-

vesikourut ja sadevesikaivojen ritiläkannet ja aukot avoimina sekä tekemällä tarvitta-

essa lumivalleihin aukkoja veden johtamiseksi esim. avo-ojiin. 

4.3.2 Lumen kuormaus ja kuljetus 

Suojateiden, liikennemerkkien, sähköpylväiden, korokkeiden ym. ympäristöjen vii-

meistely sekä pysäkkikatosten tyhjentäminen on tehtävä tarvittaessa käsityönä. Viher-

alueilla on erityisesti varottava istutuksia, pensaiden oksistoja ja puiden runkoja. Katu-

puiden ympärille tulee lumen poiston yhteydessä jättää suojaava lumivaippa. Myös 

nurmialueille tulee jättää suojaava lumikerros. 

Poistettu lumi kuljetetaan tilaajan osoittamaan paikkaan. 

4.3.3 Lumen poisto (portaat, rampit, luiskat) 

Lumen poistaminen suoritetaan käsityövälineillä poistamalla lumi askelmien tai tasan-
teiden koko leveydeltä. 
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Lumenpoiston periaatekuva 1 

Lumenpoiston periaatekuva 2 
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4.4 Laatuvaatimukset 

4.4.1 Lumen lähisiirto 

Välittömästi työn jälkeen lumivallin korkeus 5 metrin matkalla ennen suojatietä tai liit-

tymää ei saa olla korkeampi, kuin 0,6m. Näkemäalueilla vallin korkeus ei saa ylittää 
1,0m. 

Lumivallit eivät saa katkaista kulkuyhteyksiä kiinteistöille, pysäkeille, suojateille yms. 

Tarvittaessa lumen siirron laatuvaatimuksia tarkennetaan työmääräyksien yhteydessä. 

4.4.2 Lumen kuormaus ja kuljetus 

Välittömästi kuormauksen jälkeen alueella, jolta lumi on kuormattu ei esiinny lumiki-

noksia tai kuormauksen aikana pudonneita paakkuja ja kadun varusteiden, laitteiden 

ja istutusten ympäristöt ovat huolellisesti siistittyjä. 

4.4.3 Lumen poisto (portaat, rampit, luiskat) 

Välittömästi lumen poiston jälkeen portaiden tulee olla pääosin puhtaat lumesta. 

4.5 Laadun toteaminen 

Lumen poistoon ja siirtoon liittyvä laadun täyttyminen todetaan silmämääräisesti. 

4.6. Dokumentointi 

Tehdyt toimenpiteet dokumentoidaan urakkaohjelman mukaisesti. 

5. LIUKKAUDEN TORJUNTA 

5.1 Työn suorittaminen 

5.1.1 Ajoradat, hiekoitus 

Hiekoitustyöhön on ryhdyttävä, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkau-

den tuntuvan lisääntymisen tai on ennustettavissa merkittävää muutosta liukkau-

dessa. 

5.1.2 Kevyen liikenteen väylät, linja-autopysäkit, pihat 

Työhön on ryhdyttävä, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntu-

van lisääntymisen tai on ennustettavissa liukkauden merkittävää muutosta. Tällaisia 
tilanteita ovat mm. sään lauhtuminen, alijäähtynyt vesisade, kostean pinnan jäätymi-

nen, väylälle valuneen veden jäätyminen ja joissain tapauksissa lumisade. 

5.1.3 Portaat, rampit, luiskat 

Työhön on ryhdyttävä, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntu-

van lisääntymisen.  

5.2 Työn ajoittaminen 

5.2.1 Ajoradat, hiekoitus 

Liukkauden torjunta ajoitetaan seuraavasti: 

 kunnossapitoluokissa I ja II liikenteen kannalta hankalimmat paikat käsitellään 

ennen seuraavia liikenteen huipputunteja 

 kunnossapitoluokan III kadut hoidetaan pääsääntöisesti II luokan jälkeen 

III luokan kaduilla liukkauden torjuntaa tehdään pääasiassa normaalina työaikana, yli-

töinä ainoastaan poikkeustapauksissa. 
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5.2.2 Kevyen liikenteen väylät, linja-autopysäkit, pihat 

Liukkauden torjunta aloitetaan liukkauden esiintyessä tai, jos on ennustettavissa liuk-

kauden merkittävää muutosta. Muutoin liukkauden torjunta pyritään tekemään aa-

muliikenteen alkuun mennessä. Piha-alueet tulee olla hiekoitettuina arkisin klo 07:00 

mennessä. 

5.2.3 Portaat, rampit, luiskat 

Liukkauden torjunta aloitetaan liukkauden esiintyessä. Muutoin liukkauden torjunta 

pyritään tekemään aamuliikenteen alkuun mennessä. 

5.3 Työselostus 

5.3.1 Ajoradat, hiekoitus 

Liukkauden torjuntaan käytetään hiekoitussepeliä, jonka raekoko on 3-6mm. Samaan 
kunnossapitoluokkaan kuuluvat kadut pyritään pitämään yhdenmukaisessa kunnossa. 

Liukkauden torjuntaa ei normaalitilanteessa suoriteta lumisateen aikana. 

Kunnossapitoluokissa I ja II käsitellään yleensä vain liikenteen kannalta hankalimmat 

ajoradan osat. Tällaisia ovat mm. jyrkät mäet, risteykset ja suojatiet edustoineen. 

Kunnossapitoluokassa III hiekoitetaan lähtökohtaisesti vain suojatiet. Asuntokaduilla, 

joissa ei ole erillistä kevyen liikenteen väylää tai jalkakäytävää voidaan hiekoittaa tar-

peen mukaan myös laajemmin. Näistä sovitaan tilaajan kanssa erikseen. 

Erittäin liukkailla keleillä suoritetaan pituussuuntainen yhtenäinen käsittely kaikissa 

kunnossapitoluokissa. 

Ennen urakan alkua sovitaan tilaajan kanssa erikseen kohteet, joissa voi käyttää tar-
peen vaatiessa myös suolahiekkaa. Suolahiekan raekoko on 1-6mm. 

5.3.2 Kevyen liikenteen väylät, linja-autopysäkit, pihat 

Liukkauden torjuntaan käytetään hiekoitussepeliä, jonka raekoko on 3-6mm. Samaan 

kunnossapitoluokkaan kuuluvat kadut pyritään pitämään yhdenmukaisessa kunnossa. 

Suolan käyttö liukkauden torjunnassa on kielletty. 

Kevyen liikenteen väylät käsitellään koko leveydeltään ja pituudeltaan. Erityistä huo-

lellisuuttaa tulee käyttää mäkipaikoissa, linja-autopysäkeillä sekä pihojen kulkuväylillä. 

Myös suojatiet tulee hiekoittaa liukkauden torjunnan yhteydessä. 

5.3.3 Portaat, rampit, luiskat 

Liukkaudentorjunta tehdään käsityövälinein työstettävän alueen koko leveydeltä. 

5.4 Laatuvaatimukset 

Liukkaudentorjuntamateriaali on levitettävä tasaisesti käsiteltävälle kadulle, väylälle 
tai muulle alueella.  

5.5 Laadun toteaminen 

Liukkaudentorjunnan laatu todetaan pääsääntöisesti silmämääräisesti. 

5.6. Dokumentointi 

Tehdyt toimenpiteet dokumentoidaan urakkaohjelman mukaisesti. 

 

 

 

 


