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           LIITE 1. 

TALVIKUNNOSSAPITOTÖIDEN TEHTÄVÄKUVAUKSET 

1 YLEISTÄ 

 

• Tehtävien suorittamisesta aiheutuvat kaikki kustannukset tulee sisältyä tar-

jottuihin hintoihin. Urakoitsija on vastuussa siitä, että tehtävänkuvauksessa 

mainitut työt on tehty ja mikäli työt ovat tekemättä tai ne on tehty puutteelli-

sesti, vastaa urakoitsija siitä seuraavista ongelmista ja vahingoista. 
 

• Urakoitsijan tulee antaa puhelinnumero, joka tullaan julkaisemaan kunnan 

internet-sivuille, johon kuntalaiset voivat tarvittaessa soittaa jos urakoitsijan 

talvikunnossapidettävästä alueesta on kysyttävää tai huomautettavaa.   
 

2 AURAUS 

2.1 Milloin työ on suoritettava 

 

• Urakoitsija vastaa ensisijaisesti itse säätilanteen seurannasta ja liikkeelle-

lähdöstä. 

 

• Auraus suoritetaan, kun lunta on satanut yli 50mm. Liikkeellelähtöä pitää 

seurata lumisadetilanteen mukaan, kuitenkin niin, että lumisateen loputtua 

auraustyö on aloitettava viimeistään 1h kuluessa (poikkeus 24.00-04.00 vä-

linen aika, jolloin aurausta tulee yleensä välttää.) 

 

• Auraustyö suoritetaan jos tilaajan nimeämä henkilö antaa käskyn auraustyön 

suorittamiseksi, jolloin myös auraustyö on aloitettava viimeistään 1h kulues-

sa. 

 

• Aurausta ei suoriteta automaatisesti, mikäli sademäärä on alle 50mm ja en-

nusteissa on luvattu lumisadetta esim. seuraavaksi päiväksi. 

 

• Mikäli lumen tulo on runsasta, turhaa aurausta vältetään yöaikana klo 24.00-

04.00 välisenä aikana. Kadut ja piha-alueet tulee kuitenkin pitää kohtuulli-

sessa (ajettavassa) kunnossa. 

 

• Katualueista ensimmäiseksi kunnossapidetään kokoojakadut.  Priorisointi on 

mainittu liitteessä 2. 

 

• Liitteessä 2 mainitut toimitusajankohdat on se ajankohta, jolloin kohde on 

työstetty jos lunta on satanut yöllä. 

 

• Lumipolanne poistetaan kun on ollut useamman päivän suojakeli tai se ei 

kanna ajoneuvoa ja polanteen paksuus on yli 60 mm. 

 

• Lumipolanteen poistotyö hinnoitellaan samoin kun auraustyö. 
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• Kinostumat aurataan, kun kinostumat haittaavat liikennettä. 
 

 

2.2 Laatuvaatimukset 

2.2.1 Katu-alueet 

 

• Katualueet talvikunnossapidetään kadun kokoleveydeltä ja mahdolliset le-

vikkeet ym. vastaavat katualueeseen kuuluvat ulokkeet kuuluvat myös talvi-

kunnossapitoalueisiin. 

 

• Välittömästi aurauksen jälkeen ajoradan ja kevyen liikenteen väylän tulee ol-

la täysin puhdas irtolumesta. Aurausjälki pitää olla tasainen.  

 

• Aurausvallin reunan paikka, eli uloin aurauslinja saa olla noin 20cm ajora-

dan reunapenkereestä.   

 

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

löautolla (ambulanssi, taksi) ajettavassa kunnossa. 

 

• Risteyksissä/tienhaaroissa on kiinnitettävä huomiota aurausvallien korkeu-

teen, jotta risteyksissä/tienhaaroissa näkyvyys pysyy hyvänä. Lumen läjittä-

mistä risteyksissä/tienhaaroissa tulee välttää.  

 

• Tienhaaroissa ja risteysalueille ei saa ajoradalle jäädä aurauksesta lumival-

lia/lumipaakkuja, jotka haittaavat liikennettä. 

 

• Ensimmäisillä aurauskerroilla jos maa on sula tulee erityisesti varoa, ettei 

auratessa vahingoita sorapintaisia tiealueita ja aurausalueiden ulkopuolella 

olevia viher- ja laatoitusalueita. Urakoitsija on velvollinen korjaa-

maan/korvaaman aiheuttamansa vahingot.  

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Piha-alueet 

 

• Tarjouksessa mainitut piha-alueet pitää urakoitsijan toimesta talvikunnossa-

pitää niiltä osin mitä se on koneellisesti (traktorilla) mahdollista. Aurausalu-

eista on tarkempi ohjeistus liitteessä 3. 

• Lumen läjityspaikat katsotaan teknisen toimen tai kiinteistöjen talomiesten 

kanssa. Läjityspaikat ovat valittavat siten, ettei läjityspaikasta aiheudu hait-

taa kiinteistön toiminnalle. Lisäksi pitää huomioida, että läjitysalueelle kerty-
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neen lumen sulaessa ei sulamisvedet aiheuta vaurioita kiinteistöille tai muil-

le rakenteille.   

 

• Liittymissä on kiinnitettävä huomiota aurausvallien korkeuteen, jotta liitty-

missä näkyvyys pysyy hyvänä. Lumen läjittämistä liittymissä tulee välttää.  

• Kiinteistöjen kulkuovien, kulkuväylien, autokatoksien tai muiden vastaavien 

kulkuväylien eteen ei saa aurauksesta jäädä lumivallia/lumipaakkuja, jotka 

haittaavat kulkemista merkittävistä (erityisesti rivitaloilla tulee tämä huomioi-

da, koska kiinteistöissä asuu paljon vanhoja/ huonon liikuntakyvyn omaavia 

ihmisiä).   

2.3 Muuta huomioitavaa: 

 

• Urakoitsijan tulee huolehtia aurausalueiden merkinnästä tarpeensa mukaan 

ja keväällä merkkien poistosta viimeistään toukokuun alkuun mennessä (ei 

erillisesti veloitettava suoritus).  

• Auraus reunatukien, erityisesti betonisten, läheisyydessä on suoritettava riit-

tävää huolellisuutta noudattaen, ettei reunatukia vaurioiteta. Lisäksi auraus 

kaivon kansien ja muiden kadun varusteiden läheisyydessä on suoritettava 

riittävää huolellisuutta noudattaen, ettei rakenteita tai laitteita vaurioiteta. 

 

• Kasvit, nurmialueet, reunakivetykset ym. aurauksessa vahingoittuneet koh-

teet urakoitsija uusii - tai korvaa kustannuksellaan toukokuun alkuun men-

nessä. Havaituista työvahingoista on ilmoitettava tekniseen toimeen välittö-

mästi työkierroksen päätyttyä. 

• Työssä käytettävät koneet ja ajoneuvot on varustettava työhön sopivilla lisä-

laitteilla. Kaluston tulee täyttää työturvallisuusohjeet ja –määräykset sekä 

soveltua painon ja koon osalta tehtävään. 

 

• Kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. 

 

• Lumitilat käytetään tasaisesti hyödyksi siten, että vältytään tarpeettomalta 

lumen lähisiirrolta. Lumenajo suoritetaan tilaajan tilauksesta (tuntityönä). 
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3 LIUKKAUDENTORJUNTA 

 

3.1 Milloin työ on suoritettava 

 

• Urakoitsija ensisijaisesti itse vastaa säätilanteen seurannasta ja liikkeelle 

lähdöstä. 

• Tarvittaessa tilaaja voi antaa erillisen hiekoituskäskyn. 

• Työhön on ryhdyttävä kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkau-

den tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, ali-

jäähtynyt sade, kostean ajoradan jäätyminen, ajoradalle valuneen veden 

jäätyminen ja joissain tapauksissa lumisade. 

 

• Liukkaudentorjunta tulee tehdä ennen vuorokauden liikenteen huipputunte-

ja. 

Kohteet käsitellään kokonaan. Käsittely täydennetään tarvittavilta osin. Tar-

vittaessa vaarallisimmat paikat (risteykset, piha-alueiden kulkuväylät jne.) 

voidaan käsitellä ensin ja tämän jälkeen täydentää käsittely muilta osin. 

 

• Hiekoitustyö priorisoidaan niin että ensisijaisesti hiekoitetaan jalankulkijoita 

varten reitit (jalankulkuväylät ja teiden reunat) ja ajoneuvoliikenteelle ris-

teysalueet.  Muuten hiekoitetaan vain tilaajan käskystä. 

 

• Tilaajan hankkimaa hiekoitushiekkaa ei saa käyttää muuhun kun tilaajan 

tarpeisiin.  Paitsi jos asiasta erikseen sovitaan. 

 

3.2 Laatuvaatimukset 

 

• Liukkaudentorjunnassa käytetään tilaajan hankkimaa hiekkaa tai sepeliä 

Hiekka/sepeli on varastoitu jätevedenpuhdistamolle (Kiviluomantie 33) ja en-

tiselle TVH:n varikolle (Ylä-Satakunnantie 20). 

 

• Liukkaudentorjuntamateriaali on levitettävä tasaisesti käsiteltäville alueille. 

Ohjeellinen levitysarvo on 0,2 m³/1000 m². Piha-alueissa pitää huomioida et-

tä käytetyimmät kulkuväylät tulee hyvin hiekoitettua (esim. sisäänkäyntien -, 

postilaatikoiden - ja roskalaatikoiden edustat). 

 

• Kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Käsittely tulee uusia tai 

täydentää tarpeen vaatiessa. 
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4 AURAUSVIITOITUS 

 

• Urakoitsija vastaa alueensa aurausviitoituksen asentamisesta.  Aurausviit-

toina käytetään tilaajan hankkimia muovisia heijastimella varustettuja 

viittoja. 

 

• Aurausviitoitus on tehtävä syksyllä (yleensä lokakuussa) ennen maan rou-

taantumista. Aurausviittojen tarkoituksena on helpottaa aurausta ja muuta 

liikennettä sekä estää yliauraus. 

 

• Viitat asetetaan yleensä tiellä pientareen ja luiskan taitteeseen ja kalliste-

taan hieman ulospäin. Aurausviitat asennetaan kohdakkain tien eri puolille. 

Viitoitettaessa on varmistettava, ettei viitoituksen sisäpuolelle jää aurauska-

lustoa vahingoittavia esteitä.  

 

• Aurausviittojen välimatka mutkaisella tiellä on 20 – 30 metriä ja suorilla tie-

osuuksilla 40 – 50 metriä. Lisäksi viitoilla merkitään (viitta jokaiseen kul-

maan) liittymät, lyhyet rummut, tien kaventumat, kaiteiden päädyt sekä muita 

aurausta vaarantavia kohtia kuten mäennyppylöiden korkeimmat kohdat. 

 

• Piha-alueilla tulee aurausviitoilla merkata piha-alueen rajat, kulmat, ulok-

keet, reunakivet jne. riittävän tiheällä viitoituksella. 

 

• Aurausviitoituksen ilkivaltavahinkojen ja muu viitoituksen vahingoittumisen 

korjaaminen uudella viitoituksella kuuluu urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen 

eikä siitä makseta erillistä korvausta. 

 

• Tilaaja poistaa aurausviitat viimeistään toukokuun alkuun mennessä, tai kun 

lumi on sulanut ja oletettavasti viitoitusta ei enää tarvita. 

 

• Viitoituksen asentamisessa on erityisesti huomioitava työturvallisuus. Au-

rausviittoja asentaessa työntekijöillä tulee olla asianmukainen huomiovaate-

tus sekä käytettävissä ajoneuvoissa varoitusvilkku. Viitoitustyönjohtajalla on 

oltava voimassa oleva Tieturva 1-koulutustutkinto. 
 


