
Lumen ja sohjon poisto ajoradoilla  

Työhön kuuluu lumen ja sohjon poisto ajoradoilta, kääntöpaikoilta, kadun varren pysäköintipaikoilta ja 

linja-autopysäkeiltä. Pysäköintipaikkojen ja linja-autopysäkkien toimenpiteet tehdään pääsääntöisesti 

väylien toimenpiteiden jälkeen. 

Auraus on suoritettava siten, että vältetään lumen kasaantumista suojateiden eteen ja risteysten 

näkemäalueille. Lumitilat käytetään tasaisesti hyödyksi siten, että vältytään tarpeettomalta lumen 

lähisiirrolta.  

Auraus on suoritettava kasvillisuuden, siltojen, reunatukien, kaivon kansien ja muiden varusteiden 

läheisyydessä riittävää huolellisuutta noudattaen, ettei rakenteita tai laitteita vaurioiteta. 

Urakoitsijan on tarkkailtava liikennemerkkien ja opasteiden näkyvyyttä, myös yöaikaan (paluuheijastuvuus). 

SUORITUSAIKA  

Työhön ryhdytään viimeistään, kun lumen tai sohjon paksuus kunnossapitoluokittain on alla olevan 

taulukon mukainen.  

       Kadun toimenpideraja. 

Kunnossapitoluokka Kadun toimenpideraja 

I Lunta tai sohjoa 3 cm 

II Lunta tai sohjoa 5 cm 

 Sunnuntaisin ja arkipyhinä kunnossapitoluokassa I voidaan noudattaa 

kunnossapitoluokan II laatuvaatimuksia 

 

Töiden ajoittaminen.  

Kunnossapitoluokka Työn ajankohta 

I Toimenpiderajan täytyttyä, toimenpideaika 4h (klo: 03.00-20.00 välisenä 

aikana), kuitenkin ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (arkisin 

klo 7 ja 16, viikonloppuina ja arkipyhinä klo 10 ja 16). Jatkuvan 

lumisateen aikana pidetään liikennöitävässä kunnossa. 

II Toimenpiderajan täytyttyä, toimenpideaika 4h (klo: 03.00-20.00 välisenä 

aikana) ja välittömästi kunnossapitoluokan I jälkeen. Lumisateen 

jatkuessa pitkään, aurataan myös lumisateen aikana toimenpiderajan 

ylittyessä. 

 Lumettuneet tai kuurauttuneet merkit ja opasteet on puhdistettava 3 

vrk:n sisällä. 

 

Kunnossapitoluokissa I ja II ilta- ja yöaikaan klo 20 jälkeen voidaan aurauksen aloitusta viivästyttää siten, 

että väylien auraus valmistuu edellä mainittuihin aamuliikenteen huipputunteihin mennessä. Auraus on 

kuitenkin aloitettava, mikäli lumikertymä ylittää 8 cm. 



Kinostumat aurataan seuraavasti:  

- kunnossapitoluokassa I viimeistään, kun kinostumat ulottuvat yli puolen välin kaistaa 
- kunnossapitoluokassa II viimeistään, kun kinostumat haittaavat liikennettä                                                   
 

Lumen sekä sohjon poisto jalankulku- ja pyöräilyväylillä  

Työhön kuuluu lumen sekä sohjon poisto jalankulku- ja pyöräilyväyliltä, pysäkkien kulkuyhteydet ja 

odotustilat, portaat sekä luiskat mukaan lukien. Pysäkkien kulkuyhteydet ja odotustilat sekä luiskat ja 

portaat tehdään pääsääntöisesti väylän toimenpiteiden jälkeen. Työhön kuuluu siirtoajo työkohteeseen. 

Auraus on suoritettava siten, että vältetään lumen kasaantumista suojateiden eteen ja risteysten 

näkemäalueille, pysäkkialueille, katoksiin yms. sekä huolehditaan, että suojatietä pääsee käyttämään 

helposti ja turvallisesti. 

Auraus on suoritettava kasvillisuuden, siltojen, reunatukien, kaivon kansien ja muiden varusteiden 

läheisyydessä riittävää huolellisuutta noudattaen, ettei rakenteita tai laitteita vaurioiteta.  

Urakoitsijan on tarkkailtava liikennemerkkien ja opasteiden näkyvyyttä, myös yöaikaan (paluuheijastuvuus).  

SUORITUSAIKA  

Työhön ryhdytään viimeistään, kun lumen tai sohjon paksuus kunnossapitoluokittain on alla olevan 

taulukon mukainen.  

Jalankulku- ja pyöräilyväylän toimenpideraja. 

Kunnossapitoluokka Jalankulku- ja pyöräilyväylän toimenpideraja 

I Lunta tai sohjoa 3 cm 

 

       Töiden ajoittaminen.  

Kunnossapitoluokka Työn ajankohta 

I Väylän toimenpiderajan täytyttyä, toimenpideaika 4h (klo: 03.00-

20.00 välisenä aikana), kuitenkin ennen vuorokauden liikenteen 

huipputunteja (arkisin klo 7 ja 16, viikonloppuina ja arkipyhinä klo 

10 ja 16). Lumisateen jatkuessa pitkään, aurataan myös lumisateen 

aikana toimenpiderajan ylittyessä. Lumen määrän ollessa 2 cm 

tulee väylät aurata seuraavan arkipäivän kuluessa. 

 Lumettuneet tai kuurauttuneet merkit ja opasteet on puhdistettava 

3 vrk:n sisällä. 

 

Ilta- ja yöaikaan klo 20 jälkeen voidaan aurauksen aloitusta viivästyttää siten, että I-luokan väylien auraus 

valmistuu edellä mainittuihin aamuliikenteen huipputunteihin mennessä. Auraus on kuitenkin aloitettava, 

mikäli lumikertymä ylittää 6 cm. 

Jatkuvan lumisateen aikana aloitetaan auraus toimenpiderajan ylityttyä. 

Ei-koneellisesti tehtävät työt tehdään lumisateen loputtua. 



Kinostumat aurataan viimeistään, kun ne ulottuvat yli puolen välin jalankulku- ja pyöräilyväylän leveydestä. 

Liikennemerkkien ja opasteiden on oltava puhtaita. 

 

Lumen ja sohjon poisto alueilla  

Työhön kuuluu lumen ja sohjon poisto pihoilta, P-alueilta, aukioilta, pysäkki- ja muiden katoksien 

sisäpuolilta.  

Työhön kuuluu siirtoajo työkohteeseen. 

Auraus on suoritettava siten, että vältetään lumen kasaantumista suojateiden eteen ja risteysten 

näkemäalueille. Lumitilat käytetään tasaisesti hyödyksi siten, että vältytään tarpeettomalta lumen 

lähisiirrolta.  

Alueilla on huomioitava esteetön pääsy eri tiloihin, väyliin ja muihin alueisiin. 

Auraus on suoritettava kasvillisuuden, siltojen, reunatukien, kaivon kansien ja muiden varusteiden 

läheisyydessä riittävää huolellisuutta noudattaen, ettei rakenteita tai laitteita vaurioiteta. 

Lumen pudottaminen katoksen katolta, jos lunta on yli 50 cm katolla. 

SUORITUSAIKA  

Työhön ryhdytään viimeistään, kun lumen tai sohjon paksuus kunnossapitoluokittain on alla olevan 

taulukon mukainen.  

Alueiden toimenpideraja. 

Kunnossapitoluokka Alueiden toimenpideraja 

I Lunta 4 cm 

 Sunnuntaisin ja arkipyhinä toimenpideraja on 6 cm lunta 

 

Perättäisten alle toimenpiderajan jäävien sateiden kertymät lasketaan yhteen, mikäli alueita ei ole välillä 

aurattu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Töiden ajoittaminen.  

Kunnossapitoluokka Työn ajankohta 

I Toimenpiderajan täytyttyä, toimenpideaika 4 h (klo: 03.00-20.00 

välisenä aikana), kuitenkin ennen vuorokauden alueiden käytön 

huipputunteja (arkisin klo 7 ja 16, lauantaina klo 10 ja 15). Jatkuvan 

lumisateen aikana pidetään liikennöitävässä kunnossa. 

 Koulujen, päiväkotien, teknisen toimiston ja kunnantalon alueilta ei 

poisteta lumia lauantaina, sunnuntaina ja arkipyhinä. Näiden 

alueiden työt tulee olla tehtynä seuraavaan arkipäivän klo 6:00 

mennessä. 

 Katokset puhdistetaan muiden alueiden jälkeen. Katoksien 

sisäpuolet on puhdistettava yhden vrk:n sisällä. 

 Lumettuneet tai kuurautuneet merkit ja opasteet on puhdistettava 

3 vrk:n sisällä. 

 

Ilta- ja yöaikaan klo 20 jälkeen voidaan lumen ja sohjon poiston aloitusta viivästyttää siten, että alueiden 

lumen ja sohjon poisto valmistuu edellä mainittuihin alueiden käytön aamun huipputunteihin mennessä. 

Auraus on kuitenkin aloitettava, mikäli lumikertymä ylittää 6 cm. 

Asema-alueella tulee huomioida juna-aikataulut lumen ja sohjon poistossa, jotta vältytään junia käyttävien 

henkilöiden aiheuttamasta ruuhkasta sekä ettei lumi polaannu jalankulkijoiden toimesta. 

Lumen- ja sohjonpoiston reitityksessä on huomioitava, että alueiden työt jakaantuvat tasaisesti eri reiteille 

ja työt tehdään prioriteettijärjestyksessä.  

Ei-koneellisesti tehtävät työt tehdään lumisateen loputtua. 

Kinostumat aurataan viimeistään, kun kinostumat haittaavat liikennettä.                                                    

Liikennemerkkien ja opasteiden on oltava puhtaita. 

Katosten tulee olla puhtaita lumesta ja jäästä sekä katosten käyttö on turvallista. Katoksiin pääsy on 

esteetön. 

 

 

 

 

 

 

 

 


