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Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on 
taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. 
 
Taulukko 1. Kadulla tai tiellä hyväksyttävä lumen määrä 
Kunnossapitoluokka Kadun tai tien kunnon alaraja 

I 

II 
 

III 

Kuivaa irtolunta keskimäärin 3 cm 

Kuivaa irtolunta keskimäärin 5 cm 
 
Noudatetaan kp-luokan II vaatimuksia 
 
Sunnuntaisin ja arkipyhinä I –
kunnossapitoluokassa voidaan noudattaa II 
–kunnossapitoluokan laatuvaatimuksia 
 

 
 
Taulukko 2. Töiden ajoittaminen 
Kunnossapitoluokka Aurauksen ajankohta 

 
I 
 
 
 
 
II 
 
 
 
 

III 

Mahdollisimman pian laatustandardin alitut-
tua ja ennen vuorokauden liikenteen huip-
putunteja (klo 7 ja klo 16). Jatkuvan lumisa-
teen aikana pidetään liikennöitävässä kun-
nossa. 
 
Laatustandardin alituttua välittömästi kun-
nossapitoluokan I jälkeen. Lumisateen jat-
kuessa pitkään, aurataan myös lumisateen 
aikana laatustandardin alituttua. 
 
Laatustandardin alituttua välittömästi kun-
nossapitoluokan II jälkeen 
 

Kinostumat aurataan seuraavasti:  
- kunnossapitoluokissa I ja II viimeistään kun kinostumat ulottuvat 

yli kaistaleveyden 
- kunnossapitoluokassa III viimeistään kun kinostumat haittaavat 

liikennettä 
 
Välittömästi aurauksen jälkeen ajoradan tulee olla puhdas irtolu-
mesta. 
 
Ajoradan tulee kunnossapitoluokasta riippumatta olla aina (myös 
työn aikana) henkilöautolla (taksi, ambulanssi) ajettavassa kunnos-
sa. 
 
Mikäli lunta sataa useampana päivänä tai eri sateiden yhteisker-
tymä on taulukon 1 mukainen II ja III luokkien osalta, tulee kadut ja 
tiet aurata. 
 

Milloin työ on  
suoritettava 

Laatuvaatimukset 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työhön kuuluu lumen auraus ajoradalta, kääntöpaikalta, linja-
autopysäkiltä, pysäkkien odotustilasta, pysäkkikatoksen sisäpuolelta 
sekä pihalta, torilta tai aukiolta.  
 
Työhön kuuluu siirtoajo työkohteeseen. 
 
 
Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yh-
denmukaisessa kunnossa. 
 
Auraus on suoritettava siten, että vältetään lumen kasaantumista 
suojateiden eteen ja risteysten näkemäalueille. Lumitilat käytetään 
tasaisesti hyödyksi siten, että vältytään tarpeettomalta lumen lähi-
siirrolta. Lumen läjitys puistoalueille katuviheralueita lukuun ottamat-
ta on kielletty. 
 
Nuoskalumi tulee poistaa mahdollisuuksien mukaan välittömästi 
kunnon alarajasta riippumatta. 
 
Auraus reunatukien, kaivon kansien ja muiden kadun varusteiden 
läheisyydessä on suoritettava riittävää huolellisuutta noudattaen, 
ettei rakenteita tai laitteita vaurioiteta. 
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Työselitys 

Määrämittaus 
peruste Tie-km 

 
 

m2 

Työkohdeluettelossa ilmoitettu tien 
tai kadun pituus 
 
Työkohdeluettelossa ilmoitettu to-
rin, pihan tai aukion pinta-ala 
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