
TALVIPYÖRÄILYN TESTIREITTI
Mitä ensimmäisestä talvesta opittiin?

Anette Korkiakangas, VeloFinland Turku 29.9.2018 



Talvikunnossapidon lähtötilanne ja 
kehittäminen



Pyöräilybarometriin vastanneista 27 % olivat tyytymättömiä talvikunnossapitoon:

Mitä osa-alueita tulisi siis parantaa?

44 %
Aurauksen aloituksen 

nopeus
55 % Liukkauden 

torjuminen

50 %
Sohjon 

poistaminen

30 % 
Aurauksen 
lopputulos

10 % Lumen 
varastointi

Lähde: Pyöräilybarometri 2017



• Ympärivuotuisen jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen.

• Uuden talvikunnossapitomenetelmän opetteluja sekä vaihtoehtoisiin menetelmiin tutustuminen.

• Laadukkaamman priorisoidun talvipyöräilyreitin tuominen kaupunkiin.

• Asukkaiden ja liikkujien kehittämistarpeiden kuuleminen ja niihin vastaaminen.

Talvipyöräilypilotin tavoitteet
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Testireitin suunnittelu ja toteutus



• Harjasuolaus

• Lumenpoisto pääasiassa harjaamalla

• Liukkaudentorjunta suoritettiin pääasiassa suolaliuoksella ”Karlstadslaken” (NaCl 80 % +  CaCl2 20 %)

• Urakan kilpailutus erillisenä reittinä, sopimus muotoa 2+2 vuotta ja urakoitsija Kuntec Oy

• Runkona Wille 352c, avoharja ja Wille Optim 1500 DE-ICER –liuoslevitin (kostutetun suolan ja pestyn hiekan levitys Schmidt-

kärryllä)

Valittu menetelmä
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• Käyttäjien tarpeisiin vastaaminen

• Sepelin käyttämisen sekä polanteen muodostumisen ehkäiseminen

Urakan  tehtäväkortista:

”Pyöräreitin tulee olla lumeton ja turvallinen koko talvikauden eikä liukkautta saa esiintyä. Koko pyöräreitti tulee pitää 

yhdenmukaisessa kunnossa. Polannetta ei sallita.”

Perustelut & laatuvaatimukset harjasuolaukselle
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Reitti

(Reitti talvikaudella 2017-18)



• Kustannuksiin vaikuttavat useat asiat eikä niiden arvioiminen etukäteen ole yksiselitteistä.

• Esim. henkilöstöresurssit, kalustohankinnat, liukkaudentorjunta-aine, reitin 

ominaisuudet.

• Muiden kokemusten perusteella harjasuolauksen arvioidaan olevan 3-4 kertaa perinteistä 

pyöräteiden talvikunnossapitoa kalliimpaa (kts. taulukko).

• Turun ensimmäisen talvikauden harjasuolauskustannukset olivat arviolta 6 200 €/km eli 2-3 
kertaa perinteistä pyöräteiden talvikunnossapitoa kalliimpaa.

Kustannukset

Suunnittelua varten arvioituja kustannuksia.



Kokemukset ja kehittämiskohteet



Kuvat: Anette Korkiakangas



• Kaupunki

• Haasteita aiheuttivat paikoittain reitin hoidettavan 

osuuden leveys sekä tiedonkulku eri tahojen välillä.

• Esimerkkejä onnistumisista

• Tammi-helmikuun pidemmällä pakkaskaudella 

reitin pinta oli puhdas eikä liukkautta ollut. 

• Polanteen ehkäisemisen hyödyt olivat selvät, esim. 

sohjon epätasainen jäätyminen vältettiin. 

• Tuomiokirkkotorin luonnonkivipäällyste ei 

aiheuttanut ongelmia.

Kaupungin ja urakoitsijan kokemuksia

• Urakoitsija (Kuntec Oy)

• Henkilöstöresurssien tarve yllätti alkutalvesta:

• Useampiin toimenpidekertoihin varauduttiin, mutta 

tarve oli sitäkin suurempi. 

• Harjasuolaukseen pätee sanonta: ”Minkä taakseen 

jättää, sen edestään löytää.”

• Betonilaattojen jäätyminen

• Suolaliuoksen kiteytyminen

• Tonttiliittymät

Molemmat osapuolet luonnehtivat kokeilua 

tervetulleeksi ja toteavat ensimmäisen talven olleen 

odotetusti monipuolinen oppimisprosessi.



• Positiiviset

• Sula ja puhdas tienpinta, turvallisuus, toive 

laajenemisesta ja vakiintumisesta.

• Negatiiviset

Toteutus: Liukkaus, hoidettava leveys, lumi 

(kasat, vallit, paakut, jne.)

Menetelmä: Suolan haittavaikutukset ja 

käyttäminen liukkaudentorjunnassa pyöräteillä

• Testireitin laatua verrattiin muihin reitteihin.

• Kävelijät ja juoksivat antoivat myös hyvää palautetta.

• Harjauksen laatu ja jalkakäytävien hoito koettiin lisäksi 

tärkeiksi. Näissä on kehitettävää seuraaville talville.

Yleinen palaute (palautepalvelu)



• 24 ohjeistettua vapaaehtoista, havainnoit arkimatkoilla ja aktiivisuus olosuhteiden muuttuessa

• Yhteenvetoraportti

• Musta jää vaikea havaita

• Testireitti puhdas ja kuiva pitkän pakkaskauden ajan, muualla epätasaista jäätynyttä 

sohjoa

• Paikoin reitin kapeus ja jalankulkijat

• Reaaliaikainen tieto

• Korroosio ja sotku (”Pyöränosien korroosion suhteen pyöräilijöiden kokemukset 

poikkesivat jyrkästi”)

Suljettu palaute &Turun Polkupyöräilijät ry (Turpo)

”Kokonaisuutena jokainen vapaaehtoinen koki harjasuolauksen edut haittoja merkittävästi 

suuremmiksi ja suhtautuu menetelmään tienpidon näkökulmasta positiivisesti.”



TÄRKEÄÄ! Suljetun ryhmän palautteet keskittyivät selvästi enemmän toteutuksen arviointiin kuin 

menetelmään. Vapaaehtoiset aktivoituivat olosuhteiden muuttuessa. Taulukkoihin on koottu 

huomautukset/havainnot, kaikki eivät ole suoraan vikailmoituksia. Taulukoilla pyrittiin 

havainnollistamaan reitillä liikkuvien havaintoja. Tarkemmat linjaukset vaativat lisätarkastelua.

Vapaaehtoisten havaintoja



• Tienpinnan lämpötila, 

jäätymispiste, kitka, jään 

osuus ja suolamäärä

• Mittausdataa oli mahdollista 

seurata reaaliajassa

• IRS31Pro-UMB -kelisensori

Tehdyt mittaukset reitillä

Mittaustulosten InfraWEB-kelipalvelun mahdollisti Suomen Kuntotekniikka Oy.

Palvelun tuotti Logmore Oy.



• West Coast Road Masters Oy

• Esim. kitka, tienpinnan 

olosuhteet ja lämpötila

• Monipuolinen mittausdata eri 

olosuhteissa

• Vertailudataa reitin ulkopuolelta

• RCM411TM-kelianturi, 

RTS411/RTS411SA 

(pintalämpötila-anturi) ja 

µTECTM-kitkamittari (Teconor

Oy)

Tehdyt mittaukset reitillä
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(Palvelu: Mobile Road Condition MapTM -palvelu. Mittausdata: West Coast Road Masters Oy)



Talvikausi 2018-19

• Erityishuomiota reitin leveyteen, 

tiedonkulkuun sekä 

toimenpiteiden ajoitukseen.

• Kaupungin vastaanottamiin 

ehdotuksiin pohjautuen pieniä 

muutoksia.

Kaikki tahot huomioiden laajennusta 

toivottiin tulevaisuudessa erityisesti 

tärkeimmillä pyöräilyreiteillä ja 

sisääntuloväylille.

Jatkokehitys
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Itäinen Rantakatu ennen testireittiä ja sen aikana.



KIITOS!

Yhteydenotot jatkossa:

Heidi Jokinen
Katuinsinööri

heidi.jokinen@turku.fi
050 464 8683

Uutinen ja kokonaisvaltainen raportti:

https://www.turku.fi/uutinen/2018-07-04_talvipyorailyn-testireitti-
oli-tervetullut-ja-opettavainen-kokeilu 
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