
 

  TALVIKUNNOSSAPIDON PALVELUKUVAUS 

 

SOPIMUSKOHDE: Himmeli 

 

LAATUTASOLUOKKA 1 

 

  Yleistavoitteet 

 

Sovittujen toimitusaikojen jälkeen, mikäli uusi pyry tai liukkaus ei välittömästi 

tulosta sotke, sopimusalueella ei ole irtolunta, sohjoa tai loskaa. Kulkualueet 

ovat jalalle pitävät ja tasaiset, tärkeimmät kulkureitit roska-aitaukseen, 

pysäkeille ja paikoitusalueille on aukaistu eikä ajoliittymissä ole näkyvyyttä 

haittaavia lumivalleja. 

Tulostavoitteet 

 

Laatutasojen tavoitearviot ovat suosituksia ja niitä voidaan muuttaa asiakkaan 

toivomusten mukaan. 

 

LAATUTASO 1 

Työt käynnistetään, kun lunta on satanut 4 cm. Lumet kasataan 

asemapiirroksen mukaisiin kohtiin. Kohde tulee olla aurattu klo 6.30 

mennessä. Työt tulee suorittaa siten, että tarpeetonta polannetta ei synny. 

Lisäpalvelut 

Lumen poisajo sovitaan erikseen. 

Sallitut tavoitearvopoikkeamat 
Pitkäaikaisen poikkeuksellisen pyryn aikana tai jälkeen sallitaan edellä 

mainituista tuloksista poikettavan. 

 

Huomautukset 
Illalla ja työllä tapahtuneen lumipyryn tai tuiskun jälkeen konetyöt 

käynnistetään kohteessa aikaisintaan klo 4.30, sääolosuhteet huomioiden. 

 

Jotta mahdolliset korvausvaatimukset voitaisiin näyttää toteen, työssä 

aiheutuneista vahingoista on ilmoitettava välittömästi. 

 

Seurantaraportit ja valitukset 
Mikäli tuloksesta valitetaan, toimeksisaaja antaa selvityksen kyseisen työn 

suorittamisesta. 



 

TALVIKUNNOSSAPIDON PALVELUKUVAUS 

 

SOPIMUSKOHDE: Tiilikankaan päiväkoti 

 

LAATUTASOLUOKKA 1 

 

  Yleistavoitteet 

Sovittujen toimitusaikojen jälkeen, mikäli uusi pyry tai liukkaus ei välittömästi 

tulosta sotke, sopimusalueella ei ole irtolunta, sohjoa tai loskaa. Kulkualueet 

ovat jalalle pitävät ja tasaiset, tärkeimmät kulkureitit roska-aitaukseen, 

pysäkeille ja paikoitusalueille on aukaistu eikä ajoliittymissä ole näkyvyyttä 

haittaavia lumivalleja. 

Tulostavoitteet 

 

Laatutasojen tavoitearviot ovat suosituksia ja niitä voidaan muuttaa asiakkaan 

toivomusten mukaan. 

LAATUTASO 1 

Työt käynnistetään, kun lunta on satanut 4 cm. Lumet kasataan 

asemapiirroksen mukaisiin kohtiin. Kohde tulee olla aurattu klo 7.00 

mennessä. Viikonloppuisin ei aurata. Työt tulee suorittaa siten, että 

tarpeetonta polannetta ei synny. 

 

Sallitut tavoitearvopoikkeamat 
Pitkäaikaisen poikkeuksellisen pyryn aikana tai jälkeen sallitaan edellä 

mainituista tuloksista poikettavan. 

Lisäpalvelut 

Lumen poisajo sovitaan erikseen. 

Huomautukset 
Illalla ja työllä tapahtuneen lumipyryn tai tuiskun jälkeen konetyöt 

käynnistetään kohteessa aikaisintaan klo 3.00, sääolosuhteet huomioiden. 

 

Jotta mahdolliset korvausvaatimukset voitaisiin näyttää toteen, työssä 

aiheutuneista vahingoista on ilmoitettava välittömästi. 

 

Seurantaraportit ja valitukset 
Mikäli tuloksesta valitetaan, toimeksisaaja antaa selvityksen kyseisen työn 

suorittamisesta. 


