
Työnäytökset 
 

1§ 
Talvitiepäivien työnäytökset järjestää Suomen Tieyhdistys yhteistoiminnassa Talvitiepäivien 
järjestelytoimikunnassa olevien tahojen kanssa. 
 

2§ 
Työnäytösten tarkoituksena on antaa kuva niissä esitettävien teiden ja katujen 
kunnossapitokoneiden, -välineiden ja menetelmien tarkoituksenmukaisuudesta, antaa viitteitä ja 
herätteitä niiden kehittämiseksi sekä kannustaa kaluston suunnittelua ja valmistusta. 
 

3§ 
Näytökset käsittävät: 
- koneiden ja laitteiden julkisen esittelyn  
- arvostelulautakunnan määräämät työsuoritukset 
 

4§ 
Työnäytöksiä varten koneet ja laitteet ryhmitellään seuraavasti:  
 
1 Lumen- ja sohjonraivauskalusto  
1.1 Autoaurat 
1.2 Muun kaluston aurat  
1.3 Sohjoterät  
1.4 Lumilingot  
1.5 Muu lumen- ja sohjonpoistokalusto 
 
2 Tienpinnan hoitokalusto  
2.1 Tiehöylät  
2.2 Alusterät ja muut terälaitteet  
2.3 Tieharjat 
 
3 Lumenkuormauskalusto 
 
4 Liukkaudentorjuntakalusto  
4.1 Hiekan ja suolan levityskalusto  
4.2 Muu liukkaudentorjuntakalusto 
 
5 Muu kunnossa- ja puhtaanapitopitokalusto 
 
6 Tarvikkeet ja varusteet  
6.1 Tiekoneiden terät  
6.2 Renkaat ja liukuesteet  
6.3 Muut tarvikkeet ja varusteet 
 
7 Erikoiskalusto ja – ajoneuvot 
 

5§ 
Arvostelulautakunnan muodostaa Suomen Tieyhdistyksen kutsumaa jäsenet seuraavasti:  
- Liikenne- ja viestintäministeriön edustaja 
- Puolustusvoimain edustaja  
- Liikenneviraston  edustaja 
- Pohjoismaiden Tieteknillisen Liiton edustaja  
- Teknillisen Korkeakoulun edustaja  
- Suomen kuntatekniikan yhdistyksen edustaja  



- Moottoriliikenteen Keskusjärjestön edustaja  
- Suomen Tieyhdistyksen edustaja arvostelulautakunnan puheenjohtajana 
 
Arvostelulautakunta voi kutsua sihteerin ja muita asiantuntijoita. 
 

6§ 
Arvostelulautakunta päättää diplomien ja mahdollisten palkintojen antamisesta. Diplomi annetaan: 
- tärkeästä tai merkittävästä tuote- tai menetelmäuutuudesta  
- poikkeuksellisen hyvästä työsuorituksesta tai 
- muusta arvostelulautakunnan harkitsemasta syystä  
 
Koneille, laitteille ja menetelmille voidaan antaa myös palkintoja. Ne ovat luonteeltaan 
kunniapalkintoja. Palkitsemisella ei tarkoiteta koneiden ja laitteiden luokittamista keskinäiseen 
paremmuusjärjestykseen. 
 
Diplomi tai palkinto voidaan antaa myös kunnossapidon ja erityisesti talvikunnossapidon koneiden, 
välineiden tai menetelmien kehittämisessä ansioituneelle henkilölle tai toiminimelle. 
 
Työnäytösten selostukset ja palkintojen jako julkaistaan Suomen Tieyhdistyksen julkaisussa. 
 

7§ 
Kuhunkin ryhmään kuuluvien koneiden ja laitteiden työsuoritukset tapahtuvat mahdollisimman 
vertailukelpoisissa olosuhteissa työnäytösten järjestäjän tai arvostelulautakunnan määräämällä 
tavalla. 
 

8§ 
Työsuoritusten yleiset arvosteluperusteet, jotka arvostelulautakunta tarkemmin määrittää 
paikalliset olosuhteet huomioon ottaen, ovat:  
- työn laatu 
- työnopeus  
- työ- ja liikenneturvallisuus  
- vaikutukset ympäristöön 
 

9§ 
Työnäytösten järjestämisestä ilmoitetaan Suomen Tieyhdistyksen julkaisussa sekä kirjeitse kaikille 
edellisten Talvitiepäivien työnäytöksiin, esittelyihin tai näyttelyihin osallistuneille. 
 
Osallistumiskutsussa ilmoitetaan, mille kone- tai laiteryhmälle työnäytös voidaan järjestää muun 
muassa sää- ja lumisuhteet sekä suorituspaikan tarjoamat mahdollisuudet huomioon ottaen. 
 

10§ 
Osallistumisesta työnäytöksiin, esittelyihin tai näyttelyihin voidaan periä osanottomaksu, jonka 
suuruuden tai määräämisperusteet Suomen Tieyhdistyksen hallitus vahvistaa. Osanottomaksu on 
suoritettava osanottokutsussa ilmoitettuun määräaikaan mennessä ja siinä mainitulla tavalla. 
 

11§ 
Osanottoilmoituksen katsotaan sisältävän myös sen, että osanottaja hyväksyy nämä säännöt ja 
tyytyy arvostelulautakunnan päätöksiin. 


