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Asemakaava-alueiden katujen kunnossapitovelvollisuus kuuluu
Limingan kunnalle. 

Tontille johtavan kulkuväylän kunnossapidosta vastaa tontin
omistaja tai vuokraaja.  Erityisesti on huomattava, että myös
tonttien kulkuväylien liittymien kohdalle tulevien aurausvallien
poisto kuuluu kunnossapitolain mukaan tontin omistajalle tai
vuokraajalle. Lisäksi postilaatikkojen edustalla olevat
aurausvallit kuuluvat postilaatikon omistajan vastuulle.

Yksityisteiden tiekunnille Limingan kunta on päättänyt
tarjota lomakkeella haettavaa aurauspalvelua ja 

Yleisten teiden ja niiden kevyenliikenteenväylien
kunnossapidosta vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. 

ympärivuotista kunnossapitoa.



Talvikunnossapito sisältää ne toimenpiteet, joilla väylät pidetään liikenteen
tarpeiden mukaisessa tyydyttävässä kunnossa ja turvallisina:

Lumen ja jään poisto, kadun pinnan tasaisena ja puhtaana pitäminen,
liukkaudentorjunta ja kuivatuksesta huolehtiminen ovat näitä lain
edellyttämiä toimenpiteitä.

Kaava-alueiden kaduilla talvikunnossapitoon
kuuluu lumenauraus, polanteiden poisto ja
hiekoitus. Polanne tasataan, kun urasyvyyttä tai
epätasaisuutta on yli 3 cm ja kevyenliikenteen-
väylillä 2 cm. Jalankulku- ja pyöräilyväylien auraus
ja polanteen tasausjälki tehdään karhennetuksi.



ELY-keskus kunta yksityinen
Palautteet:
Tienkäyttäjän Linja, p. 0200 2100

Palautteet:
http://www.liminka.fi/sivu/fi/palaute/





Kirkonkylän ja Tupoksen kaava-alueiden
aurausalueet on luokiteltu tärkeysjärjestyksessä
useampaan osaan seuraavanlaisesti:

1. Luokan kohteet: Kaava-alueen kokoojaväylät ja
kevyenliikenteenväylät

2. Luokan kohteet: Kaava-alueen muut kadut

3. Luokan kohteet: Kaava-alueen yksityisten kujat
ja pihat (aurauspalvelu), puistojen ja leikkikenttien
kulkuväylät



Talvikunnossapito sisältää ne toimenpiteet, joilla väylät pidetään liikenteen
tarpeiden mukaisessa tyydyttävässä kunnossa ja turvallisina:

Lumen ja jään poisto, kadun pinnan tasaisena ja puhtaana pitäminen,
liukkaudentorjunta ja kuivatuksesta huolehtiminen ovat näitä lain
edellyttämiä toimenpiteitä.

Ala-Temmeksen kaava-alueella ei ole tärkeysjärjestystä.

Auraus aloitetaan kaava-alueilla sateen loppumisen jälkeen tai
kun lunta on satanut tai kertynyt 3 cm. Ensin aurataan
luokkaan 1 kuuluvat kohteet, tämän jälkeen luokkaan 2
kuuluvat kohteet ja viimeisenä luokan 3 kohteet. 

Luokkaan 1 kuuluvat alueet aurataan etupäässä aamuun
mennessä ja muut alueet kuuden tunnin kuluessa sateen 
 päättymisestä. Hiekoitus aloitetaan ennakoiden liukkautta tai
viimeistään heti, kun keli on liukas.



Talvikunnossapito sisältää ne toimenpiteet,
joilla väylät pidetään liikenteen tarpeiden
mukaisessa tyydyttävässä kunnossa ja
turvallisina:

Lumen ja jään poisto, kadun pinnan tasaisena
ja puhtaana pitäminen, liukkaudentorjunta ja
kuivatuksesta huolehtiminen ovat näitä lain
edellyttämiä toimenpiteitä.

Teiden, katujen ja kujien
talvikunnossapidon velvollisuuksien
jaosta on säädetty laissa kadun ja
eräiden yleisten alueiden
kunnossapidosta.
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