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Valtion kunnossapitämillä asfalttipäällysteillä käytetään tällä hetkellä 3 vuoden takuuaikaa. 
Väylävirasto ja ELY-keskukset harkitsevat nykyisen takuuajan pidentämistä, jotta uusien päällys-
teiden laatu parantuisi ja käyttöikä pidentyisi. Takuuajan pidentämisen vaikutuksia ei ole aiemmin 
tutkittu, joten tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää takuuajan pidentämisen vaikutuksia tien-
päällystysurakoiden suunnitteluratkaisuihin sekä urakan toteutuksen ja takuun aikaiseen toimin-
taan. 

Työ koostuu teoriaosuudesta ja tutkimusosasta. Teoriaosuus tehtiin kirjallisuusselvityksenä, 
jota täydennettiin asiantuntijahaastatteluilla. Tutkimusosassa analysoitiin Väyläviraston toimitta-
man laatumittausaineiston avulla uusien päällysteiden vauriotyyppejä ja -määriä. Vaurioita ver-
tailtiin kuntomittaushistoriaan ja laatumittaustuloksiin, joiden perusteella arvioitiin vaurioiden syn-
tyyn vaikuttavia tekijöitä. Vaurioita kartoitettiin myös maastokäynneillä. 

Tutkimusaineisto koostui lämpökamerakohteista vuosilta 2015–2018. Lämpökamerakohteissa 
oli käytetty normaalien laatumittausten lisäksi lämpökameraa päällystystyön aikana. Lisäksi tut-
kittiin kuulamyllykohteita vuodelta 2017, joissa kuulamyllyarvoja oli tutkittu päällystekiviainek-
sesta, asfalttirouheesta sekä asfalttimassasta. Kaikki aineistot esikäsiteltiin ja tuotiin päällekkäin 
niin tarkasti kuin oli mahdollista. Lisäksi lämpökameran riskialueprosenteista luotiin neljä riski-
luokkaa siten, että pienin luokka oli 0 ja suurin 3. Suurin luokka tarkoittaa, että 100 m:n matkalla 
levitetyn asfaltin riskialueprosentti oli > 10 %. Tutkimusaineisto koostui lämpökamera- ja kuula-
myllytietojen lisäksi kohde- ja työvirheluetteloista sekä päällystetutkauksien ja PTM-mittauksien 
tuloksista. 

Tutkituissa lämpökamerakohteissa urautumisnopeus suureni päällystämisen jälkeen noin 52 
%:lla tarkastelluista kohteista verrattuna urautumisnopeuteen ennen päällystystä. Suurin osa koh-
teista urautuu huonoon kuntoluokkaan noin 6–11 vuodessa, mikä vastaa noin 1,4–2,7 mm/v urau-
tumisnopeutta. Tuloksissa havaittiin myös liikennemäärän vaikutus urautumisnopeuteen, sillä to-
della vilkasliikenteisellä tiellä huono kuntoluokka saavutetaan reilussa 3 vuodessa, mikä vastaa 
noin 5 mm/v urautumisnopeutta. Lämpökamerakohteiden suurempi riskiluokka ei vaikuttanut 
urautumisnopeuden kasvuun. Kuulamyllykohteiden urautumisnopeus pienentyi päällystämisen 
jälkeen valtaosalla kohteista. Suurin osa kohteista urautuu huonoon kuntoluokkaan noin 12–18 
vuodessa, mikä vastaa noin 1,0–1,4 mm/v urautumisnopeutta. 

Tulosten mukaan epätasaisuutta mittaavat IRI4-arvot vaihtelivat SMA-päällysteillä huomatta-
vasti AB-päällysteitä vähemmän. Maastokäynneillä havaittiin päällystämisen työvirheistä ja alem-
pien rakennekerrosten kunnosta aiheutuvia vaurioita sekä risteysalueille muodostuvia vaurioita. 
Lämpökameran riskiluokan mukaan riskiluokan 3 päällyste ei välttämättä vaurioidu pituuskalte-
vuudeltaan tasaisella ja suoralla tieosuudella, kun taas geometrialtaan epäsuotuisimmissa koh-
dissa vaurioita voi esiintyä. 

Tulosten perusteella pääteltiin, että suunnittelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota kohteisiin, 
joissa havaitaan alemmista rakennekerroksista heijastuvia vaurioita. Näillä kohteilla tulisikin hyö-
dyntää kohdekohtaisen täsmäsuunnittelun periaatteita. Lisäksi valmiin päällysteen laatuaineisto-
jen päällekkäin tarkastelua tulisi lisätä ja aineistojen tulisi olla helpommin saatavissa sekä tuota-
vissa päällekkäin vertailujen tekemiseksi. Tuloksista voitiin myös päätellä, että todella vilkkaasti 
liikennöidyillä teillä takuuaika olisi niin sanotusti ”elinikäinen”, koska ne urautuvat huonoon kun-
toluokkaan alle 5 vuodessa. Vähäliikenteisillä teillä takuuaikaa olisi mahdollista pidentää esimer-
kiksi kohteilla, joiden käyttöiäksi suunnitellaan yli 10 vuotta. Tärkeimmäksi jatkotutkimusaiheeksi 
nousi tutkimuskohteiden jatkoseuranta 1-2 vuoden kuluttua, jolloin saataisiin käsitys päällysteiden 
kunnosta lähempänä mahdollista 5 vuoden takuuaikaa. 
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ABSTRACT 

Niko Väätäinen: Asphalt pavements warranty period – Monitoring of rutting and damages 
Master’s Thesis 
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Asphalt pavements maintained by the Finnish state currently have a 3-year warranty period. 
The Finnish Transport Agency and regional Centres for Economic Development, Transport and 
the Environment are considering extending the current warranty period in order to improve the 
quality and service life of the new pavements. The effects of extending the warranty period have 
not been studied before. The aim of this study was to find out the effects of extending the warranty 
period on design solutions selected and actions performed during the construction and warranty 
period in the road paving maintenance contracts. 

This study consists of a theoretical part and a research part. The theoretical part was done as 
a literature review supplemented by expert interviews. In the research part, types and amounts 
of damages in new pavements were analyzed by using the quality measurement data provided 
by The Finnish Transport Agency. The factors influencing on the damages was evaluated by 
studying the historical data of the pavement condition and the results of the quality measure-
ments. Damages were also surveyed during the field visits. 

The research material consisted of thermal camera sites from years 2015–2018. On the ther-
mal camera sites in addition to normal quality measurements a thermal camera was used during 
the paving work. From the year 2017 it was selected test sites where the Nordic studded tyre 
abrasion values had been studied from asphalt aggregates, recycled asphalt and asphalt masses. 
All data and documents were prepared and aligned as accurately as possible. Also four risk clas-
ses were created from thermal camera risk area percentages with the smallest class being 0 and 
the biggest 3. The biggest class means that the risk area percentage of 100 meters paved asphalt 
was > 10 %. The research material also contained information about the sites and their work error 
lists as well as the results of ground-penetrating radar and level of service measurements. 

In the studied thermal camera sites the rutting speed increased after new pavement in 52 % 
of the studied sites compared to the rutting speed before the new pavement. Most of the sites will 
be in bad condition in 6–11 years which corresponds to a rutting speed of 1,4–2,7 mm/y. The 
results also showed an effect of the traffic volume on the rutting speed since on busy roads a bad 
condition is achieved during 3 years after the new pavement. This corresponds to a rutting speed 
of 5 mm/y. The risk class had no effect on the increase of the rutting speed. The rutting speed of 
abrasion sites decreased after the new pavement at most sites. Most of the sites will be in bad 
condition in about 12–18 years which corresponds to a rutting speed of 1,0–1,4 mm/y. 

According to the results the IRI4 values measuring the roughness varied significantly less with 
SMA pavements than with the AB pavements. During the field visits damages caused by errors 
in paving work and structural layers beneath the pavement as well as damages in the intersection 
areas were noticed.  When the thermal camera risk class is 3 the risk for the pavement damage 
in a geometrically flat and straight section of the road is less than in geometrically challenging 
sections as intersections. 

According to the results it was concluded that special attention should be paid to the design of 
sites where damages in the lower structural layers beneath the pavement is noticed. These sites 
should be designed using site-specific planning. It was also noticed that the different pavement 
quality data and documents should be evaluated and compared together. The availability and 
comparability of the quality data and documents should also be easier. It was also be concluded 
that on busy roads the warranty period would be so called “lifetime” as they rut into bad condition 
in less than 5 years. On low-traffic roads it would be possible to extend the warranty period when 
the planned service life is more than 10 years. The most important topic of further study was to 
evaluate the conditions of these sites again after 1–2 years. This would provide a broader analysis 
of the condition of the pavement closer to the 5-year warranty period. 

 
Keywords: asphalt pavement, rutting, damage, warranty period, thermal camera 
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1. JOHDANTO 

Pitkään kasvaneen korjausvelan seurauksena yhä useampi maantie luokitellaan kunnol-

taan joko erittäin huonoksi tai huonoksi. Valtioneuvoston liikenneväylille vuosille 2016–

2018 myöntämä 600 miljoonan euron lisärahoituspaketti pysäytti korjausvelan kasvun ja 

rahoituksen ansiosta maanteitä päällystettiin hieman aikaisempia vuosia enemmän. 

Vuonna 2019 päällystysohjelma oli taas ennätyksellisen pieni, 1 734 km, minkä seurauk-

sena huonokuntoisten teiden arvioitiin lisääntyvän noin 600 km:llä. Tämän lisäksi Liiken-

nevirasto arvioi Perusväylänpito ja liikenneväylien korjausvelkaohjelma 2016–2018 väli-

raportissaan, että päällysteiden nykytilan säilyttäminen koko maantieverkolla vaatisi vuo-

sittain vähintään 4 000 km:n uudelleenpäällystysohjelman. Tämä on saavutettu viimeksi 

vuonna 2005. 

Jotta korjausvelka saadaan vuosi vuodelta pienentymään kohtuullisin kustannuksin, on 

myös tulevien asfalttipäällysteiden laadun parannuttava ja käyttöiän pidennyttävä. Laa-

dukkailla ja kestävillä asfalttipäällysteillä sekä oikeilla suunnitteluratkaisuilla estetään 

tien rakenteen vaurioituminen. Rakenteen vaurioitumisesta aiheutuvien korjaustöiden 

kustannukset ovat huomattavasti suuremmat kuin pelkästä uudelleenpäällystämisestä 

aiheutuvat kustannukset. Suoran korjauskustannussäästön lisäksi liikenteen turvallisuus 

paranee ja liikenteestä aiheutuvat päästöt vähentyvät. 

Valtion kunnossapitämillä asfalttipäällysteillä käytetään tällä hetkellä 3 vuoden takuuai-

kaa, jonka aikana urakoitsija on omalla kustannuksellaan velvollinen korjaamaan pääl-

lysteeseen syntyvät vauriot. Väylävirasto ja ELY-keskukset harkitsevat nykyisen 3 vuo-

den takuuajan pidentämistä, jotta uusien päällysteiden laatu parantuisi ja käyttöikä pi-

dentyisi. Takuuajan pidentämisen vaikutuksia ei ole aiemmin tutkittu, joten tämän diplo-

mityön tarkoituksena on selvittää takuuajan pidentämisen vaikutuksia tienpäällystysura-

koiden suunnitteluratkaisuihin sekä urakan toteutuksen ja takuun aikaiseen toimintaan. 

Työn tuloksena syntyy tietoa uusien asfalttipäällysteiden vauriomääristä ja -tyypeistä 

verrattuna laatumittaustuloksiin ja kuntomittaushistoriaan. Tulokset analysoidaan ja tu-

loksien perusteella arvioidaan vaurioitumiseen vaikuttavat tekijät. Työssä arvioidaan 

myös takuuajan pidentämisen vaikutuksia, joiden perusteella syntyy kehitys-/muutoseh-

dotuksia toimintatapoihin sekä laatuvaatimuksiin ja niiden mittaustapoihin. 
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Työ koostuu teoriaosuudesta sekä tutkimusosasta. Teoriaosuus tehdään kirjallisuussel-

vityksenä ja siinä esitellään työn ymmärrettävyyden kannalta tarpeelliset tiedot Suomen 

asfalttipäällysteistä, päällysteen vaurioitumisesta ja tienpäällystysurakoinnista. Näiden 

lisäksi päällystysurakoiden laatuvaatimuksia ja takuuajan käytäntöjä selvitetään kirjalli-

suuden sekä asiantuntijahaastatteluiden avulla. Tutkimusosassa analysoidaan Väylävi-

raston toimittaman mittausaineiston avulla uusien päällysteiden vauriotyyppejä ja -mää-

riä. Vaurioita vertaillaan kuntomittaushistoriaan ja laatumittaustuloksiin, joiden perus-

teella arvioidaan vaurioiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Tuloksia täydennetään maas-

tokäynneillä takuuajan loppupuolella olevissa päällystystyökohteissa, joissa kiinnitetään 

erityistä huomiota päällysteisiin syntyneisiin vaurioihin. Työ on rajattu koskemaan valtion 

kilpailuttamia ja kunnossapitämiä tienpäällystysurakoissa tehtyjä asfalttipäällysteitä. 
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2. ASFALTTIPÄÄLLYSTEET SUOMESSA 

2.1 Suomen maantieverkko 

Suomen tieverkon pituus on noin 454 000 km sisältäen maantiet, kunnalliset katuverkot 

sekä yksityistiet. Valtion eli Väyläviraston ja alueellisten ELY-keskusten vastuulle kuulu-

vat maantiet, joita on yhteensä noin 78 000 km. Maantiet jakautuvat tien toiminnallisen 

luokituksen mukaan valta-, kanta-, seutu-, ja yhdysteihin. Suurin osa tiepituudesta on 

seutu- ja yhdysteitä, sillä valta- ja kantateitä on noin 17 % koko maantiepituudesta. Lii-

kenne- ja viestintäministeriön asetus vuoden 2018 lopussa määritteli maanteiden pää-

väyliksi tiet (kuva 1), joilla kulkee yli 6 000 ajoneuvoa ja yli 600 raskaan liikenteen ajo-

neuvoa vuorokaudessa. Lisäksi pääväyliksi määriteltiin maantiet, joiden kuuluminen 

pääväyläverkkoon on verkon yhdistävyyden ja verkostomaisuuden kannalta tärkeää. 

(Väylävirasto 2019a; Väylävirasto 2019b.) 

 

Kuva 1. Maanteiden pääväylät (Väylävirasto 2019b). 



4 
 

Maantiepituudesta asfalttipäällysteisiä teitä on noin 50 000 km ja sorapintaisia noin 

28 000 km. Asfalttipäällysteet jakaantuvat kivimastiksiasfalttiin ja asfalttibetoniin, joita on 

22 000 km sekä pehmeään asfalttibetoniin, joita on 28 000 km. Valta- ja kantatiet ovat 

kokonaan asfalttipäällysteisiä ja seututeistä asfalttipäällysteisiä on 97 %. Yhdysteistä as-

falttipäällysteisiä on 47 % sorateiden osuuden ollessa 53 %. (Traficom 2019.) 

Maantieverkon vuosittaiset asfalttipäällystyspituudet ovat vaihdelleet vuosittain 1 734 

km:stä lähes 6 500 km:n, kuten kuvasta 2 havaitaan. Vuoden 2019 päällystyspituus oli 

selkeästi edellisiä vuosia pienempi ja samalla koko tilastointihistorian pienin. (SVT 2020; 

Traficom 2019.) Vuonna 2020 päällystetään arvion mukaan noin 4 000 km, joka on pisin 

määrä sitten vuoden 2005 (Väylävirasto 2020a). Liikennevirasto (2017) arvioi Perus-

väylänpito ja liikenneväylien korjausvelkaohjelma 2016–2018 väliraportissaan, että pääl-

lysteiden kunnon nykytilan säilyttäminen koko maantieverkolla vaatisi vuosittain vähin-

tään 4 000 km:n uudelleenpäällystysohjelman. Kuvasta nähdään, että tähän on päästy 

viimeksi vuonna 2005. Mikäli vuoden 2020 ennuste toteutuu, päästään 4 000 km:n ra-

jaan ensimmäistä kertaa 15 vuoteen. 

 

Kuva 2. Maantieverkon asfalttipäällystyspituudet vuosina 1960 – 2020 (muokattu läh-
teistä SVT 2020; Traficom 2019; Väylävirasto 2020a). 4 000 km:n raja esitetään punai-
sella katkoviivalla. 
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Huonokuntoisten päällysteiden määrä on ollut kasvussa koko maantieverkolla vuodesta 

2011 lähtien. Vuonna 2019 pituuden arvioitiin nousevan 576 km:llä. Päätieverkon osalta 

kehitys pysähtyi hetkeksi vuosina 2014–2017, mutta tämän jälkeen huonokuntoisten 

päällysteiden määrä lähti uudelleen nousuun (kuva 3). (Väylävirasto 2019c.) 

 

Kuva 3. Huonokuntoisten päällysteiden kehitys (Väylävirasto 2019c). 

2.2 Joustava päällysrakenne 

Tierakenne koostuu alus- ja päällysrakenteesta. Alusrakenteen tarkoituksena on muo-

dostaa sen päälle tulevalle päällysrakenteelle tasalaatuinen, kantava ja painumaton 

alusta. Päällysrakenteen tarkoituksena on puolestaan ottaa vastaan liikenteestä aiheu-

tuvat kuormitukset ja jakaa ne mahdollisimman tasaisesti alusrakenteelle. Päällysraken-

teet voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin: jäykät päällysrakenteet, puolijäykät päällysra-

kenteet ja joustavat päällysrakenteet. Suomessa käytetään yleisimmin joustavaa pääl-

lysrakennetta (kuva 4). Joustavan päällysrakenteen päällyste on bitumilla sidottu, kun 

taas puolijäykässä sidotun päällysteen lisäksi sidottuja ovat kantava ja/tai jakava kerros. 

Jäykät päällysrakenteet ovat betonipäällysteisiä, joissa kulutuskerros ja kantava kerros 

ovat betonisia. (Belt et al. 2002; Ehrola 1996.) 
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Kuva 4. Tavanomainen joustava päällysrakenne (Belt et al. 2002). 

Kulutuskerroksen toiminallisena tehtävänä on toimia turvallisena, miellyttävänä ja talou-

dellisena pintana tienkäyttäjille tien koko suunnitellun elinkaaren ajan. Päällysteen ra-

kenteellisena tehtävänä on puolestaan tarjota koko tierakenteelle mahdollisimman ve-

denpitävä pinta, jotta sitomattomat rakennekerrokset pysyisivät kuivina. Sidotut päällys-

teet lisäävät myös päällysrakenteen yläosan jäykkyyttä, minkä vuoksi ne pienentävät 

alemmille kerroksille liikennekuormasta välittyviä pystysuoria rasituksia ja jakavat ne laa-

jemmalle alueelle kuin sitomattomat materiaalit. Tämän lisäksi sidotut päällysteet vas-

taanottavat liikenteestä aiheutuvia vetorasituksia, jotka ovat suurimmillaan tieraken-

teessa nimenomaan päällysrakenteen yläosissa. (Belt et al. 2002; Ehrola 1996.) 

Kantavan ja jakavan kerroksen tehtävänä on muodostaa päällysteelle niin kantava 

alusta, etteivät päällysteen vetorasitukset kasva liian suuriksi. Lisäksi kerrosten tulee ja-

kaa liikenteestä aiheutuvat kuormitukset riittävän laajalle alueelle siten, etteivät alusra-

kenteeseen kohdistuvat rasitukset kasva liian suuriksi. Kantavan kerroksen tehtävänä 

on myös tarjota päällysteelle oikeanmuotoinen alusta. Jakava kerros huolehtii myös koko 

päällysrakenteen kuivatuksesta, sillä se katkaisee kapillaarisen veden nousun ja ohjaa 

tierakenteeseen pääsevät vedet pois päällysrakenteesta. Kantava kerros voidaan raken-

taa kokonaan sitomattomasta materiaalista tai yläosassa voidaan käyttää sidottua ma-

teriaalia, kuten esimerkiksi kantavan kerroksen asfalttibetonia. Jakava kerros rakenne-

taan sitomattomasta materiaalista. (Belt et al. 2002; Ehrola 1996.) 

Suodatinkerros kasvattaa päällysrakenteen routimatonta paksuutta, jolloin suodatinker-

ros pienentää ja tasaa routimisesta aiheutuvia routanousuja. Lisäksi suodatinkerros es-

tää alus- ja päällysrakenteiden sekoittumista sekä katkaisee veden kapillaarisen nousun 

ylempiin rakennekerroksiin. (Belt et al. 2002; Ehrola 1996.) 
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2.3 Yleisimmät päällystetyypit 

Asfalttipäällysteet koostuvat pääasiassa kiviaineksesta, bitumisesta sideaineesta ja 

mahdollisista lisäaineista. Päällysteessä esiintyy myös ilmahuokosia eli tyhjätilaa (kuva 

5). Osa uuteen asfalttimassaan käytetystä kiviaineksesta ja bitumista on mahdollista kor-

vata vanhalla asfalttipäällysteellä eli asfalttirouheella. Asfalttirouhe on murskattua tai jyr-

sittyä asfalttia, jota sekoitetaan uuden asfalttimassan joukkoon. (Asfalttinormit 2017.) 

 

Kuva 5. Kiviaineksen ja päällysteen tyhjätila (Asfalttinormit 2017). 

Tämän työn kannalta oleellisimmat päällystetyypit ovat kivimastiksiasfaltti (SMA), asfalt-

tibetoni (AB) sekä pehmeä asfalttibetoni (PAB). Eri asfalttityyppejä aikaansaadaan muut-

tamalla asfaltin raaka-aineiden keskinäisiä tilavuussuhteita esimerkiksi kuvan 6 mukai-

sesti. Kuvassa esitetyt kaksi muuta päällystetyyppiä ovat valuasfaltti (VA) ja avoin asfalt-

tibetoni (AAB). 

 

Kuva 6. Esimerkkejä eri päällystetyyppien tilavuussuhteista (ASKO 2018a). 



8 
 

Kivimastiksiasfaltti (SMA) on asfalttityyppi, joka koostuu pääosin murskatusta kiviainek-

sesta. Kiviaineksen maksimiraekoko on yleensä 16 tai 22 mm, jolloin käytetään merkin-

töjä SMA 16 tai SMA 22. Kiviaines on lähes tasarakeista ja 85-prosenttisesti kalliomurs-

ketta. Rakeisuuskäyrä on epäjatkuva ja karkean kiviainesrungon tyhjätilan täyttää stabi-

loitu mastiksi. Sideaineina voidaan käyttää tiebitumeita tai esimerkiksi polymeerimodifi-

oituja bitumeita. Bitumia sitovana lisäaineena käytetään kuitua. Kivimastiksiasfalttia käy-

tetään vilkasliikenteisten maanteiden ylimpänä päällystekerroksena, sillä se kestää par-

haiten nastarengaskulutusta. Kustannuksellisesti sen käyttö on kannattavaa ajokaistan 

liikennemäärän ollessa yli 2 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. (Asfalttinormit 2017; Liiken-

nevirasto 2018.) Kuvassa 7 esitetään SMA 16 massan rakeisuuden ohjealuekäyrä. 

 

Kuva 7. SMA 16 rakeisuuden ohjealuekäyrä (Asfalttinormit 2017). 

Asfalttibetoni (AB) on asfalttityyppi, jonka rakeisuuskäyrä on jatkuva ja sen sideaineen 

tunkeuma 25 °C:ssa on alle 250 [0,1 mm]. Tyypillisimpinä maksimiraekokoina voidaan 

pitää 11, 16 tai 22 mm, jolloin käytetään merkintöjä AB 11, AB 16 tai AB 22. Sideaineina 

voidaan käyttää tiebitumeita, polymeerimodifioituja bitumeita tai emulgoituja bitumeita. 

Asfalttibetonia voidaan käyttää vilkasliikenteisten maanteiden ylimpänä päällystekerrok-

sena, kiertoliittymissä, jalankulku- ja pyöräteillä sekä pihoilla. (Asfalttinormit 2017; Liiken-

nevirasto 2018.) Kuvassa 8 esitetään AB 16 massan rakeisuuden ohjealuekäyrä. 
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Kuva 8. AB 16 rakeisuuden ohjealuekäyrä (Asfalttinormit 2017). 

Pehmeä asfalttibetoni (PAB) on asfalttityyppi, jonka rakeisuuskäyrä on jatkuva ja sen 

sideaineen tunkeuma 25 °C:ssa on yli 250 [0,1 mm]. Sideaineina voidaan käyttää peh-

meitä tiebitumeita, viskositeettiluokiteltuja bitumeita tai fluksattuja bitumeita. Pehmeitä 

tiebitumeita sisältävää pehmeää asfalttibetonia voidaan käyttää asfalttibetonin vaihtoeh-

tona teillä, joiden liikennemäärä on enintään 2 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lisäksi 

tie ei saa olla säännöllisesti suolattava. Tyypillisimpänä maksimiraekokona voidaan pitää 

16 mm:n kiviainesta, jolloin käytetään lyhennettä PAB-B 16.  Viskositeettiluokiteltuja ja 

fluksattuja bitumeita sisältävää pehmeää asfalttibetonia voidaan käyttää varastomas-

soina paikkauksia ja väliaikaisia päällysteitä varten. Lisäksi viskositeettiluokiteltuja peh-

meitä asfalttibetoneita voidaan käyttää teillä, joiden liikennemäärä on enintään 500 ajo-

neuvoa vuorokaudessa. Tällöin tiellä ei saa olla runsaasti liittymissä kääntyviä raskaita 

ajoneuvoja. Viskositeettiluokitelluista pehmeistä asfalttibetoneista käytetään lyhennettä 

PAB-V. (Asfalttinormit 2017; Liikennevirasto 2018.) Kuvassa 9 esitetään PAB-B 16 mas-

san rakeisuuden ohjealuekäyrä. 
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Kuva 9. PAB-B 16 rakeisuuden ohjealuekäyrä (Asfalttinormit 2017). 

Maanteiden päällystyksissä vuosina 2016–2019 käytetyin asfalttityyppi on selkeästi ollut 

AB-päällyste, kuten kuvasta 10 havaitaan. Tarkasteltavina vuosina sillä päällystettiin yh-

teensä 6 778 km. Seuraavaksi käytetyin asfalttityyppi on ollut SMA-päällyste, jolla pääl-

lystettiin yhteensä 2 447 km. Koska maanteiden päällysteiden uusimisen painopiste on 

vilkasliikenteisillä teillä, vähiten on käytetty PAB-päällystettä, jolla päällystettiin yhteensä 

1 494 km. (SVT 2020.) 

 

Kuva 10. Maanteiden päällystyspituuksia eri päällystetyypeillä vuosina 2016–2019 
(muokattu lähteestä SVT 2020). 
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3. PÄÄLLYSTEEN VAURIOITUMINEN 

3.1 Tierakenteen kuormitustekijät 

Tierakenteen ja sitä kautta päällysteen vaurioitumisen kannalta keskeisintä on, minkä-

laisia rasituksia ja muodonmuutoksia eri kuormitustekijät saavat aikaan ja kuinka tiera-

kenne kestää niitä. Eri kuormitustekijät voidaan jakaa rakenteen omapainoon, ilmasto-

kuormitukseen ja liikennekuormitukseen. Tierakenteen omapainosta aiheutuvat kuormat 

ovat merkittäviä lähinnä pehmeillä pohjamailla ja kohdissa, joissa pohjamaan laatu vaih-

tuu. (Belt et al. 2002; Belt et al. 2006.) Mikäli alusrakenne on niin heikkoa, että siihen 

kohdistuvat kuormat kasvavat liian suuriksi rakenteen omapainosta, voidaan tieraken-

netta keventää erilaisin kevennysratkaisuin esimerkiksi vaahtolasimursketta tai kevytso-

raa käyttämällä (Liikennevirasto 2011). Näiden lisäksi myös työvirheet toimivat eräänlai-

sena kuormitustekijänä, jotka lisäävät esimerkiksi liikennekuormituksen vaikutusta ja 

edesauttavat näin vaurioitumista. Nämä seikat lisättynä bitumin vanhentumisella muo-

dostavat yhdessä yhteisvaikutuksen, jonka seurauksena tierakenne ja päällyste vaurioi-

tuvat. (Belt et al. 2002; Belt et al. 2006.) 

3.1.1 Liikennekuormitus 
Liikennekuormitus koostuu henkilöautoliikenteestä sekä raskaasta liikenteestä. Näistä 

raskaalla liikenteellä kuormitusvaikutus on huomattavasti suurempi kuin henkilöautolii-

kenteellä, sillä henkilöautojen aiheuttamat rasitukset näkyvät teillä ainoastaan nastaren-

kaiden aiheuttamana kulumisurana. (Belt et al. 2002.) 

Liikennekuormitus on luonteeltaan hyvin vaihtelevaa, sillä kuormitukset toistuvat satun-

naisessa järjestyksessä ja keskinäisessä suhteessa sekä satunnaisin välein. Lisäksi 

vaihtelevuutta esiintyy eri vuorokaudenaikoina, vuodenaikoina ja vuosina. Ajoneuvojen 

kuormitus välittyy tienpintaan jousituksen kautta akseleille ja siitä edelleen renkaisiin ja 

lopulta tienpintaan. Kuorman suuruuteen vaikuttavat ensisijaisesti ajoneuvon kokonais-

massa, mutta myös akselien lukumäärällä ja rakenteella sekä rengastyypillä, -paineilla 

ja renkaiden määrällä on suuri vaikutus kokonaiskuormitukseen (kuva 11). (Ehrola 1996; 

Belt et al. 2002.) Näistä tekijöistä ajoneuvojen kokonaismassaa sekä akselikuormia ja 

kokoa säädetään laissa (Virtala & Hurtig 2012). Valtioneuvoston asetuksessa 31/2019 

tarkennetaan suurimpia sallittuja kokonaismassoja ja akselikuormia yksikkö- ja paripyö-

rällisille akseleille sekä erityyppisille jousitusratkaisuille (VNa 31/2019). 
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Kuva 11. Ajoneuvon tiekuormitukseen vaikuttavat tekijät (muokattu lähteestä Ehrola 
1996). 

Liikenteestä aiheutuva liikennekuormitus alkaa ajoneuvon kokonaismassasta. Valtio-

neuvoston asetuksen 31/2019 mukaan tämän hetken ajoneuvoyhdistelmän suurin sal-

littu kokonaismassa on 76 tonnia, joka astui voimaan vuoden 2013 lopussa. Suurimmat 

sallitut kokonaismassat ovat nousseet historiassa tasaisesti, kuten kuvasta 12 havai-

taan. (VNa 31/2019.) 

 

Kuva 12. Ajoneuvon suurimman sallitun massan kehitys (muokattu lähteestä Toikka & 
Virtala 2015).  
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Ajoneuvon kokonaismassa jakaantuu ajoneuvon akseleille synnyttäen akselikuorman. 

Akselikuorman suuruuteen vaikuttavat ensisijaisesti akselien lukumäärä, akselistora-

kenne ja jousitus. Myös ajoneuvon kokonaismassan jakautuminen eri akselien välillä 

vaikuttaa kuormittavuuteen. Suomessa liikennöivän raskaan kaluston akselimäärät vaih-

televat runsaasti riippuen vetoautosta sekä mahdollisesta perävaunusta. Akselistoraken-

teena käytetään joko yksittäisakseleita tai erilaisia teliakseleita, kuten kaksi- ja kolmiak-

selitelejä. Kaksi- ja kolmiakseliteleille sallitaan tyypillisesti pienemmät akselikuormat kuin 

yksittäisakseleille, sillä teliakseleissa kuormitukset aiheutuvat nopeammassa syklissä 

kuin yksikköakseleilla. Tästä syystä teliakseleita voidaan pitää enemmän tierakennetta 

kuormittavana kuin vastaavan painoista yksikköakselia. (Ehrola 1996; Hjort et al. 2008.) 

Varin & Saarenketo (2014) kumoavat yleisen käsityksen siitä, että akselimäärän kasvat-

taminen samalla kokonaismassalla pienentäisi tiehen kohdistuva kuormituksia. Heidän 

tutkimuksensa mukaan akselimäärän kasvattaminen lisää rakennekerrosten ja/tai poh-

jamaan huokosvedenpainetta, jolloin rakennekerrosten jäykkyys pienentyy. Jäykkyyden 

pienentyminen edesauttaa päällysteen vaurioitumista. Kuormitusten jatkuessa toistu-

vasti huokosvedenpaineella ei ole aikaa tasaantua, jolloin vesi voi pumppautua jopa 

päällysteen läpi (kuva 13). Lisäksi he muistuttavat, että akselimäärän kasvattaminen li-

sää myös kuormittavien renkaiden lukumäärää samalle ajouralle. 

 

Kuva 13. Huokosvedenpaineen nousu ja pumppautuminen päällysteen läpi (muokattu 
lähteestä ROADEXa). 

Vuorimiehen et al. (2018) mukaan saman massan kuormittaessa rakennetta samassa 

ajassa 9–14 -akseliset ajoneuvoyhdistelmät aiheuttavat enemmän urautumista kuin 7-

akselit yhdistelmät, kun tierakenne on ohutpäällysteinen ja pohjamaa on heikkoa. Pak-

supäällysteisillä teillä ja kantavilla pohjamailla eivät 9–14 -akseliset yhdistelmät toden-

näköisesti aiheuta 7-akselisia yhdistelmiä enempää urautumista. Tutkimuksessa havait-

tiin myös lievää huokosvedenpaineen kohoamista täyteen lastatun rekan vaikutuksesta. 

Jousituksella vaikutetaan puolestaan tienpinnan epätasaisuuksien välittymiseen ja kuor-

mien jakautumiseen akselistoihin. Jouset voidaan karkeasti jaotella teräsjousiin ja ilma-

jousiin. Ilmajousien etuna verrattuna teräsjousiin on niiden parempi kyky vaimentaa tien 

epätasaisuuksista johtuvia dynaamisia kuormituksia, mutta hankintahinnaltaan ne ovat 
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teräsjousia kalliimmat. (Ehrola 1996.) Vuosien 2013–2014 akselimassatutkimuksen mu-

kaan ilmajouset olivat käytetympiä kuin teräsjouset (Toikka & Virtala 2015). 

Rengaskuorman suuruus on riippuvainen akselikuorman suuruudesta sekä jokaisella ak-

selilla olevien renkaiden lukumäärästä. Yleensä renkaita on akselia kohden 2 kappaletta, 

jolloin puhutaan yksikkörenkaista tai 4 kappaletta, jolloin puhutaan paripyörärenkaista. 

(Ehrola 1996.) Renkaat voidaan jaotella leveytensä mukaan seuraavasti (Belt et al. 2002; 

Wang & Roque 2011): 

• tavallinen yksikkörengas (leveys < 350 mm) 

• leveä yksikkörengas (leveys > 350 mm) 

o ”vanhan sukupolven” leveä rengas eli ”super single” -rengas 

o “uuden sukupolven” leveä rengas eli NGWB-rengas (New Generation 

Wide Base tires) 

• paripyörärengas (kuva 14). 

 

Kuva 14. Uuden ja vanhan sukupolven leveät yksikkörenkaat sekä paripyörärenkaat 
(muokattu lähteestä Greene et al. 2009). 

Super single -renkaat kehitettiin vuoden 1980 tienoilla ja niiden tyypillisimmät leveydet 

ovat 385 tai 425 mm. NGWB-renkaat puolestaan kehitettiin 2000-luvulla ja niiden tyypil-

lisimmät leveydet ovat 445–495 mm:n välillä. (Wang & Roque 2011.) 

Lopulliseen tienpintaan kohdistuvan kuormituksen suuruuteen vaikuttavat lisäksi merkit-

tävästi renkaan ja tienpinnan väliin syntyvän kosketuspinnan pinta-ala ja muoto. Koske-

tuspinta syntyy, kun kuormitettu rengas painuu tienpintaa vasten ja litistyy. Pinnan suu-

ruuteen ja muotoon vaikuttavat puolestaan muun muassa rengaskoko ja renkaisiin koh-

distuva kuorma sekä renkaan ilmanpaine (kuva 15). (Ehrola 1996.) 
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Kuva 15. Esimerkkejä erilaisista kosketuspinnoista (muokattu lähteestä COST 334). 

Renkaan ja tienpinnan väliin syntyvää kosketuspainetta ja sitä kautta eri rengastyyppien, 

-kokojen sekä -paineiden merkitystä tien kuormituksiin on tutkittu useassa tutkimuk-

sessa. Tuloksista voidaan päätellä se, että super single -renkaista tiehen aiheutuvat ra-

situkset ovat moninkertaisia verrattuna paripyöriin. Tämänkaltaisia tuloksia ovat saaneet 

ainakin Al-Qadi et al. (2004), Dessouky et al. (2014), Greene et al. (2009), Haakana 

(2014), Kurki (2019), Varin & Saarenketo (2014), Wang & Roque (2011) sekä Xue & 

Weaver (2014). Suurimmassa osassa edellä mainituista tutkimuksista tutkittiin myös 

NGWB-renkaiden aiheuttamia rasituksia ja niistä todettiin, että rasitukset ovat yhtä suu-

ria tai hieman suurempia kuin paripyörillä varustetuissa ajoneuvoissa riippuen käytetystä 

rengasleveydestä. Lisäksi tutkimuksissa korostettiin, että eri rengastyyppien vaikutukset 

korostuvat mitä ohuemmista päällystekerroksista on kyse. Päällysteisiin kohdistuvista 

kriittisistä rasituksista kerrotaan tarkemmin luvussa 3.2, mutta alla esitellään kuitenkin 

muutaman edellä mainitun tutkimuksen oleellisimpia tuloksia. 

Xuen & Weaverin (2014) tekemässä tutkimuksessa tutkittiin päällysteisiin kohdistuvia 

vetorasituksia päällysteen ylä- ja alapinnassa eri rengasleveyksillä ja päällystepaksuuk-

silla. Vetorasitusta mittaavat anturit sijoitettiin päällysteen yläpinnasta 25 mm alaspäin ja 

alapinnasta 25 mm ylöspäin. Päällystepaksuudet olivat 100 ja 200 mm. Eri rengastyyp-

pejä ja -leveyksiä olivat: 

• A = super single 425 mm 

• B = paripyörä 295 mm 

• C = NGWBT 495 mm 

• D = paripyörä 275 mm. 

Kuvasta 16 havaitaan, että päällysteen alapintaan kohdistuvat vetorasitukset ovat 100 

mm:n päällystepaksuudella rengastyypillä A eli super single -renkaalla selkeästi muita 

rengastyyppejä suuremmat. Tarkasteltaessa paripyöriä eli tyyppejä B ja D sekä C eli 
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NGWBT-renkaita keskenään ohuemmalla päällysteellä havaitaan, että tyypeissä C ja D 

ei ole suurta eroa alapinnan vetorasituksessa. Tyypissä B alapintaan kohdistuva vetora-

situs on hieman suurempi kuin tyypeillä C ja D. Paksummalla päällysteellä NGWBT-ren-

kaat aiheuttavat jopa vähemmän vetorasitusta kuin tyypin D paripyörät. Kuvasta on myös 

nähtävissä päällystepaksuuden merkitys alapintaan kohdistuviin vetorasituksiin, sillä 

ohuemmalla päällysteellä vetorasitukset ovat selkeästi suurempia kuin paksummalla 

päällysteellä. 

 

Kuva 16. Päällysteeseen kohdistuvat vetorasitukset päällysteen ylä- ja alapinnassa eri 
rengasleveyksillä ja päällystepaksuuksilla (muokattu lähteestä Xue & Weaver 2014). 

Haakanan (2014) diplomityössä tutkittiin rengastyyppien vaikutuksia sitomattomiin ra-

kennekerroksiin kohdistuviin pystyrasituksiin ja tien pinnan siirtymiin eri syvyyksillä z.  

Taulukosta 1 havaitaan, että 495 mm leveät NGWB-renkaat ovat rasitusvaikutukseltaan 

lähes yhdenvertaiset paripyörien kanssa. Tuloksista havaitaan myös super single -ren-

kaiden selkeästi korkeammat rasitusvaikutukset verrattuna muihin tyyppeihin. 

Taulukko 1. Rengastyyppien vaikutukset pystyrasitukseen ja tien pinnan siirtymään 
(muokattu lähteestä Haakana 2014). 

Rengastyyppi 
Pystyrasitus [kPa] Tien pinnan 

siirtymä 
[mm] z = 120 mm z = 230 mm z = 390 mm 

Paripyörä 275 mm 342 218 90 2,3 

Super 
single 

385 mm 410 262 106 2,6 

425 mm 428 290 115 2,9 

NGWB 
455 mm 378 250 104 2,6 

495 mm 350 223 92 2,4 
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Kurjen (2019) diplomityössä tutkittiin yksikköpyörän (385 mm) ja paripyörän (315 mm) 

aiheuttamia kantavan kerroksen kokoonpuristumia ja pystyrasituksia sekä asfaltin ala-

pinnan venymiä. Saatujen tulosten perusteella todettiin, että yksikköpyörä aiheuttaa pa-

ripyöriä suurempia kantavan kerroksen kokoonpuristumia ja pystyrasituksia sekä asfaltin 

alapinnan venymiä. Näin ollen tuloksissa todettiin yksikköpyörän vaurioittavan kantavaa 

kerrosta ja päällystettä paripyörää enemmän. 

Liikennekuormitus jakaantuu tien poikkileikkauksessa hyvin epätasaisesti, sillä kuormi-

tus keskittyy voimakkaasti ajolinjojen kautta muodostuviin ajouriin. Kapeammalla tiellä 

ajolinjat ja kuormitukset ovat leveämpää tietä keskittyneemmät. (Ehrola 1996.) Ilmiötä 

kutsutaan ”lateral wandering” -ilmiöksi (suomennettuna ajolinjojen vaihtelu tien poikki-

suunnassa), jonka suuruus moottoriteillä on keskihajonnaltaan Thomin (2014) mukaan 

noin 150 mm. Lisäksi Ahmed et al. (2019) havaitsivat omissa mittauksissaan moottori-

tieolosuhteissa, että ajoneuvojen vasemmanpuoleiset renkaat kulkevat ajolinjaltaan 

melko lähellä toisiaan, mutta oikeanpuolimmaisissa renkaissa on enemmän hajontaa 

riippuen ajoneuvon akselileveydestä (kuva 17). Mittauksessa käytetyt akselileveydet oli-

vat 1,5, 1,8 tai 2,1 m. 

 

Kuva 17. Ajoneuvojen ajolinjojen vaihtelu tien poikkisuunnassa (muokattu lähteestä 
Ahmed et al. 2019). 

Myös McGarvey (2016) on tutkinut ajolinjojen vaihtelua tien poikkisuunnassa. Hänen tut-

kimukseensa sisältyi 271 000 ajoneuvon renkaiden poikkisuunnan sijaintitiedot erityyp-

pisillä teillä. Tutkittavat tiet olivat moottoritie, keskikaiteellinen 1+1 ja 2+1, nelikaistatie 

sekä erilevyisiä tavanomaisia teitä. Tutkimuksessa havaittiin, että ajolinjojen vaihteluun 

vaikuttavat kaistan ja pientareen leveys sekä keskikaiteen läheisyys. Ajolinjat vaihtelivat 
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keskihajonnaltaan henkilöautoilla 190–455 mm:n ja raskaalla liikenteellä 140–430 mm:n 

välillä. Ajolinjojen vaihtelua voidaan pitää hyvänä asiana, sillä Vuorimies et al. (2018) 

havaitsivat raskaiden ajoneuvojen pienentävän jo syntyneitä ajouria, mikäli ne kulkivat 

vanhojen ajourien vieressä. 

3.1.2 Ilmastokuormitus 
Ilmastokuormitukset koostuvat pääosin vuodenaikojen mukaan vaihtelevista tekijöistä 

kuten lämpötilasta, vedestä ja roudasta (kuva 18). Sidottuihin rakennekerroksiin vaikut-

tavat lämpötila ja vesi. Toisaalta vettä voidaan pitää tien toiminnan kannalta haittaavana 

tekijänä lähes kaikkialla. Roudan vaikutus on ilmastokuormituksista suurin ja se vaikut-

taakin koko tierakenteeseen alusrakenteen ja sitomattomien rakennekerrosten kautta. 

(Ehrola 1996; Belt et al. 2002.) 

 

Kuva 18. Tierakenteeseen kohdistuvat ilmastokuormitukset (Belt et al. 2002). 

Routaan liittyvät kaksi olennaista käsitettä ovat routaantuminen ja routiminen. Routaan-

tumisella tarkoitetaan tierakenteen jäätymistä ja routimisella tarkoitetaan sellaista maan 

jäätymistä eli routaantumista, jossa maan tilavuus kasvaa ja tilavuuden kasvun seurauk-

sena tienpintaan muodostuu routanousuja. Tilavuuden kasvun omaavaa maata kutsu-

taan routivaksi. Mikäli maan jäätymisen yhteydessä ei tapahdu tilavuuden kasvua on 

kyseessä routimaton maa. Maan routimisen edellytykset ovat routiva maalaji, lämpötilan 

laskeminen 0 °C alapuolelle, veden saatavilla olo ja se, että routimispaine on suurempi 

kuin päällysrakenteen omapaino. Mikäli jokin vaatimuksista ei toteudu tai toteutuu puut-

teellisesti, rajoittuu maan routiminen tai sitä ei tapahdu ollenkaan. (Belt et al. 2002; Eh-

rola 1996.) 
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Tierakenne routii yleensä vain pohjamaasta, koska päällysrakenteen materiaalien tulisi 

olla routimattomia. Toisaalta Matinlaurin et al. (2016) mukaan päällysrakenteessa saat-

taa esiintyä vähäistä routimista. Routanousuille on tyypillistä, että ne ovat suuremmat 

tien poikkileikkauksen keskellä verrattuna reunaosiin, sillä reunaosille kertyvä auraus-

lumi muodostaa jäätymiseltä suojaavan peitteen. Roudan sulaessa routanousu palau-

tuu, jolloin tienpinta palaa alkuperäiseen asemaansa. Sulaminen alkaa ylhäältä päin, jol-

loin sulamisen seurauksena syntyneen ylimääräisen veden on vaikea poistua tieraken-

teesta alapuolisen jään vuoksi. Rakenteessa seisovan veden seurauksena tien kuormi-

tuskestävyys alentuu, jolloin liikennekuormitusten haittavaikutukset kasvavat. Tästä 

syystä liikennekuormituksista johtuvat vauriot painottuvat kevätaikaan. (Belt et al. 2002.) 

Tierakenteen osalta roudalla on sekä hyviä että huonoja vaikutuksia. Rakenteen jääty-

essä sen jäykkyys ja kuormituskestävyys lisääntyvät huomattavasti, kuten Kurki (2019) 

havaitsi tutkimuksessaan. Toisaalta pohjamaan routiessa syntyy routanousuja, jotka ai-

heuttavat epätasaisuuksia ja halkeamia. Routimista ja routanousuja voidaan rajoittaa 

paksuntamalla päällysrakennetta, jolloin rakenteen lisääntynyt paino vastustaa rou-

tanousua. Lisäksi paksumpi päällysrakenne pienentää routimisaikaa. (Belt et al. 2002.) 

Tierakenteessa on aina vettä. Tämä vesi esiintyy vapaana vetenä, kapillaarivetenä, si-

dottuna vetenä tai vesihöyrynä. Vapaalla vedellä tarkoitetaan veden olomuotoa, joka liik-

kuu maassa painovoiman alaisena ja tämä on ainoa olomuoto, johon pystytään vaikut-

tamaan normaaleilla kuivatustoimenpiteillä. Rakenteeseen pääsevä vapaa vesi on pe-

räisin sade- ja sulamisvesistä, jotka imeytyvät rakenteeseen pientareiden, luiskien tai 

suoraan päällysteen läpi. Vesi mahdollistaa routimisen sekä pahentaa routimisesta ai-

heutuvaa routanousua. Lisäksi vesi mahdollistaa raskaiden ajoneuvojen aiheuttaman 

huokosvedenpaineen nousun, jolloin päällysrakenteen kestävyys kuormituksia vastaan 

heikkenee. (Belt et al. 2002; Ehrola 1996.) 

Päällysteiden sideaineena käytetty bitumi on viskoelastinen materiaali, mikä tarkoittaa, 

että sen käyttäytyminen on riippuvainen lämpötilasta. Kylmissä olosuhteissa päällyste 

on jäykempi kuin lämpimissä olosuhteissa. Tämä johtaa siihen, että kesällä aiheutuvat 

liikennekuormitukset jakaantuvat alaspäin merkittävästi huonommin kuin talvella. Pääl-

lysteen lämpötila voi olla ilman lämpötilaa huomattavasti korkeampi, sillä päällysteen 

lämpösäteilyn takaisin heijastuminen on erittäin pientä. Lisäksi lämpötilan muutokset ai-

heuttavat päällysteeseen kutistumista ja laajentumista, joista kutistumista voidaan 

yleensä pitää haitallisempana. Lämpötilan laskusta aiheutuva kutistuminen aiheuttaa 

päällysteelle vetorasituksia, joita sidotut materiaalit kestävät huomattavasti huonommin 

kuin puristusrasituksia. (Belt et al. 2002; Ehrola 1996.) 
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Ilmastokuormitukset poikkeavat etenkin roudan ja lämpötilan osalta Suomen eri osissa 

huomattavasti. Esimerkiksi Liikenneviraston (2018) mukaan päällysteessä käytettävä si-

deaine voidaan valita esimerkiksi mitoitusroudansyvyyden perusteella, joka kasvaa poh-

joiseen päin mentäessä ja on riippuvainen vuoden pakkasmäärästä. Näin ollen Etelä-

Suomessa käytetäänkin jäykempää bitumia verrattuna Pohjois-Suomeen. Tässä työssä 

käsitelläänkin teitä, joiden vuoden keskilämpötila säilyy plusasteiden puolella (kuva 19). 

 

Kuva 19. Vuoden keskilämpötilat vuosina 1981–2010 (Ilmatieteenlaitos). 

Ilmastonmuutoksen seurauksena Suomen keskilämpötila sekä vuotuinen sademäärä tu-

levat nousemaan. Etenkin sädemäärän osalta voidaan puhua selkeästä kuormituksen 

lisääntymisestä. ROADEX-projektiin kuuluvilta valtioilta (Suomi, Ruotsi, Norja, Irlanti, 

Skotlanti, Islanti ja Grönlanti) kartoitettiin näkemyksiä huolestuttavimmista ilmastonmuu-

toksen aiheuttamista ilmiöistä tieverkolle. Kyselytutkimuksen mukaan huolestuttavimmat 

ilmiöt liittyvät nimenomaan sadannan lisääntymisen ja sen aiheuttamiin ongelmiin, kuten 

eroosioon ja tulviin. Lisääntynyt sadanta lisää myös tienpinnan kuivatusongelmia, mikä 

hoitamattomana edesauttaa veden pääsyä tienrunkoon aiheuttaen esimerkiksi kanta-

vuuspuutteita. (Hudecz 2012.) 
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3.1.3 Bitumin vanheneminen 
Päällysteessä oleva bituminen sideaine kovenee ikääntyessään, jolloin päällysteen jäyk-

kyys kasvaa. Jäykkyyden kasvaminen lieventää liikennekuormasta aiheutuvia rasituksia, 

mutta toisaalta sideaineen koventuminen lisää päällysteen halkeilua. (Belt et al. 2002.) 

Bitumin vanheneminen voidaan jakaa lyhyen ja pitkän ajan vanhenemiseen. Lyhyen ajan 

vanheneminen johtuu bitumin osa-aineiden haihtumisesta ja hapettumisesta valmistuk-

sen, säilyttämisen, kuljettamisen sekä asfalttimassan levittämisen ja tiivistämisen ai-

kana. Pitkän ajan vanheneminen johtuu puolestaan pääosin pitkäaikaisesta hapettumis-

prosessista asfalttipäällysteessä. Suurin osa bitumin koventumisesta tapahtuu nimen-

omaan lyhyessä ajassa, mutta merkittävää koventumista tapahtuu myös käyttöaikana 

asfalttipäällysteessä (kuva 20). (Xu et al. 2015; Preston & O’Nions 2015.) 

 

Kuva 20. Periaatekuva bitumin koventumisesta (muokattu lähteestä Preston & O’Nions 
2015). 

Bitumin koventuminen ilmenee sen ominaisuuksien muuttumisena. Tällöin bitumin tun-

keuma pienenee ja pehmenemispiste kasvaa. (Preston & O’Nions 2015.) Bitumin tun-

keumalla kuvataan bitumin kovuutta 25 °C lämpötilassa. Tunkeuma määritetään mittaa-

malla tietynlaisen neulan tunkeuma bituminäytteeseen viiden sekunnin aikana. Määrityk-

sestä saatujen tunkeuma-arvojen perusteella bitumit voidaan jaotella tunkeumaluokkiin. 
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Esimerkiksi merkintä B70/100 tarkoittaa bitumia, jonka tunkeuma on 70–100 
1

10
 mm. Toi-

sin sanoen tunkeuman pienentyessä bitumin kovuus kasvaa. Pehmenemispisteellä tar-

koitetaan lämpötilaa, jossa bitumi muuttuu juoksevaksi. Useimpien bitumien tunkeuma 

on pehmenemispisteessä 800 
1

10
 mm. Lisäksi bitumien lämpötilaherkkyyttä eli tun-

keuman muuttumista lämpötilan muuttuessa voidaan kuvata penetraatioindeksin (PI) 

avulla. Indeksin määrittämisessä käytetään pehmenemispisteen ja tunkeuman määrityk-

sistä saatuja arvoja. (Ehrola 1996.) 

Tutkimusten mukaan käyttöajan kovettumiseen vaikuttaa eniten päällysteessä olevan 

tyhjätilan määrä. Preston & O’Nionsin (2015) tutkimuksessa tarkasteltiin kolmea eri 15 

vuotta vanhaa asfalttibetonipäällystettä, joissa kaikissa oli eri tyhjätila. Tulosten mukaan 

päällyste, jonka tyhjätila oli 7 %, kovettui huomattavasti enemmän kuin päällyste, jonka 

tyhjätila oli 4 %. Tutkimuksessa mitattiin päällysteissä olevien bitumien pehmenemispis-

teet, tunkeumat ja penetraatioindeksit. Yhteenveto tuloksista esitetään taulukossa 2. 

Taulukko 2. Bitumin ominaisuudet 15 vuotta vanhassa päällysteessä eri tyhjätiloilla 
(muokattu lähteestä Preston & O’Nions 2015). 

Tyhjätila [%] 4 5 7 

Pehmenemispiste [°C] 68 76 88 

Tunkeuma [1/10 mm] 24 15 11 

PI +0,8 +1,1 +2,1 

 

Preston & O’Nionsin (2015) tutkimuksessa tarkasteltiin myös 5 vuotta vanhaa asfalttibe-

tonipäällystettä tyhjätilojen vaihdellessa 3–12 %:n välillä. Tuloksista havaittiin, että tyh-

jätilan ollessa alle 5 % bitumi kovettui vain vähän, mutta tyhjätilan ollessa yli 9 % kovettui 

bitumi huomattavasti (kuva 21). Tutkimuksen mukaan bitumin alkuperäinen tunkeuma 

oli 100 
1

10
 mm ja päällystyksen jälkeen 70 

1

10
 mm, joka aleni 5 vuodessa alle 25 

1

10
 mm:n 

tunkeumaan. Tuloksista huolimatta käyttöajan aikaista kovettumista on hyvin vaikea si-

muloida lukuisien muuttujien takia. 
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Kuva 21. Tyhjätilan vaikutus bitumin tunkeumaan 5 vuotta vanhassa päällysteessä 
(muokattu lähteestä Preston & O’Nions 2015). 

3.2 Liikennekuormituksen aiheuttamat rasitukset tieraken-
teessa 

Kriittisiksi liikennekuormituksiksi ovat osoittautuneet sidottujen kerrosten alapinnan ve-

torasitukset sekä ylimmän sitomattoman kerroksen ja alusrakenteen puristusrasitukset 

(kuva 22). (Belt et al. 2002). 

 

Kuva 22. Liikennekuormituksen aiheuttamat rasitukset tierakenteessa (Belt et al. 
2002). 
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Muodostuvien rasitusten kriittisyys määräytyy tien rakennetyypin mukaan ja etenkin 

päällystepaksuudella on suuri merkitys rasitusten esiintymisessä. Karkeasti jaoteltuna 

voidaan puhua ohut- ja paksupäällysteisistä rakenteista. Ohutpäällysteisillä rakenteilla 

suurimmat kuormitukset esiintyvät puristusrasituksina sitomattomissa rakennekerrok-

sissa, mitkä aiheuttavat yleensä pysyviä muodonmuutoksia. Sitomattomia kerroksia pak-

suntamalla pienennetään alusrakenteeseen kohdistuvaa puristusrasitusta, mutta toi-

saalta pehmeällä pohjamaalla lisätään rakenteen omapainosta aiheutuvia painumia. 

(Belt et al. 2002.) 

Paksupäällysteisillä rakenteilla määräävin kuormitus esiintyy sidotun kerroksen eli as-

falttipäällysteen alapinnan vetorasituksena, joka riittävän useasti toistuttuaan aiheuttaa 

päällysteen väsymistä (kuva 23). Väsymistä voidaan lieventää kasvattamalla päällyste-

paksuutta ja lisäämällä päällysteen jäykkyyttä sekä käyttämällä kantavassa kerroksessa 

hyvää materiaalia. (Belt et al. 2002.) Väsyminen alkaa päällysteen alapinnasta, mutta 

kuormitusten jatkuessa etenee väsyminen koko päällysteen paksuudelle. Tyypillisintä 

on, että päällyste väsyy ensin ajourien kohdalta, joihin pyöräkuormitukset keskittyvät. 

(Mallick & El-Korchi 2018.) Päällysteen väsyminen johtuu bitumin viskoelastisista omi-

naisuuksista, mikä tarkoittaa, että kuormituskertojen lisääntyessä bitumin murto- ja ve-

nymälujuus pienenevät (Belt et al. 2002). 

 

Kuva 23. Päällysteeseen kohdistuva vetorasitus ja sen aiheuttama väsyminen (Belt et 
al. 2002). 

3.3 Päällysteiden vauriot 

Päällysteiden vauriot voidaan jaotella halkeamiin, pituus- ja poikkisuuntaiseen epätasai-

suuteen sekä purkaumiin ja reikiin. Tierakenne toimii aina yhtenäisenä rakenteena, joten 
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yhden vaurion syntyminen edesauttaa yleensä toisen vaurion syntymistä. Vaurioitumista 

voidaankin pitää itse itseään kiihdyttävänä prosessina, jossa vaurioiden syntyyn ja ete-

nemiseen vaikuttavat yhdessä eri olosuhde-, materiaali- ja kuormitustekijät. Yhteisvaiku-

tus aiheuttaa sen, että tien pinnalla näkyvien vaurioiden aiheuttajien yksilöiminen on 

haastavaa etenkin huonokuntoisilla tieosuuksilla, joilla ilmenee tyypillisesti useita eri vau-

riotyyppejä samanaikaisesti (kuva 24). (Belt et al. 2002; Belt et al. 2006.) 

 

Kuva 24. Usean eri vauriotyypin ilmeneminen samanaikaisesti (Väätäinen 2020). 

Kuvassa 25 on havainnollistettu tien vaurioitumisprosessia. Tapauksesta a) havaitaan, 

että ehjä päällystelaatta jakaa liikennekuormituksesta aiheutuvat rasitukset alemmille si-

tomattomille rakennekerroksille virheettömästi. Päällysteen vaurioiduttua esimerkiksi 

halkeamalla muodostuu päällysteeseen epäjatkuvuuskohta. Epäjatkuvuuskohdan seu-

rauksena päällysteen kyky jakaa kuormituksia alemmille kerroksille häiriintyy halkeaman 

kohdalla ja kuormitukset jakaantuvat epätasaisesti, kuten tapauksesta b) nähdään. Sa-

manaikaisesti halkeamasta pääsee rakenteeseen vettä sekä jossain määrin hienoai-

nesta, jotka heikentävät rakenteen kuormituskestävyyttä. Tällöin päällysteeseen kohdis-

tuvat vetorasitukset kasvavat entisestään toistuvan liikennekuormituksen seurauksena, 

jolloin halkeamat lisääntyvät ja vauriot suurenevat entisestään, kuten tapauksista c) ja 

d) havaitaan. (Belt et al. 2002; Doré & Zubeck 2009.) 

Poikkisuuntainen 
epätasaisuus 

Poikkisuuntainen 
epätasaisuus 

Reikä 

Reikä 

Halkeamia 
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Kuva 25. Halkeaman eteneminen suuremmaksi vaurioksi (Doré & Zubeck 2009). 

Kuvassa 26 esitetään kaksi edellä kuvatun prosessin tilannetta, joissa päällysteeseen 

muodostuneen epäjatkuvuuskohdan seurauksena vaurioituminen on lisääntynyt. Ensim-

mäisessä kuvassa päällysteeseen on muodostunut poikkihalkeama, minkä seurauksena 

halkeamat ovat laajentuneet rei’iksi ajourien kohdalle. Toisessa kuvassa esitetään tyy-

pillinen tilanne, jossa yksi reikä aiheuttaa reikiintymisen lisääntymisen. 

  

Kuva 26. Epäjatkuvuuskohdan aiheuttama vaurioitumisen lisääntyminen (Väätäinen 
2020). 

Seuraavissa luvuissa keskitytään pääsääntöisesti liikennekuormituksesta sekä työvir-

heistä aiheutuviin vaurioihin. Tästä huolimatta ilmastokuormitus, rakenteen omapaino ja 

bitumin vanheneminen ovat tärkeitä vaurioitumisen osatekijöitä. 
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3.3.1 Halkeamat 
Päällysteen halkeamat voivat esiintyä poikki-, pituus-, vino- tai verkkohalkeamina. 

Poikki-, pituus- ja vinohalkeamat aiheutuvat tyypillisesti ilmastokuormituksesta johtuvista 

lämpötilan muutoksista ja routimisesta. Sen sijaan verkkohalkeilun tyypillisimpänä teki-

jänä voidaan pitää liikennekuormituksen aiheuttamia rasituksia. (Belt et al. 2002.) 

Verkkohalkeiluun yhteydessä olevat päällysteen väsymisvauriot alkavat tyypillisesti 

ajourien kohdalla esiintyvistä pituushalkeamista, jotka muodostavat ajouraan epäjatku-

vuuskohtia. Kuormituksen jatkuessa pituushalkeamat lisääntyvät ja etenevät lopulta mo-

nikulmiomaisiksi repeämiksi eli verkkohalkeiluksi (kuva 27). Väsymisen eteneminen pie-

nentää huomattavasti päällysteen jäykkyyttä, sillä verkkohalkeillun päällysteen jäykkyys 

voi olla jopa puolet pienempi verrattaessa uuteen päällysteeseen. Tällöin päällysteen 

kyky jakaa liikennekuormituksia alaspäin heikkenee. (Belt et al. 2002; Ehrola 1996.) 

 

Kuva 27. Ajourien kohdalle muodostunutta verkkohalkeamaa (Väätäinen 2020). 
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Väsymiskestävyyttä voidaan arvioida niin sanotuilla väsymissuorilla, joissa huomioidaan 

päällysteen alapintaan kohdistuvan vetorasituksen suuruus. Vetorasituksen kasvaessa 

kuormituskertojen lukumäärä pienenee. Lopputuloksena arviosta saadaan lukuarvo, 

joka ilmaisee kuinka monta kuormituskertaa päällyste kestää vaurioitumatta (kuva 28). 

(Belt et al. 2002.) 

 

Kuva 28. Väsymissuoramallin periaate (Belt et al. 2002). 

Aikaisemmin todettiin, että päällysteen väsyminen on määräävin kuormitus paksupääl-

lysteisillä rakenteilla. Tästä huolimatta myös ohutpäällysteiset rakenteet voivat verkko-

halkeilla, mutta näillä halkeilun syntymiseen ei vaikuta päällysteen väsyminen. Ohutpääl-

lysteiset rakenteet verkkohalkeilevat sitomattomien rakennekerrosten muodonmuutos-

ten seurauksena, jolloin päällysteen on mukauduttava rakenteen uuteen muotoon. Mu-

kautumisen seurauksena päällysteeseen kohdistuu vetorasituksia, jotka ylittävät pääl-

lysteen kestokyvyn. Tällöin päällyste repeää ja toistuvan liikennekuorituksen seurauk-

sena repeämät etenevät verkkohalkeiluksi (kuva 29). Pääosa verkkohalkeilusta esiintyy 

Suomessa ohutpäällysteisellä tiestöllä, sillä pääosa paksupäällysteisestä tiestöstä jou-

dutaan uudelleenpäällystämään nastarengaskulumisen vuoksi ennen väsymisvaurioi-

den esiintymistä. (Belt et al. 2002; Ehrola 1996.) 
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Kuva 29. Ohutpäällysteisen tien verkkohalkeilua (Väätäinen 2020). 

3.3.2 Pituussuuntaiset epätasaisuudet 
Pituussuuntaiset epätasaisuudet ovat yhteydessä liikenne- ja ilmastokuormitukseen 

sekä tierakenteen laatuun ja toimintaan. Tyypillisimmin pituussuuntaiset epätasaisuudet 

näkyvät tiestöllä epätasaisina routanousuina ja tierakenteen omapainon aiheuttamana 

painumana heikoilla ja kokoonpuristuvilla pohjamailla. Epätasaisuutta aiheutuu myös 

pohjamaan vaihteluista, tierakenteen epäjatkuvuuskohdista kuten rummuista sekä pääl-

lysrakenteen vaihteluista esimerkiksi rakennepaksuuksien ja materiaalien osalta. Liiken-

nekuormitusten vaikutus korostuu siinä vaiheessa, kun pienimuotoisia epätasaisuuksia 

on jo syntynyt. Tällöin ajoneuvojen aiheuttamat dynaamiset kuormitukset kasvavat ja 

edesauttavat näin jo syntyneiden epätasaisuuksien kasvua. Kaiken kaikkiaan pituus-

suuntaiset epätasaisuudet voivat olla hyvin monen muotoisia ja kokoisia, joten niihin vai-

kuttavien tekijöiden yksilöinti jokaiseen epätasaisuuteen voi olla hankalaa. Pituussuun-
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taisista epätasaisuuksista voidaan kuitenkin tunnistaa neljää eri tyyppiä, jotka ovat ylös-

päin suuntautuva heitto ja kohouma sekä alaspäin suuntautuva painauma ja kuoppa. 

(Ehrola 1996; Belt et al. 2002.) Kuvassa 30 on havaittavissa päällysteen pituussuuntaista 

epätasaisuutta. 

 

Kuva 30. Päällysteen pituussuuntaista epätasaisuutta (Väätäinen 2020). 

Edellä mainitut ylöspäin ja alaspäin suuntautuvat epätasaisuudet esiintyvät eri aallonpi-

tuuksilla. Mikäli epätasaisuuden aallonpituus on alle 1,6 m, puhutaan kohoumasta tai 

kuopasta. Aallonpituuden ollessa puolestaan yli 1,6 m puhutaan heitosta tai pai-

naumasta. Aallonpituuksien vaihtelu yhdessä eri amplitudien kanssa aiheuttavat ajoneu-

von kuljettajalle erisuuruisia pystykiihtyvyyksiä, joiden perusteella pituussuuntaisten epä-

tasaisuuksien suuruutta on mahdollista luokitella. (Ehrola 1996.) Luokittelu on mahdol-

lista esimerkiksi ihmisen kokemaan epämiellyttävyyteen perustuen, mikä perustuu kan-

sainvälisen standardoimisorganisaation (ISO) julkaisuun ISO 2631. Taulukossa 3 esitet-

tävät lukuarvot perustuvat tähän luokitukseen ja siinä esitetyt pystykiihtyvyydet ovat ih-

misen kehoon kohdistuvia painotettuja tehollisarvoja eli niin sanottuja RMS-arvoja. 

(Múčka 2017.) 

Taulukko 3. Ihmisen kehoon kohdistuvan pystykiihtyvyyden epämiellyttävyysluokat ja 
niiden raja-arvot (muokattu lähteestä Múčka 2017). 

Miellyttävyyden aste RMS-pystykiihtyvyys [m/s2] 

Miellyttävä < 0,315 

Hiukan epämiellyttävä 0,315–0,63 

Jonkun verran epämiellyttävä 0,5–1,0 

Epämiellyttävä 0,8–1,6 

Melko epämiellyttävä 1,25–2,5 

Erittäin epämiellyttävä > 2,0 
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Pituussuuntaiset epätasaisuudet vaikuttavat sekä tienkäyttäjiin että tien omistajaan. Tien 

käyttäjille nämä ilmenevät heikentyneenä ajomukavuutena ja -turvallisuutena sekä ko-

honneina ajokustannuksina. Tien omistajalle pituussuuntaiset epätasaisuudet aiheutta-

vat puolestaan tiehen kohdistuvien kuormitusten kasvua, jolloin tien rakenteen vaka-

vampi vaurioituminen on mahdollista. (Ehrola 1996.) 

3.3.3 Poikkisuuntaiset epätasaisuudet 
Poikkisuuntaisilla epätasaisuuksilla tarkoitetaan päällysteen urautumista, joka esiintyy 

tieverkolla päällysteen kulumisena ja päällysteen, sitomattomien rakennekerrosten sekä 

pohjamaan pysyvinä muodonmuutoksina. Päällysteen kuluminen johtuu pääasiallisesti 

Suomessa nastarenkaiden käytöstä ja pysyvät muodonmuutokset raskaan liikenteen ai-

heuttamista kuormituksista. Vilkkaasti liikennöidyillä ja paksupäällysteisillä tiellä päällys-

teen kuluminen on tyypillisin syy uudelleenpäällystämiselle. (Belt et al. 2006.) 

Urautumista voidaan pitää haitallisena tekijänä sekä tienkäyttäjälle että tien omistajalle. 

Tienkäyttäjille urautuminen näkyy lisääntyneenä polttoaineen kulutuksena, sillä renkai-

siin kohdistuu tasaiseen päällysteeseen verrattuna enemmän kitkaa. Kitka lisää myös 

renkaiden kulumisnopeutta. Urautuminen on myös turvallisuustekijä, sillä urat keräävät 

vettä, jolloin vesiliirron riski kasvaa. Tien omistajalle urautuminen voi aiheuttaa raken-

teellisia ongelmia, sillä urat estävät veden pois valumisen tien pinnalta, jolloin vesi pää-

see imeytymään päällysteen läpi sitomattomiin rakennekerroksiin. Tämä voi aiheuttaa 

esimerkiksi kantavuuspuutteita. (Dawson & Kolisoja 2006.) 

Päällysteen urautumiseen vaikuttavat erittäin monet tekijät. Tästä syystä tässä tutkimuk-

sessa pysytelläänkin tavallisimmissa tekijöissä ja paneudutaan hieman tarkemmin pääl-

lysteen kulumiseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Virtalan et al. (2019a) mukaan pääl-

lysteen urautumiseen vaikuttavat ainakin kuvassa 31 esitetyt tekijät. 

 

Kuva 31. Päällysteen urautumiseen vaikuttavia tekijöitä (Virtala et al. 2019a). 
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Päällysteen urautumisesta voidaan tunnistaa 4 eri tyyppiä, jotka Dawsonin & Kolisojan 

(2006) mukaan ovat kuvan 32 mukaiset. 

 

Kuva 32. Päällysteen urautumistyypit (muokattu lähteestä ROADEXb). 

Tyypin 0 urautuminen johtuu vedellä kyllästymättömien materiaalien tiivistymisestä ja se 

ilmenee tieverkolla painumana alkuperäiseen pintaan nähden. Huolellinen rakenteiden 

tiivistäminen on yleensä riittävä keino estämään rakenteiden tiivistyminen entisestään. 

(Dawson & Kolisoja 2006.) Uusien päällysteiden alku-ura edustaa nimenomaan tätä ura-

tyyppiä (Virtala et al. 2019a). 

Tyypin 1 urautuminen johtuu heikoista sitomattomista materiaaleista, jotka leikkautuvat 

renkaan läheisyydessä. Useimmiten leikkautuminen aiheutuu heikkolaatuisesta kanta-

vasta kerroksesta. Urautuminen ilmenee tien pinnan kohoamisena ajouran vieressä. 

Tyypin 1 urautumista estetään parhaiten parantamalla kantavan kerroksen materiaalin 

laatua tai pienentämällä rakenteeseen kohdistuvia pyöräkuormia. (Dawson & Kolisoja 

2006.) 

Tyypin 2 urautuminen johtuu tyypillisesti päällysrakenteen ohuudesta ja heikosta pohja-

maasta. Tieverkolla tämän tyyppinen urautuminen ilmenee leveinä ajourina, jotka ovat 

selkeästi muita tyyppejä leveämpiä. Tämän tyypin urautumista estetään vahvistamalla 

tai paksuntamalla rakennekerroksia, jolloin pyöräkuormat jakaantuisivat tehokkaammin. 

Toinen vaihtoehto on pienentää suurimpia akselipainoja, jotta syvälle kohdistuvat kuor-

mitukset pienentyisivät. (Dawson & Kolisoja 2006.) 

Tyypin 3 urautuminen aiheutuu renkaiden aiheuttamasta kulutuksesta päällysteelle, mitä 

syntyy Suomessa nastarenkaiden käyttämisestä. Useimmiten tätä urautumistyyppiä kut-

sutaankin päällysteen kulumiseksi. Kulumisen tunnistaa terävänmuotoisista ajourista, 

jotka ovat ajoneuvon akselileveyden päässä toisistaan (kuva 33). (ROADEXb.) 
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Kuva 33. Moottoritien kulunutta päällystettä (Väätäinen 2020). 

Päällysteen kulumiseen vaikuttavat päällysteen ominaisuudet sekä ulkoiset eli liikenne- 

ja olosuhdetekijät. Päällystekiviaineksen osalta eri kivilajit omaavat luonnostaan erilaiset 

kulutuskestävyysominaisuudet. Esimerkiksi jollain kivilajeilla iskunkestävyys voi olla 

hyvä, mutta hiovan kulutuksen kestävyys puolestaan huono. (Lampinen 1993.) Kiviai-

neksen nastarengaskulutuskestävyys määritetään menetelmällä SFS-EN 1097-9 eli 

pohjoismaisella kuulamyllytestillä. Suomessa käytettävät luokat esitetään taulukossa 4. 

(Asfalttinormit 2017.) 

Taulukko 4. Nastarengaskulutuskestävyysluokat (muokattu lähteestä Asfalttinormit 
2017). 

Luokka Kuulamyllyarvo 

AN7 ≤ 7,4 

AN10 ≤ 10,4 

AN14 ≤ 14,4 

AN19 ≤ 19,4 

AN30 ≤ 30,4 

 

Myös kiviaineksen maksimiraekoko vaikuttaa päällysteen kulumiskestävyyteen. Tyypilli-

sesti mitä suurempi maksimiraekoko, sitä parempi kulumiskestävyys. Lisäksi karkean eli 

yli 8 mm:n kiviaineksen määrällä on suuri merkitys ja täten epäjatkuvalla rakeisuus-

käyrällä saavutetaan parempi kulutuskestävyys verrattuna jatkuvaan käyrään. Näiden 

lisäksi tyhjätilan suuruudella sekä sideaineella ja sen modifioinnilla on merkitystä. Näin 

ollen myös eri päällystetyypeillä on vaikutusta kulumisnopeuteen. (Lampinen 1993.) Ku-

lumiseen vaikuttavat päällysteominaisuudet esitetään koottuna kuvassa 34. 
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Kuva 34. Kulumisnopeuteen vaikuttavat päällysteominaisuudet. 

Liikennetekijöistä kulumiseen vaikuttavat luonnollisesti liikennemäärä sekä nastarenkai-

den määrä ja ominaisuudet. Tien geometria vaikuttaa siten, että suorilla ja tasaisen ajo-

nopeuden osuuksilla kuluminen on pienempää verrattuna mutkaisiin sekä jarrutuksia ja 

kiihdytyksiä aiheuttaviin osuuksiin. Lisäksi ajonopeuden kasvaessa kuluminen lisääntyy 

nastavoiman suurentumisen myötä. Myös ajolinjojen keskittyneisyys lisää kulumista. (Ar-

rojo 2000.) 

Olosuhteiden osalta lämpötilan nousu lisää kulumista. Toisaalta matalat lämpötilat lisää-

vät päällysteen murtumisherkkyyttä. Myös päällysteen pinnalla oleva vesi lisää päällys-

teen kulumista, sillä se heikentää sideaineen ja kiviaineksen välistä tartuntaa. Vesi lisää 

myös kiviaineksen kulumista. Pinnalla oleva vesi kerääntyy muodostuneisiin ajouriin, jol-

loin päällysteen kuluminen nopeutuu (kuva 35). (Arrojo 2000.) 

 

Kuva 35. Nastarengaskulumisen nopeutuminen veden vaikutuksesta (muokattu läh-
teestä ROADEXc). 
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Lisäksi tiesuolaus vaikuttaa päällysteen kulumiseen, sillä suolauksen vaikutuksesta tien-

pinnalle kerääntyy vettä ja tienpinta pysyy märkänä pidempään. Jos tietä ei suolattaisi, 

suojaisi tienpinnan jääpeite nastarengaskulumiselta. (Arrojo 2000.) Kuvassa 36 esite-

tään koottuna kulumiseen vaikuttavat liikenne- ja olosuhdetekijät. 

 

Kuva 36. Kulumisnopeuteen vaikuttavat liikenne- ja olosuhdetekijät. 

Tieverkolla nähtävä urautuminen voi esiintyä myös kaikkien edellä mainittujen tyyppien 

yhdistelmänä, jolloin urautumisen lopputuloksen voidaan olettaa näyttävän kuvan 37 mu-

kaiselta (Dawson & Kolisoja 2006). 

 

Kuva 37. Eri urautumistyyppien yhdistelmä (ROADEXb). 

Suikin & Spoofin (2018) tekemässä tutkimuksessa esitetään päällysteen urautumisno-

peuksia liikennemääräluokittain vähintään nopeudella 80 km/h (kuva 38). Liikennemää-

räluokituksessa on huomioitu moniajorataisten teiden lisäkaistojen pääkaistasta eroavat 

liikennemäärät. Kuvasta huomataan, että nopeinta urautumista esiintyisi liikennemäärän 
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ollessa välillä 10 000–10 500. Toisaalta tässä liikennemäärässä esiintyy myös eniten 

keskihajontaa urautumisnopeuksien välillä. Kuvasta voidaan kuitenkin päätellä se, että 

liikennemäärän ylittäessä 5 000 ajoneuvoa vuorokaudessa päällyste urautuu vähintään 

1,5 mm/v. Suuremmilla liikennemäärillä urautumisnopeus on jopa 2,0–2,5 mm/v. 

 

Kuva 38. Päällysteen urautumisnopeudet ja niiden keskihajonnat liikennemääräluokit-
tain (Suikki & Spoof 2018). 

Virtalan et al. (2019a) tutkimuksessa esitettiin puolestaan urautumisnopeudelle erilliset 

arvot talvelle ja kesälle. Tutkimuksen mukaan päällyste urautui talvella keskimäärin 0,5–

1,3 mm liikennemäärästä riippuen. Kesällä urautuminen oli puolestaan noin 0–0,3 mm. 

Tutkimukseen sisältyi noin 720 km erityyppisiä teitä aina Etelä-Suomesta pohjoiseen 

Lappiin asti. Tutkimuksessa tarkasteltiin teitä, joiden keskimääräiset vuorokausiliikenteet 

vaihtelivat välillä 350–6 000. 

3.3.4 Purkaumat ja reiät 
Purkaumalla tarkoitetaan päällysteen pinnasta irtoavia kiviä, mikä pitkälle kehittyessään 

muuttuu reiäksi (kuva 39). Purkaumien tyypillisin aiheuttaja on sideaineen ja kiviaineksen 

välinen heikko sidos. (Belt et al. 2002.) 
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Kuva 39. Päällysteen purkaumaa, joka on paikoin edennyt rei’iksi (Väätäinen 2020). 

Sideaineen ja kiviaineksen huonon tartunnan taustalla voi olla kiviaineksen pinnalla 

oleva pöly, joka estää sideaineen kunnollisen tartunnan kiviainekseen. Toisaalta huono 

tartunta voi johtua myös asfalttimassan liian vähäisestä hienoainesmäärästä, jolloin as-

falttimassassa ei ole riittävästi hienoaineksen ja sideaineen muodostamaa mastiksia, 

jotta suurimmat kiviainesrakeet pysyisivät yhdessä. Lisäksi liiallinen kosteus kiviainek-

sen ja bitumin välissä sekä vanhentunut bitumi tai asfalttimassan liian korkea valmistus-

lämpötila edesauttavat sidoksen heikentymistä. (Doré & Zubeck 2009.) Tästä syystä As-

falttinormeissa esitetään asfalttimassan enimmäislämpötilat asfalttiasemalla bitumityy-

peittäin. Purkaumien syntyyn vaikuttavat myös työvirheet, joita käsitellään luvussa 3.4. 

Reikä muodostuu tyypillisesti päällystevaurion, veden ja liikennekuormituksen vaikutuk-

sesta. Reikä voi siis syntyä muustakin vauriosta kuin purkaumasta. Kuvassa 40 havain-

nollistetaan reiän muodostumista, jossa a) tapauksessa päällysteessä on vaurio ja vettä 

on päässyt tierakenteeseen. Vauriokohtaan kohdistuvan liikennekuormituksen seurauk-

sena vauriokohtaan syntyy huokosveden ylipainetta, kuten tapauksessa b). Kuvan 40 c) 

tapauksessa ylipaine kasvaa niin suureksi, että sen aiheuttamat voimat riittävät irrotta-

maan päällystettä, jolloin reikä laajenee. Reiän laajennuttua riittävästi alkaa ajoneuvon 

rengas kuormittamaan vedellä kyllästynyttä kerrosta, jolloin reikä laajenee entisestään, 

kuten tapauksessa d). Näin ollen reikien muodostumista voidaan ehkäistä toimivalla kui-

vatuksella sekä paikkaamalla päällystevauriot riittävän ajoissa. (Doré & Zubeck 2009.) 
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Kuva 40. Päällystevaurion eteneminen reiäksi (Doré & Zubeck 2009). 

3.4 Työvirheet ja niistä aiheutuvat vauriot 

Tyypillisimmät materiaali- ja työvirheistä aiheutuvat vauriot ovat edellisessä luvussa esi-

tetyt purkaumat ja reiät. Näiden lisäksi päällysteissä esiintyy ajoturvallisuutta heikentäviä 

sideaineen eli bitumin pintaan nousuja. (Belt et al. 2002.) Päällysteeseen syntyy pur-

kauma edellisessä luvussa esitetyn sideaineen ja kiviaineksen heikon sidoksen myötä, 

mutta myös työvirheillä on suuri vaikutus purkauman muodostumiseen. Esimerkiksi uu-

den päällysteen levittäminen märälle alustalle tai päällystäminen kylmällä säällä edes-

auttavat purkauman muodostumista. (Doré & Zubeck 2009.) Tästä syystä Asfalttinormit 

(2017) kehottavatkin urakoitsijaa ja tilaajaa keskustelemaan työssä noudatettavista laa-

tuvaatimuksista, mikäli tilaaja edellyttää asfalttimassan levittämistä vesisateella tai alus-

tan ollessa märkä sekä ilman lämpötilan ollessa alle 5 °C. 

Purkautumista ja reikiintymistä edesauttavat myös päällysteen lajittumat. Lajittumalla tar-

koitetaan Kimin et al. (2018) mukaan epähomogeenista päällystettä, jossa karkean tai 

hienon kiviaineksen määrä sekä bitumipitoisuus eivät ole päällysteen muita kohtia vas-

taavat. Lajittumat voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin, jotka ovat asfalttimassasta tai läm-

pötilasta johtuvat lajittumat. Asfalttimassaa voidaan pitää lajittuneena silloin, kun sen ra-

keisuuskäyrä on joko liian hienoainespitoinen tai liian karkea. Liian hienoainespitoisessa 

massassa sideainepitoisuus on suuri, tyhjätilat ovat pieniä ja päällysteen pinta on tasai-

nen. Tällöin päällyste on alttiimpi urautumiselle. Liian karkeassa massassa päällysteen 

pinnasta tulee puolestaan avoin, jolloin tyhjätilat ovat suuria ja sideainepitoisuudet pieniä 

(kuva 41). Tällöin päällysteen purkautumis- ja reikiintymisherkkyys lisääntyvät. Myös ris-

kit pitkittäis- ja väsymishalkeilulle lisääntyvät. Liian karkean massan ei juurikaan olla to-

dettu lisäävän päällysteen urautumisnopeutta maissa, joissa ei käytetä nastarenkaita. 
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(Mahoney et al. 2000; Stroup-Gardiner & Brown 2000.) Edellä kuitenkin on todettu, että 

tyhjätilalla on vaikutusta päällysteen kulumisnopeuteen. 

  

Kuva 41. Vasemmalla ei-lajittunutta päällystettä ja oikealla massalajittuma (Baqersad et 
al. 2017). 

Lämpötilasta johtuvilla lajittumilla tarkoitetaan ympäröivää päällystettä viileämpiä kohtia, 

jotka levittyvät tien pintaan sekoittumatta kuumemman massan kanssa. Viileämpää mas-

saa voi muodostua kuorma-auton lavalla olevan asfalttimassakasan pintaosiin tai lavan 

reunoille. Näiden lisäksi asfaltinlevittimen vastaanottosuppilon reunoilla oleva massa on 

useimmiten muuta massaa viileämpää. Myös karkeat massalajittumat voidaan havaita 

päällysteessä viileämpinä kohtina, koska päällysteen pinta on avoin, jolloin se jäähtyy 

ympäröivää päällystettä nopeammin. (Stroup-Gardiner & Brown 2000.) 

Lämpötilalajittumien vaikutuksia päällysteen ominaisuuksiin on tutkittu useissa eri tutki-

muksissa. Willoughby et al. (2001) tutkimuksissa todettiin, että päällysteeseen jäävä tyh-

jätila kasvoi lämpötilaerojen kasvaessa. Kriittisiksi osoittautuivat yli 14 °C lämpötilaerot, 

joissa tyhjätilat olivat yli 2 % suurempia. Tällöin päällysteen käyttöiän todettiin lyhenevän 

merkittävästi. Tutkimuksessa tunnistettiin lämpötilalajittumat asfaltinlevittimen perään 

kiinnitetyllä lämpökameralla. Tutkimuksessa painotettiin, että oikeanlaisilla työtavoilla ku-

ten jyräyksellä, saadaan lievennettyä päällysteen lämpötilaerojen vaikutuksia. (Wil-

loughby et al. 2001.) 

Stroup-Gardiner & Brown (2000) tutkimuksessa käytettiin levittimen perään kiinnitettyä 

lämpökameraa tunnistamaan lämpötilalajittuneet kohdat. Tuloksissa havaittiin suuria 

lämpötilaeroja levittimen pysähdyskohdissa, joissa levittimen oli odotettava uuden mas-
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sakuorman saapumista. Tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu selvää korrelaatiota pääl-

lysteen lämpötilojen ja tyhjätilojen kanssa. Tuloksissa havaittiin lämpötilalajittumien li-

säävän päällysteen urautumisnopeutta ympäröivää päällystettä alhaisemman tiheyden 

vuoksi. Kriittisiksi osoittautuivat yli 21 °C lämpötilaerot, jolloin päällysteessä havaittiin 

selkeitä lämpötilalajittumia. Tällöin päällysteen käyttöiän todettiin selkeästi lyhenevän ja 

tutkimuksessa suositeltiinkin kyseisten kohtien uudelleenpäällystystä. Tuloksissa paino-

tettiin myös edellisen tutkimuksen tapaan oikeanlaisten työtapojen merkitystä lämpötila-

erojen tasaamisessa. (Stroup-Gardiner & Brown 2000.) 

Myös Ruotsissa on tutkittu lämpötilalajittumisen vaikutuksia päällysteeseen levittimen 

perään kiinnitetyllä lämpökameralla. Vuonna 1998 tehdyn tutkimukseen mukaan lämpö-

tilalla ja tyhjätilalla olisi eksponentiaalinen korrelaatio kuten kuvasta 42 havaitaan. Tutki-

musta kuitenkin jatkettiin vuonna 1999, jolloin todettiin, että levittimen perästä mitatun 

lämpötilan tulisi olla 10 %:n sisällä päällysteen keskilämpötilasta riittävän homogeeni-

suuden varmistamiseksi. (Andersson 2009.) 

 

Kuva 42. Päällysteen pintalämpötilan ja tyhjätilan välinen yhteys (muokattu lähteestä 
Andersson 2009). 

Tuoreempaa näkökulmaa lämpötilalajittumiselle edustaa Kim et al. (2018) Yhdysval-

loissa tekemä tutkimus. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa havaittiin, että heti le-

vittimen perästä mitattu lämpötilaero nosti päällysteen tyhjätiloja korkeintaan muutamia 
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prosentteja. Tilastollisesti tarkasteltuna tulokset eivät kuitenkaan olleet merkitseviä. Yh-

delle päällysteelle, jonka tyhjätila suurentui noin 3,5 % saatiin kuitenkin tilastollisesti mer-

kitsevä tulos. Tutkimuksen toisessa vaiheessa lämpötilalajittumia tarkkailtiin juuri ennen 

ensimmäistä jyrän ylityskertaa. Tuloksissa ilmeni huomattavasti suurempia tyhjätilojen 

kasvuja verrattuna levittimen perästä tarkasteltuihin lämpötilalajittumiin. Tyhjätila kasvoi 

suurimmillaan noin 5,75 %. Lisäksi havaittiin, että myös muut päällysteen ominaisuudet 

korreloivat lajittumien kanssa huomattavasti paremmin, kun lämpötilaa mitataan juuri en-

nen ensimmäistä jyräyskertaa. Muita tarkasteltavia ominaisuuksia olivat päällysteen ti-

heys, murtolujuus ja jäykkyys. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös lämpötilalajittumien vai-

kutuksia urautumisnopeuteen pyöräurituslaitteella (Wheel Tracker). Lämpötilalajittumien 

vaikutusta urautumisnopeuteen ei voitu varmasti todentaa tutkimuksessa. Sen sijaan to-

dettiin, että urautumisnopeudet korreloivat paremmin tiivistetyn päällysteen tyhjätilojen 

kanssa kuten kuvasta 43 nähdään. Tutkimuksessa epäiltiin tyhjätilojen olevan määrää-

vämpi tekijä todetuilla urautumisnopeuksille. (Kim et al. 2018.) Kuvassa esitetty päällyste 

LA940 BC oli 50 mm:n paksuinen sidekerrokseen tarkoitettu päällyste, jonka maksimi-

raekokona käytettiin 19 mm:n kiviainesta. Tavoiteltu levityslämpötila oli 143 °C. 

 

Kuva 43. Päällysteen urautumisnopeudet eri lämpötilaväleillä ja niitä vastaavilla tyhjäti-
loilla (muokattu lähteestä Kim et al. 2018). 

Tutkimustulosten perusteella ehdotettiinkin, että lämpötilalajittumia tulisi tarkastella jat-

kossa lämpötiloista, jotka on mitattu juuri ennen ensimmäistä jyrän ylityskertaa (Kim et 

al. 2018). 
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Päällysteen lajittuminen voi johtua useasta eri tekijästä. Massalajittuminen voi alkaa jo 

asfalttiaseman kiviaineskasoista, jos niitä varastoidaan väärin. Tästä edetään aina mas-

san valmistuksen ja kuljetuksen sekä työtapojen merkitykseen. (Stroup-Gardiner & 

Brown 2000.) Kuljetuksen osalta kuorma-autojen laatikkomalliset lavat eivät ole optimaa-

lisimpia asfalttimassan kuljettamiseen, sillä ne edesauttavat lajittumien muodostumista 

kuormakatkojen kohdalle. Sen sijaan lavat, jotka ovat pohjastaan pyöristetyt ehkäisevät 

asfalttimassan lajittumista taaten tasaisemman massan vierimisen vastaanottosuppi-

loon. (ASTO 1987-1992.) Näiden lisäksi Nevalainen (2014) havaitsi ilman ja massan 

lämpötilalla olevan suuri merkitys lajittuman syntymiselle. Kylmällä ilmalla tai vesisa-

teessa massa jäähtyi nopeammin, mikä lisäsi riskiä lajittumille etenkin kuormanvaihto-

kohdissa. Nevalainen havaitsi myös sen, että mitä suurempi on massan maksimirae-

koko, sitä suuremmat ovat päällysteen lämpötilaerot ja lämpötilan laskiessa tyhjätilan 

kasvu. Samankaltaisia tuloksia saivat myös Kim et al. (2018) tekemässään tutkimuk-

sessa. Edellä mainittujen syiden takia nykyisissä tienpäällystysurakoissa vaaditaan jo-

kaisen asfalttimassakuorman peittämistä sekä suositellaan puolipyöreiden lavojen käyt-

tämistä massan kuljetuksessa (ELY-keskus/Liikennevirasto 2018a). 

Bitumin pintaan nousua voidaan ajatella myös päällysteen lajittumana. Tällaisissa koh-

dissa päällysteen sideainepitoisuus on suuri ja karkeus sekä tyhjätila ovat pieniä, jolloin 

päällysteen kitka on alhainen (kuva 44). Bitumin pintaan nousut korjaantuvat ainoastaan 

nastarenkaiden vaikutuksesta. Yksinkertaistettuna voidaankin sanoa, että bitumin pin-

taan nousukohdissa bitumia on liikaa ja massalajittumakohdissa sitä puuttuu. (Virtala & 

Alanaatu 2017.) 

 

Kuva 44. Bitumin pintaan nousu (Virtala & Alanaatu 2017). 
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Asfalttinormien (2017) mukaan päällysteen tiiviyttä kuvataan sen tyhjätilalla. Willoughby 

et al. (2001) tekemien kenttä- ja laboratoriomittausten mukaan riittämätön tiivistystyö joh-

taa suuriin tyhjätiloihin, jolloin päällysteen käyttöikä lyhenee merkittävästi. Lisäksi hän 

totesi laboratoriotutkimusten avulla, että tiivistyslämpötilalla on suora yhteys saavutetta-

vaan tiiviyteen, kuten aiemmin on jo todettu. Toisaalta kenttäkokeet osoittivat, että myös 

kylmän päällysteen tyhjätilaa saadaan hieman alennettua huolellisella tiivistystyöllä. 

Edellä mainituista syistä päällysteen tiivistämisellä on suuri merkitys päällystystyön lop-

putulokseen ja sen vuoksi jyräyskaluston tulee olla oikeanlainen tiivistämisen onnistu-

miseksi. Jyrien tyypin, painoluokan ja lukumäärän tulee vastata päällystyskapasiteettia, 

päällysteen tyyppiä ja paksuutta sekä ilman lämpötilaa ja tuuliolosuhteita. Päällysteen 

tiivistymiseen vaikuttaa lämpötilan lisäksi myös jyräyskertojen lukumäärä. Yleisesti käy-

tössä olevalla 70/100 bitumilla päällysteen lämpötilan tulee olla noin 100 °C, jotta side-

aineen viskositeetti säilyy riittävän alhaisena tiivistymisen onnistumiseksi. Tästä syystä 

vähintään kolme ensimmäistä tiivistysjyräyksen ylityskertaa tulee tehdä, kun 70/100 si-

deaineella olevan päällysteen lämpötila on yli 115 °C. Lisäksi tiivistysjyräys eli 4–8 yli-

tyskertaa tulisi tehdä loppuun ennen kuin päällysteen lämpötila on alle 75 °C. Päällys-

teen jäähtymiseen vaikuttavat päällystekerroksen paksuus sekä sääolosuhteet. Mitä 

ohuempaa kerrosta levitetään, sitä nopeammin päällyste jäähtyy. Sääolosuhteista vai-

kuttavat ilman lämpötila ja tuulen nopeus, kuten taulukosta 5 nähdään. Lisäksi tulee huo-

mioida, ettei liikennettä päästetä päällystetylle ajokaistalle ennen kuin päällyste on jääh-

tynyt vähintään 60 °C:n lämpötilaan poikkisuuntaisen epätasaisuuden eli urautumisen 

välttämiseksi. (ASKO 2013.) 

Taulukko 5. Asfalttimassan jäähtymisnopeus +155 asteesta +75 asteeseen eri ilman 
lämpötiloissa ja tuulen nopeuksissa (muokattu lähteestä ASKO 2013). 

Ilman lämpötila 
[°C] 

Tuulen nopeus 
[m/s] 

Kerrospaksuus [kg/m2] 

50 80 100 

Jäähtymisaika [min] 

5 

5 

0 

10 

7,5 

5 

18 

12 

28 

19 

15 

15 

0 

10 

8,5 

6 

20 

14 

30 

21 

25 

25 

0 

10 

9,5 

6,5 

23 

15 

34 

22 
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Edellä todettiin, että huono tiivistystyö kasvattaa päällysteen tyhjätilaa, jolloin sen käyt-

töikä lyhenee. Myös riski vaurioitumiselle lisääntyy. Näiden lisäksi keski-, aloitus- ja lo-

petussaumoista voi tulla epähomogeenisiä ja avoimia, jolloin riski saumahalkeamille kas-

vaa (kuva 45). Etenkin viileällä ja kylmällä ilmalla suositellaan saumalämmittimen käyt-

töä, jotta saumasta saadaan tiivis ja siisti. Lämmittimen tulisi lämmittää sauma vähintään 

110 °C:n lämpötilaan ja sauman tiivistystyö tulisi tehdä mahdollisimman nopeasti eli käy-

tännössä tiivistystyö tulisi aloittaa saumasta. Lopuksi saumojen kestävyyttä parannetaan 

levittämällä saumoihin bitumiemulsiota noin 10–15 cm:n leveydeltä, jonka jälkeen lii-

maus peitetään hienolla kiviaineksella. Näiden lisäksi väärin tehty tiivistystyö tai väärin 

valittu tiivistyskalusto voivat aiheuttaa päällysteeseen jyräyshalkeamia, jotka voivat 

edetä laajemmaksi halkeamaverkoksi. Myös pienien reikien ja reikäjonojen syntyminen 

on mahdollista. Pinnan pituussuuntaista epätasaisuutta voi aiheutua myös jyräysjälkien, 

aaltoilun tai pysähtyneen jyrän seurauksena. (ASKO 2013; ASKO 2018b.) 

  

Kuva 45. Päällysteen avoimia/haljenneita keskisaumoja (Väätäinen 2020). 

3.5 Yhteenveto vaurioitumisesta 

Tierakenteen määräävimmät kuormitustekijät ovat ilmasto- ja liikennekuormitus. Ilmas-

tokuormituksen osalta tierakennetta kuormittavat lämpötila, vesi ja routa, joiden kuormit-

tavuudessa tulee huomioida paikallisten olosuhteiden merkitys. Etenkin roudan haitta-

vaikutuksia korostavat ohuet päällysrakenteet. Liikennekuormitus koostuu henkilöauto-

liikenteestä ja raskaasta liikenteestä, joiden aiheuttamat kriittiset rasitukset määräytyvät 
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päällysteen paksuuden mukaisesti. Ohutpäällysteisillä rakenteilla määräävimmät rasi-

tukset esiintyvät sitomattomien kerrosten rasituksina, jotka aiheuttavat pysyviä muodon-

muutoksia. 

Paksupäällysteisillä rakenteilla määräävin kuormitus esiintyy päällysteen alapinnan ve-

torasituksena, joka aiheuttaa päällysteen väsymistä eli verkkohalkeilua. Toisaalta pak-

supäällysteiset tiet joudutaan useimmiten uudelleenpäällystämään nastarengaskulumi-

sen vuoksi ennen väsymisvaurioiden esiintymistä. Huomioitava on myös se, että rasituk-

set keskittyvät voimakkaasti ajolinjojen muodostamiin ajouriin. Ilmasto- ja liikennekuor-

mitusten lisäksi vaurioitumista edesauttavat bitumin vanheneminen sekä tierakenteen 

omapaino. 

Bitumin vanhentuminen on merkittävintä asfalttimassan valmistamisen, levittämisen ja 

tiivistämisen aikana, mutta merkitystä on myös käytön aikaisella vanhentumisella. Ra-

kenteen omapainon aiheuttamat kuormitukset tulevat kyseeseen pehmeillä pohjamailla. 

Näiden kuormitustekijöiden lisäksi työvirheillä on suuri merkitys vaurioitumisessa, sillä 

päällysteen vaurioituminen on itse itseään kiihdyttävä prosessi, joissa työvirheet voivat 

toimia alkutekijänä. 

Kokonaisuudessaan päällysteen vaurioituminen riippuu monesta eri tekijästä sekä niiden 

yhteisvaikutuksista. Päällysteen vauriot voidaan jakaa halkeamiin, pituus- ja poikkisuun-

taiseen epätasaisuuteen sekä purkaumiin ja reikiin. Yksi päällysteen vaurio edesauttaa 

muiden vaurioiden syntymistä, jolloin lopputuloksena voi olla monen eri vauriotyypin 

esiintyminen samanaikaisesti. Vaurioitumisprosessia havainnollistetaan kuvassa 46. 

 

Kuva 46. Päällysteen vaurioitumisen osatekijät. 
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4. TIENPÄÄLLYSTYSURAKAT SUOMESSA 

4.1 Tienpäällystysurakoiden hankintamenettelyt 

Hankintalain (1397/2016) mukaan valtion viranomaisten sekä muiden 5 §:ssä pykälässä 

tarkoitettujen hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa hankintalain mukaisesti. 

Lailla pyritään tehostamaan julkisten varojen käyttöä sekä edistämään laadukkaiden, in-

novatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä. Hankinnat ovat toteutettava siten, että 

kaikenkokoisilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun tasapuolisesti. 

Hankintalakia sovelletaan kynnysarvon ylittäviin hankintoihin, mutta myös sen alittavissa 

hankinnoissa on pyrittävä huomioimaan riittävä avoimuus ja syrjimättömyys. Kynnysar-

vot voidaan jakaa kansalliseen ja EU-kynnysarvoon. Kansallinen kynnysarvo rakennus-

urakoissa ilman arvonlisäveroa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 5 186 000 euroa. 

EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat tulee kilpailuttaa EU-laajuisesti. (Laki julkisista han-

kinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016.) Väyläviraston tienpäällystysurakoi-

den kilpailutuksessa noudatetaan hankintalaissa esitettyjä säännöksiä. 

Väylävirasto hankkii avoimilla markkinoilla toimivilta tuottajilta tuotteita ja palveluita, joi-

den kokonaisvolyymiksi muodostuu yhteensä noin 1,6 miljardia euroa. Hankinnat ryhmi-

tellään tuotekategorioihin, jotka jakaantuvat edelleen tuotteiksi. Hankintakategoriat muo-

dostetaan siten, että samaan kategoriaan kuuluvat hankinnat ovat samankaltaisia tai nii-

den toimittajamarkkinat toimivat samalla tavalla. Päällysteiden korjaus kuuluu ”liikenne-

väylien ja järjestelmän hankinnat” -ryhmään A. Ryhmä A muodostuu hankinnoista, joiden 

tilaajana Väylävirasto ja ELY-keskukset ovat joko erittäin merkittävä tai jopa ainoa tilaaja 

Suomessa. Lisäksi ryhmää yhdistävät infra-alan toimittajamarkkinat sekä hankintojen 

suorat vaikutukset väylien käyttäjiin. Päällysteiden uusiminen ja samalla tehtävät pienet 

tierakenteen parantamiset kuuluvat ryhmän A sisällä kategoriaan ”korjaus”, jolla tarkoi-

tetaan vaurioituneen väylän, rakenteen tai laitteen palauttamista alkuperäiseen kun-

toonsa. Vuosittain korjaukseen käytetään noin 270 miljoonaa euroa, josta teiden korjauk-

seen kohdistetaan noin 170 miljoonaa euroa. (Väylävirasto 2020b.) 

Väylävirasto vastaa maanteiden päällystysurakoiden kilpailutuksesta yhdessä alueellis-

ten ELY-keskusten kanssa. Kilpailutuksessa on ollut tyypillistä, että päällystysbudjettiin 

saadaan lisärahoitusta siinä vaiheessa, kun kesän urakat on jo kilpailutettu. Sateiden ja 

kylmän sään vuoksi Suomen päällystyskausi jää lyhyeksi, minkä seurauksena lisähan-

kintojen kilpailutus tulisi olla mahdollisimman nopeaa, jotta lisäbudjetti voitaisiin hyödyn-
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tää. Tämän ongelman ratkaisemiseksi Suomessa pilotoitiin vuonna 2016 tienpäällystys-

urakoiden kilpailutusta dynaamisella hankintajärjestelmällä Kaakkois-Suomen ELY-kes-

kuksen päällystystöissä. Hyvien kokemuksien seurauksena vuonna 2017 julkaistiin koko 

Suomen kattava dynaaminen hankintajärjestelmä (DHJ), jonka avulla kilpailutetaan lä-

hes kaikki tienpäällystysurakat. (Väylävirasto 2017.) 

Dynaaminen hankintajärjestelmä on hankintamenettely, joka on täysin sähköinen ja 

avoin koko kestonsa ajan kaikille soveltuvuusehdot täyttäville toimittajille. Hankintayksi-

kön tulee käyttää ainoastaan sähköisiä menettelyjä hankintajärjestelmän perustami-

sessa ja sitä käytettäessä. Näiden lisäksi hankintayksikön tulee noudattaa hankintalain 

(1397/2016) 33 §:ssä tarkoitetun rajoitetun menettelyn sääntelyä kaikissa hankintajär-

jestelmän vaiheissa aina hankintapäätöksen tekoon saakka. Pykälän 33 mukaan han-

kintayksikön on julkaistava ilmoitus rajoitetun menettelyn hankinnasta, johon kaikilla ha-

lukkailla toimijoilla on oikeus pyytää osallistumislupaa. Lisäksi hankintayksikkö voi en-

nalta rajata tarjoajien määrää asettamalla hankintailmoituksessa esitettyjä soveltuvuus-

vaatimuksia sekä arviointiperusteita. Menettelyyn ei saa ottaa mukaan toimijoita, jotka 

eivät täytä asetettuja vaatimuksia. (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuk-

sista 1397/2016.) 

Vuosien 2017–2019 dynaamisessa hankintajärjestelmässä hankittavat päällystyskoh-

teet kilpailutettiin erillistoimeksiantoina hyväksyttyjen tarjoajien eli DHJ-urakoitsijoiden 

kesken. Kilpailujen ratkaisuperusteena käytettiin halvinta hintaa. Erillistoimeksiannot 

koostuivat yhdestä, kahdesta tai useammasta kohteesta. Mikäli sama urakoitsija voitti 

useamman erillistoimeksiannon, muodostettiin toimeksiannoista hankinta-alueittain tai 

ELY-keskuskohtaisesti yksi tai useampi urakka. (Liikennevirasto et al. 2017.) 

Päällystysurakoiden muodostamisen pohjana toimivat päällystetyille teille tehtävät mit-

taukset ja inventoinnit, joiden perusteella tieverkko luokitellaan viiteen kuntoluokkaan. 

Kuntoluokituksen avulla päällystekorjausten suunnittelija saa tietoa kohdista, jotka vaa-

tivat korjausta. Kuntoluokituksen lisäksi korjausten kohdentamisessa hyödynnetään 

urautumisnopeuden ennustettavuutta sekä ELY-keskuksilta ja tienkäyttäjiltä saatuja pa-

lautteita. Päällystekorjauksiin käytettävä raha on rajallinen, joten kaikkia korjausta vaati-

via kohteita ei voida uudelleenpäällystää. Tästä syystä päällystämiseen käytettävät re-

surssit kohdennetaan hyödyntäen maanteiden ylläpitoluokitusta, joka kuvastaa tien lii-

kenteellistä merkitystä. Tällöin vilkkaasti liikennöidyt tiet ovat prioriteettilistan kärjessä ja 

vähäliikenteisemmät tiet korjataan mahdollisuuksien mukaan. Lähtötietojen perusteella 

ELY-keskukset suunnittelevat kesän päällystyskohteet kustannustehokkaiksi kokonai-

suuksiksi. (Väylävirasto 2019d; Väylävirasto 2019e.) 
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Kuntoluokat 1–5 perustuvat päällysteen urasyvyyteen, tasaisuuteen ja vaurioihin. 

Luokka-5 on paras luokka ja luokka-1 huonokuntoisin. Lisäksi jokaista luokkaa kuvaillaan 

sanallisesti. Esimerkiksi luokkaa ”4 Hyvä” kuvaillaan siten, että tie on normaalisti kulunut, 

mutta hyväkuntoinen eikä tiellä ole ylläpitotarpeita. Luokkaa ”2 Huono” puolestaan siten, 

että tien kunto on korjausta edellyttävässä kunnossa ja ylläpitotoimet tulisi kohdistaa en-

sisijaisesti tämän luokan teille. Kuvassa 47 esitetään raja-arvot päällystetyn tien 

urasyvyyden kuntoluokan määrittämiseksi. Tummempi vihreä edustaa luokkaa ”5 Erittäin 

hyvä”, vaaleampi vihreä luokkaa ”4 Hyvä”, keltainen luokkaa ”3 Tyydyttävä”, oranssi 

luokkaa ”2 Huono” ja punainen luokkaa ”1 Erittäin huono”. (Tiehallinto 2005.) Kuvan 47 

kaltainen kuntoluokitus on esitetty myös tasaisuuden ja vaurioiden arvoille. Tässä esite-

tään kuitenkin vain urasyvyyteen perustuva kuntoluokitus, koska vilkasliikenteisten tei-

den korjausajankohdan määrittää yleisimmin urasyvyys. 

 

Kuva 47. Päällystetyn tien kuntoluokitus urasyvyyteen perustuen (Tiehallinto 2005). 

4.2 Päällystys- ja tasausmenetelmät 

Päällysteen korjausmenetelmän valinta perustuu lopputuloksen laadun ja kustannusten 

optimointiin. Lisäksi menetelmävalinnassa huomioidaan ainakin asfalttityyppi, liikenne-

määrä, tarvittava päällystepaksuus sekä vaurioiden esiintymismuoto ja syy. (Liikennevi-

rasto 2018; Väylävirasto 2019f.) 
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Asfaltin jyrsinnät (JYR) ovat kylmätasausmenetelmiä, joissa asfaltista poistetaan halutun 

syvyisiä ja kokoisia paloja. Laatikkojyrsinnässä (LJYR) päällyste tasataan jyrsimällä yh-

tenäinen laatikko, jonka syvyys määräytyy laatikkoon levitettävän päällysteen paksuu-

desta. Tasausjyrsinnässä (TJYR) tasataan urautunut päällyste urien pohjien tasolle. 

Reunajyrsinnällä (RJYR) voidaan lisätä ajokaistan sivukaltevuutta, sillä menetelmässä 

jyrsintä tehdään yleensä vasemmanpuoleisesta ajourasta reunaviivaan asti. Hienojyrsin-

nässä (HJYR) urautunut päällyste jyrsitään urien pohjan tasoon, siten ettei jyrsintäjäljen 

päälle levitetä uutta päällystekerrosta. Jäljen on oltava ehjä, liikenteen suuntainen ja ta-

sainen, jotta liikennöinti on mahdollista jyrsintäjäljen päällä. (Liikennevirasto 2018.) Ku-

vassa 48 esitetään asfaltin laatikkojyrsintää. 

 

Kuva 48. Asfaltin laatikkojyrsintää (Wirtgen Group 2020). 

Massatasaus (TAS) on päällysteen tasausmenetelmä, jolla tasataan päällysteessä esiin-

tyviä painumia, uria sekä muita epätasaisuuksia. Tasausmassa levitetään bitumiemulsi-

oidun vanhan päällysteen päälle. Massatasaus on pieninä määrinä yleinen toimenpide 

ennen päällystelaatan levittämistä. (Liikennevirasto 2018.) 

Vakiopaksuisen päällystelaatta (LTA) tehdään aina tasatulle alustalle. Tasattuna alus-

tana voi tilanteen mukaan toimia toinen päällystekerros tai sitomaton materiaali. Alustan 

ollessa toinen päällystekerros, tulee vanhan päällysteen päälle levittää bitumiemulsiota 

päällystekerrosten tarttuvuuden varmistamiseksi. (Liikennevirasto 2018.) 
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Massapintaus (MP) tehdään tasaamattomalle alustalle ja täten levitettävän päällysteen 

paksuus vaihtelee alustan mukaisesti. Asfalttimassa levitetään bitumiemulsion päälle. 

(Liikennevirasto 2018.) Kuvassa 49 esitetään massapintauksen ja vakiopaksuisen laatan 

periaatteellinen ero. 

 

Kuva 49. Vakiopaksuisen päällystelaatan ja massapintauksen periaatteellinen ero (Vää-
täinen 2020). 

Massapintaus kuumajyrsitylle ja tasatulle alustalle (MPKJ) menetelmässä urautunut 

päällyste kuumennetaan ja jyrsitään pois siten, että ajourat poistuvat. Alusta tasataan 

jyrsinnästä syntyvällä asfalttirouheella ennen uuden päällystekerroksen levittämistä. 

Uusi päällyste levitetään välittömästi kuumajyrsityn ja tasatun alustan päälle. (Liikenne-

virasto 2018.) 

Suikin & Spoofin (2018) tekemässä tutkimuksessa tutkittiin edellä mainittujen päällystys-

menetelmien käyttöikiä eri liikennemääräluokissa. Käyttöiällä tutkimuksessa tarkoitettiin 

päällystyskiertoa eli peräkkäisten päällystystoimenpiteiden välistä aikaa. Käyttöiän lo-

pussa oleviksi kohteiksi luokiteltiin kohteet, jotka saivat urasyyteen perustuen kuntoluo-

kan huono aiemmin esitetyn kuvan 47 mukaisesti. Tutkimuksessa tarkasteltiin LTA/MP- 

sekä MPKJ -toimenpiteiden käyttöikiä ja niiden keskihajontoja. Myös havaintojen luku-

määrä ilmoitettiin. 

Taulukosta 6 havaitaan, että keskimääräisen vuorokausiliikenteen ollessa 1 500–2 000 

ajoneuvoa LTA/MP-menetelmällä tehty päällyste kestää keskimäärin noin 12,1 vuotta 

keskihajonnan ollessa 4,3 vuotta. Tutkimuksen mukaan suureen keskihajonnan arvoon 

vaikuttaa se, että pienen liikennemäärän teitä uudelleenpäällystetään muistakin vauri-

oista johtuen kuin päällysteen kulumisesta. Tutkimuksen mukaan MPKJ-menetelmän 

määrä oli tässä liikennemäärässä hyvin pieni, joten sen tietoja ei ole esitetty. Liikenne-

määräluokassa 2 000–5 000 LTA/MP-menetelmä kesti 0,7 vuotta kauemmin kuin MPKJ-

menetelmä, mutta LTA/MP-menetelmässä keskihajonta oli 1,4 vuotta suurempi. 
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LTA/MP-menetelmän suuri 4 vuoden keskihajonta selittynee samalla seikalla kuin edel-

lisessä liikennemääräluokassa. Liikennemäärän ollessa 5 000–10 000 LTA/MP-mene-

telmän päällyste kesti 0,5 vuotta MPKJ-päällystettä kauemmin. MPKJ-päällysteen lyhy-

emmän käyttöiät arvellaan johtuvan siitä, että MPKJ-kohteisiin on sisältynyt päällysteitä, 

joissa on ollut myös rakenteellista ongelmaa. KVL-luokassa 10 000–25 000 päällysteet 

ovat kestäneet sekä LTA/MP- että MPKJ-menetelmillä lähes yhtä kauan, mutta LTA/MP-

käyttöiän keskihajonta on suurempaa. Suurimmasta liikennemääräluokasta ei tutkimuk-

sessa ollut tietoa MPKJ-menetelmän käyttöiästä vähäisen havaintomäärien vuoksi. 

LTA/MP-päällysteen voidaan kuitenkin olettaa kestävän noin 5,1 vuotta, kun liikenne-

määrä on > 25 000. (Suikki & Spoof 2018.) 

Taulukko 6. Toimenpiteiden käyttöiät, keskihajonnat ja havaintojen lukumäärät (muo-
kattu lähteestä Suikki & Spoof 2018). 

KVL LTA / MP MPKJ LTA / MP MPKJ LTA / MP MPKJ 

1 500-2 000 12,1 - 4,3 - 15 292 - 

2 000-5 000 9,9 9,2 4,0 2,6 59 865 5 369 

5 000-10 000 8,3 7,8 3,5 2,2 35 902 4 469 

10 000-25 000 6,6 6,7 2,8 2,3 27 938 1 272 

>25 000 5,1 - 2,1 - 9 252 - 

 Keskiarvo [v] Keskihajonta [v] Havaintoja [kpl] 

 

Kuvassa 50 esitetään vuosien 2015–2019 LTA-, MP- ja MPKJ-menetelmien työpituudet. 

Tarkasteltavina vuosina LTA-menetelmällä päällystettiin yhteensä 2 338 km, MP-mene-

telmällä 3 396 km ja MPKJ-menetelmällä 2 117 km. Huomionarvoista on, että MPKJ-

menetelmän käyttö on laskenut vuosivuodelta. Lisäksi MP-menetelmä on ollut LTA-me-

netelmää käytetympi lukuun ottamatta vuotta 2019, jolloin päällystettiin historiallisen vä-

häinen määrä. 
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Kuva 50. Vuosittaiset työmenetelmien työpituudet vuosina 2015–2019 (muokattu läh-
teestä Eskola 2020). 

4.3 Laadun arviointi- ja mittausmenetelmät 

Uusien päällysteiden laatua arvioidaan ja mitataan yleisten laatuvaatimusten ja urakka-

kohtaisten tuotevaatimusten avulla. Laadun arvioinnissa hyödynnetään myös urakka-

kohtaisia arvonmuutosperusteita. Näiden lisäksi täydentäväksi asiakirjaksi on luotu vuo-

sittain julkaistava Väyläviraston ohje ”Uusien päällysteiden laadunosoitusmittaukset”, jo-

hon kootaan tilaajan edellyttämiä laadunosoitusmittauksia koskevia ohjeita ja vaatimuk-

sia. Julkaisun ohjeita ja vaatimuksia noudatetaan valtion eli Väyläviraston ja alueellisten 

ELY-keskusten päällystystöissä. (Väylävirasto 2020c.) 

Päällystekohteessa vaatimukset voidaan asettaa vaihtoehtoisesti joko asfaltin raaka-ai-

neille, asfalttimassalle tai päällysteelle. Vaatimukset asetetaan kohdekohtaisesti valitse-

malla Asfalttinormeista tarvittavat ominaisuudet. Vaatimuksia asetettaessa on otettava 

huomioon, ettei samalle ominaisuudelle aseteta päällekkäisiä vaatimuksia. Tällä tarkoi-

tetaan sitä, että sama ominaisuus on tutkittavissa kahdella vaihtoehtoisella menetelmällä 

ja asfaltin tulee täyttää niistä molemmat. Lisäksi päällysteelle asetettavia toiminallisia 

vaatimuksia ja massan koostumuksen teknisiä vaatimuksia ei tule asettaa päällekkäin. 

Mikäli vaatimuksia asetetaan asfalttimassoille tai massojen raaka-aineille, käytetään 

vaatimuksena CE-merkintää ja yksilöityjä luokkia tai ominaisuuksien raja-arvoja. (Asfalt-

tinormit 2017.) InfraRYL (2019) mukaan vaatimuksia voidaan asettaa taulukon 7 mukai-

sesti. 
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Taulukko 7. Vaatimusten asettaminen ominaisuuksittain joko materiaaleille tai massalle 
tai päällysteelle (muokattu lähteestä (InfraRYL 2019). 

Materiaaleille asetettavat vaatimukset 

 Ominaisuus Vaatimus  

Kiviaines Kuulamylly AN X 
X valitaan luokka 
kohteen mukaan, 

KVL 

 Litteysluku FIX 
X valitaan luokka 
kohteen mukaan, 

KVL 

 Muut ominaisuudet Asfalttinormit  

Asfalttirouhe  Asfalttinormit  

Sideaine Bitumityyppi Luokka 
Valitaan luokka koh-
teen kuormituksen 

mukaan 

Lisäaineet  Asfalttinormit  

Massoille asetettavat vaatimukset 

 Ominaisuus Vaatimus  

Kokemukseen pe-
rustuva suunnittelu 

Sideainepitoisuus ja 
rakeisuus 

Asfalttinormit  

Toiminnallisiin omi-
naisuuksiin perus-
tuva suunnittelu 

Sideainepitoisuus ja 
rakeisuus 

 
Tilaaja määrittelee 

tutkittavat ominaisuu-
det ja vaatimusluokat 

 Tilavuussuhteet Ilmoitettava  

 Vedenkestävyys Asfalttinormit  

 Kulumiskestävyys AbrAxx 
xx valitaan luokka 
kohteen mukaan, 

KVL 

 
Deformaatiokestä-

vyys 
εnx,x 

xx valitaan luokka 
kohteen mukaan, 

KVL 

Päällysteelle asetettavat vaatimukset 

 Ominaisuus Vaatimus  

 Massamäärä Asfalttinormit  

 Tasalaatuisuus Asfalttinormit  

 
Päällysteen koostu-

mus 
Asfalttinormit  

 Tyhjätila Asfalttinormit  

 Kitka Asfalttinormit  

 Tasaisuus Asfalttinormit  

 
Kaltevuudet ja kor-

keusasema 
Asfalttinormit  

 Kulumiskestävyys I-IV 
Ilmoitetaan vaatimus-
luokka, jos vaaditaan 

 
Deformaatiokestä-

vyys 
I-III 

Ilmoitetaan vaatimus-
luokka, jos vaaditaan 

 Vedenkestävyys Asfalttinormit  

 Meluisuus Asfalttinormit  

 

Tienpäällystysurakoiden laatuvaatimuksista kerrotaan tarkemmin luvussa 5. 
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4.3.1 Palvelutasomittaus 
Uusien päällysteiden laatuominaisuuksien mittaamiseen käytetään tien palvelutasomit-

tausta. Palvelutasomittauksella (PTM) tarkoitetaan päällystettyjen teiden automaattista 

kuntomittausta ja tunnuslukujen tuottamista. Mittaus tehdään liikennevirran mukana kul-

kevilla palvelutasomittausautoilla, jotka keräävät mittaustuloksia 17 pistelaserilla kaistan 

poikkisuunnassa. Mittausnopeutena voidaan käyttää 30–90 km/h, mutta käytännössä 

sopiva nopeus on noin 60 km/h. Mittausleveytenä voidaan käyttää 2,6 tai 3,2 m riippuen 

päällystetyn kaistan leveydestä. Pistelasertekniikkaan perustuva mittaus kykenee tuot-

tamaan tunnuslukuja muun muassa pituussuuntaiselle tasaisuudelle, urasyvyyksille, kar-

keudelle sekä sivukaltevuudelle. Uusien päällysteiden laatumittausten lisäksi palveluta-

somittausta voidaan hyödyntää muun muassa päällystysohjelmoinnissa, tilastoinnissa ja 

lukuisiin eri tarkoituksiin tarvittavien lähtötietojen hankinnassa. (Ahola & Äijö 2018; Diet-

rich 2011; PANK-5205) Kuvassa 51 esitetään palvelutasomittauslaite ja siinä olevat pis-

telaserit. Mittausleveydellä 3,2 m käytetään kaikkia 17 laseria, mutta leveyden ollessa 

2,6 m voidaan käyttää ainoastaan 15 laserin tietoja. (Virtala et al. 2019a.) 

 

Kuva 51. Palvelutasomittauslaite ja sen pistelaserit (Virtala et al. 2019a). 

Pituussuuntaiselle epätasaisuudelle on perinteisesti Suomessa tuotettu kahta eri tunnus-

lukua, jotka ovat IRI ja IRI-4. IRI eli International Roughness Index kuvastaa standar-

diajoneuvoneljänneksen korin pystysuuntaisia liikkeitä pituusyksikköä kohti nopeudessa 

80 km/h. Menetelmässä muodostetaan pituusprofiili oikeasta ajourasta aallonpituuksilla 

0,5–30 m. IRI-4 toimii samoin periaattein kuin IRI, mutta siinä rajataan yli 4 m aallonpi-

tuudet pois. (Haapanen & Virtala 2016; PANK-5207.) Päällystysurakoissa mittaus teh-

dään kaikille uusille päällysteille kahden kuukauden kuluessa päällysteen valmistumi-

sesta. Mittaustulokset raportoidaan 100 m:n jaksoissa. (Väylävirasto 2020c.) 
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IRI:n käytössä on kuitenkin havaittu olevan useita eri puutteita. Puutteita ovat muun mu-

assa Virtalan et al. (2016) ja Virtalan et al. (2017) mukaan seuraavat: 

• tunnusluvun laskennassa rajautuu tärkeitä liikesuuntia pois 

• laskennassa käytetty jousisysteemi on liian vanha nykyajoneuvoihin 

• henkilöautomalli ei huomioi raskasta liikennettä 

• laskentaväli on liian pitkä ja aallonpituusalue alkaa liian pitkistä aalloista 

• vakio mittausnopeus ei vastaa tien nopeusrajoituksia 

• tunnusluku ei erittele erilaisia epätasaisuustyyppejä. 

Näin ollen IRI:ä pidetään huonona ajomukavuuden mittarina. Samanlaisia havaintoja on 

tehty lukuisissa kansainvälisissä tutkimuksissa, joita ovat muun muassa Loizos & Plati 

(2008), Kim et al. (2011), Nair et al. (2011) sekä Múčka (2016). Puutteiden seurauksena 

Liikennevirasto alkoi usean eri tutkimuksen ja selvityksen voimin kehittämään uutta pi-

tuussuuntaisen epätasaisuuden tunnuslukua, joka kuvastaisi ajomukavuutta IRI:ä pa-

remmin. Lopputuloksena syntyi RIDE-ajoneuvomalli, joka huomioi ajoneuvon pysty-, si-

vuheilahdus- ja nyökkimisliikesuunnat. Tämän lisäksi mallin parametrit voidaan valita 

vastaamaan henkilöautoa tai kuorma-autoa sekä simulointinopeutena voidaan käyttää 

tiekohtaista nopeusrajoitusta. (Virtala et al. 2016.) Eskolan (2020) mukaan RIDE-ajoneu-

vomalli ei ole vielä käytössä uusien päällysteiden laadun mittauksessa, mutta sen sovel-

tuvuutta tullaan tutkimaan. 

Poikkisuuntainen epätasaisuus eli maksimiurasyvyys määritetään pistelasertekniikassa 

niin sanotun lankamallin perusteella, jossa mitatun poikkiprofiilin reunoihin sijoitetaan ku-

vitteellinen jäykistetty lanka. Suurin etäisyys mittauspisteestä kuvitteelliseen lankaan 

muodostaa raportoitavan maksimiurasyvyyden. Mittaustulokset raportoidaan 100 m:n 

jaksoissa, joissa urasyvyysarvo saadaan yksittäisten poikkileikkausten arvojen keskiar-

vona. (Ahola & Äijö 2018; PANK-5208.) Päällystysurakoissa mittaus tehdään kaikille uu-

sille päällysteille 3–6 viikon kuluessa päällysteen valmistumisesta. (Väylävirasto 2020c). 

Lankamallia havainnollistetaan kuvassa 52. 

 

Kuva 52. Maksimiurasyvyyden laskenta lankamallilla (Ahola & Äijö 2018). 
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Päällysteen tasalaatuisuutta eli lajittumia ja sideaineen pintaan nousuja kuvataan mak-

rokarkeuden (MPD) tunnusluvulla. Makrokarkeus mittaa aallonpituuksia välillä 0,5–50 

mm kolmesta eri pituuslinjasta. (PANK-5212). Liikenneviraston selvityksen (2010) mu-

kaan makrokarkeus kuvastaa päällysteen pinnan raekokomittakaavan epätasaisuutta ja 

se määräytyy pääosin päällysteen kiviaineksen perusteella. Makrokarkeuden tunnuslu-

vun kehittämistä on selvitetty tutkimuksissa Virtala & Alanaatu (2017) ja Virtala et al. 

(2019b), joissa pyrittiin kehittämään tarkka ja toistettava mittausmenetelmä sekä huomi-

oimaan päällystetyypin vaikutukset karkeuden tunnuslukuun. Tutkimuksissa löydettiin 

sopiva menetelmä karkeuden mittaamiseen sekä havaittiin, ettei esimerkiksi AB- ja 

SMA-päällysteille voida soveltaa samaa karkeuden raja-arvoa. Lisäksi tutkimuksissa to-

dettiin makrokarkeuden tunnusluvun korreloivan hyvin päällysteen tiheyden, tyhjätilan ja 

kiviaineksen rakeisuuden kanssa. Tuloksista havaittiin myös, että makrokarkeuden 

avulla on mahdollista löytää kitkaltaan puutteellisia kohtia. Kehitystyön tulosten perus-

teella pääteltiin, että pienet makrokarkeuden arvot viittaavat bitumin pintaan nousuun ja 

suuret arvot karkeuteen eli lajittumaan (PANK-5212). Kehitystyöstä huolimatta uusien 

päällysteiden tasalaatuisuutta tarkastellaan toistaiseksi vielä silmämääräisesti, mutta ti-

laajan osoittamilta kohteilta voidaan tasalaatuisuutta mitata PTM-autolla. Mittauksen tu-

loksia hyödynnetään tasalaatuisuuden mittausdataan perustuvan arviointitavan jatkoke-

hittämisessä. (Väylävirasto 2020c.) Eskolan (2020) mukaan karkeuden tunnusluvun ke-

hitys- ja tutkimustyö on käynnissä ja tavoitteena on sen vakiintunut käyttöönotto lähivuo-

sina. Päällysteen tasalaatuisuutta voidaan arvioida myös lämpökameran avulla, mitä kä-

sitellään luvussa 4.3.3. 

Pistelaser on hyvin vakiintunut tekniikka, joka on ollut käytössä jo vuodesta 2003 lähtien. 

Markkinoille on kuitenkin vuosien varrella tullut uusia tekniikoita, jotka perustuvat joko 

laserkeilaukseen tai 3D-lasertekniikkaan. Uusi tekniikka mahdollistaa uusien tunnuslu-

kujen mittaamisen ja kehittämisen, joiden käyttäminen ei ole ollut pistelasertekniikalla 

mahdollista. Jotta eri tekniikoilla saatuja tuloksia voidaan verrata, tutkittiin eri yritysten 

tekniikoita uramittauksen osalta tuotanto- ja tosimittatestissä. Testiin osallistui yksi 3D-

lasertekniikkaa käyttävä yritys ja neljä laserkeilausta käyttävää yritystä. Tosimittatestissä 

testattiin eri laitteiden mittaustulosten toistokykyä sekä miten hyvin saadut tulokset kor-

reloivat referenssitulosten kanssa. Referenssitulokset muodostettiin kahden pistelaser-

tekniikkaan perustuvan mittalaitteiden tulosten keskiarvoina. Tunnuslukuina tarkasteltiin 

vasenta ja oikeaa ajouraa, maksimiuraa, harjannetta sekä sivukaltevuutta. Lisäksi tes-

tattiin laitteiden nopeusriippuvuutta mittaamalla samat kohteet kahdella eri nopeudella ja 

vertaamalla saatuja tuloksia keskenään. Tuotantomittatestissä testattiin puolestaan lait-
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teiden tuotantolaatua mittaamalla 139 km:n pituinen osuus kahteen kertaan, minkä tu-

loksia verrattiin toisiinsa. Tosimittatestin tulosten perusteella 3D-lasertekniikka suoriutui 

kaikista testin osa-alueista hyvin. Laserkeilaintekniikalla varustetut laitteet suoriutuivat 

testeistä vaihtelevalla menestyksellä riippuen käytetystä laitteesta. Tuotantomittaustes-

tissä havaittiin kolme laitetta, jotka olivat pistelasertekniikkaa parempia. Näistä yksi oli 

3D-lasertekniikkaan perustuva laite. Laserkeilauslaitteiden osalta tulokset olivat vaihte-

levia kuten tosimittatestissäkin. (Virtala et al. 2018.) 

Edellä mainitun tutkimuksen jälkeen tehtiin lisätutkimuksia 3D-lasertekniikan ja pistela-

serin eroavaisuuksien selvittämiseksi alku-urien ja tuotantolaadun osalta. Tutkimustulok-

sien perusteella eri päällystetyypeillä ja työmenetelmillä ei ollut vaikutusta mittaustulok-

siin. Tuloksissa ei myöskään havaittu merkittäviä erovaisuuksia mittausleveyksillä 2,6 ja 

3,2 m. Tuotantolaadun jatkotutkimuksessa havaittiin 3D-lasertekniikan tuottavan parem-

paa laatua kohteilla, jotka olivat kapeita ja huonokuntoisia. Yleisesti pistelasertekniikka 

mittasi selvästi pienempää uraa kuin 3D-lasertekniikka. (Ahola & Äijö 2018; Sulonen & 

Äijö 2019.) Eskolan (2020) mukaan mittaukset tehdään edelleen pistelasertekniikalla, 

mutta tavoitteena on siirtyä lähivuosina 3D-lasertekniikan käyttöön. 

4.3.2 Päällystetutka 
Päällystetutkalla mitataan kartiovasteantennista lähtevien sähkömagneettisten pulssien 

synnyttämiä heijastuksien amplitudeja eri rajapinnoissa. Heijastusamplitudin avulla voi-

daan määrittää päällysteen dielektrisyys, jonka avulla voidaan laskea päällysteen tyhjä-

tila. Päällysteen tyhjätila pienenee tiivistyksen seurauksena, jolloin päällysteen dielektri-

syysarvo kasvaa. (Tielaitos 1998). Dielektrisyysarvolla kuvataan väliaineen polarisoitu-

mista eli varautumista ulkoisen sähkökentän vaikutuksesta. Tyypillisesti varauskentän 

vaikutuksen loputtua aineen varaustila palautuu alkutilaansa. Mikäli palautumista ei ta-

pahdu on polarisaatio häviöllistä materiaalin rakenteen takia. Luonnonmateriaalien tär-

kein polarisoituva molekyyli on vesimolekyyli, jonka dielektrisyysarvo on 81. Ilman 

dielektrisyys on puolestaan 1 ja kiinteän aineen tyypillisesti 3–5 sekä esimerkiksi soran 

noin 4–7 ja moreenin noin 8–18. Tästä johtuen merkittävin dielektrisyyteen vaikuttava 

tekijä on vapaan veden määrä. (Saarenketo 2006; Silvast & Nurmikoulu 2015.) Bitumin 

dielektrisyysarvoksi esitetään puolestaan noin 2,6–2,8. Edellä mainittujen seikkojen takia 

päällysteelle ei voida määrittää yhtä dielektrisyysarvoa, koska se muodostuu asfalttipääl-

lysteen ainesosien funktiona. (Tielaitos 1998.) 

Ennen päällystyskohteen mittauksen aloitusta päällystetutkan referenssiarvo määrite-

tään ja tutka kalibroidaan metallilevyn avulla ennen ja jälkeen mittauksen. Päällysteen 

tyhjätila voidaan laskea kahdella eri menetelmällä. Ensimmäisessä menetelmässä uutta 
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päällystelaattaa on tehty vähintään 80 kg/m2 sidotun tai sitomattoman kerroksen päälle, 

jolloin tyhjätilat määritetään dielektrisyyden keskiarvoon perustuvalla menetelmällä. Me-

netelmää varten porataan kaksi asfalttiporapalanäytettä jokaista mitattavaa 10 kaistaki-

lometriä kohti. Porapalat otetaan mahdollisimman läheltä toisiaan ja peräkkäin mittaus-

linjalta. Toisessa menetelmässä uudessa päällysteessä on käytetty asfalttirouhetta, jol-

loin tyhjätila määritetään täsmämerkkaus menetelmällä. Menetelmässä tutka-auto py-

säytetään referenssiporauspaikan kohdalle. Referenssikohta merkataan tutkadataan 

ja/tai merkitään sen tarkka sijainti muistiin. Porapaloja tulee ottaa vähintään yksi jokaista 

mittauslinjaa kohden tai pidemmillä kohteilla yksi porapala jokaista 10 mittauskilometriä 

kohden. (PANK-4122; Väylävirasto 2020c.) 

Uusilta SMA- ja AB-päällysteiltä määritetään tyhjätilat päällystetutkamenetelmällä jokai-

sesta yli kilometrin pituisesta kohteesta. Alle kilometrin pituisten kohteiden tyhjätilat mää-

ritetään asfalttiporapaloista. Mittaus tehdään 2–21 päivää kohteen valmistumisesta. Mit-

tausta ei saa tehdä vesisateella tai tienpinnan ollessa märkä. Lisäksi mittauksia ei saa 

tehdä lämpötilan ollessa alle yhden asteen tai maan ollessa jäässä. Mittaustulokset las-

ketaan ja toimitetaan tilaajalle kalibroituna kyseessä olevan 10 km:n kaistaosuutta edus-

tavan näyteparin keskiarvolla. (Väylävirasto 2020c.) 

Pellisen et al. (2018) mukaan päällystetutkamenetelmä ei ole riittävän tarkka tyhjätilan 

määrittämiseen tienpäällystysurakoissa. Heidän mukaansa tutkalla ei voida mitata luo-

tettavasti tyhjätilaa, koska tutka mittaa epäsuorasti ainoastaan päällysteen tiheyden. 

Tyhjätilan luotettavaan laskemiseen tarvitaan tiheyden lisäksi massan maksimitiheys, 

jota ei voida mitata tutkalla samasta tilavuusalkiosta. Myös Trafikverket (2018) toteaa 

päällystetutkauksesta määritetyn tyhjätilan olevan kyseenalainen. Suurimmaksi ongel-

maksi tutkimuksessa todettiin se, että mittaus on aivan liian riippuvainen sääolosuhteista 

mittauksen onnistumiseksi. Pienikin kosteus päällysteen pinnalla teki mittaustuloksista 

kelvottomia. 

4.3.3 Lämpökamera 
Levitetyn asfaltin työnaikaista laatua tarkkaillaan lämpökameran avulla. Kameran avulla 

seurataan päällysteen lämpötiloja ja arvioidaan päällysteen tasalaatuisuutta (Väylävi-

rasto 2020c.) Lämpökameralla tarkoitetaan lämpösäteilyn vastaanotinta, joka mittaa ku-

vauskohteen pinnasta lähtevää lämpösäteilyä. Lämpökameran ilmaisin muuttaa kohteen 

lämpösäteilyn lämpötilatiedoksi, josta muodostetaan reaaliaikainen lämpökuva. (Infra-

dex Oy 2020.) Kuvassa 53 havainnollistetaan päällystystyöstä muodostuvaa reaaliai-

kaista lämpötilakuvaa eli niin sanottua lämpötilamattoa. 
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Kuva 53. Päällystystyöstä muodostuva lämpötilamatto (Nevalainen & Pellinen 2016). 

Lämpökameran on todettu olevan hyvä väline päällysteiden laadunseurantaan. Urakoit-

sijoiden mukaan lämpökameran käyttö edistää työskentelyä ja etenkin reaaliaikaisen 

lämpökuvan muodostuminen tietokoneen näytölle nähtiin positiivisena asiana. Näytöltä 

oli helppo seurata työn edistymistä ja tarvittaessa puuttua ongelmakohtiin välittömästi. 

Myös tilaajat näkivät lämpökameran olevan hyödyllinen väline laadunseurantaan. Posi-

tiivisena asiana nähtiin etenkin mittauksista saatava lämpötila-aineisto, vaikka aineiston 

avulla ei voidakaan erottaa massa- tai lämpötilalajittumaa toisistaan. Tästä huolimatta 

lämpökamera nähtiin sopivana menetelmänä tasalaatuisuuden mittaamiseen sekä mah-

dollisten ongelmakohtien paikallistamiseen. Toisaalta lämpökameran heikkoutena voi-

daan pitää puutetta tarkastella saumojen laatua, sillä päällysteen lämpötila laskee reu-

noilla huomattavasti muita osia nopeammin. (Nevalainen 2014.) 

Aikaisemmin on jo todettu, että lämpötilalla on suuri vaikutus päällysteen tasalaatuisuu-

teen sekä tiivistymisen ja sitä kautta tyhjätiloihin. Lisäksi lämpökameran käyttö on todettu 

positiiviseksi niin urakoitsijan kuin tilaajankin näkökulmasta. Näistä syistä tienpäällystys-

urakoissa vaaditaan lämpökameran käyttämistä tietyillä kohteilla. Päällystyskohteilta tu-

lee tallentaa lämpötila-arvot kaistan oikeasta ja vasemmasta reunasta sekä keskeltä. 

Lämpötila tulee mitata automaattisesti korkeintaan 4 m:n etäisyydeltä asfaltinlevittimen 

perän jälkeen. Tasalaatuisuuden osalta lämpötila-arvoja tulee mitata jatkuvana mittauk-

sena koko kaistan leveydeltä. Tulokset raportoidaan viipymättä kohteen valmistuttua 100 

m:n jaksoissa. Lisäksi tasalaatuisuuden osalta raportoidaan paikkatietoon sidottu läm-

pötilamatto kuvatiedostona sekä pysähdykset ja keskiarvolämpötilat. Mittaustuloksista 

lasketaan ja raportoidaan riskialueiden prosenttiosuus. Riskialueet koostuvat pisteistä, 

joissa lämpötila on alle 90 % viimeisen 100 m:n liukuvasta keskiarvolämpötilasta. Kaikki 
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alle 80 °C:n lämpötilapisteet poistetaan laskelmasta. Laskelmassa ei huomioida myös-

kään 30 cm:n osuutta levitetyn asfaltin reunoilta. (Väylävirasto 2020c.) Vuonna 2019 oh-

jeistettiin laskemaan ja raportoimaan riskialueiden osuuksien lisäksi pysähdysten luku-

määrät. Vuodelle 2020 tämä vaatimus kuitenkin poistettiin. (Väylävirasto 2019g.) 

Eskolan (2020) mukaan luvussa 4.3.1 esitetyn makrokarkeuden tunnusluvun ja lämpö-

kameran yhteiskäyttöä voidaan pitää tasalaatuisuuden tunnusluvun tavoitetilana. Tavoit-

teena onkin, että makrokarkeus ja lämpökamera löytäisivät samat epätasalaatuisuudet 

toisiaan täydentäen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kehitys- ja tutkimustyötä tullaan 

tekemään. 

Ruotsissa lämpökameraa on käytetty päällysteiden laadunvarmistuksessa jo kauan. Tä-

män seurauksena riskialueprosenttien vaikutuksia päällysteeseen on tutkittu. Suurem-

man riskialueprosentin omaavan päällysteen havaittiin urautuvan selkeästi nopeammin, 

kuten kuvasta 54 havaitaan. Suuremman riskialueprosentin päällyste urautui tarkastel-

tuun 16 mm:n urasyvyyden raja-arvoon noin 2,5 vuotta nopeammin kuin pienemmän 

riskialueprosentin päällyste. E4 Järnä-Södertälje tien riskialueprosentti oli 7,6 % kun E4 

Länsgärns-Järnä päällysteen riskialueprosentti oli ainoastaan 0,11 %. (Andersson 

2009.) 

 

Kuva 54. Riskialueprosentin vaikutus urautumisnopeuteen (muokattu lähteestä Anders-
son 2009). Merkinnällä Stdavv tarkoitetaan urasyvyyksien keskihajontoja. Todetut 
urasyvyydet esitetään yhtenäisellä viivalla ja urautumisen ennuste katkoviivalla. 

Riskialueprosentin vaikutuksia päällysteen muihin ominaisuuksiin on myös tutkittu Vima-

nin (2017) tutkimuksessa. Tutkimuksessa todettiin, että paljon riskialueita sisältänyt pääl-

lyste oli epähomogeeninen ja pinnaltaan avoin. Kyseisissä kohdissa myös bitumipitoi-

suus oli pienempi ja tyhjätila suurempi verrattuna riskittömämpiin alueisiin. 
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5. TIENPÄÄLLYSTYSURAKOIDEN LAATUVAATI-
MUKSET JA TAKUUAJAN KÄYTÄNNÖT SUO-
MESSA 

5.1 Yleistä 

Seuraavassa alaluvussa käsitellään tienpäällystysurakoiden DHJ 2019 ja DHJ 2020 ase-

tettuja laatuvaatimuksia urakkakohtaisten tuotevaatimusten ja arvonmuutosperusteiden 

avulla. Mikäli vuosien välillä on eroavaisuuksia, käsitellään molempien vuosien vaati-

mukset. Laatuvaatimuksissa keskitytään pääasiassa valmiin asfalttipäällysteen laatu-

vaatimuksiin ja levitetyn asfaltin työnaikaiseen laaduntarkkailuun, mutta myös asfaltti-

massan ja sen raaka-aineiden vaatimuksista käsitellään oleellisimmat. Takuuajan käy-

täntöjä käsitellään vuosien 2019 ja 2020 urakka-asiakirjojen pohjalta erillisessä luvus-

saan. 

Takuuajan käytäntöjä täydennettiin tilaajaosapuolen asiantuntijoiden yksilöhaastatte-

luilla. Haastateltavina olivat sukunimen mukaan aakkosjärjestettynä seuraavat henkilöt: 

Tero Ahokas, ELY-keskus; Niklas Nevalainen, ELY-keskus; Ossi Saarinen, Väylävirasto. 

Vastaukset esitetään nimettöminä kuitenkin siten, että yksilön eriävissä mielipiteissä ja 

kannanotoissa viitteenä käytettiin henkilöä tai henkilöitä, joita merkattiin seuraavasti: H1, 

H2, H3. Merkintöjen numerot eivät vastaa henkilöiden järjestystä aakkosjärjestyksessä.  

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla Skypen tai puhelimen 

välityksellä. Haastatteluissa käsiteltiin myös päällysteen takuuajan vaurioitumista sekä 

päällysteiden laatua ja sen mittaamista. Haastattelukysymykset on esitetty liitteessä 1. 

5.2 Laatuvaatimukset 

Yleisiä laatuvaatimuksia 

Tienpäällystysurakassa noudatetaan InfraRYL:n uusimmassa versiossa olevia teknisiä 

vaatimuksia ja Asfalttinormien 2. painosta vuodelta 2017. Edellä mainituissa julkaisuissa 

käytetyt merkinnät ”Ohje” ja ”Suositus” ovat urakassa laatuvaatimuksia. Rakennusajan 

laatualitukset käsitellään tapauskohtaisesti. Mikäli laatualitus aiheuttaa riskin liikennetur-

vallisuudelle tai vaikuttaa häiritsevästi liikenneturvallisuuteen tulee korjaustyö tehdä vä-

littömästi. Korjaustyö tulee tehdä välittömästi myös tilanteessa, jossa alitus vaatii liiken-

nemerkillä varoittamista. Korjaustyö tehdään urakoitsijan omalla kustannuksella ja työ-

suunnitelma hyväksytetään tilaajalla ennen korjauksen aloittamista. Mikäli päällysteessä 
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todetaan sellaisia laatualituksia, joiden korjaaminen on kohtuuttoman kallista alituksen 

aiheuttamaan haittaan nähden ja jos korjaaminen ei ole välttämätöntä, on tilaajalla oi-

keus arvonvähennykseen. (ELY-keskus/Liikennevirasto 2018a; ELY-keskus/Liikennevi-

rasto 2018b.) 

Urakkaan asetetut laatuvaatimukset ovat voimassa rakennus- ja takuuajan, eivätkä ura-

koitsijalle määrätyt arvonvähennykset vähennä urakoitsijan takuuajan vastuuta. Urakan 

laatuvaatimukset koskevat myös korjaustoimenpiteitä. Mikäli laatuvaatimusten täyttymi-

sessä esiintyy erimielisyyksiä, otetaan kohteelta näytteitä. Yleisenä periaatteena pide-

tään, että tutkimuksista aiheutuneet kustannukset maksaa osapuoli, jonka todetaan ol-

leen väärässä. (ELY-keskus/Liikennevirasto 2018a; ELY-keskus/Liikennevirasto 2018b.) 

Yleisesti ottaen päällysteiden tulee täyttää InfraRYL:n teknisten vaatimusten luvun 

21411 ja Asfalttinormeissa 2017 esitetyt vaatimukset urakan tuotevaatimuksissa esite-

tyin täydennyksin ja poikkeuksin. Urakan työkohdeluettelossa esitetään käytettävä pääl-

lystetyyppi, jota ei saa vaihtaa. Tämän lisäksi kohdeluettelossa esitetään muun muassa 

päällystysmenetelmä ja levitettävän päällysteen paksuus. Uudet päällysteet liimataan 

puhdistettuun alustaansa, mikäli päällyste levitetään kuumentamattomalle alustalle. Lii-

maus koskee myös saumoja. Saumat tulee lisäksi tehdä niin sanottuina kuuma-

saumoina, jolloin levittimessä tulee olla saumanlämmitin. Lisäksi päällystystyö on kiel-

letty sidotulle alustalle vesisateella tai ilman lämpötilan ollessa alle 5 °C. (ELY-keskus/Lii-

kennevirasto 2018a.) 

Saumojen laatuvaatimuksia tarkennetaan DHJ:n erillistoimeksiantojen tarkennuksissa. 

Kaikki valmiiden AB- ja SMA-päällysteiden saumat liimataan päältäpäin vähintään 15 

cm:n leveydeltä bitumi- tai kumibitumiemulsiolla. Urakoitsijan on suojattava saumaan 

tehtävä liimaus kuivalla ja alle 4 mm:n kiviaineslajitteella, mikäli urakoitsijalla ei ole var-

muutta aiheuttaako liima ajoneuvojen sotkeutumista tai liikenneturvallisuuden heikenty-

mistä. Saumat käsitellään ennen tiemerkintöjä, mutta viimeistään viikon kulututta pääl-

lysteen valmistumisesta. Saumojen päältäpäin liimaamista on vaadittu ensimmäisen ker-

ran vuoden 2016 urakoissa. (Eskola 2020.) 

Urakkatarjousten vertailukelpoisuuden varmistamiseksi tarjousten tulee perustua en-

nalta määrättyihin sideainepitoisuuksiin, jotka ovat (ELY-keskus/Liikennevirasto 2018a): 

• AB 16 5,5 % ja AB 22 5,3 % 

• SMA 16 ja SMA 22 6,3 % 

• PAB-B 16 4,3 % ja PAB-V 16 3,5 %. 
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Lisäksi SMA-massojen täytejauheena käytetään kalkkifilleriä vähintään 7 % (ELY-kes-

kus/Liikennevirasto 2018a). 

Raaka-aineiden laatuvaatimukset 

Urakan AB- ja SMA-massoissa käytetään pääsääntöisesti tiebitumia 70/100, ellei koh-

teen deformaatiokestävyysvaatimus toisin edellytä. PAB-V -massoissa käytetään peh-

meää bitumia V1500 ja PAB-B -massoissa pehmeää tiebitumia 650/900. Erikseen mai-

nituissa kohteissa PAB-B -massan sideaine voi olla muukin Asfalttinormien pehmeiden 

tiebitumien laatuvaatimustaulukossa esitetty sideaine. Urakoitsijan tulee osoittaa käyttä-

miensä sideaineiden laatu CE-merkinnällä. Liimauksiin käytetään Asfalttinormien mu-

kaista liimausemulsiota BE-L. (ELY-keskus/Liikennevirasto 2018a.) 

Asfalttikiviainesten laatu tulee osoittaa rakennustuoteasetuksen mukaisella CE-merkin-

nällä ja Asfalttinormien mukaisilla suosituksilla. Kiviainesten laadun valvonnassa nouda-

tetaan Asfalttinormeissa esitettyjä suosituksia, jotka ovat urakassa vaatimuksia. Työkoh-

deluettelossa esitettävät kiviainesten AVCP-luokat vaihtelevat kohteittain luokissa 2+ tai 

4. Kohdeluettelossa esitetään myös kiviaineksen nastarengaskulutuskestävyys- ja lit-

teyslukuluokkavaatimukset, joiden osalta tilaajalle raportoidaan testitulokset Asfaltti-

normeissa esitetyllä tavalla. (ELY-keskus/Liikennevirasto 2018a.) 

SMA-massoissa ei sallita lainkaan asfalttirouheen käyttöä. Mikäli asfalttimassan raaka-

aineena käytetään asfalttirouhetta, tulee siitä ilmoittaa tilaajalle ennen työn aloittamista. 

Tyyppitestausraportista tulee ilmetä tutkitun rouheen laatuominaisuudet sekä massaan 

käytetyn rouheen määrä RC-prosentteina. Lisäksi tyyppitestaus tehdään massalla, jonka 

rouhepitoisuus vastaa käytettävää pitoisuutta ± 5 %:n tarkkuudella. (ELY-keskus/Liiken-

nevirasto 2018a.) 

Asfalttimassan laatuvaatimukset 

Urakoitsijan tulee osoittaa asfalttimassan laatu rakennustuoteasetuksen mukaisella CE-

merkinnällä ja Asfalttinormien mukaisilla suosituksilla. Lisäksi massa tulee suunnitella ja 

valmistaa siten, että laatuvaatimukset täyttyvät raaka-aineiden ja valmiin päällysteen 

osalta. Massan koostumus suunnitellaan ja raportoidaan Asfalttinormien mukaisesti koh-

teen liikennemäärään perustuvin tarkennuksin. Mikäli SMA-kohteelle tai AB-kohteelle, 

jonka liikennemäärä ylittää 5 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, on asetettu Asfalttinormien 

mukaiset toiminnalliset vaatimukset valmiin päällysteen tai asfalttimassan kulumis- ja de-

formaatioluokkiin perustuen, suunnitellaan massa nämä vaatimukset täyttäviksi. Jos 

vaatimukset asetetaan puolestaan päällysteen raaka-aineille ei kulumis- ja deformaa-

tiokestävyydelle aseteta vaatimusta. Tästä huolimatta kulumis- ja deformaatioluokat tu-
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lee ilmoittaa tyyppitestauksessa. Lisäksi massasta määritetään tilavuussuhteet ja veden-

kestävyys, joiden tulee täyttää Asfalttinormien vaatimukset. Kohteen KVL:n ollessa vä-

lillä 2 500–5 000 AB-massat suunnitellaan tilavuussuhteiden ja vedenkestävyyden pe-

rusteella Asfalttinormien mukaisesti. Mikäli kohteen KVL on alle 2 500 riittää kokemus-

peräinen suunnittelu. Kaikkien massojen vedenkestävyys osoitetaan Asfalttinormien mu-

kaisesti. Lisäksi kaikki PAB-päällysteet suunnitellaan kokemusperäisesti. (ELY-kes-

kus/Liikennevirasto 2018a.) 

Asfalttimassat on kuormattava, kuljetettava ja levitettävä niin ettei lajittumista tapahdu. 

Lisäksi massa ei saa jäähtyä alle levityslämpötilan. Lisäksi kaikki massakuormat on pei-

tettävä. Mikäli kyseessä on kohde, jolla päällysteen tasalaatuisuutta ei tarkkailla lämpö-

kameran avulla tulee kuljetusvälineissä olleiden kuljetuslavojen pyöreys tai pyöristyssä-

teet raportoida tilaajalle. Urakoitsija valitsee käytettävän kaluston ja vastaa täysin loppu-

tuotteen laadusta. (ELY-keskus/Liikennevirasto 2018a.) 

Valmiin asfalttipäällysteen laatuvaatimukset 

Valmiin päällysteen osalta urakassa noudatetaan Asfalttinormeissa esitettyjä valmiin as-

falttipäällysteen laatuvaatimuksia urakkakohtaisissa tuotevaatimuksissa esitetyin poik-

keuksin ja täydennyksin (ELY-keskus/Liikennevirasto 2018a). 

Massamäärät ovat työkohdeluettelon ja/tai työkohdesuunnitelmien mukaiset. Mikäli koh-

teen vaatimus esitetään paksuutena, voidaan työn seurannassa ja raportoinnissa pak-

suus muuttaa yksikköön kg/m2. Muutos edellyttää, että urakoitsija osoittaa päällysteen 

tiheyden. Urakoitsija osoittaa levitetyn massan määrän ja valmistuneen päällysteen 

pinta-alan työvuoroittain. Todetun keskimääräisen massamenekin tulee olla vähintään 

tilatun mukainen. Mikäli keskimääräinen massamäärä alittaa tilatun aiheutuu urakoitsi-

jalle ansiottoman hyödyn menetystä. Ansiottoman hyödyn menetys lasketaan kaavalla 1 

perustuen päällysteen yksikköhintaan, massamääräalitukseen sekä työvuoron tai koko 

kohteen päällysteen pinta-alaan. Mikäli kohteella on sekä työvuorottaisia alituksia että 

koko kohdetta koskeva massamäärän alitus, peritään arvonvähennyksenä vain suurem-

man alituksen edellyttämä euromäärä. (Asfalttinormit 2017; ELY-keskus/Liikennevirasto 

2018a; ELY-keskus/Liikennevirasto 2018b.) 

𝐴𝐻𝑀𝑀𝑀 = 𝑌𝐻 ×𝑀𝑀𝑎𝑙𝑖𝑡𝑢𝑠 × 𝑎,          (1) 

jossa AHMMM on työvuoron tai koko kohteen massamääräalituksen suuruuteen perus-

tuva ansiottoman hyödyn menetys [€], YH päällysteen yksikköhinta [€/ton], MMalitus on 

työvuoron tai koko kohteen massamäärän alitus [ton/m2] ja a on työvuoron tai koko koh-

teen päällysteen pinta-ala [m2]. 



65 
 

Tasalaatuisuuden osalta uudessa päällysteessä ei saa olla lajittumia, sideaineen pintaan 

nousuja, halkeamia tai saumavirheitä. Tasalaatuisuusvirheet arvostellaan jokaisesta 

kohteesta yleensä silmämääräisesti. Liikenneturvallisuutta vaarantavat virheet korjataan 

viipymättä. Korjauksia koskevat urakan laatuvaatimukset. Virheet raportoidaan ja luoki-

tellaan taulukon 8 mukaisesti. (Asfalttinormit 2017; ELY-keskus/Liikennevirasto 2018a; 

ELY-keskus/Liikennevirasto 2018b.) 

Taulukko 8. Tasalaatuisuusvirheiden luokittelu (muokattu lähteestä Väylävirasto 
2020c). 

Tasalaatuisuusvirhe 
1-luokan virheet 

Aina korjattavat virheet 

2-luokan virheet 
Arvonmuutoksin vastaan-

otettavat virheet 

Lajittumat 

Liikenneturvallisuutta vaaran-
tava sideaineen pintaan 
nousu, jonka kohdalla kitka-
vaatimus alittuu 
 
Selvästi havaittava purkautu-
misaltis rakeisuuslajittuma 

Vähäinen, satunnainen rakei-
suuslajittuma tai sideaineen 
pintaan nousu tai levitys-
työssä syntynyt pituussuun-
nassa yhtenäinen ja merki-
tykseltään vähäinen lajittuma 

Halkeamat 
Selvästi havaittava halkeama 
 
Verkkohalkeamat 

Yksittäinen pieni halkeama, 
joka ei ulotu päällystekerrok-
sen läpi 

Saumavirheet 

Saumakohta on selvästi por-
rastunut tai kouruuntunut (sy-
vyys tai korkeus ≥ 8 mm) 
 
Sauma on avoin 

Saumakohta on kouruuntu-
nut tai porrastunut (syvyys tai 
korkeus 4–8 mm) 

Muut ulkonäkövirheet, kuten reunan mutkittelu raportoidaan osana virheluetteloa 

 

2-luokan lajittumiin määrätään arvonvähennys kaavan 2 mukaisesti (ELY-keskus/Liiken-

nevirasto 2018b). 

𝑇𝐿𝐴𝐽𝐼𝑇𝑇𝑈𝑀𝐴 = 5 × 𝑃 × 𝐿 × 𝑌𝐻,          (2) 

jossa TLAJITTUMA on arvonvähennys [€] lajittumavirheestä, P on lajittumakohdan pituus [m], 

L on kaistan levitysleveys [m] ja YH on päällysteen yksikköhinta [€/m2]. 

2-luokan halkeamiin määrätään arvonvähennys kaavan 3 mukaisesti (ELY-keskus/Lii-

kennevirasto 2018b). 

𝐻 = 5 × 𝑝 × 𝑌𝐻,          (3) 

jossa H on arvonvähennys yksittäisistä halkeamista [€], p on halkeamien pituus [m] ja 

YH on päällysteen yksikköhinta [€/m2]. 

2-luokan saumavirheisiin määrätään arvonvähennys kaavan 4 mukaisesti (ELY-kes-

kus/Liikennevirasto 2018b). 

𝑆 = 16 × 𝑝 × 𝑌𝐻,          (4) 
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jossa S on arvonvähennys [€] kouruuntuneesta tai porrastuneesta saumasta, p on vir-

heellisen sauman pituus [m] ja YH on päällysteen yksikköhinta [€/m2]. 

Muista päällysteen ulkonäkövirheistä määrätään arvonvähennykseksi arvioidut korjaus-

kulut tai niistä aiheutuvan haitan edustama rahasumma (ELY-keskus/Liikennevirasto 

2018b). 

SMA- ja AB-päällysteiden tyhjätila mitataan ja arvostellaan luvussa 4.3.2 esitetyllä pääl-

lystetutkamenetelmällä. Tyhjätilavaatimukset koskevat ala- ja ylärajaa. Vaatimukset pe-

rustuvat Asfalttinormeissa esitettyyn taulukkoon, mutta taulukkoa tarkennetaan siten, 

että yksittäisen näytteen pienin sallittu arvo on 1 %. Tämä vaatimus ei koske kohteita, 

joiden liikennemäärä on alle 5 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tyhjätilavaatimukset eivät 

koske PAB-päällysteitä. (ELY-keskus/Liikennevirasto 2018a.) Taulukossa 9 esitetään 

tyhjätilavaatimukset urakkakohtaisten tuotevaatimusten esittämä tarkennus huomioi-

tuna. 

Taulukko 9. AB- ja SMA-päällysteiden tyhjätilavaatimukset laatuluokittain (muokattu läh-
teistä Asfalttinormit 2017; ELY-keskus/Liikennevirasto 2018a). 

Päällyste 
Päällysteen laatuluokka 

A, B C D 

AB 16-22 1,0–5,0 % 1,0–5,0 % 1,0–6,0 % 

SMA 5-22 1,0–6,0 % 1,0–6,0 % - 

 

Jos päällyste ei täytä sille asetettuja tyhjätilavaatimuksia lasketaan yksittäisille tyhjätila-

havainnoille ylitys-/alitusprosentti P kaavan 5 mukaisesti (ELY-keskus/Liikennevirasto 

2018b). 

𝑃(%) =
𝑦𝑖

𝑠
× 100,          (5) 

jossa yi on kohteessa olevien ylitysten/alitusten pituus [m] ja s on kohteessa tehtyjen 

mittausten pituus [m]. 

Tämän jälkeen päällysteelle määrätään arvonvähennystä, mikäli tyhjätilaylityksen ta-

pauksessa kaavan 5 mukaan laskettu P-arvo on yli 5 %. Arvonvähennys tyhjätilaylityk-

sestä lasketaan tällöin kaavan 6 mukaisesti. (ELY-keskus/Liikennevirasto 2018b.) 

𝑇𝑌 = 0,0005 × 𝑃2 × 𝐻,          (6) 

jossa TY on arvonvähennys [€] tyhjätilaylityksestä, P on kaavan 5 mukaan laskettu tyh-

jätilan yliprosentti [%] ja H on kohteen päällysteen hinta [€]. 



67 
 

Arvonvähennystä tyhjätilan alituksesta määrätään puolestaan, jos kaavalla 5 laskettu P-

arvo on yli 10 %. Tällöin arvonvähennys tyhjätila-alituksesta lasketaan kaavan 7 mukai-

sesti. (ELY-keskus/Liikennevirasto 2018b.) 

𝑇𝐴 = 0,000004 × 𝑃3 × 𝐻,          (7) 

jossa TA on arvonvähennys [€] tyhjätila-alituksesta, P on kaavan 5 mukaan laskettu tyh-

jätila-alitusprosentti ja H on kohteen päällysteen hinta [€]. 

Keskisaumojen osalta kuumapäällysteiden saumat tutkitaan poranäytteistä lukuun otta-

matta MPKJ-kohteita. Keskisaumanäytteiden tyhjätilavaatimukset ovat taulukossa 8 esi-

tetyt arvot, kun ylärajaan lisätään kaksi prosenttiyksikköä. (Asfalttinormit 2017; ELY-kes-

kus/Liikennevirasto 2018a; ELY-keskus/Liikennevirasto 2018b.) Mikäli tyhjätilavaatimuk-

sen ylittävää keskisaumaa ei korjata määrätään saumasta arvonvähennys kaavan 8 mu-

kaisesti. (ELY-keskus/Liikennevirasto 2018b.) 

𝑆𝑇𝑌 = 10 × 𝑌 × 𝑝 × 𝑌𝐻,          (8) 

jossa STY on arvonvähennys [€] sauman tyhjätilavaatimuksen ylityksestä, Y on tyhjäti-

laylitys [%], p on vaatimusrajan ylittävän havainnon edustaman sauman pituus [m] ja YH 

on päällysteen yksikköhinta. 

Pituussuuntaista epätasaisuutta arvioidaan IRI4-arvon avulla kaikista urakan kohteista 

lukuun ottamatta rakenteen parantamiskohteita, joissa käytetään IRI-arvoa. Vaatimusra-

joina noudatetaan taulukossa 10 esitettyjä arvoja. (ELY-keskus/Liikennevirasto 2018b.) 

Taulukko 10. Uuden päällysteen IRI4-tasaisuusvaatimukset (muokattu lähteestä Asfalt-
tinormit 2017). 

Päällystetyyppi 

Suurin sallittu epätasaisuus [mm/m] 

Moottori- ja moottori-
liikennetiet 

Muut 2-ajorataiset 
sekä valta- ja kanta-

tiet 
Muut yleiset tiet 

AB 1,0 1,1 1,2 

SMA 1,1 1,1 1,2 

PAB-B - 1,2 1,3 

PAB-V - 1,3 1,4 

 

Vaatimusrajoja suuremmista epätasaisuuksista lasketaan arvonvähennys kaavan 9 mu-

kaisesti. Mikäli rajan ylitys on suurempi kuin 0,5 mm/m on virheellinen osuus korjattava. 

(ELY-keskus/Liikennevirasto 2018b.) 

𝐼𝑅𝐼4 = 30 × 𝑌3 × 𝑝 × 𝑌𝐻,          (9) 
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jossa IRI4 on arvonvähennys [€] IRI4-vaatimusrajan ylittävistä epätasaisuuksista, Y on 

IRI4-vaatimusrajan ylitys, p on virheellisen osuuden kaistapituus [m] ja YH on kohteen 

päällysteen yksikköhinta [€/m2]. 

Poikkisuuntaisen epätasaisuuden osalta alku-ura arvostellaan laatuvaatimusluokkien A, 

B ja C teiltä. Alku-uraa ei arvostella PAB-päällysteistä. Vaatimusrajoina noudatetaan tau-

lukossa 11 esitettyjä arvoja. (ELY-keskus/Liikennevirasto 2018a.) 

Taulukko 11. Uuden päällysteen alku-uran vaatimukset laatuluokissa A, B ja C (muo-
kattu lähteistä Asfalttinormit 2017; ELY-keskus/Liikennevirasto 2018a.) 

Suurin sallittu alku-uran 
syvyys [mm] 

Yksittäinen 100 m:n kes-
kiarvo 

Koko kohteen keskiarvo 

4,0 3,0 

 

Vaatimusrajan ylittävistä tuloksista määrätään arvonvähennys 100 m:n maksimiuran 

keskiarvon perusteella. Arvonvähennys lasketaan kaavalla 10. (ELY-keskus/Liikennevi-

rasto 2018b.) 

𝐴𝑈100 =
(22,5×𝑢−90)

100
× 𝑝 × 𝑌𝐻,        (10) 

jossa AU100 on arvonvähennys [€] 100 m:n maksimiuran keskiarvosta, u on 100 m:n 

maksimiuran keskiarvo [mm], p on virheellisen osuuden kaistapituus [m] ja YH on koh-

teen päällysteen yksikköhinta [€/m2]. 

Vaatimusrajan ylittävistä tuloksista määrätään arvonvähennys koko kohteen maksi-

miuran keskiarvon perusteella kaavan 11 mukaisesti (ELY-keskus/Liikennevirasto 

2018b). 

𝐴𝑈𝐾 =
(30×𝑢−90)

100
× 𝑝 × 𝑌𝐻,        (11) 

jossa AUK on arvonvähennys [€] koko kohteen maksimiuran keskiarvosta, u on koko 

kohteen maksimiuran keskiarvo [mm], p on kohteen kaistapituus [m] ja YH on kohteen 

päällysteen yksikköhinta [€/m2]. 

Osuus on korjattava jos 100 m:n maksimiuran keskiarvo on yli 8 mm tai koko kohteen 

maksimiuran keskiarvo on yli 6 mm. Arvonvähennykseksi määrätään euromäärältään 

suurempi. (ELY-keskus/Liikennevirasto 2018b.) 

Levitetyn asfaltin työnaikaiset laaduntarkkailumittaukset 

Erikseen mainituilla kohteilla levitetyn asfaltin laatua tarkkaillaan luvussa 4.3.3 esitellyn 

lämpökameran avulla. Vuonna 2019 oli tulosten perusteella mahdollista saada bonusta. 

Pysähdysten ja tasalaatuisuuden osalta maksettava maksimibonus oli 6 % kohteen pääl-
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lysteen kaistakilometrihinnan yksikköhinnasta. Bonukset laskettiin pysähdyksien ja riski-

alueiden osuuksien painoarvoilla. Pysähdyksien (Bp) painoarvo oli 35 %. Mikäli kilomet-

rin matkalla ei ollut yhtään yli 2 minuutin pysähdystä sai urakoitsija 35 % kohteelle mää-

ritellystä maksimibonuksesta kilometriä kohden. Jokainen yli 2 minuutin pysähdys vä-

hensi bonusta 10 % ja jos pysähdyksiä oli 10 kappaletta ei kyseiseltä jaksolta maksettu 

bonusta lainkaan. Jos pysähdyksiä oli enemmän kuin 10 kappaletta vähensi pysähdyk-

sistä saatua bonusta jokainen yli 2 minuutin pysähdys 10 % taulukon 12 mukaisesti. 

Minimibonus edellä mainitussa tapauksessa oli kuitenkin 0 euroa. Jos kohde päättyi va-

jaaseen kilometriin, pysähdyksien määrä suhteutettiin taulukon 12 mukaisesti matkan 

pituuteen. (ELY-keskus/Liikennevirasto 2018b.) Taulukon 12 ensimmäisessä sarak-

keessa esitetään pysähdysten lukumäärä ja ensimmäisellä rivillä mittauspituus. Taulu-

kon keskellä olevat prosenttiarvot kuvastavat saatavaa prosenttiosuutta, joka saatiin 

kohteelle määrätystä 35 %:n maksimibonuksesta kilometriä kohden. 

Taulukko 12. Vuoden 2019 pysähdysbonusten määräytymistaulukko (muokattu läh-
teestä ELY-keskus/Liikennevirasto 2018b). 

 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 

0 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 

1 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 

2 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 

3 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 

4 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 

5 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 

6 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% 

7 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% 

8 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% 

9 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% -80% 

10 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% -80% -90% 

11 -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% -80% -90% -100% 

12 -20% -30% -40% -50% -60% -70% -80% -90% -100%  

13 -30% -40% -50% -60% -70% -80% -90% -100%  

14 -40% -50% -60% -70% -80% -90% -100%  

15 -50% -60% -70% -80% -90% -100%  

16 -60% -70% -80% -90% -100%    

17 -70% -80% -90% -100%     

18 -80% -90% -100%      

19 -90% -100%    

20 -100%  

 

Riskialueiden (Br) osuuden painoarvo oli puolestaan 65 %. Täydet bonukset maksettiin, 

mikäli homogeenisuuden raja-arvo jäi pinta-alaltaan alle 1 %:n suuruiseksi kilometrin 
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matkalla. Jos homogeenisuuden raja-arvo ylitti puolestaan 6 %, vähennettiin homogee-

nisuuden osalta kohteelta maksettua bonusta taulukon 13 mukaisesti. Kuitenkin siten, 

että minimibonus oli 0 euroa. (ELY-keskus/Liikennevirasto 2018b.) 

Taulukko 13. Bonusten määräytyminen riskialueisiin perustuen vuonna 2019 (muokattu 
lähteestä ELY-keskus/Liikennevirasto 2018b). 

Homogeenisuuden raja-arvo [%] Bonusprosentti 65 prosentista 

0 – 1 100 % 

1 – 2 80 % 

2 – 3 60 % 

3 – 4 40 % 

4 – 5 20 % 

5 – 6 0 % 

6 – 7 -20 % 

7 – 8 -40 % 

8 – 9 -60 % 

9 – 10 -80 % 

> 10 -100 % 

 

Lopullinen bonus laskettiin yksittäisiltä kaistakilometreiltä pysähdysten ja riskialueista 

muodostuneiden bonusten summana kaavalla: Bonus = Bp + Br (ELY-keskus/Liikenne-

virasto 2018b). 

Vuoden 2020 urakkaan bonusjärjestelmää muutettiin arvonmuutosperusteiksi, jossa ura-

koitsijalla on mahdollista saada sekä bonusta että arvovähennystä. Myös yli 2 minuutin 

pysähdysten merkitys poistettiin, jolloin arvonmuutos määräytyy pelkästään riskialueisiin 

perustuen. Kohteesta saatava maksimibonus (Bmax) on korkeintaan 8 % ja maksimisakko 

(Smax) korkeintaan 4 % kohteen päällysteen yksikköhinnasta. Mikäli riskialueiden osuus 

on alle 5 %, määräytyy urakoitsijalle maksettava bonus kaavan 12 mukaisesti. (ELY-

keskus/Liikennevirasto 2019a; ELY-keskus/Liikennevirasto 2019b.) 

𝐴𝑀𝑇𝑗𝑎𝑘 =
𝐻×𝐵𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑃𝑡𝑜𝑡
× 𝑃𝑗𝑎𝑘 × 𝑒(−0,75×𝑅×100) × (

𝑃𝑚𝑖𝑡

𝑃𝑗𝑎𝑘
),        (12) 

jossa AMTjak on jakson arvonmuutos tasalaatuisuudesta [€], H on kohteen päällysteen 

hinta [€], Bmax on maksimibonusprosentti kohteen hinnasta [%], PPtot on kohteen päällys-

tyspituus kaistametreinä [m], Pjak on laskettavan jakson kaistapituus [m], R on riskialueet 

[%] ja Pmit on jakson kaistan mittauspituus [m]. 

Mikäli riskialueiden osuus on puolestaan 5 % tai enemmän, määräytyy arvonvähennys 

lineaarisesti kaavan 13 mukaisesti (ELY-keskus/Liikennevirasto 2019b). 

𝐴𝑉𝑇𝑗𝑎𝑘 =
𝐻×𝑆𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑃𝑡𝑜𝑡
× 𝑃𝑗𝑎𝑘 × ((5%− 𝑅) × 10) × (

𝑃𝑚𝑖𝑡

𝑃𝑗𝑎𝑘
),        (13) 
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jossa AVTjak on jakson arvonvähennys tasalaatuisuudesta [€], H on kohteen päällysteen 

hinta [€], Smax on maksimisakkoprosentti kohteen päällysteen hinnasta [%], PPtot on koh-

teen päällystyspituus kaistametreinä [m], R on riskialueet [%] ja Pmit on jakson kaistan 

mittauspituus [m]. 

Koko kohteen lopullinen arvonmuutos lasketaan kaavalla 14 (ELY-keskus/Liikennevi-

rasto 2019b). 

𝐴𝑀𝑇𝑡𝑜𝑡 = ∑𝐴𝑀𝑇𝑗𝑎𝑘 + ∑𝐴𝑉𝑇𝑗𝑎𝑘        (14) 

5.3 Takuuajan käytännöt 

Kuten aikaisemmin jo todettiin, urakan laatuvaatimukset ovat voimassa myös takuuajan 

ja vaatimukset koskevat myös takuuajan korjaustoimenpiteitä. Päällysteessä ei sallita 

takuuaikana vaurioita. Jos vaurioita esiintyy, tulee niiden syy selvittää. Vauriot korjataan 

tilaajan hyväksymällä tavalla. (ELY-keskus/Liikennevirasto 2018a.) 

Urakan takuuaika on 3 vuotta alkaen vastaanottotarkastuksesta. Ennen vastaanottotar-

kastusta urakoitsijan tulee itse varmistaa, että työ on valmis ja täyttää sopimusten mu-

kaiset vaatimukset (nk. itselleluovutus). Itselleluovutus on dokumentoitava ja toimitettava 

tilaajalle hyvissä ajoin ennen vastaanottotarkastusta. Tilaaja ei hyväksy vastaanottotar-

kastuksen pitämistä ennen kuin on saanut luovutusdokumentaation itselleen. Tämän li-

säksi vastaanottotarkastukseen mennessä urakoitsijan on koottava ja luovutettava ura-

kan laadunvarmistuksen edellyttämät asiakirjat tilaajalle. (ELY-keskus/Liikennevirasto 

2018c; ELY-keskus/Liikennevirasto 2018d.) 

Ensimmäisenä takuuvuotena pidetään välikatselmus 15.7 mennessä, jolloin urakoitsijan 

tulee tarkastaa urakassa olleet kohteet. Tilaajan nimeämä edustaja osallistuu välikatsel-

mukseen tarvittaessa. Katselmuksessa esiin tulleet työvirheet ja korjaustoimenpiteet ra-

portoidaan tilaajalle kirjallisesti 31.7 mennessä. Sovitut korjaustoimenpiteet tehdään 

31.8 mennessä. Mikäli korjauksia ei tehdä määräaikaan mennessä, on tilaajalla oikeus 

teettää korjaukset kolmannella osapuolella ja periä niistä aiheutuvat kustannukset ura-

koitsijalta. (ELY-keskus/Liikennevirasto 2018d.) 

Tarvittaessa toisena takuuvuotena tehdään toinen välikatselmus edellisessä kappa-

leessa mainituin periaattein ja aikamäärein. Kolmantena eli viimeisenä takuuvuotena ti-

laajan nimeämä edustaja ja urakoitsija pitävät takuutarkastuksen Rakennusalan yleisten 

sopimusehtojen 74 § mukaisesti. (ELY-keskus/Liikennevirasto 2018d.) 
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5.4 Haastatteluiden tulokset 

Takuuajan käytännöt 

Vastaanottotarkastukseen osallistuvat tyypillisesti tilaaja, valvoja ja urakoitsija. Tarkas-

tus tehdään yhdellä autolla ja tarpeen sekä mahdollisuuksien mukaan autosta noustaan 

tarkastelemaan havaittuja seikkoja tarkemmin. (H1; H2.) 

Joissain tapauksissa urakan valvoja voi käydä itsenäisesti tarkastelemassa urakan koh-

teita, jolloin hänen apunaan on urakoitsijan itselleluovutusaineisto. Mikäli valvoja havait-

see samat seikat kuin itselleluovutusaineistossa todetaan, voidaan kohdetta pitää hy-

väksyttynä. Tätä toimintatapaa noudatetaan tyypillisimmin yksinkertaisissa ja selkeissä 

kohteissa kuten LTA-menetelmällä tehdyissä päällysteissä. (H1.) 

H3 mukaan vastaanottotarkastus tehdään pääsääntöisesti niin sanotusti kokouspöytä-

työskentelynä, jossa asiat käsitellään urakoitsijan itselleluovutusaineiston avulla. Tilaa-

jalla ei useimmiten ole ollut käytössä valvojaa, jolloin asiat käsitellään urakoitsijan ja ti-

laajan kesken. (H3.) 

Takuuajan välikatselmuksia pyritään pitämään vuosittain takuuajan aikana. Välikatsel-

mukset tekee useimmiten ainoastaan urakoitsija tai valvoja, joka kirjaa ja raportoi käyn-

nillä esiin tulleet seikat. Katselmukset tehdään autolla. Takuuajan lopun tarkastukseen 

osallistuvat tyypillisesti samat osapuolet kuin vastaanottotarkastukseenkin. Myös takuu-

ajan lopun tarkastus tehdään autolla ja tarvittaessa autosta noustaan tarkastelemaan 

havaittuja seikkoja tarkemmin. Kaikkien tarkastuksien ajankohdissa noudatetaan 

urakka-asiakirjoissa esitettyjä aikamääreitä. Ehdottomasti tärkeimpänä tarkastuksena 

pidetään takuuajan lopun tarkastusta. (H1; H2.) 

H3 mukaan takuuaikana pyritään pitämään välikatselmuksia. Tarkastukset tekee pää-

sääntöisesti urakoitsija, joka raportoi katselmuksilla esiin nousseet seikat. Mikäli rapor-

tissa esiintyy katselmointeja vaativia kohteita, pyritään kohteet tällöin katselmoimaan yh-

dessä tilaajan ja urakoitsijan kanssa. Katselmointeja tehdään tarvittaessa myös kohteille, 

joista on etukäteistietoa mahdollisista ongelmista. Takuuajan lopun tarkastukseen tilaaja 

pyrkii osallistumaan, kuitenkin siten, että kriittisillä kohteilla tilaaja olisi aina mukana. Ti-

laajan paikallaoloa priorisoidaan takuuajan lopun tarkastuksiin välikatselmuksien sijasta. 

Tarkastukseen osallistuvat tilaaja ja urakoitsija, sillä useimmiten käytössä ei ole ollut val-

vojaa. Aikamääreinä noudatetaan urakka-asiakirjoissa esitettyjä aikamääreitä. (H3.) 

Takuuajan käytäntöjä pyritään kehittämään, sillä eräässä ELY-keskuksessa vuoden 

2020 urakassa otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa takuuajan seurantalomakkeet. Lo-

makkeisiin kerätään vastaanottotarkastuksesta lähtien aina takuuajan loppuun asti esille 
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nousseita vaurioita ja niiden korjaustoimenpiteitä. Lomakkeet luotiin helpottamaan tilaa-

jaorganisaation takuuajan seurantaa, jolloin tilaajien on helpompi seurata päällysteisiin 

syntyneitä vaurioita ja niille tehtyjä korjauksia. (H1.) 

Myös takuuajan sallittuja korjausmenetelmiä pohditaan. Menetelmien kehityksessä on 

pyritty huomioimaan esimerkiksi se, etteivät päällysteiden pituussuuntaiset saumat li-

sääntyisi lähtötilanteeseen verrattuna. Lisäksi avarrussaumaus on otettu käyttöön sau-

mojen korjausmenetelmänä. (H1.) 

Auton käyttö nähdään toimivana menetelmänä käytössä olevaan aikaan nähden. Vuo-

sittain katselmoitavia kohteita on paljon ja usein uudetkin kohteet ovat samanaikaisesti 

työlistalla, joten autolla katselmoinnit hoituvat riittävän ripeästi. Aikaa toivotaan kuitenkin 

lisää, jotta kohteisiin olisi mahdollisuutta perehtyä ajatuksella. Lisäksi esille nousi toive 

edellisvuosien laatuaineiston helpommasta saatavuudesta, mikäli aineistoon on tarvetta 

palata. Aineiston kokoaminen koetaan paljon aikaa vievänä, jolloin kokoamiseen käytetty 

aika on pois esimerkiksi kohteiden katselmoinneista. (H2.) 

Takuuajan toimintaan toivotaan lisää digitaalisuutta esimerkiksi videokuvauksen muo-

dossa. Tällöin tarkastukset voisivat olla osittain myös kolmannen osapuolen vastuulla, 

kunhan osapuolen ammattitaito ja tietämys päällysteistä voitaisiin varmistaa. (H3.) 

Yksi haastateltavista nosti esiin myös seikan, jossa erittäin vilkkaasti liikennöidyillä SMA-

teillä takuuaikaa muutettaisiin niin sanotuksi elinikäiseksi takuuksi. Elinikäisessä ta-

kuussa takuuaika ei olisi sidottu aikaan vaan päällysteen uudelleenpäällystysväliin, joka 

erittäin vilkkaasti liikennöidyillä teillä on tyypillisesti noin 3–5 vuotta urautumisen vuoksi. 

Päällysteen tulisi siis kestää pintakunnoltaan moitteettomana urautumisnopeuden mu-

kaan syntyvän uudelleenpäällystysvälin aika. (H3.) 

Takuuajan vauriot 

Urakoitsija korjaa omalla kustannuksellaan ainoastaan takuuaikaisia vaurioita, jotka syn-

tyvät päällysteen virheestä tai muusta päällysteestä johtuvasta seikasta. Rakenneker-

roksista tai syvemmältä pohjamaasta aiheutuvia vaurioita ei korjata urakoitsijan kustan-

nuksella. 

Tarkasteltaessa esimerkiksi tilannetta, jossa päällystetään vilkkaasti liikennöityä tietä. 

Tällöin voitaneen olettaa, että tien rakennekerrokset ja pohjamaa ovat sellaisessa kun-

nossa, etteivät ne aiheuta päällysteeseen vaurioita. Mikäli tässä tilanteessa päällystee-

seen syntyy vaurio, voidaan tällöin yleensä yksimielisesti todeta, että vaurio on aiheutu-

nut päällysteen virheestä tai muusta päällysteestä johtuvasta seikasta. Näissä tilanteissa 

vaurio muodostuu tyypillisesti niin sanotusti ylhäältä alaspäin. (H1.) 
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Tilanne kuitenkin muuttuu päällystettäessä alempaa tieverkkoa, jonka rakennekerrok-

sien ja pohjamaan olosuhteiden kunnosta ei voida olla varmoja. Mikäli tässä tilanteessa 

päällysteeseen syntyy esimerkiksi pituussuuntainen halkeama, on vaurion korvausvas-

tuun sopiminen hankalampaa. Mikäli vaurio muodostuu niin sanotusti alhaalta ylöspäin, 

voidaan sen olettaa aiheutuvan rakennekerroksista tai pohjamaasta. Tyypillisesti edellä 

mainituissa tilanteissa sovitaan, ettei urakoitsijalla ole korjausvastuuta. (H1.) 

Joskus päällysteissä esiintyy myös vaurioita, joista ei yksinkertaisesti selviä mistä ne 

johtuvat. Tällöin korvausvelvollisuudesta käydäänkin pidemmät neuvottelut. Tämänkal-

taiset tapaukset ovat kuitenkin onneksi hyvin harvinaisia. (H2.) 

Vaurion korvausvastuusta päästään yleensä hyvin yhteisymmärrykseen. Sen sijaan, mi-

käli vaurion todetaan johtuvan päällysteestä, on korjausmenetelmän sopiminen haasta-

vampaa. Urakoitsijan näkökulmasta vauriot haluttaisiin korjata mahdollisimman halvalla 

menetelmällä kuten valupaikkauksilla. Tilaajan näkökulmasta puolestaan toivotaan pit-

käaikaiskestävämpiä korjausmenetelmiä kuten laatikkojyrsintää ja uutta päällystelaat-

taa. (H1; H2.) 

Korjausmenetelmät sovitaan tapauskohtaisesti. Yhtenä näkökulmana voidaan pitää tar-

kastelua liikennemäärään suhteutettuna, jossa arvioidaan kuinka kauan mitkäkin kor-

jaustoimet kestäisivät vaurioitumatta uudelleen. Myös korjattavan vaurion laajuutta ja si-

jaintia arvioidaan. Mikäli vaurio on hyvin pieni ja sijaitsee liikennettä haittamattomassa 

paikassa, voidaan tällöin sopia kevyempi korjaustoimenpide. Tilannetta voidaan ajatella 

myös siten, että vaurio korjataan kevyemmällä toimenpiteellä, jolloin sitä seurataan ta-

kuuaikana. Mikäli kohta kuitenkin vaurioituu takuuaikana uudelleen, korjataan se ras-

kaammilla menetelmillä. Korjausmenetelmien valinnassa pyritään kuitenkin mahdolli-

suuksien mukaan valitsemaan mahdollisimman pitkäaikaiskestävä menetelmä. (H1.) 

Paikoin tiestön hoitourakoitsijat paikkaavat takuuaikana syntyneitä yksittäisiä reikiä, sillä 

reiät syntyvät tyypillisesti aikaan, jolloin urakoitsijoiden päällystyskalustoa ei ole käytet-

tävissä. Tällöin korvausvastuusta ei tarvitse käydä neuvotteluja päällystysurakoitsijan 

kanssa. Tilanteessa, jossa päällysteeseen on syntynyt enemmän vaurioita, neuvotellaan 

urakoitsijan kanssa korvausvastuista. Tällöin korjausmenetelmä sovitaan tapauskohtai-

sesti aina harvinaisemmasta uudelleenpäällystyksestä Remix-menetelmään ja sirotepin-

taukseen asti. (H3.) 

Haastatteluissa nousi esille urakka-asiakirjoihin sallittujen korjausmenetelmien yksiselit-

teinen kirjaaminen, jolloin ne saattaisivat ohjata urakoitsijaa laadukkaisiin ratkaisuihin 
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läpi urakan, koska vaurioiden korjaaminen tulisi kalliiksi. Ajatus lyhyimmän sallitun pääl-

lystyspituuden kirjaamisesta nousi myös esiin, sillä todella lyhyet päällystyspituudet ovat 

tyypillisesti heikkolaatuisia ja aiheuttavat kaksi poikittaissaumaa lähelle toisiaan. (H1.) 

Tyypillisimpinä takuuajan vaurioina voidaan pitää purkaumia ja reikiä (H1; H3). Silloin 

tällöin esiintyy myös bitumin pintaan nousuja. Alemmalla tieverkolla esiintyy myös raken-

nekerroksista ja pohjamaasta heijastuvia halkeamia, jotka johtuvat rakenteellisista on-

gelmista. (H1.) Lisäksi esiintyy aloitus-/lopetussaumoista johtuvia poikittaissaumoja, 

jotka yleensä myös purkautuvat. Myös pientä pituussuuntaista epätasaisuutta eli ”nypy-

tystä” havaitaan paikoin. (H2.) Aikaisempina vuosina havaittiin paikoin myös huonoja 

keskisaumoja, mutta nykypäällysteiden keskisaumoja pidetään melko hyvinä (H3). 

Joissain yksittäistapauksissa päällyste on vaurioitunut piakkoin takuuajan umpeuduttua 

jopa niin pahasti, että kohde on uudelleenpäällystetty heti seuraavana vuonna. Takuu-

ajan ollessa vielä voimassa olisi kohteen uudelleenpäällystys tehty urakoitsijan kustan-

nuksella. Kyse on kuitenkin muutamista yksittäistapauksista. (H1.) Sen sijaan pieniä vau-

rioita kuten purkaumia ja reikiä syntyy jonkin verran takuuajan umpeuduttua. (H1; H2.) 

Haastatteluissa nousi esille myös mielipide, jossa uskotaan pahimpien vaurioiden ilme-

nevän 3 vuoden takuuajan aikana. Tämän jälkeen tapahtuvaa päällystystyöstä peräisin 

olevaa pahempaa vaurioitumista ei olla havaittu eikä uskota tapahtuvan. (H3.) 

Valmiin päällysteen laatu ja sen mittaaminen 

Valmiin päällysteen laatudokumentteja hyödynnetään tapauskohtaisesti takuuaikana 

syntyneiden vaurioiden syiden arvioinnissa. Mikäli kohde oli vaurioitunut pahemmin ta-

kuuaikana, käytiin laatudokumentteja tarkemmin läpi. Joissakin kohteissa vaurioitumisen 

syyt löytyivät dokumenteista ja joissakin ei. 

Joidenkin kohteiden osalta vaurioitumisen syyt löytyivät jo massanvalmistusvaiheesta tai 

työtavoista, jolloin laatudokumenttien tarkastelulle ei nähty olevan tarvetta. Tulevaisuu-

dessa dokumenttien säännöllisempi hyödyntäminen koetaan potentiaalisena menetel-

mänä etenkin takuuajan toimintojen tukena. (H1.) 

Laatudokumenttien koetaan antavan jonkinlaista kuvaa päällysteen laadusta ja tulevasta 

käyttöiästä. Etenkin lämpökameraa pidetään luotettavana. (H1; H2.) H1 näkee mittauk-

sista olevan eniten hyötyä korkealuokkaisilla teillä, joilla rakennekerrosten ja pohjamaan 

voidaan olettaa olevan kunnossa. H2 nosti kuitenkin esille seikan, etteivät PTM-mittauk-

sista ja etenkin tyhjätilamittauksista aiheutuvat arvonvähennykset ole tyypillisesti kovin 

suuria, jolloin niiden suuntaa antavuutta voidaan kyseenalaistaa. 
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H3 ei usko valmiin päällysteen laatudokumenttien kertovan päällysteen laadusta ja käyt-

töiästä juurikaan mitään. Hyvin suurista tyhjätiloista voitaneen kuitenkin joitain johtopää-

töksiä tehdä. Oletuksena kuitenkin voidaan pitää, että asetettujen raja-arvojen täyttyessä 

päällyste tulee kestämään normaalin käyttöikänsä. Erityistarkkailuun takuuaikana pää-

sevätkin kohteet, joissa raja-arvot ovat ylittyneet ja kohde on vastaanotettu sakoilla. 

Myös tehdyillä suunnitteluratkaisuilla ja normien mukaisella työllä voidaan ennustaa tu-

levaa päällysteen käyttöikää riippuen päällystettävän tien nykykunnosta. (H3.) 

Laatudokumenteissa kiinnitetään pääasiallisesti huomiota asetettujen raja-arvojen täyt-

tymiseen. H1 mukaan tässä tarkastelutavassa kuitenkin esiin nousevat asetettujen raja-

arvojen oikeellisuus, jotta päällystettä voidaan oikeasti pitää laadukkaana. Laatudoku-

menteilla luodaan tyypillisesti yleiskuva tilanteesta ja jos poikkeamia esiintyy, perehdy-

tään dokumentteihin tarkemmin. Laatumittauksista huolimatta omaan silmään luotetaan 

vankasti kokonaiskuvan muodostamisessa (H2). H3 tarkastelee hieman muita doku-

mentteja tarkemmin mitattuja tyhjätiloja sekä massanäytteitä ja kohteelta mitattuja alku-

uria. 

Laatumittauksia tulisi ehdottomasti kehittää. Haastateltavat toivoivat lisää ainetta rikko-

mattomia menetelmiä kuten pintakarkeusmittausta, jonka uskotaan olevan varsin poten-

tiaalinen menetelmä etenkin lajittumien löytämiseen. (H1; H2.) H3 kuitenkin uskoo, ettei 

karkeuden tunnuslukua ymmärretä vielä tarpeeksi hyvin, jolloin sen antamien tulosten 

tulkitseminen päällysteen laadun kannalta on epävarmaa. 

Haastatteluissa nousi esille pistemäisten mittausten kokonaan poisjättäminen, sillä ne 

antavat tietoa päällysteen laadusta ainoastaan yhdestä pisteestä. Tällöin kuvaa päällys-

teen kokonaislaadusta ei muodostu. IRI4-mittauksen sijasta odoteltiin myös RIDE-ajo-

neuvomallin käyttöönottoa. Esimerkiksi pieni pituussuuntainen epätasaisuus eli ”nypy-

tys” ei näy IRI4-tuloksissa, jolloin siihen on tilaajan vaikea puuttua. Useimmiten kyseisiä 

kohtia ei korjatakaan urakoitsijan kustannuksella. (H2.) 

Päällystetutkasta saatavaa tyhjätilaa kritisoidaan. Siitä saatuja tuloksia ei pidetä luotet-

tavina ja mittauksen olosuhdeherkkyyttä kritisoidaan. Tutkan kuitenkin todettiin antavan 

todennäköisesti jonkinlaista kuvaa päällysteen laadusta. 

Tilaajaa kiinnostaisi myös olosuhteet, joissa päällystetutkaukset on tehty. Tätä tietoa ei 

tilaajalle kuitenkaan tule. Jos tilaaja tietäisi olosuhteet, joissa kohteen tutkaus on tehty, 

olisi tulosten oikeellisuutta mahdollisuus arvioida paremmin. (H2.) 

Tyhjätilamittausta tulisi kehittää luotettavammaksi. Mittaus voitaisiin esimerkiksi muuttaa 

työn ohessa tapahtuvaksi tarkkailuksi esimerkiksi asfaltin jyrään kiinnitetyllä mittalait-
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teella. Myös lämpökameraa toivotaan vakiintuneempaan käyttöön yhä useammalle koh-

teelle, sillä tällä hetkellä sen käyttäminen on enemmän satunnaista kuin vakiintunutta. 

Kaiken kaikkiaan toivotaan, että työnaikaisia laatumittauksia lisätään ja kehitetään enti-

sestään. Tällöin laatuongelmiin olisi mahdollisuutta reagoida heti työskentelyn aikana, 

jolloin vältyttäisiin jälkikäteen tehtävältä spekuloinnilta, mikä meni pieleen ja milloin. (H3.) 

Haastatteluissa tuli esille myös halua kokeilla erilaisia toimintatapoja laatumittausten 

suhteen. Esimerkiksi takuuaikaa voisi pidentää ja laatumittauksia puolestaan vähentää. 

Esille tuli myös ajatus siitä, että laatutarkkailua lisättäisiin asfalttimassan raaka-aineisiin 

ja valmistukseen etenkin kuin joitakin valmiin päällysteen mittauksia voidaan pitää hie-

man kyseenalaisina. Tästä seurasikin ajatus, että voiko lopputuotetta enää pilata, jos työ 

tehdään normien mukaisesti ja massan raaka-aineet sekä valmistus ovat kunnossa ja 

levityksen tukena käytettäisiin esimerkiksi lämpökameraa nykyistä enemmän. (H1.) 
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6. AINEISTOTUTKIMUS 

6.1 Aineiston esittely 

Tutkimusaineisto pyrittiin kokoamaan mahdollisimman monipuolisesti tienpäällystysura-

koista eri puolilta Suomea. Maantieteellistä kattavuutta rajoitti kuitenkin vuoden keski-

lämpötilan säilyminen plusasteiden puolella, jotta käytetyn bitumin jäykkyys pysyisi mah-

dollisimman vakioituna. Kohteet valittiin siten, että mukana oli sekä vilkkaasti liikennöityjä 

että vähäliikenteisiä kohteita. Tällöin kohteet muodostuivat eri rakennekerros- ja päällys-

tepaksuuksista. Lisäksi kohteiden joukkoon valikoitui luonnollisesti erilaisia päällysteki-

viaineksen nastarengaskulutuskestävyys- ja litteyslukuluokkavaatimuksia sekä eri pääl-

lystetyyppejä ja työmenetelmiä. Päällystetyyppien osalta aineisto rajattiin SMA-, AB- ja 

PAB-päällysteisiin sekä työmenetelmien osalta LTA, MP ja MPKJ menetelmiin. 

Lopulliseksi aineistoksi muodostui joukko tienpäällystysurakkakohteita Etelä-Pohjan-

maan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Uudenmaan 

ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksien alueilta. Kaikki valitut kohteet olivat joko niin sa-

nottuna lämpökamerakohteita tai niin sanottuja kuulamyllykohteita. Lämpökamerakoh-

teilla tarkoitetaan kohteita, joissa levitetyn asfaltin laatua oli tarkkailtu lämpökameran 

avulla. Kuulamyllykohteilla tarkoitetaan puolestaan kohteita, joissa kuulamyllyarvoja oli 

tutkittu päällystekiviaineksen lisäksi myös asfalttimassasta uutetuista kiviaineksista ja 

asfalttirouheesta. Tällä pyrittiin selvittämään mitä kiviaineksen kuulamyllyarvolle tapah-

tuu prosessin aikana. Tästä eteenpäin puhutaan lämpökamera- ja kuulamyllykohteista. 

Lämpökamerakohteet olivat vuosilta 2015–2018 ja kuulamyllykohteet vuodelta 2017. 

Kohteita kertyi yhteensä 48 kappaletta ja niiden kaistakilometripituus oli yhteensä noin 

728 km. 

Kohteista ei esitellä tarkasti yksilöiviä tietoja, sillä ne eivät ole oleellisia tämän tutkimuk-

sen kannalta. Kohteet esitetään tätä työtä varten laaditulla kohdenumeroinnilla ja -kirjai-

mistolla. 

6.1.1 Lämpökamerakohteet 
Lämpökamerakohteita kertyi taulukkojen 14 ja 15 mukaisesti. Taulukoista nähdään, että 

lämpökamerakohteiden vallitsevin päällystetyyppi oli AB pituuden osalta. SMA-kohteita 

oli puolestaan lukumäärällisesti eniten. Pituuden ja lukumäärän osalta käytetyin työme-

netelmä oli MP. Yhteensä lämpökamerakohteita kertyi 34 kappaletta ja niiden yhteispi-
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tuus oli noin 502 kaistakilometriä. Mikäli kohdeluettelossa oli ilmoitettu kaksi työmenetel-

mää, jaettiin molemmille ilmoitetuille menetelmille kohteen pituus puoliksi. Myös luku-

määrällisesti menetelmät jaettiin puoliksi. 

Taulukko 14. Lämpökamerakohteet kaistakilometreittäin. 

 SMA AB PAB Yhteensä [km] 

LTA 67,3 27,3 - 94,6 

MP 109,5 205,0 - 314,5 

MPKJ 36,7 56,6 - 93,3 

Yhteensä [km] 213,5 288,8 - 502,3 

 

Taulukko 15. Lämpökamerakohteet lukumäärän mukaan. 

 SMA AB PAB Yhteensä [kpl] 

LTA 7 0,5 - 7,5 

MP 11 11 - 22 

MPKJ 3 1,5 - 4,5 

Yhteensä [kpl] 21 13 - 34 

 

Lämpökamerakohteilta tutkimusaineistoon sisältyivät jokaisen kohteen työkohdeluette-

lot, joissa kerrottiin kohteiden tieosoitteet, pituudet, levitettävän päällysteen tyypit, työ-

menetelmät, nastarengaskulutuskestävyys- ja litteyslukuluokkavaatimukset, laatuvaati-

musluokat sekä kohteiden keskimääräiset vuorokausiliikenteet. 

Lämpökamera-aineiston osalta aineistoon kuuluivat 100 m:n jaksoissa tierekisteriosoit-

teisiin sidotut yli 2 minuutin pysähdysten lukumäärät ja kaikkien pysähdysten lukumäärät 

sekä riskialueiden osuudet ja päällysteen keskiarvolämpötilat. 

Päällystämisen jälkeisiin laatudokumentteihin sisältyivät kohteista mitatut alku-urat ja 

IRI4-arvot sekä tyhjätilaraportit. Tyhjätilaraporttien osalta joistakin kohteista oli saatavilla 

myös kilometrin pituisten jaksojen tyhjätilakuvaajat. Aineistoon kuuluivat myös mahdolli-

set työvirheluettelot sekä arvonmuutoslaskelmat. 

Kohteiden päällystämisajankohdan ulkopuolelta aineistoon kuuluivat vuosittaiset palve-

lutasomittaukset, joissa esitettiin vuosittain mitatut urasyvyydet ja IRI4-arvot 100 m:n jak-

soissa. Mittauksia analysoitiin pääasiassa vuosilta 2014–2019 riippuen siitä, kuinka 

monta kertaa kohde oli mitattu kyseisinä vuosina. Tarvittaessa myös ennen vuotta 2014 

tehtyjen mittauksien tuloksia analysoitiin. 

Osa alun perin suunnitelluista lämpökamerakohteista karsiutui pois jossakin aineistojen 

kokoamis- tai käsittelyvaiheessa esimerkiksi hyvin harvoin tehtyjen palvelutasomittaus-

ten vuoksi. Loppujen lopuksi tutkimusaineisto koostui taulukossa 16 esitetyistä kohteista. 
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Taulukossa esitetään myös kohteiden perustiedot. Kohteet saattoivat koostua useam-

masta ajoradasta, suunnasta tai kaistasta, mitkä ilmenevät kohteen tutkimustuloksista. 

Taulukko 16. Lämpökamerakohteiden perustiedot. 

Kohde Vuosi 
Pituus 
kais-
takm. 

Pääl-
lyste 

Työmene-
telmä 

AN FI 
Laatu-
luokka 

KVL 

1 2015 3,6 SMA 16 MP I* I* A 16 169 

2 2015 16,5 SMA 16 MP I* I* A 13 000-34 000 

3 2016 28,5 AB 16 MP 14 20 C 1 866-2 308 

4 2016 15,3 AB 16 MP 14 20 C 1 526 

5 2016 10,8 AB 16 MP 14 20 C 3 086 

6 2016 35,7 AB 16 MP 14 20 C 2 630 

7 2016 29,4 AB 16 MP 14 20 C 1 511-3 081 

8 2016 23,0 AB 16 MP 14 20 C 855 

9 2017 7,4 AB 16 MP 10 15 A 6 264 

10 2017 2,7 SMA 16 MP 7 10 A 10 786-23 635 

11 2017 8,0 AB 16 MP 14 20 D 1 476 

12 2017 18,4 AB 16 MP 14 20 C 1 600 

13 2018 10,1 AB 16 MP 10 15 A 6 666 

14 2018 18,4 AB 16 MP 10 15 A 5 693 

15 2017 2,1 SMA 16 MP 7 10 A 27 515-44 162 

16 2017 2,1 SMA 16 MP/LTA 7 10 A 27 515-44 162 

17 2017 1,1 SMA 16 LTA 7 10 A 44 162-44 398 

18 2017 2,4 SMA 16 MP 7 10 A 44 398-54 183 

19 2017 4,5 SMA 16 MP 7 10 A 39 757-54 183 

20 2017 10,5 SMA 16 MP/LTA 7 10 A 37 259-54 183 

21 2017 2,1 SMA 16 MP 7 10 A 30 867-37 259 

22 2015 10,2 SMA 16 MPKJ 7 10 A 15 852-23 302 

23 2015 10,3 SMA 16 MPKJ 7 10 A 15 852-23 302 

24 2015 29,3 AB 16 MPKJ 19 35 D 1 015 

25 2016 9,0 SMA 16 LTA 10 15 A 12 957 

26 2016 16,2 SMA 16 MPKJ 10 15 A 9 076 

27 2018 15,3 SMA 16 LTA 7 15 A 40 270 

28 2018 10,7 SMA 16 LTA 7 15 A 43 230 

29 2016 11,3 SMA 16 LTA 7 10 A 46 442 

30 2016 13,6 SMA 16 LTA 7 10 A 54 363 

31 2016 54,5 AB 16 LTA/MPKJ 19 35 C 1 438 

32 2017 11,4 SMA 16 MP 7** 10** A** 23 049 

33 2017 52,1 SMA 16 MP 7** 10** A** 16 981 

34 2017 5,8 SMA 16 MP 7** 10** A** 31 627 

*Kohteissa oli deformaatio- ja Prall-vaatimuksena I-luokka. 
**Tietoa ei ollut saatavilla, joten tieto on oletettu. 
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6.1.2 Kuulamyllykohteet 
Kuulamyllykohteita kertyi taulukkojen 17 ja 18 mukaisesti. Taulukoista nähdään, että 

kuulamyllykohteista vallitsevin päällystetyyppi oli AB pituuden puolesta. Käytetyin työ-

menetelmä oli MP sekä pituuden että kohteiden lukumäärän osalta. AB-päällysteellä yh-

dellä kohteella käytettiin kolmea eri työmenetelmää, minkä takia lukumäärien desimaa-

leissa esiintyy kolmasosia. Tällöin myös pituus jaettiin menetelmien kesken kolmeen 

osaan. Kuulamyllykohteisiin sisältyi myös PAB-päällysteitä LTA ja MP työmenetelmillä. 

Kaiken kaikkiaan kuulamyllykohteita kertyi 14 kpl ja niiden yhteispituus oli noin 226 kais-

takilometriä. 

Taulukko 17. Kuulamyllykohteet kaistakilometreittäin. 

 SMA AB PAB Yhteensä [km] 

LTA - 11,9 20,6 32,5 

MP 22,6 47,0 37,0 106,6 

MPKJ 53,8 32,9 - 86,7 

Yhteensä [km] 76,4 91,8 57,6 225,8 

 

Taulukko 18. Kuulamyllykohteet lukumäärän mukaan. 

 SMA AB PAB Yhteensä [kpl] 

LTA - 0,33 2 2,33 

MP 2 3,33 3 8,33 

MPKJ 2 1,33 - 3,33 

Yhteensä [kpl] 4 5 5 14 

 

Kuulamyllykohteiden tutkimusaineistoon sisältyivät kohteiden kohdeluettelot, päällystä-

misen jälkeiset alku-ura ja IRI4-mittaukset sekä vuosittaiset palvelutasomittaukset 100 

m:n jaksoissa. Aineistoon kuuluivat lisäksi kohteittain tutkitut kuulamyllyarvot kiviainek-

sesta ja asfalttimassasta sekä asfalttirouheesta, mikäli sitä oltiin kohteella käytetty. Pal-

velutasomittauksista käytettiin ainoastaan urasyvyystietoja. Mittauksia oli saatavilla hy-

vin vaihtelevasti eri vuosilta ja etenkin PAB-kohteista mittauksia oli tehty harvoin. Tästä 

syystä aineistosta karsiutui etenkin PAB-kohteita, joista ei ollut riittävästi mitattuja 

urasyvyystietoja. 

Kaiken kaikkiaan kohteita kertyi taulukon 19 mukaisesti. Kaikki kuulamyllykohteet olivat 

vuodelta 2017. Taulukossa esitetään myös kohteiden perustiedot sekä niistä mitatut kuu-

lamyllyarvot. Kohteet saattoivat koostua useammasta ajoradasta, suunnasta tai kais-

tasta, mitkä käyvät ilmi kohteen tutkimustuloksista. 
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Taulukko 19. Kuulamyllykohteiden perustiedot. 

Koh-
de 

Pituus 
kais-
takm. 

Pääl-
lyste 

Työ-
mene-
telmä 

AN FI 

Laa-
tu-

luok
ka 

KVL 
Kuulamyllyarvo 

Kivi Rouhe Massa 

A 6,2 
AB 16 
RC 20 

MP 14 20 B 3 464 12,2 16,5 11,8 

B 11,2 SMA 16 MP 7 10 A 29 278 5,8 - 4,1 

C 11,4 SMA 16 MP 7 10 A 29 278 5,8 - 4,1 

D 35,7 
AB 16 
RC 15 

LTA/ 
MPKJ/ 

MP 
14 20 C 2 155 13,4 9,5 11,9 

E 1,2 
AB 16 
RC 30 

MP 19 35 D 659 16,9 13,9 16,6 

F 33,7 SMA 16 MPKJ 10 15 A 4 685 10,1 - 9,9 

G 20,1 SMA 16 MPKJ 10 15 A 6 813 9,5 - 9,1 

H 27,7 
AB 16 
RC 25 

MP 14 20 A 1 779 13,1 10,2 11,0 

I 21,0 
AB 16 
RC 25 

MPKJ 14 20 A 1 704 10,0 13,8 11,4 

J 11,8 
PAB-B 

16 
LTA 19 35 D 733 18,6 - 18,8 

K 8,3 
PAB-B 

16 
MP 19 35 D 1 253 13,3 - 12,4 

L 14,6 
PAB-B 

16 
MP 19 35 D 830 12,6 - 11,9 

M 14,1 
PAB-B 

16 
MP 19 35 D 999 16,4 - * 

N 8,8 
PAB-V 

16 
LTA 19 35 D 270 15,2 - * 

*Tietoa ei ollut saatavilla. 

6.2 Aineiston esikäsittely 

Tutkimusaineiston esikäsittely aloitettiin tuomalla vuosittaisten palvelutasomittauksien 

tietoja taulukkolaskentaohjelmaan kohteittain. Tuotavia tietoja olivat tierekisteriosoittei-

den osalta tienumero, ajoratanumero, suunta, kaista, alku- ja loppuosa sekä mittauksen 

aloitus- ja lopetusetäisyys. Lisäksi tuotiin edellä mainittuja tierekisteriosoitteita vastaavat 

ura- ja IRI4-arvot. Näin toimittiin jokaisen mittausvuoden kohdalla, joilta tuloksia oli saa-

tavilla. Tämän jälkeen siirryttiin tuomaan kohteen päällystyksen jälkeisiä laatumittaustu-

loksia eli alku-ura- ja IRI4-arvoja tierekisteriosoitteisiin sidottuina. Kun kaikkien saatavilla 

olevien vuosittaismittausten ja päällystyksen laatumittausten tiedot olivat samassa tau-

lukossa, saattoi huomata, että mittausvuosien välillä tierekisteriosoitteet olivat muuttu-

neet tai vuosittaismittauksista puuttui mitattuja 100 m:n jaksoja. 

Mikäli tutkimusaineistossa havaittiin tierekisterin osoitemuutoksia eri vuosien välillä, 

kohde hylättiin ja poistettiin tutkimuksesta. Täten voitiin varmistua, että jokaisen kohteen 
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vuosittaiset tulokset ovat samaan osoitteistoon sidottuja ja täten vertailukelpoisia eri vuo-

sien välillä. 

Yleisimpänä käsittelyä vaativana vaiheena voitiin kuitenkin pitää vuosittaismittausten 

puuttumista tietyiltä osuuksilta. Tarvittavia osuuksia verrattiin aina päällystyksen laatu-

mittauksiin eli alku-ura sekä IRI4-tuloksiin ja niiden tierekisteriosoitteisiin. Useimmiten 

esiintyi tilanne, jossa päällystyksen laatumittaukset esitettiin esimerkiksi tietyn tieosan 

paalulle 500 asti. Vuosittaismittaukset esitettiin puolestaan saman tieosan paalulle 300 

asti. Tällöin voitiin olettaa, että vuosittaismittauksista puuttui 2 mittausjaksoa. Näissä ti-

lanteissa vuosittaismittaustuloksiin lisättiin 2 mittausjaksoa, joille ei annettu mitään ura- 

tai IRI4-arvoa. Solu jätettiin siis tyhjäksi. Solun jättäminen tyhjäksi oli erityisen tärkeää, 

sillä mikäli soluihin laittaisi arvot 0, käsittelisi taulukkolaskentaohjelma niitä hyväksyttyinä 

tuloksina. Tällöin arvot 0 vaikuttaisivat esimerkiksi laskettuihin keskiarvoihin ja -hajontoi-

hin. Jättämällä solut puolestaan tyhjiksi eivät ne vaikuttaneet tehtyihin laskelmiin millään 

tavalla. Samoja periaatteita noudatettiin jokaiselle kohteelle sekä mittausvuodelle. 

Edellä kuvattu esikäsittelyvaihe oli erityisen tärkeä, mikäli kohteessa oli vähintään kaksi 

tieosaa. Kahden tai useamman tieosan merkitys korostui siinä vaiheessa, kun mittaus-

tuloksia oli tarvetta tarkastella etäisyyksiin sidottuina. Tieosan vaihtuessa alkavat mit-

tausten aloitusetäisyydet useimmiten arvosta 0. Mikäli tieosia oli vähintään kaksi, alkoi-

vat etäisyydet siis vähintään kahteen kertaan etäisyydestä 0. Tällöin oli riski, että kaksi 

eri etäisyyden omaavaa arvoa sekoittuisivat keskenään, sillä todellisuudessa ne eivät 

ole samalla etäisyydellä olevia pisteitä. Esimerkiksi tieosat 2 ja 3 alkavat etäisyydestä 0, 

jolloin on mahdollista, että taulukkolaskentaohjelma käsittelee niitä saman etäisyyden 

omaavina pisteinä. Todellisuudessa pisteillä voi olla hyvin suurikin välimatka. Tästä 

syystä jokaiselle kohteelle luotiin oma paalutusjärjestelmä, joka ei saa kertaakaan sa-

maa etäisyyden arvoa. Jotta luotu paalutusjärjestelmä oli yhtenäinen jokaisen eri vuoden 

kanssa, tuli edellisessä kappaleessa kuvatut mittausjaksojen puuttumiset lisätä mita-

tuiksi pisteiksi, mutta ilman alku-ura ja IRI4 arvoja. 

Lisäksi mittaustuloksista poistettiin kaikki alle 100 m:n mittausjaksojen ura- ja IRI4-arvot. 

Myös arvot, joissa mittausoperaattorit olivat kirjoittaneet huomioita esimerkiksi likaisuu-

desta, liian alhaisesta mittausnopeudesta tai päällystämättömästä kohdasta poistettiin. 

Lisäksi ura- ja IRI4-arvot poistettiin vuosittaismittauksista silloin, jos päällystyskohde oli 

aloitettu esimerkiksi aloitusetäisyydestä 150, mutta vuosittaismittauksissa jakso esitettiin 

alkavan etäisyydestä 100. 

Edellisissä kappaleissa esitettyjä asioita havainnollistetaan kuvassa 55. Kuvan kuvitteel-

lisessa tilanteessa päällystyksen jälkeinen laatumittaus on aloitettu tieosalta (Tosa) 1 ja 
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aloitusetäisyydeltä (Aet) 50. Mitattu jakso on ollut 50 m:n pituinen, jolloin se on loppunut 

lopetusetäisyydelle (Let) 100. Tieosa 1 on kuitenkin vain 120 m:n pituinen, jolloin kysei-

sen tieosan mittaus loppuu lopetusetäisyydelle 120 m. Tieosa 2 on kolmen täyden mit-

tausjakson pituinen. Viimeinen tieosa 3 on 180 m:n pituinen, jolloin siitä on mitattu yksi 

täysi 100 m:n jakso ja yksi vajaa 80 m:n jakso. Päällystyksen laatumittaus sisälsi siis 

kolme mittausjaksoa, jotka eivät olleet täyden 100 m:n pituisia. 

Päällystyksen laatumittausta verrattaessa sen oikeanpuoleiseen vuosittaismittaukseen 

huomataan, että aineistosta puuttuu yksi mittausjakso tieosalta 2 etäisyyksiltä 100–200. 

Lisäksi huomataan, että päällystyksen jälkeinen laatumittaus on aloitettu aloitusetäisyy-

deltä 50, kun vuosittaismittaus on aloitettu aloitusetäisyydeltä 0. Aineiston esikäsittelyn 

avulla mittausaineistoista poistettiin kaikki mittausjaksot, jotka eivät olleet täyden 100 

m:n pituisia. Lisäksi vuosittaismittaukseen lisättiin puuttuvaan kohtaan kuvitteellinen mit-

tausjakso, joka jätettiin arvoiltaan kuitenkin tyhjäksi. Vuosittaismittauksesta poistettiin li-

säksi arvot ensimmäiseltä mittausjaksolta, koska kohde oli aloitettu 50 m myöhemmin. 

Lopuksi luotiin yhtenäinen paalutus mittauksille sekä niiden välille, etteivät saman alku- 

ja lopetusetäisyyden omaavat tulokset sekoittuisi keskenään, kuten kuvan 55 esikäsitel-

lyistä taulukoista nähdään. 
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Kuva 55. Esimerkki tutkimusaineiston esikäsittelystä. 

Lämpökamera-aineiston kanssa toimittiin samoin periaattein kuin palvelutasomittausten-

kin kanssa. Aineistoa tuotiin kohteittain taulukkolaskentaohjelmaan ja mittauksille luotiin 

oma paalutusjärjestelmä. Lämpökamera aineistosta ei kuitenkaan jouduttu poistamaan 

alle 100 m:n pituisia tuloksia, sillä riskialueet skaalautuvat mitatun jakson pituuden suh-
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teen, kuten kaavoista 12 ja 13 voidaan havaita. Haasteeksi osoittautui kuitenkin palvelu-

tasomittausten ja lämpökamera-aineiston yhteensovittaminen etäisyyteen perustuen, 

sillä mittausjaksot eivät aina kohdistuneet päällekkäin. 

Mittausjaksot eivät kohdistuneet päällekkäin kohteissa, joissa oli useampia tieosia. Läm-

pökamera-aineistoa mitataan ja tuloksia esitetään eri periaattein kuin palvelutasomit-

tauksista tuotettavia ura- ja IRI4-arvoja. Lämpökameramittauksissa pyritään saamaan 

mitattavalle kohteelle mahdollisimman paljon 100 m:n jaksoja, jolloin mittaustulokset esi-

tetään poikkeavasti palvelutasomittauksiin verrattuna. Tällöin lämpökameramittaukset 

sisältävät ainoastaan yhden alle 100 m:n jakson, joka sijoittuu kohteen loppuun. Palve-

lutasomittauksissa alle 100 m:n jaksoja voi kuitenkin esiintyä aina tieosan vaihtuessa. 

Tällöin lämpökamera- ja palvelutasomittausten mittausjaksot eivät voi sijoittua päällek-

käin. Tämän vuoksi mittauksien vertailussa esiintyy virhettä, jonka suuruus riippuu tie-

osien määrästä ja tieosan viimeisen mittausjakson pituudesta. 

Kuvassa 56 havainnollistetaan lämpökamera- ja palvelutasomittauksien vertailussa 

esiintyvää mittausjaksojen virhettä. Kuvassa kahden pystyviivan väliin jäävällä suorakul-

miolla kuvataan mitattua mittausjaksoa. Kuten kuvasta havaitaan, palvelutaso- ja lämpö-

kameramittausten mitatut jaksot eivät sijoitu kohdakkain. Virhe alkaa kohdasta, jossa 

kohteen tieosa vaihtuu. 

 

Kuva 56. Palvelutaso- ja lämpökameramittauksen mittausjaksojen virhe. 

Edellä mainitun virheen vaikutuksen pienentämiseksi lämpökameramittauksista saata-

vaa mittausjakson riskialueprosenttia muokattiin siten, että tietyt riskialueprosentit vas-

taavat tiettyä riskiluokkaa. Tällöin yksittäisen mittausjakson riskialueprosentti ei ole yksi 

ainoa lukuarvo vaan mittausjaksoa kuvastaa yksi riskiluokka, jonka sisällä riskialuepro-

sentti saa vaihdella. Taulukossa 20 esitetään riskialueprosenttien vaihteluvälit ja niitä 

vastaavat riskiluokat. 
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Taulukko 20. Riskialueprosentteja vastaavat riskiluokat. 

Riskialueprosentti Riskiluokka 

< 5,00 % 0 

5,00–7,49 % 1 

7,50–10,00 % 2 

> 10,00 % 3 

 

6.3 Aineistotutkimuksen tavoitteet ja tutkimusmenetelmät 

Aineistotutkimuksen tavoitteena oli tarkastella uusien asfalttipäällysteiden vaurioita ja 

verrata niitä laatumittaustuloksiin ja kuntomittaushistoriaan. Tulokset analysoitiin ja tu-

losten perusteella arvioitiin vaurioitumiseen vaikuttavia tekijöitä. Vaurioita kartoitettiin 

myös maastokäynneillä. 

Vaurioitumista tutkittiin lämpökamera- ja kuulamyllykohteiden avulla. Jokaiselle kuula-

myllykohteelle tehtiin urautumisnopeustarkastelu, jonka tuloksia verrattiin kuulamyllyar-

voihin ja käytettyihin asfalttirouheprosentteihin. Lisäksi tehtiin vertailuja urautumisno-

peuksista ennen kohteen päällystystä ja päällystyksen jälkeen. Lähtötietoina saatuja 

kuulamyllyarvoja hyödynnettiin päällysteen laskennallisen kulumisnopeuden määrittämi-

sessä. 

Kuulamyllykokeen arvo saatiin lähtötietona asfalttimassalle, mutta kiviaineksen ja mah-

dollisen rouheen kuulamyllyarvo laskettiin käytetyn rouheprosentin mukaisesti. Esimer-

kiksi jos massassa käytettiin 15 % rouhetta, jonka kuulamyllyarvo oli 13 ja kiviaineksen 

kuulamyllyarvo oli 10, rouheen ja massan laskennalliseksi kuulamyllyarvoksi saatiin: 

𝐾𝑀𝐿𝐴𝑆𝐾 = 0,15 × 13 + 0,85 × 10 = 10,5  

Mikäli massassa ei käytetty asfalttirouhetta käytettiin laskennallisena kuulamyllyarvona 

kiviaineksen kuulamyllyarvoa. Massan kuulamyllyarvolle käytettiin merkintää KMMASSA. 

Urautumista myös ennustettiin ja tuloksia verrattiin kuvan 47 mukaisiin huonon kuntoluo-

kan kriteereihin. Urasyvyys valittiin suurimmasta huonon kuntoluokan täyttävästä 

urasyvyydestä. Kuntoluokan määräytymiseen tarvittava liikennemäärä poimittiin urakan 

kohdeluettelosta ja pääasiallisin nopeusrajoitus tarkistettiin Maanmittauslaitoksen ylläpi-

tämästä Paikkatietoikkuna -palvelusta. Jokaiselle kohteelle käytettiin siis omaa huonon 

kuntoluokan täyttävää urasyvyyttä. 

Myös lämpökamerakohteille tehtiin edellä kuvattu urautumisnopeustarkastelu sekä urau-

tumisen ennuste verrattuna huonoon kuntoluokkaan. Lisäksi lämpökamerakohteista tut-
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kittiin, onko korkean riskiluokan päällysteen urautumisnopeus suurempi kuin alhaisem-

man riskiluokan päällysteen. Tarkastelu tehtiin kohteille, joiden mittausjaksojen kohdis-

tusvirhe oli korkeintaan 10 m. 

Riskiluokan ja tyhjätilojen vaikutuksia kohteen muulle kuin urautumisvaurioitumiselle tut-

kittiin maastokäyntien avulla. Maastokäynneillä tarkasteltiin myös, kuinka päällystysvai-

heessa esiintyneet virheet vaikuttavat päällysteen vaurioitumiseen. Maastokäyntikoh-

teiksi valikoituivat kohteet 1–4, 6–7, 9–11, 13–14 ja 32–34 eli yhteensä 14 kohdetta. 

Lisäksi tarkasteltiin riskiluokan ja päällystetutkasta saatavan tyhjätilakuvaajan yhteyttä. 

Lopuksi tarkasteltiin kuinka päällysteestä mitatut IRI4-arvot parantuvat päällystämisellä 

ja kuinka ne käyttäytyvät päällystämisen jälkeen. 

Aineiston tarkastelussa käytettiin tavanomaisia laskutoimituksia kuten keskiarvo ja kes-

kihajonta. Näiden lisäksi hyödynnettiin tilastomatematiikkaan perustuvia korrelaatioker-

toimia ja selitysasteita sekä regressiosuoria. Heikkisen (2014) mukaan korrelaatiokertoi-

mella r kuvataan muuttujien välisiä riippuvuuksia ja selitysasteella R2 käytetyn regressio-

mallin selittävyyttä muuttujien vaihtelusta. 

Vuosittaisia urautumisnopeuksia tutkittiin ja ennustettiin regressiosuorien avulla. Vuosit-

taisiin urasyvyyksien keskiarvoihin mallinnettiin regressiosuora pienimmän neliösumman 

menetelmällä, jonka yhtälö oli kaavan 15 mukainen. 

𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑏,        (15) 

jossa y on urasyvyyden lineaarinen estimaatti [mm], k on urautumisnopeus [mm/v], x on 

päällysteen ikä [v] ja b on kohteesta mitattu alku-ura [mm]. 

Kuvassa 57 esitetään esimerkki urautumisnopeuden tutkimisesta ja ennustamisesta. Ku-

vaan sovitetun regressiosuoran ja sen yhtälön mukaan kohteen urautumisnopeus on 

noin 3,1 mm vuodessa. Sijoittamalla suoran yhtälön x-termin paikalle haluttu päällysteen 

ikä, saadaan lopputuloksena urasyvyyden estimaatti kyseisenä vuonna. Täten päällys-

teen urasyvyydeksi saadaan 5 vuoden ikäisenä noin 17,1 mm, kun urautumisen olete-

taan jatkuvan lineaarisena. Regressiosuoran selitysaste kertoo, että malli selittää 97,7-

prosenttisesti urasyvyyden muutoksen. 
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Kuva 57. Pistejoukkoon sovitettu regressiosuora. 

Urautumisnopeutta ennen päällystämistä ja päällystämisen jälkeen tutkittiin edellä kuva-

tun regressiosuoran avulla siten, että ennen päällystämistä ja päällystämisen jälkeen mi-

tatuille urasyvyyksille muodostettiin omat regressiosuoransa. Tällöin urautumisnopeuk-

sien vertailu oli mahdollista suorien kulmakertoimeen perustuen. Riskiluokan vaikutuksia 

urautumisnopeuteen tutkittiin myös regressiosuorien avulla siten, että yhteen regres-

siosuoraan poimittiin ainoastaan suoran riskiluokkaa vastaavat urasyvyydet. Suorien vä-

rityksenä käytettiin taulukossa 20 esitettyä väritystä. Tarkastelu tehtiin riskiluokan 0 ja 3 

välillä sekä riskiluokkien 0 ja 1 sekä 2 ja 3 välillä. 

Maastokäynnit toteutettiin ajoneuvolla. Mikäli kohteen liikennemäärä sekä muut olosuh-

teet olivat turvallisia ajoneuvosta jalkautumiselle, noustiin ajoneuvosta ja tarkasteltiin 

kohteita tarkemmin. Kohteilla havaituista seikoista pidettiin kirjaa ja havainnot kirjattiin 

muistiin tierekisteriosoitteisiin sidottuina. Maastokäyntikohteiksi valittiin mahdollisimman 

erityyppisiä kohteita, jotta otanta olisi mahdollisimman monipuolinen. Kohteiksi valikoitui 

eri päällystetyypin ja liikennemäärän omaavia kohteita. Kohteita valittiin myös riskiluok-

kien ja tyhjätilamittausten tulokset huomioon ottaen. 

Riskiluokan vaikutuksia päällystetutkamittauksesta saataviin tyhjätiloihin verrattiin piirtä-

mällä kilometrin pituiseen tyhjätilakuvaajaan kohteessa esiintyvät riskiluokat riskiluokkia 

vastaavilla väreillä. Muuta keinoa näiden muuttujien väliseen tarkasteluun ei ollut. Luokat 

y = 3,0763x + 1,69
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kohdistettiin y-akselin suunnassa kohteesta mitatun tyhjätilakeskiarvon kohdalle. X-ak-

seli kohdistettiin vastaamaan lämpökameramittauksen mittausjaksoja tierekisteriosoit-

teistoon sidottuina. Päällystetutkauksen aloituspisteen tieosoite tarkistettiin tyhjätilatila-

raportista. Tyhjätilakuvaajat olivat saatavilla ainoastaan kuvatiedostoina. 

Koska aiempien tutkimusten ja tässä tutkimuksessa käsiteltävien kohteiden mukaan 

päällysteen urautumisella ja IRI4-arvolla ei ole korrelaatiota, täytyy urautumista ja IRI4-

arvoa tarkastella erikseen. Kuvassa 58 osoitetaan kohteen 12 urasyvyyden ja IRI4 arvon 

korreloimattomuus vuoden 2019 mittauksesta. Hajontakaavioon sovitetun regressiosuo-

ran selitysaste on vain 3×10–5. Korrelaatiokertoimeksi saadaan ainoastaan 0,00565. Tä-

ten urasyvyydellä ja IRI4-arvolla ei ole lineaarista riippuvuutta, joten urasyvyyden ar-

voista ei voida päätellä IRI4-arvoja. 

 

Kuva 58. Urasyvyyden ja IRI4-arvon yhteys. 

IRI4-arvon käyttäytymistä tutkittiin vertailemalla ennen päällystystä mitattua IRI4-arvoa, 

alku-IRI4 -arvoa ja takuuajan lopun IRI4-arvoa keskenään. Tulosten havainnollistami-

sessa hyödynnettiin jo edellä esitettyä regressiosuoraa. 
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7. AINEISTOTUTKIMUKSEN TULOKSET 

7.1 Lämpökamerakohteet 

Seuraavissa alaluvuissa esitellään lämpökamerakohteista saatuja oleellisimpia tutki-

mustuloksia. 

7.1.1 Urautumisnopeus ja urautumisen ennuste 
Kuvassa 59 on esitetty tarkasteltujen kohteiden keskimääräiset urautumisnopeudet en-

nen päällystystä ja päällystyksen jälkeen. Tarkastelusta poistettiin kohteet, joiden urau-

tumisnopeuksia ennen päällystystä ei voitu luotettavasti tulkita. Epäluotettavuus johtui 

siitä, että kohteita oli osittain paikattu tai jopa kokonaan päällystetty uudelleen, jolloin 

todellista urautumisnopeutta ei voitu luotettavasti päätellä. 

 

Kuva 59. Kohteiden keskimääräiset urautumisnopeudet ennen päällystystä ja päällys-
tyksen jälkeen. Pisteiden [0,0] ja [6,6] kautta kulkeva suora on piirretty havainnollistami-
sen vuoksi. 

Kuvasta 59 nähdään, että piirretyn suoran alapuolella olevissa kohteissa urautumisno-

peus suurentui päällystyksen jälkeen. Suoran yläpuolella olevissa kohteissa urautumis-

nopeus puolestaan pienentyi päällystyksen jälkeen. Urautumisnopeus suurentui noin 52 

%:lla tarkastelluista kohteista. Toisin sanoen hieman yli puolissa kohteissa urautumisno-
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peus suurentui uudella päällysteellä. Paikoin urautumisnopeus suurentui jopa reilulla mil-

limetrillä vuotta kohden päällystyksen jälkeen. Toisaalta havaitaan myös urautumisno-

peuksien pienentymisiä jopa 2 mm/v. 

Tämän tutkimuksen puitteissa ei ole mahdollista tehdä tarkempaa analyysiä urautumis-

nopeuksien muutoksista. Analyysiä varten tarvittaisiin ainakin edellisen päällystystoi-

menpiteen tiedot sekä kohteelle asetetut muut laatuvaatimukset ja niistä mitatut tulokset. 

Näitä ei valitettavasti ollut saatavilla. 

Kuvassa 60 on esitetty keskimääräiset urautumisnopeudet päällystyksen jälkeen sekä 

niitä vastaavat liikennemäärät. Kuvassa on esitetty ainoastaan kohteiden kaistat 1, sillä 

lähtötietoina saadut liikennemäärät vastaavat todennäköisesti paremmin kaistoja 1 kuin 

kaistoja 2. Mikäli kohteen liikennemäärä vaihteli jollain välillä, laskettiin edustavaksi lii-

kennemääräksi vaihteluvälin keskiarvo. 

 

Kuva 60. Päällystyskohteista lähtötietoina saadut keskimääräiset liikennemäärät ja pääl-
lystyksen jälkeiset keskimääräiset urautumisnopeudet. 

Kuvasta 60 nähdään, ettei kohteen lähtötietona saadun liikennemäärän perusteella voi 

yksinomaan päätellä urautumisnopeutta. Urautumisnopeuksiin vaikuttavat liikennemää-

rän lisäksi lukuisat muut tekijät, joten suoraan tämän tutkimuksen kohteista ei voida sa-

y = 3E-05x + 1,5459
R² = 0,3245
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noa, että liikennemäärän kasvaessa urautumisnopeuskin kasvaa. Regressiosuora nou-

see kuitenkin liikennemäärän kasvaessa, mutta kuten kuvasta ja sen selitysasteesta 

nähdään, esiintyy hajontapisteillä melko suurta vaihtelua regressiosuoraan nähden. Läh-

tötietona saatu liikennemäärä antaa kuitenkin jotain kuvaa urautumisnopeudesta. Myös-

kään kaistakohtaisesti tarkastellut liikennemäärät eivät muuttaneet tilannetta kuten ku-

vasta 61 havaitaan. Lähtötietoina saadut liikennemäärät muutettiin kaistakohtaisiksi si-

ten, että yksiajorataisilla teillä liikennemäärä jaettiin puoliksi molemmille kaistoille. Kak-

siajorataisilla teillä liikennemäärä jaettiin ensin puoliksi, minkä jälkeen kaistalle 1 kohdis-

tettiin 80 % puolitetusta liikennemäärästä ja kaistalle 2 kohdistettiin 20 %. 

 

Kuva 61. Päällystyskohteiden kaistakohtaiset liikennemäärät ja päällystyksen jälkeiset 
keskimääräiset urautumisnopeudet. 

Kuvassa 62 on esitetty kohteille asetetut nastarengaskulutuskestävyysvaatimukset sekä 

niistä mitatut keskimääräiset urautumisnopeudet päällystyksen jälkeen. Kuvassa ei ole 

esitetty kohteita 1 ja 2, sillä niille ei ollut asetettu vaatimusta kiviaineksen nastarengas-

kulutuskestävyydelle vaan päällysteen kulumiskestävyydelle. 

y = 8E-05x + 1,186
R² = 0,3241
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Kuva 62. Lämpökamerakohteille asetetut nastarengaskulutuskestävyysluokat ja keski-
määräiset urautumisnopeudet päällystyksen jälkeen. 

Kuten edellä kuvien 60 ja 61 yhteydessä todettiin, liikennemäärä ei ole ainut urautumis-

nopeutta selittävä tekijä. Kuvasta 62 nähdään, että asetetulla nastarengaskulutuskestä-

vyys vaatimuksella on paikoin suurikin vaikutus kohteen urautumisnopeuteen. Esimer-

kiksi vaatimuksen AN14 kohteilla urautumisnopeuksia olisi paikoin mahdollisuus pienen-

tää asettamalla vaatimukseksi AN10. Esimerkkinä tästä on kohde 5, jossa vaadittiin AN14 

luokan kiviaineksia liikennemäärällä noin 3 000, mitkä johtivat 2,25 mm/v urautumisno-

peuteen. Kuvasta 62 nähdään myös päinvastainen tilanne kohteesta 30. Vaatimuksesta 

AN7 huolimatta kohteen urautumisnopeus voi olla suuri, mikäli kohteen liikennemäärä on 

todella suuri. 

Kuvassa 63 on esitetty lämpökamerakohteiden keskimääräiset urautumisnopeudet pääl-

lystämisen jälkeen sekä ennustetut päällysteen käyttöiät, jolloin urasyvyyden huono kun-

toluokka täyttyy. Kuvasta on poistettu laskennan mukaan yli 30 vuotta kestävät päällys-

teet. Näitä kohteita olivat kaistat 2 kohteilla 15, 21 ja 33. Kuva on esitetty ainoastaan 

havainnollistamisen vuoksi eikä sillä esitetä muuttujien välistä korrelaatiota. 
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Kuva 63. Urautumisnopeudet päällystyksen jälkeen sekä päällysteiden käyttöiät, jolloin 
urasyvyyden huono kuntoluokka täyttyy. 

Kuvasta 63 nähdään, että hajontapisteet ovat selkeästi tiiviimmillään päällysteen käyt-

töiällä noin 6–11 vuotta, jolloin urautumisnopeudet ovat välillä noin 1,4–2,7 mm/v. Kes-

kiarvollisesti tarkasteltuna päällysteen käyttöiäksi saadaan 11,9 vuotta ja keskihajon-

naksi 5,4 vuotta. Urautumisnopeuden keskiarvoksi puolestaan saadaan 1,72 mm/v ja 

keskihajonnaksi 0,77 mm/v. 

Kohteen 10 liikennemäärä vaihteli välillä 10 786–23 635 ja sen pääasialliseksi nopeus-

rajoitukseksi saatiin 100 km/h. Tällöin urasyvyyden huonon kuntoluokan rajaksi määräy-

tyy 18 mm:n urasyvyys. Kohde on päällystetty vuonna 2017 ja päällystetyyppinä käytet-

tiin SMA 16. Kuvassa 64 on esitetty kohteen 10 keskimääräiset urautumisnopeudet. 
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Kuva 64. Kohteen 10 urautumisnopeudet. Punaisella katkoviivalla esitetään urasyvyy-
den huonon kuntoluokan raja. 

Kuvasta 64 nähdään, että urautumisnopeudet ennen päällystystä ja päällystyksen jäl-

keen ovat lähes yhtä suuret. Urautumisen ennusteen mukaan huonon kuntoluokan raja 

täyttyy päällysteen iän ollessa 7 vuotta eli vuonna 2024. Huomionarvoisena seikkana 

voidaan todeta, että kohteessa käytettiin niin sanotusti ”1-luokan kiviaineksia” eli kohteen 

nastarengaskulutuskestävyysvaatimukseksi oli asetettu AN7 ja litteyslukuluokkavaati-

mukseksi FI10. Tällöin kiviainesvaatimusten osalta vaadittuja luokkia ei ole enää mahdol-

lista parantaa urautumisnopeuden pienentämisen toivossa. 

Kohteen 30 liikennemäärä oli 54 363 ja sen pääasialliseksi nopeusrajoitukseksi saatiin 

80 km/h. Tällöin urasyvyyden huonon kuntoluokan rajaksi määräytyy 19 mm:n 

urasyvyys. Kohde on päällystetty vuonna 2016 ja päällystetyyppinä käytettiin SMA 16. 

Kuvassa 65 on esitetty kohteen 30 keskimääräiset urautumisnopeudet. 

y = 2,275x + 15,597
R² = 0,9928
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Kuva 65. Kohteen 30 urautumisnopeudet. Punaisella katkoviivalla esitetään urasyvyy-
den huonon kuntoluokan raja. 

Kuvasta 65 nähdään, että kohteen urautumisnopeudet ovat todella suuret. Ennen pääl-

lystystä kohde urautui noin 4,3 mm:n vuosinopeudella, mutta päällystyksen jälkeen vuo-

sittainen urautumisnopeus nousi vielä entisestään vajaalla millimetrillä. Ennusteen mu-

kaan huonon kuntoluokan raja tulee täyttymään päällysteen ollessa 3,25 vuoden ikäinen 

eli käytännössä entisen urakan takuuajan umpeuduttua. Ennusteen mukaan raja täyttyi 

siis vuonna 2019. Kohteella käytetään jo 1-luokan kiviaineksia, joten niiden osalta urau-

tumisnopeutta ei ole mahdollista pienentää. Mielenkiintoista kuitenkin on, että miksi koh-

teen urautumisnopeus nousi lähes 1 mm/v uudella päällysteellä. Tyhjätilaraportin mu-

kaan kohteelta mitattiin päällystetutkalla 2,55 %:n tyhjätilakeskiarvo ja keskihajonnaksi 

saatiin 0,48. Tyhjätila on SMA-päällysteelle pieni, joten sitä ei voida pitää urautumisno-

peutta lisänneenä tekijänä. Toisaalta keskimääräinen alku-ura on lähes 3 mm, mikä on 

suurempi kuin uudelleenpäällystyskohteiden oletusarvo 2 mm (Liikennevirasto 2018). 

Muita tietoja kohteesta ei ole saatavilla, joten urautumisnopeuden suureneminen jää tä-

män tutkimuksen osalta arvoitukseksi. 

Kohteen 5 suunnassa 1 liikennemäärä koko poikkileikkauksessa oli 3 086 ja sen pääasi-

alliseksi nopeusrajoitukseksi saatiin 100 km/h. Tällöin urasyvyyden huonon kuntoluokan 

rajaksi määräytyy 19 mm:n urasyvyys. Kohde on päällystetty vuonna 2016 ja päällyste-

tyyppinä käytettiin AB 16. Kuvassa 66 on esitetty kohteen 5 suunnan 1 keskimääräiset 

urautumisnopeudet. 

y = 4,3349x + 17,661
R² = 0,9988

y = 5,2371x + 2,91
R² = 0,9955
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Kuva 66. Kohteen 5 suunnan 1 urautumisnopeudet. Punaisella katkoviivalla esitetään 
urasyvyyden huonon kuntoluokan raja. 

Kuvasta 66 nähdään, että uudella päällysteellä pienennettiin kohteen urautumisnopeutta 

reilu 2 mm/v. Ennusteen mukaan huono kuntoluokka täyttyy päällysteen ollessa 7,5 

vuotta vanha eli vuonna 2024, kun ikä pyöristetään ylöspäin. Kohteella vaadittiin AN14 ja 

FI20 luokan kiviaineksia, joilla saavutetaan reilu 2 mm/v urautumisnopeus. Havaittavissa 

kuitenkin on, että kiviaineksen laatua parantamalla voitaisiin urautumisnopeutta pienen-

tää. Ennen päällystystä esitettyä urautumisnopeutta voidaan pitää hieman epäluotetta-

vana, sillä esitetty nopeus muodostuu ainoastaan kahdesta pisteestä. Lisäksi käytettä-

vissä ei ollut tietoa edellisestä päällystystoimenpiteestä, joka on voinut nostaa urautu-

misnopeutta. Toisaalta kiviaineksen laatuluokkaa on voitu parantaa esimerkiksi syystä, 

että päällyste on urautunut liian nopeasti. Kyse on myös voinut olla edellisen päällysteen 

virheistä, jotka ovat nopeuttaneet urautumista. 

Liikennemäärän pienempää päätä edustaa kohteen 12 suunta 2, jonka liikennemäärä 

koko poikkileikkauksessa oli 1 600. Pääasiallisin nopeusrajoitus oli 80 km/h, jolloin huo-

non kuntoluokan urasyvyydeksi saadaan 20 mm. Kohde on päällystetty vuonna 2017 ja 

päällystetyyppinä käytettiin AB 16. Kuvassa 67 on esitetty kohteen 12 suunnan 2 keski-

määräiset urautumisnopeudet. 

y = 4,33x + 25,97
R² = 1

y = 2,245x + 2,17
R² = 0,9859
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Kuva 67. Kohteen 12 suunnan 2 urautumisnopeudet. Punaisella katkoviivalla esitetään 
urasyvyyden huonon kuntoluokan raja. 

Kuvasta 67 nähdään, että kohteen urautumisnopeudet ovat pysyneet reilussa 1,3 mm/v. 

Ennusteen mukaan kohteen huonon kuntoluokan raja täyttyy päällysteen iän ollessa 

13,5 vuotta. Kohteella vaadittiin AN14 ja FI20 luokan kiviaineksia, joilla saavutetaan melko 

maltillinen urautumisnopeus. Vaikka tulokset koostuvat ainoastaan 2 pisteestä, voidaan 

niitä pitää melko luotettavina, koska urautumisnopeudet ennen ja jälkeen päällystämisen 

ovat hyvin lähellä toisiaan. 

Tuloksissa korostuu kirjallisuusselvityksessäkin todettu seikka, että vilkasliikenteisten 

teiden määräävin uudelleenpäällystämisen syy on päällysteen urautuminen. Liikenne-

määrän ollessa todella suuri ei päällysteen kiviainesvaatimuksilla pystytä enää pienen-

tämään urautumisnopeutta. Tällöin urasyvyyden huonon kuntoluokan raja täyttyy niin 

nopeasti, ettei esimerkiksi päällysteen väsymisvaurioille ole yksinkertaisesti aikaa. Toi-

saalta väsymisvauriot alkavat tyypillisesti päällysteen alapinnasta, jolloin on mahdollista, 

että väsymisvauriot jäävät kehittymään hiljalleen alimpiin päällystekerroksiin. Ääripään 

esimerkkinä on kohteen 5 urautumisnopeus, jossa saavutetaan huono kuntoluokka rei-

lussa 3 vuodessa. Toisaalta tuloksissa havaitaan myös kohde, jossa päällyste urautuu 

huonoon kuntoluokkaan noin 13,5 vuodessa. Tällöin päällysteessä alkaa todennäköi-

sesti esiintymään muitakin vaurioita kuten väsymisvaurioita ja reikiä. Myös päällysteessä 

käytetty sideaine vanhenee ja aiheuttaa päällysteen halkeilua lisääntyneen jäykkyyden 

vuoksi. 

Tuloksia voidaan pitää luotettavana. Luotettavuutta lisäävät kaikkien alle 100 m:n 

urasyvyystulosten poistaminen laskennasta sekä tulosten, joissa operaattorit esittivät 

y = 1,3261x + 18,046
R² = 1

y = 1,35x + 1,48
R² = 1
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huomioita mittauksen aikana. Täten urautumisnopeuksia tarkasteltiin mahdollisimman 

totuudenmukaisilla urasyvyystuloksilla. 

7.1.2 Riskiluokan vaikutus urautumisnopeuteen 
Taulukossa 21 on esitetty yhteenveto tarkasteltavien lämpökamerakohteiden riskiluokan 

vaikutuksesta keskimääräiseen urautumisnopeuteen. Tarkastelu on tehty ainoastaan 

kohteille tai kohteen tieosalle/tieosille, joiden mittausjaksojen kohdistusvirhe oli enintään 

10 m. Tarkenne on ilmoitettu muodossa ajorata/suunta/kaista. 

Taulukko 21. Riskiluokan vaikutus urautumisnopeuteen. Riskiluokka 0 vastaa riskialue-
prosenttia < 5,0 ja riskiluokka 1 vastaa välin 5,0–7,49 riskialueprosenttia. Riskiluokka 2 
vastaa välin 7,50–10,0 riskialueprosenttia ja riskiluokka 3 vastaa > 10 riskialueprosenttia. 

Kohde Tarkenne 
Urautumisnopeus [mm/v] Urautumisnopeus [mm/v] 

0 3 0 1 2 3 

4* 0/1/1 1,71 1,75 1,69 1,77 

4* 0/2/1 1,77 1,82 1,74 1,76 

6* 0/1/1 1,96 2,07 1,87 2,02 

8 0/1/1 0,97 0,81 0,93 0,70 

8 0/2/1 1,03 1,05 0,98 1,00 

9 0/1/1 1,97** 2,12 1,97 2,06 

9 0/2/1 1,75** 2,06 1,75 2,19 

12* 0/1/1 1,92 0,98 1,49 1,29 

17 1/1/1 2,39 1,99 2,34 2,31 

19 1/1/1 2,25 2,30 2,36 2,12 

19 1/1/2 0,71 1,08 0,80 1,03 

20* 2/2/1 1,90 1,84 1,89 2,10 

20* 2/2/2 0,79 0,79 0,69 0,51 

22 1/1/1 3,31** 3,00 3,31 3,00 

22 1/1/2 0,87 0,85 0,84 0,69 

23 2/2/1 2,14 2,61 2,22 2,55 

23 2/2/2 1,19** 0,65 1,19 0,70 

24 0/1/1 0,92 0,75 0,90 0,82 

24 0/2/1 1,01 0,90 1,06 0,97 

28* 2/2/2 1,08 1,51** 1,20 1,51 

29* 1/1/2 2,27 2,54 2,34 2,52 

30* 2/2/1 4,72 5,40 5,11 5,11 

31* 0/1/1 5,29 4,09 5,00 4,82 

31* 0/2/1 5,32 4,86 5,17 4,92 

32 1/1/1 2,14 2,11 2,30 2,22 

32 1/1/2 0,82 0,77 0,84 0,79 

32 2/2/1 3,38 2,14 2,65 2,05 

32 2/2/2 0,60** 0,96** 0,60 0,96 

34 1/1/1 2,68 2,67 2,55 2,49 

34 1/1/2 0,96** 0,96 0,96 0,94 

34 2/2/1 2,80** 2,64 2,80 2,84 

34 2/2/2 1,13 0,92 1,09 1,10 

*Tarkastelua ei tehty koko kohteelle vaan kohteen tieosalle/tieosille, joiden kohdistusvirhe oli 
enintään 10 m. 

** Kohteella tai tieosalla ei ollut tarkasteltavaa riskiluokkaa. Luokan 0 puuttuessa tarkastelu tehtiin 
luokalle 1 ja luokan 3 puuttuessa tarkastelu tehtiin luokalle 2. 
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Taulukossa 21 esitetyt keskimääräiset urautumisnopeudet luokissa 0 ja 3 on esitetty ku-

vassa 68. 

 

Kuva 68. Riskiluokan 0 ja 3 väliset urautumisnopeudet. 

Kuvasta 68 nähdään, ettei riskiluokan 0 ja 3 keskimääräisillä urautumisnopeuksilla ole 

käytännössä eroa. Suurimmat eroavaisuudet urautumisnopeuksissa havaitaan kohteelta 

30, jossa riskiluokan 3 urautumisnopeus oli 0,68 mm/v luokkaa 0 suurempi. Toisaalta 

kohteelta 32 (2/2/1) havaitaan suurin päinvastainen ero, jossa riskiluokan 0 urautumis-

nopeus oli 1,24 mm/v luokkaa 3 suurempi. 

Taulukossa 21 esitetyt riskiluokkien 0 ja 1 sekä 2 ja 3 väliset keskimääräiset urautumis-

nopeudet on esitetty kuvassa 69. 
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Kuva 69. Riskiluokkien 0 ja 1 sekä 2 ja 3 väliset urautumisnopeudet. 

Kuvasta 69 nähdään, ettei riskiluokkien 0 ja 1 sekä 2 ja 3 keskimääräisillä urautumisno-

peuksilla ole eroa. Suurimmat eroavaisuudet urautumisnopeuksissa nähdään kohteelta 

9 (0/2/1), jossa riskiluokilla 2 ja 3 urautumisnopeus oli 0,44 mm/v luokkia 0 ja 1 suurempi. 

Toisaalta kohteelta 32 (2/2/1) nähdään suurin päinvastainen ero, jossa luokilla 0 ja 1 

urautumisnopeus oli 0,6 mm/v luokkia 2 ja 3 suurempi. 

Kohteiden päällystetyypit, työmenetelmät ja keskimääräiset vuorokausiliikenteet eivät 

vaikuttaneet riskiluokan urautumisnopeuteen. Esimerkiksi kohteessa 4 suuremman ris-

kiluokan päällysteen urautumisnopeus oli suurempi, mutta kohteessa 12 taas ei. Molem-

pien kohteiden päällystetyyppinä oli AB, työmenetelmänä MP ja liikennemäärä oli noin 

1 600 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lisäksi esimerkiksi kohteessa 29 suuremman riskiluo-

kan urautumisnopeus oli suurempi, mutta kohteessa 17 taas ei. Molempien kohteiden 

päällystetyyppinä oli SMA, työmenetelmänä LTA ja keskimääräinen vuorokausiliikenne 

oli noin 45 000. 

Sellaisia kohteita, joissa eri riskiluokat jakaantuivat mahdollisimman tasaisesti eli koh-

teissa oli mahdollisimman saman verran eri riskiluokkia vastaavia urasyvyystuloksia, oli-

vat kohteet 12, 17, 20 (2/2/1) ja 34 (2/2/2). Edellä mainituista kohteista, kohteissa 20 

(2/2/1) ja 34 (2/2/2) suuremman riskiluokan urautumisnopeus suurempi. Näissäkin aino-

astaan luokkien 2 ja 3 urautumisnopeus oli suurempi kuin luokilla 0 ja 1. Lisäksi koh-

teessa 34 (2/2/2) urautumisnopeusero oli ainoastaan 0,01 mm/v. 

y = 0,9587x + 0,0568
R² = 0,9646

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

R
is

ki
lu

o
kk

ie
n

 2
 ja

 3
 u

ra
u

tu
m

is
n

o
p

eu
d

et
 [

m
m

/v
]

Riskiluokkien 0 ja 1 urautumisnopeudet [mm/v]



103 
 

Kuvissa 70 ja 71 on esitetty kohteen 23 ajoradan 2 kaistan 1 riskiluokkien väliset keski-

määräiset urautumisnopeudet. 

 

Kuva 70. Kohteen 23 ajoradan 2 kaistan 1 riskiluokkien 0 ja 3 urautumisnopeudet. 

 

Kuva 71. Kohteen 23 ajoradan 2 kaistan 1 riskiluokkien 0 ja 1 sekä 2 ja 3 urautumisno-
peudet. 

Kuvista 70 ja 71 nähdään, että kohteesta mitatut alku-urat olivat suuremmat riskiluokan 

noustessa. Päällysteen vanhetessa suurempien riskiluokkien urasyvyydet pysyivät koko 

mittaushistorian ajan suurempina kuin pienemmän riskiluokan urasyvyydet. Myös urau-

tumisnopeus oli suurempaa riskiluokalla 3 sekä riskiluokilla 2 ja 3. 
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Kuvissa 72 ja 73 on esitetty kohteen 32 ajoradan 2 kaistan 1 riskiluokkien väliset keski-

määräiset urautumisnopeudet. 

 

Kuva 72. Kohteen 32 ajoradan 2 kaistan 1 riskiluokkien 0 ja 3 urautumisnopeudet. 

 

Kuva 73. Kohteen 32 ajoradan 2 kaistan 1 riskiluokkien 0 ja 1 sekä 2 ja 3 urautumisno-
peudet. 

Kuvista 72 ja 73 nähdään, että kohteesta mitatut alku-urasyvyydet olivat suuremmat ris-

kiluokilla 3 sekä 2 ja 3. Tästä huolimatta pienempien luokkien urautumisnopeus oli suu-

rempi kuin suuremmilla riskiluokilla. 
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Tulosten mukaan suuremmalla riskiluokalla (riskialueprosentilla) ei välttämättä ole suu-

rempi urautumisnopeus kuin pienemmällä riskiluokalla. Tulosta voidaan pitää kirjallisuu-

teen verrattuna ristiriitaisena, sillä lämpötilalajittumilla ja alhaisemmilla pintalämpötiloilla 

on todettu olevan yhteys suurempiin tyhjätiloihin. Tyhjätiloilla on puolestaan todettu ole-

van urautumisnopeutta lisäävä vaikutus. Kirjallisuusselvityksessä esitellyistä tutkimuk-

sista täytyy kuitenkin huomioida, että tutkimukset tehtiin pääosin Yhdysvalloissa, joiden 

asfalttimassat ovat erilaisia verrattuna Suomeen. Pääosassa Yhdysvaltoja ei myöskään 

käytetä nastarenkaita. Täten tuloksia ei voida pitää täysin vertailukelpoisina keskenään. 

Kirjallisuusselvityksessä esiteltiin myös ruotsalainen tutkimus. Sen mukaan suuremmalla 

riskiluokalla on myös suurempi urautumisnopeus. Tutkimuksessa esitettiin ainoastaan 

kahden tien urautumisnopeudet. Lisäksi tutkimuksessa esitetyt urautumisnopeudet ovat 

täysin lineaarisia ja urautuminen esitetään alkavan origosta, kuten aiemmin esitetystä 

kuvasta 54 nähdään. Esittämällä regressiosuoran lähtevän origosta voitaneen olettaa, 

ettei tarkastelluissa päällysteissä ollut lainkaan alku-uraa. Näiden seikkojen johdosta An-

derssonin (2009) esittämiä urautumisnopeuksia ei voi verrata tämän tutkimuksen kohtei-

siin. 

Kirjallisuusselvityksen mukaan päällysteiden urautumisnopeuksiin vaikuttavat lukuisat 

eri tekijät, eikä niitä kaikkia pystytä ottamaan huomioon. Esimerkiksi tien geometrialla on 

suuri vaikutus urautumisnopeuksiin, mitä ei tässä tutkimuksessa voitu huomioida lain-

kaan. 

Suuret riskiluokat (riskialueprosentit), eivät ainakaan hidasta päällysteen urautumisno-

peutta niihin jäävien ympäröivää päällystettä suurempien tyhjätilojen vuoksi. Toisaalta 

kirjallisuusselvityksen tutkimuksissa osoitettiin, että jäähtyneen päällysteen tyhjätiloja 

saadaan pienennettyä, mikäli niihin reagoidaan tarpeeksi nopeasti ja jyräyksessä käyte-

tään erityistä huomiota niiden tiivistämiseen. Valitettavasti tässä tutkimuksessa ei tie-

detä, kuinka suuri tyhjätila suuriin riskiluokkiin todellisuudessa jäi. 

Tuloksia voidaan pitää melko luotettavana. Luotettavuutta heikentää 10 m:n mittausjak-

sovirheiden salliminen, jolloin PTM- ja lämpökameramittaukset eivät kohdistuneet täysin 

päällekkäin. Toisaalta luotu riskiluokitus todennäköisesti kompensoi tätä virhettä. Mikäli 

tarkastelussa ei olisi sallittu yhtään virhettä, olisi tarkasteltavien kohteiden määrä jäänyt 

hyvin vähäiseksi. Tällöin otos olisi ollut pieni ja luotettavuus olisi kärsinyt sitä kautta. 

7.1.3 Riskiluokan vaikutus tyhjätilaan 
Kuvassa 74 on esitetty kohteesta 17 päällystetutkalla mitatut tyhjätilat ja lämpökameran 

riskiluokat. Tyhjätilaraportin mukaan kohteen keskiarvotyhjätila oli 3,65 ja keskihajonta 

0,50. Kohteen päällystetyyppi oli SMA 16. 
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Kuva 74. Kohteen 17 tyhjätilat ja riskiluokat. Vihreä vastaa riskiluokkaa 0, keltainen ris-
kiluokkaa 1, oranssi riskiluokkaa 2 ja punainen riskiluokkaa 3. 

Kuvasarjasta nähdään, että kohteen alussa riskiluokkien ollessa 2 ja 3 tyhjätilat olivat 

pääasiallisesti keskiarvoa suurempia. Luokan muuttuessa luokkaan 0 aleni tyhjätila 

myös keskiarvon alapuolelle. Etäisyydestä 200 lähtien tyhjätila pysytteli keskiarvon tun-

tumassa aina etäisyyteen 750 asti, vaikka riskiluokat vaihtelivat. Etäisyydestä 750 eteen-

päin tyhjätila nousi keskiarvoa korkeammalle riskiluokassa 2. Loppuetäisyydellä 1 000-

1 100 tyhjätila pysytteli myös keskiarvoa korkeammalla, vaikka riskiluokka oli 0. Yksittäi-

sistä tyhjätilapiikeistä ei yksikään esiintynyt riskiluokassa 0 vaan sitä suuremmissa luo-

kissa. 

Kuvassa 75 on esitetty kohteesta 19 päällystetutkalla mitatut tyhjätilat ja lämpökameran 

riskiluokat. Tyhjätilaraportin mukaan kohteen keskiarvotyhjätila oli 3,24 ja keskihajonta 

0,75. Kohteen päällystetyyppi oli SMA 16. Raportin mukaan paaluvälillä 1 250–1 450 

esitetyt tyhjätilat olivat virheellisiä, koska tutkaan aiheutui häiriötä mastosta. 
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Kuva 75. Kohteen 19 tyhjätilat ja riskiluokat. Vihreä vastaa riskiluokkaa 0, keltainen ris-
kiluokkaa 1, oranssi riskiluokkaa 2 ja punainen riskiluokkaa 3. 

Kuvasarjasta nähdään, että kaistan 111 etäisyyksillä 0-1 200 tyhjätila oli hieman keskiar-

voa alemmalla tasolla riskiluokissa 0,1 ja 2. Kaistalla 112 puolestaan tyhjätila oli keskiar-

von tuntumassa etäisyydelle 700 saakka, jonka jälkeen tyhjätila tippui keskiarvon alle 

riskiluokista 1,2 ja 3 huolimatta. Molemmilla kaistoilla etäisyydestä 1 500 alkaen tyhjätilat 

olivat keskiarvon molemmin puolin riskiluokasta riippumatta.  

Kuvassa 76 on esitetty kohteesta 20 päällystetutkalla mitatut tyhjätilat ja lämpökame-

rasta saadut riskiluokat. Tyhjätilaraportin mukaan kohteen keskiarvotyhjätila oli 2,68 ja 

keskihajonta 0,86. Kohteen päällystetyyppi oli SMA 16. 
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Kuva 76. Kohteen 20 tyhjätilat ja riskiluokat. Vihreä vastaa riskiluokkaa 0, keltainen ris-
kiluokkaa 1, oranssi riskiluokkaa 2 ja punainen riskiluokkaa 3. 

Kuvasarjasta nähdään, että kaistan 222 etäisyydellä 1 500–1 850 riskiluokka oli 1, mutta 

tyhjätilat olivat selkeästi yli keskiarvon. Puolestaan kaistan 221 etäisyydellä 1 000–2 000 

tyhjätilat olivat melko tasaisesti alle keskiarvon, mutta riskiluokat olivat varsin suuria lo-

pun luokkaa 1 lukuun ottamatta. Molempien kaistojen etäisyyksillä 3 000–4 000 tyhjätilat 

olivat keskiarvon tuntumassa, vaikka riskiluokat vaihtelivat kaikkien luokkien välillä. Kais-

talla 222 etäisyyksillä 4 100–4 400 tyhjätila oli keskiarvoa korkeammalla, vaikka riski-

luokka oli luokassa 0. Saman kaistan etäisyyksillä 4 700–4 800 havaitaan sama ilmiö. 

Toisella kaistalla etäisyyksillä 4 000–4 650 tyhjätila oli pääsääntöisesti alle keskiarvon 

riskiluokissa 0,1 ja 2. Etäisyyksillä 4 700–5 000 tyhjätila heittelehtii keskiarvon molemmin 

puolin riskiluokissa 2 ja 3. Kaiken kaikkiaan kuvasarjan perusteella tyhjätilat liikkuivat 

keskiarvon tietämillä riippumatta riskiluokasta. Keskiarvo myös ylitettiin tai alitettiin riski-

luokasta riippumatta. 

Tulokset ovat ristiriitaisia, sillä kirjallisuusselvityksen mukaan jäähtynyt päällyste, lämpö-

tilalajittumat ja korkeat riskiluokat (riskialueprosentit) viittaavat korkeaan tyhjätilaan. Toi-

saalta jäähtyneenkin päällysteen tyhjätilaa voidaan alentaa huolellisella jyräyksellä. 

Paikoin riskiluokka 0 vastasi keskiarvon alapuolella olevaa tyhjätilaa, mutta piakkoin se 

vastasikin keskiarvon yläpuolella olevaa tyhjätilaa. Samanlaista epäjohdonmukaisuutta 

havaittiin muiden riskiluokkien kanssa. Tuloksissa havaitaan myös päällystetutkauksen 
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haavoittuvuus esimerkiksi ulkopuolisista häiriöistä kuten mastoista, jolloin tulokset muut-

tuvat epäluotettaviksi. Lämpökameraa pidetään kuitenkin varsin luotettavana menetel-

mänä, jolloin herää kirjallisuusselvityksen tapaan epäilys päällystetutkauksen luotetta-

vuudesta tyhjätilan mittarina. Kunnollisen analyysin tekemiseksi tulisi tietää millaisissa 

olosuhteissa päällystetutkaus on tehty. Toisaalta todellisessakaan tilanteessa tilaajalla 

ei todennäköisesti ole tietoa olosuhteista, joissa päällystetutkaus on tehty. 

Tulosten mukaan yhteenvetona päällystetutkauksen ja lämpökameran osoittaman riski-

luokan korrelaatiosta voitaneen todeta, että paikoin ne korreloivat hyvin, mutta paikoin 

korrelaatiota ei ollut. 

7.1.4 IRI4-arvon kehitys 
Kuvassa 77 on esitetty keskimääräiset IRI4-arvot ennen päällystystä ja alku-IRI4 -arvot 

SMA- ja AB-päällysteistä. Ennen päällystystä mitatuiksi arvoiksi poimittiin päällystystä 

edeltävänä vuonna mitatut arvot. 

 

Kuva 77. IRI4-arvot ennen päällystystä ja alku-IRI4 -arvot SMA- ja AB-päällysteillä. 

Kuvan 77 regressiosuorista nähdään, että keskimäärin uudella AB-päällysteellä pienen-

netään IRI4-arvoa huomattavasti SMA-päällystettä enemmän. AB-päällysteiden ennen 
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päällystystä mitatut IRI4-arvot ovat SMA-päällysteitä suuremmat, mutta uudella AB-pääl-

lysteellä IRI4-arvo saadaan pienemmäksi kuin SMA-päällysteellä. Taulukossa 22 on esi-

tetty keskiarvollisesti tarkastellut IRI4-arvot. 

Taulukko 22. SMA- ja AB-päällysteiden ennen päällystystä mitattujen IRI4-arvojen ja 
alku-IRI4 -arvojen keskiarvot ja -hajonnat. 

Päällystetyyppi 

IRI4 ennen päällystystä 
[mm/m] 

Alku-IRI4 [mm/m] 

Ka. Kh. Ka. Kh. 

SMA 0,94 0,14 0,69 0,09 

AB 1,24 0,25 0,56 0,08 

 

Taulukosta nähdään, että tulokset tukevat edellä esitettyä kuvaa 77. SMA-päällysteiden 

IRI4-arvot ennen päällystystä ovat pienemmät kuin AB-päällysteiden, mutta uusi AB-

päällyste pienentää IRI4-arvoa enemmän kuin SMA-päällyste. Keskimäärin uusi AB-

päällyste pienentää IRI4-arvoa noin 55 %. Vastaavasti uusi SMA-päällyste pienentää 

IRI4-arvoa noin 27 %. 

Kuvassa 78 on esitetty SMA- ja AB-päällysteiden keskimääräiset alku-IRI4 -arvot ja ta-

kuuajan lopun IRI4-arvot. Jos takuuajan lopun arvoa ei ollut saatavilla käytettiin lähinnä 

sitä olevaa arvoa. 

 

Kuva 78. Alku-IRI4 -arvot ja takuuajan lopun IRI4-arvot SMA- ja AB-päällysteillä. Pistei-
den [0,0] ja [1,1] kautta kulkeva suora on piirretty havainnollistamisen vuoksi. 
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Kuvasta 78 nähdään, että vihreän suoran alapuolella olevissa pisteissä IRI4-arvo on 

suurentunut päällysteen ikääntyessä takuuajan loppuun. Suoran yläpuolella olevissa pis-

teissä IRI4-arvo on puolestaan pienentynyt päällysteen ikääntyessä takuuajan loppuun. 

Regressiosuorista nähdään puolestaan, että keskimäärin SMA-päällysteiden IRI4-arvot 

pysyvät takuuajan loppuun asti lähes yhtä suurina kuin alku-IRI4 -arvotkin. Toki poik-

keuksia havaitaan ja paikoin SMA-päällysteen IRI4-arvot ovatkin jopa pienentyneet pääl-

lysteen ikääntyessä. Toisaalta havaitaan myös kohteita, joissa IRI4-arvo suurenee pääl-

lysteen ikääntyessä. Lisäksi SMA-päällysteiden IRI4-arvot ovat huomattavasti tasaisem-

min jakautuneet regressiosuoran lähettyville, mikä nähdään jo päällysteiden välisistä 

regressiosuorien selitysasteista. Taulukossa 23 on esitetty keskiarvollisesti tarkastellut 

IRI4-arvot. 

Taulukko 23. SMA- ja AB-päällysteiden alku-IRI4 -arvojen ja takuuajan lopun IRI4-arvo-
jen keskiarvot ja -hajonnat. 

Päällystetyyppi 
Alku-IRI4 [mm/m] 

Takuuajan lopun IRI4 
[mm/m] 

Ka. Kh. Ka. Kh. 

SMA 0,69 0,09 0,70 0,07 

AB 0,56 0,08 0,65 0,07 

 

Taulukosta nähdään, että tulokset tukevat edellä esitettyä kuvaa 78. SMA-päällysteiden 

IRI4-arvot pysyvät keskiarvollisesti lähes muuttumattomina päällysteen ikääntyessä. AB-

päällysteiden IRI4-arvot puolestaan suurenevat noin 14 % päällysteen ikääntyessä ta-

kuuajan loppuun. Nämä johtavat siihen, että SMA-päällysteiden IRI4-arvot ovat keski-

määrin vain hieman suurempia kuin AB-päällysteiden IRI4-arvot takuuajan lopussa. 

Kaikkia edellä mainittuja seikkoja SMA- ja AB-päällysteiden IRI4- arvojen kehittymisestä 

on havainnollistettu kuvassa 79. 
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Kuva 79. IRI4-arvon kehittyminen SMA- ja AB-päällysteillä. 
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Kuvasta 79 havaitaan jo edellä todettuja seikkoja. AB-päällysteiden IRI4-arvot ennen 

päällystystä ovat paikoin huomattavasti suurempia kuin SMA-päällysteiden. Tämän li-

säksi AB-päällysteiden arvot vaihtelevat selkeästi SMA-päällysteitä enemmän. Uudella 

AB-päällysteellä pienennetään IRI4-arvoa kuitenkin SMA-päällystettä enemmän. Pai-

koin SMA-päällysteen IRI4-arvot eivät parantuneet lainkaan uudella päällystelaatalla, 

mitä AB-päällysteellä ei havaita lainkaan. Päällysteen ikääntyessä takuuajan loppuun 

AB-päällysteiden IRI4-arvot suurenevat lähes poikkeuksetta. Ainoastaan kohteen 31 

molemmilla kaistoilla havaitaan arvon pienentymistä. SMA-päällysteillä havaitaan puo-

lestaan useammalla kohteella IRI4-arvojen pienentymisiä päällysteen ikääntyessä. Lop-

putuloksena 3 vuotta vanhoissa päällysteissä ei havaita suuria eroavaisuuksia IRI4-ar-

voissa eri päällystetyyppien välillä. 

Uuden SMA-päällysteen alku-IRI4 -vaatimus vaihtelee tietyypistä riippuen välillä 1,1–1,2 

ja AB-päällysteen välillä 1,0–1,2. Verrattaessa alku-IRI4 -tuloksia asetettuihin vaatimuk-

siin nähdään, että vaatimukset ovat täyttyneet jokaisella kohteella. Uudelle päällysteelle 

asetetut vaatimukset täyttyvät vielä takuuajan lopussakin molempien päällystetyyppien 

osalta. 

Tulokset osoittavat, että SMA-päällysteiden IRI4-arvot vaihtelevat huomattavasti AB-

päällysteen IRI4-arvoja vähemmän. Tilanteen voidaan arvioida johtuvan siitä, että SMA-

päällystettä käytetään vilkkailla teillä, joiden rakennekerroksissa ei ole ongelmaa. AB-

päällystettä käytetään paikoin hyvinkin vähäliikenteisillä teillä, joiden rakennekerrokset 

eivät ole vilkkaasti liikennöityjä teitä vastaavalla tasolla. Tällöin AB-päällysteisiin vaikut-

taa esimerkiksi ilmastokuormituksien osalta routa, joka aikaansaa muun muassa pituus-

suuntaisia epätasaisuuksia. Pituussuuntaiset epätasaisuudet puolestaan suurentavat 

IRI4-arvoja. Uusi AB-päällyste pienentää IRI4-arvoja kuitenkin SMA-päällysteitä enem-

män. Tämän voidaan arvella johtuvan esimerkiksi siitä, että AB-kohteilla tehdään enem-

män toimenpiteitä, jotka pienentävät pituussuuntaisia epätasaisuuksia. Esimerkiksi ta-

sausmassaa voidaan arvella käytettävän enemmän AB- kuin SMA-kohteilla. 

7.1.5 Maastokäynnit 
Maastokäynneillä havaittiin työvirheistä ja rakennekerroksista aiheutuvia vaurioita sekä 

risteysalueille muodostuvia vaurioita. Maastokäynneillä havaittiin myös vaurioita, joiden 

syntyyn vaikuttavaa tekijää/tekijöitä ei pystytty varmuudella todentamaan. Vaurioista 

huolimatta maastokäynneillä havaittiin myös hyväkuntoisia päällysteitä. 

Seuraavissa kappaleissa esitellään maastokäynneillä havaittuja vaurioita työvirheisiin, 

risteysalueisiin ja rakennekerroksiin ryhmiteltynä. Kappaleen lopussa esitellään vauriot, 



115 
 

joiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä ei voitu todentaa tässä tutkimuksessa. Lopussa esi-

tellään myös hyväkuntoiset päällysteet. Pääasiallisesti esitetyt valokuvat ovat vähäliiken-

teisiltä kohteilta, sillä vilkkaasti liikennöidyillä teillä ei ollut mahdollisuutta valokuvata tur-

vallisesti. 

Työvirheet 

Työvirheistä johtuvia vaurioita havaittiin usealla kohteella. Tyypillisimmät työvirheistä 

johtuvat vauriot olivat keskisauman avoimuus tai halkeilu sekä poikkisuuntaiset aloitus-

/lopetussaumat. 

Kuvassa 80 vasemmalla puolella on esitetty tyypillinen avoin keskisauma, joita havaittiin 

aina vilkasliikenteisistä teistä alhaisempiin liikennemääriin asti. Oikealla puolella on esi-

tetty puolestaan avointa herätejyrsittyä keskisaumaa.  

  

Kuva 80. Avoimia/haljenneita keskisaumoja (Väätäinen 2020). 

Kuvasta 80 nähdään, että saumat ovat avoimia. Pääsääntöisesti herätejyrsityt keski-

saumat olivat kuitenkin paremmassa kunnossa kuin keskisaumat, joissa ei ollut heräte-

jyrsintää. Tämä voi johtua siitä, että herätejyrsityt keskisaumat liimataan tyypillisesti 
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myös jyrsinnän jälkeen. Tällöin jyrsittyihin keskisaumoihin levitetään kaksi kerrosta lii-

maa, ensimmäinen kerros päällystyksen jälkeen ja toinen jyrsinnän jälkeen. Kuvissa esi-

tetyt keskisaumat olivat kohteilta 6 ja 7 eli kohteilta, jotka oli päällystetty vuonna 2016. 

Tästä huolimatta avoimia keskisaumoja havaittiin myös vuonna 2017 päällystetyissä 

kohteissa. Vuonna 2018 päällystettyjen kohteiden keskisaumat olivat hyviä. Avoimien 

keskisaumojen kohdilla ei havaittu poikkeavia lämpökameratuloksia. Kohteella 32 ha-

vaittiin myös keskisaumaa, jota oli pitkältä matkalta paikattu. Kohde oli päällystetty 

vuonna 2017, joten sauma oli mennyt 3 vuodessa paikkauskuntoiseksi. 

Keskisaumojen lisäksi havaittiin huonoja poikkisuuntaisia aloitus-/lopetussaumoja. Näitä 

havaittiin usealla kohteella ja liikennemäärästä riippumatta. Kuvassa 81 on esitetty esi-

merkki poikkisuuntaisesta aloitus-/lopetussaumasta kohteelta 4, joka on päällystetty 

vuonna 2016. Vasemmalla puolella on esitetty kuva vuodelta 2013 ja oikealla puolella 

vuodelta 2016. Kuvat ovat etäisyydeltä 4 700. 

  

Kuva 81. Vasemmalla puolella kohde 4 vuonna 2013. Oikealla puolella poikkisuuntainen 
sauma vuonna 2016. Etäisyyksinä noin 4 700. (Tiekuva.com.) 

Kuvasta 81 nähdään, että vuonna 2013 päällysteessä ei esiintynyt poikkisuuntaista sau-

maa. Oikeanpuoleisesta kuvasta puolestaan nähdään, että päällysteeseen on muodos-

tunut poikkisuuntainen sauma. Sauman voidaan arvella olevan lähtö-/lopetussauma, jo-

hon työpäivä on lopetettu ja josta työpäivää on aikanaan jatkettu. Kuvassa 82 on esitetty 

puolestaan sama kohta vuonna 2020. 
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Kuva 82. Kohteen 4 poikkisuuntainen sauma ja purkauma vuonna 2020. Etäisyytenä 
4 700. (Väätäinen 2020.) 

Kuvasta 82 nähdään, että päällysteessä ollut lähtö-/lopetussauma on edelleen päällys-

teessä 4 vuoden jälkeen. Lähempää tarkasteltuna sauma oli hieman koholla ja tuntui 

hieman ajoneuvolla yli ajettaessa. Kuvasta havaitaan myös, että sauman jälkeen pääl-

lyste on purkautunut ja reikiintynyt oikean ajouran kohdalta. Reikä oli kuitenkin jo pai-

kattu. 

Purkauman ja reikiintymisen voidaan arvella johtuvan tyypillisestä vaurioitumisen pro-

sessista, jossa päällysteen epäjatkuvuuskohta aiheuttaa kuormitusten jatkuessa lisävau-

rioita. Harmillisen tilanteesta tekee se, ettei epäjatkuvuuskohta ole syntynyt päällystee-

seen vaan se, että epäjatkuvuuskohta on jätetty päällysteeseen. 

Kohdan lämpökameratuloksissa ei ole moitittavaa, eikä IRI4-tuloksista saada juurikaan 

viitteitä kohdan poikkisuuntaisesta saumasta. Toisaalta kuvasta 83 havaitaan, että etäi-

syyksien 4 600 ja 4 700 IRI4-arvo on noussut muita kohtia enemmän verrattaessa alku-

IRI4 -mittausta ja vuoden 2019 mittausta. Koska sauma sijaitsi kahden mittausjakson 

välissä, on se todennäköisesti vaikuttanut myös etäisyyden 4 600 mittaustulokseen. 

Alku-IRI4 -mittauksesta ei kuitenkaan saada viitteitä kohdassa olevasta poikkisuuntai-

sesta saumasta. 



118 
 

 

Kuva 83. Ote kohteen 4 vuoden 2016 ja 2019 IRI4-mittaustuloksista. 

Kuvassa 84 on esitetty kohteen 4 päällystettä vuodelta 2020 etäisyydeltä 3 750. Kohde 

on päällystetty vuonna 2016. 

 

Kuva 84. Kohteen 4 purkautunutta päällystettä vuodelta 2020. Etäisyytenä 3 750. (Vää-
täinen 2020.) 
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Kuvasta 84 nähdään, että päällyste on purkautunut oikean ajouran kohdalta 4 vuotta 

päällystämisen jälkeen. Purkautuminen oli alkanut noin 10 m kuvanottokohtaa aikaisem-

min. Lämpökameratuloksissa mittausjaksolla 3 700–3 800 riskiluokkana oli 3 (riskialue-

prosentti 16,14 %). Geometrialtaan kohta sijaitsi suoralla osuudella eikä kohdan pituus-

kaltevuus ollut normaalista poikkeava. 

Kohdan riskiluokka on suuri. Koska purkaumat ja reiät eivät ole tyypillisiä pohjamaan tai 

rakennekerroksien ongelmista viittavia vaurioita, voidaan vaurioiden olettaa johtuvan uu-

simmasta päällystekerroksesta. Kohdassa on saattanut olla myös muita työteknisiä vir-

heitä, joita ei tässä tutkimuksessa voida selvittää. 

Loppujen lopuksi vuonna 2016 päällystetyissä teissä havaittiin vähän vaurioita geomet-

rialtaan suotuisissa kohdissa. Geometrialtaan epäsuotuisimmissa kohdissa olevia pääl-

lysteitä havaittiin kuitenkin purkautuneen ja reikiintyneen hieman suotuisia kohtia enem-

män. Vauriota esiintyi riskiluokan 0 ja 3 päällysteillä. Vuoden 2017 ja 2018 päällysteissä 

ei havaittu merkkejä riskiluokan vaikutuksista geometrialtaan suotuisien tai epäsuotui-

sien kohtien vaurioitumiseen. Muutamalla kohteella havaittiin purkaumia, jotka eivät si-

joittuneet riskiluokkaan 3. Näiden kohtien vaurioitumiseen ovat todennäköisesti vaikutta-

neet muut syyt, joita ei tässä tutkimuksessa saada selville. Liikennemäärällä ei todettu 

olevan merkitystä vaurioitumiseen. 

Kahdella kohteella työvirheiksi oli kirjattu pieniä kostealla päällysteellä havaittavia lajittu-

mia, mutta näiden vaikutuksia päällysteen nykykuntoon oli vaikea arvioida. Lajittumien 

tarkkoja sijainteja ei tiedetty, jolloin tarkan analyysin tekeminen oli mahdotonta. Tyhjäti-

laraportin keskiarvotyhjätilalla ei todettu olevan korrelaatiota vaurioiden esiintymisen 

kanssa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että lämpökameran riskiluokan (riskialueprosentin) mu-

kaan riskiluokan 3 päällyste ei välttämättä vaurioidu pituuskaltevuudeltaan tasaisella ja 

suoralla tieosuudella, kun taas geometrialtaan epäsuotuisimmissa kohdissa vaurioita 

saattaa esiintyä. 

Risteysalueet 

Kohteiden risteysalueilla havaittiin huomattavasti enemmän vaurioita kuin muilla kohtei-

den osuuksilla. Luonnollisesti näitä vaurioita esiintyi liikennemäärällisesti tarkasteluna 

kohteilla, joilla on mahdollista olla risteysalueita. Tällöin todella vilkkaasti liikennöidyillä 

teillä ei tämänkaltaisia vaurioita havaittu. 

Kuvassa 85 on esitetty kohteen 3 päällystettä vuodelta 2020 etäisyyksiltä 690 ja 765. 

Kohde on päällystetty vuonna 2016. 
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Kuva 85. Kohteen 3 purkaumia ja reikiä vuonna 2020. Vasemmalla puolella etäisyys 690 
ja oikealla 765. (Väätäinen 2020.) 

Kuvasta 85 nähdään, että päällyste on purkautunut ja reikiintynyt 4 vuotta päällystämisen 

jälkeen. Aikaisempien vuosien valokuvissa ei havaittu tavallisesta kulumisesta poik-

keavia vaurioita. Vauriot sijoittuivat oikean ajouran tuntumaan ja niitä on paikoin jo pai-

kattu. Vasemmassa ajourassa havaittiin alkavaa purkaumaa. Lämpökameran mukaan 

kohta ei ole kovin kriittinen, sillä lämpökameran riskiluokaksi saatiin 1 (riskialueprosentti 

7,36 %) eikä kohdassa ollut yhtään pysähdystä. Etäisyys 690 sijoittui risteysalueelle ja 

etäisyys 765 lievään ylämäkeen. Oikealla puolella oli myös linja-autopysäkki. 

Myös kohteella 6 havaittiin edellä kuvatun tilanteen kaltaisia vaurioita. Kuvassa 86 on 

esitetty vasemmalla puolella kohteen 6 päällystettä vuodelta 2016 ja oikealla puolella 

vuodelta 2020. Kuvat ovat etäisyydeltä 1 075. Kohde on päällystetty vuonna 2016. 
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Kuva 86. Kohde 6 vuonna 2016 vasemmalla puolella (Tiekuva.com). Oikealla puolella 
purkaumia ja reikiä vuonna 2020 (Väätäinen 2020). Etäisyytenä 1 075. 

Kuvasta 86 nähdään, että kohdassa esiintyi vuonna 2016 normaalia kulumaa ja pientä 

alkavaa purkaumaa. Oikeanpuoleisesta kuvasta kuitenkin nähdään, että kohta on melko 

pahasti purkautunut ja reikiintynyt 4 vuotta päällystämisen jälkeen lähes koko kaistan 

leveydeltä. Kohta sijaitsi risteyksen ja linja-autopysäkin kohdalla, mitkä olivat lievässä 

ylämäessä. Purkaumat jatkuivat linja-autopysäkille saakka. 

Lämpökameramittausten mukaan kohdan läheisyydessä esiintyi taulukon 24 mukaiset 

mittaustulokset. 

Taulukko 24. Etäisyyksien 1 000–1 200 lämpökameramittaustulokset. 

Aet Let 
Pysähdykset 
> 2 min [kpl] 

Pysähdykset 
kaikki [kpl] 

Riskialueet 
[%] 

Riskiluokka 

1 000 1 100 0 2 8,51 2 

1 100 1 200 3 8 8,47 2 

 

Taulukosta nähdään, että purkautuneessa ja reikiintyneessä kohdassa riskiluokat olivat 

kohonneet. Myös levittimen pysähdyksiä oli paljon 200 m:n matkalle. Koska purkaumat 

ja reiät eivät ole tyypillisiä pohjamaan tai rakennekerroksien ongelmista viittavia vauri-

oita, voidaan uusimman päällystekerroksen olettaa vaikuttaneen vaurioitumiseen. Myös-

kään vuonna 2016 samassa kohdassa ei havaittu yhtä pahoja vaurioita, joten vauriot 

johtuvat todennäköisesti uusimmasta päällystekerroksesta. Mahdollista on myös, että 

kohdassa ollut riskiluokka 2 ja useat pysähdykset ovat vaikuttaneet vaurioitumiseen. 
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Kohteella 6 havaittiin toinenkin samankaltainen risteysalue. Kuvassa 87 on esitetty 

kohde 6 ennen päällystystä vuonna 2016 etäisyyksiltä 1 075 ja 1 125. Kuvassa 88 on 

esitetty samat etäisyydet vuonna 2020. 

  

Kuva 87. Kohde 6 vuonna 2016. Vasemmalla puolella etäisyys 1 125 ja oikealla 1 075. 
(Tiekuva.com.) 

  

Kuva 88. Kohteen 6 purkaumia ja reikiä vuonna 2020. Vasemmalla puolella etäisyys 
1 125 ja oikealla puolella 1 075. (Väätäinen 2020.) 
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Kuvasta 87 nähdään, että vuonna 2016 päällysteessä esiintyi ainoastaan normaalia ku-

lumaa ja pientä alkavaa purkaumaa. Kuvasta 88 puolestaan nähdään, että samat kohdat 

olivat pahoin purkautuneet ja reikiintyneet ainoastaan 4 vuotta päällystämisen jälkeen. 

Kohta sijaitsi risteysalueella, josta oli liittymät molempiin suuntiin. Pahimmat reiät olivat 

muodostuneet keskiviivan ja vasemman ajouran tuntumaan. Oikeassa ajourassa havait-

tiin alkavaa purkaumaa. Samankaltaisia vaurioita havaittiin myös toisella ajokaistalla. 

Lämpökameramittausten mukaan kohdasta mitattiin taulukon 25 mukaiset tulokset. 

Taulukko 25. Etäisyyksien 1 003–1 203 lämpökameratulokset. 

Suunta 1 

Aet Let 
Pysähdykset 
> 2 min [kpl] 

Pysähdykset 
kaikki [kpl] 

Riskialueet 
[%] 

Riskiluokka 

1 003 1 103 2 9 12,67 3 

1 103 1 203 1 6 8,44 2 

Suunta 2 

Aet Let 
Pysähdykset 
> 2 min [kpl] 

Pysähdykset 
kaikki [kpl] 

Riskialueet 
[%] 

Riskiluokka 

1 003 1 103 1 7 4,75 0 

1 103 1 203 0 1 17,86 3 

 

Taulukosta nähdään, että purkautuneessa ja reikiintyneessä kohdassa riskiluokat olivat 

suuria lukuun ottamatta suunnan 2 luokkaa 0. Kohdassa oli kuitenkin useita pysähdyk-

siä, joilla saattanee olla myös vaikutusta. Koska purkaumat ja reiät eivät ole tyypillisiä 

pohjamaan tai rakennekerroksien ongelmista kuvaavia vaurioita, voidaan vaurioiden 

olettaa johtuvan uusimmasta päällystekerroksesta. Myöskään vuonna 2016 samassa 

kohdassa ei havaittu yhtä pahoja vaurioita. Mahdollista on myös, että kohdan riskiluokat 

ja pysähdykset ovat vaikuttaneet vaurioitumiseen. Mielenkiintoiseksi seikaksi voidaan 

todeta myös, ettei lämpökameralaskelmissa huomioida ollenkaan 30 cm:n osuutta levi-

tetyn asfaltin reunoilta, mihin havaitut vauriot sijoittuvat. 

Myös kohteella 11 havaittiin vaurioita risteysalueella. Kuvassa 89 on esitetty vasemmalla 

puolella kohteen 11 päällystettä vuodelta 2016 ja oikealla puolella vuodelta 2020. Kuva 

89 on etäisyydeltä 3 270. Kohde on päällystetty vuonna 2017. 
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Kuva 89. Kohde 11 vuonna 2016 vasemmalla puolella (Tiekuva.com). Oikealla puolella 
purkaumia ja paikkaus vuonna 2020 (Väätäinen 2020). Etäisyytenä 3 270. 

Kuvasta 89 nähdään, että vuosi ennen päällystystä liittymässä ei esiintynyt normaalista 

kulumisesta poikkeavia vaurioita. Oikeanpuoleisesta kuvasta puolestaan havaitaan, että 

3 vuotta päällystämisen jälkeen oikea ajoura on purkautunut ja edempänä vasenta 

ajouraa on paikattu. Lämpökameran mukaan kohdassa oli riskiluokka 3 (riskialuepro-

sentti 18,10 %), mutta ei yhtään levittimen pysähdystä. 

Liittymäalueen riskiluokka on selvästi suuri. Pysähdyksiä ei kuitenkaan esiintynyt. Pur-

kaumat ja reiät eivät ole tyypillisiä pohjamaasta/rakennekerroksista johtuvia vaurioita. 

Myöskään kohdassa ei havaittu vuonna 2016 tavallisesta kulumisesta poikkeavia vauri-

oita. Täten voidaan olettaa, että vauriot johtuvat uusimmasta päällystekerroksesta. Mah-

dollista on myös, että risteysalueen riskiluokka vaikuttaa vaurioitumiseen. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että risteysalueiden vaurioita esiintyi kaikilla riskiluokilla. 

Mahdollista kuitenkin on, että suuret riskiluokat (riskialueprosentit) vaikuttavat vaurioitu-

miseen esimerkiksi raskaan liikenteen vaikutuksesta. 

Rakennekerroksista aiheutuvat vauriot 

Rakennekerroksista aiheutuvia vaurioita havaittiin kohteilla, joiden liikennemäärät olivat 

maastokäyntikohteiden pienimmästä päästä. Tyypillisimpinä vaurioina havaittiin roudan 

aiheuttamia pituus- ja poikkihalkeamia. 
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Kuvassa 90 on esitetty vasemmalla puolella kohteen 3 päällystettä vuodelta 2013 ja oi-

kealla puolella vuodelta 2020. Kuvat ovat etäisyydeltä 2 140. Kohde on päällystetty 

vuonna 2016. 

  

Kuva 90. Kohteen 3 verkkohalkeamaa vuonna 2013 vasemmalla puolella (Tie-
kuva.com). Oikealla puolella pituushalkeamaa vuonna 2020 (Väätäinen 2020). Etäisyy-
tenä 2 140. 

Kuvasta 90 nähdään, että vuonna 2013 kaistan oikeassa reunassa esiintyi pituushal-

keamia, jotka olivat edenneet paikoin verkkohalkeiluksi. Myös toisella kaistalla esiintyi 

samankaltaisia vaurioita. Vauriot jatkuivat kuvassa näkyvän pelto-osuuden loppuun. Oi-

keanpuoleisesta kuvasta puolestaan nähdään, että vuonna 2020 samoissa kohdissa ja 

molemmilla kaistoilla esiintyi pituushalkeamia 4 vuotta päällystämisen jälkeen. 

Vaurioituneen kohdan lämpökameratulokset ovat erinomaiset. Myöskään vauriotyyppi ei 

viittaa päällysteestä aiheutuvaksi. Maastokäyntien aikaan sää oli ollut aurinkoinen ja 

kuiva useamman päivän ajan, joten kuivatuksen osuutta halkeamille ei voitu arvioida.  

Koska vuonna 2013 kohdassa oli verkkohalkeamaa, mahdollisuus on, että pituushal-

keamat kehittyvät lähivuosina verkkohalkeiluksi. Vauriot aiheutuvat todennäköisesti ra-

kennekerroksien puutteista. Tällöin pelkällä uudelleenpäällystyksellä ei saavuteta pit-

käikäistä päällystettä. 
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Kuvassa 91 on esitetty vasemmalla puolella kohteen 7 päällystettä vuodelta 2013 ja oi-

kealla puolella vuodelta 2020. Kuva ovat etäisyydeltä 2 590. Kohde on päällystetty 

vuonna 2016. 

  

Kuva 91. Kohteen 7 pituushalkeama vuonna 2013 vasemmalla puolella (Tiekuva.com). 
Oikealla puolella pituushalkeama vuonna 2020 (Väätäinen 2020). Etäisyytenä 2 590. 

Kuvasta 91 nähdään, että päällysteessä esiintyi pituushalkeama vuonna 2013. Oikean-

puoleisesta kuvasta puolestaan nähdään, että samassa kohdassa esiintyi pituushal-

keama 4 vuotta päällystämisen jälkeen. Kohdan lämpökameratulokset olivat erinomai-

set. Vaurio näyttää tyypilliseltä routahalkeamalta, joka aiheutuu rakennekerroksien puut-

teista. Tällöin pelkällä uudelleenpäällystyksellä ei saavuteta pitkäikäistä päällystettä. 

Kuvassa 92 on esitetty kohteen 7 päällystettä vuodelta 2020 ja etäisyydeltä 110. 
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Kuva 92. Kohteen 7 maakivi vuonna 2020 etäisyydeltä 110 (Väätäinen 2020). 

Kuvasta 92 nähdään, että pohjamaasta on noussut rakennekerroksien läpi maakivi. Lä-

hivuosina maakivi saattanee rikkoa päällysteen. Maakivi voidaan havaita selkeänä poik-

keavuutena vertaamalla kohteesta mitattuja IRI4-tuloksia vuodelta 2016 ja 2019 kuten 

kuvasta 93 havaitaan. Maakivi vaikuttaa kuvassa esitettyyn etäisyyteen 100 m ja sen 

mittausjaksoon. 

 

Kuva 93. Ote kohteen 7 vuoden 2016 ja vuoden 2019 IRI4-mittaustuloksista. 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että päällysteissä esiintyi rakennekerroksien puutteista 

viittaavia vaurioita, jotka syntyvät ilmasto- ja liikennekuormitusten yhteisvaikutuksista. 

Näillä kohdilla uutta päällystelaatta voidaan pitää riittämättömänä korjaustoimenpiteenä. 

Muut havainnot 

Kohde 1 oli hyvässä kunnossa 5 vuotta vanhaksi päällysteeksi. Kohteella havaittiin kui-

tenkin säännöllisiä ja symmetrisiä poikkihalkeamia, jotka esiintyivät molemmilla ajora-

doilla ja koko ajoradan leveydellä. 

Kuvassa 94 on esitetty vasemmalla puolella kohteen 1 päällystettä vuodelta 2013 ja oi-

kealla puolella vuodelta 2016. Kohde on päällystetty vuonna 2020. Valitettavasti kohteen 

liikennemäärästä johtuen kohteelta ei ollut mahdollisuutta ottaa maastokäynnin yhtey-

dessä valokuvia. 

  

Kuva 94. Kohteen 1 säännöllisiä poikkihalkeamia vasemmalla puolella vuodelta 2013 ja 
oikealla puolella vuodelta 2016 (Tiekuva.com). 

Kuvasta 94 havaitaan, että päällyste on haljennut koko ajoradan leveydeltä. Oikeanpuo-

leisesta kuvasta puolestaan nähdään, että vasen ajokaista on edelleen haljennut, mutta 

oikealla ajokaistalla havaitaan pieniä halkeaman merkkejä vuosi päällystämisen jälkeen. 

Vuonna 2020 kohta oli jo täysin haljennut koko ajokaistan leveydeltä. Kuvista havaitaan 

myös, että halkeamat jatkuvat lähes säännöllisin välein eteenpäin. 

Poikkihalkeamat viittaavat pakkashalkeamiin, jotka aiheutuvat päällysteeseen kohdistu-

vista vetorasituksista lämpötilan alentuessa. Pakkashalkeilua syntyy sitä enemmän, mitä 

kovempaa päällysteessä käytetty sideaine on. Sideaine puolestaan kovenee vanhetes-

saan ja sitä nopeammin mitä suurempi tyhjätila päällysteeseen jää. Kohteelta vaadittiin 
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toiminnallisena vaatimuksena I-luokan deformaatiokestävyyttä, joka on voinut johtaa ko-

vemman sideaineen käyttöön. Mahdollista on myös, että päällysteessä olevat pakkas-

halkeamat muodostavat jonkinlaisia epäjatkuvuuskohtia sitomattomiin kerroksiin, jotka 

puolestaan heijastuvat päällysteeseen. Kohteessa on myös voitu käyttää puolijäykkää 

päällysrakennetta, joka kiihdyttää päällysteen poikkihalkeilua. 

Täten kohteen 1 poikkihalkeamat jäävät tämän tutkimuksen osalta arvailujen varaan. Se 

voidaan kuitenkin todeta, että aikaisemmin esiintyneet poikkihalkeamat eivät korjaantu-

neet uudella päällystelaatalla. 

Pääsääntöisesti kohteen 2 päällyste oli hyväkuntoista 5 vuotta vanhaksi päällysteeksi. 

Kohdetta oli kuitenkin paikattu kahdesta kohtaa uudella päällystelaatalla, jotka erottuivat 

selkeästi muusta päällysteestä. Paikat sijaitsivat suunnan 2 kaistalla 1 etäisyyksillä 2 610 

ja 5 160. 

Kuvassa 95 on esitetty otteet kohteen 2 päällystetutkauksen tyhjätilakuvaajista. 

 

Kuva 95. Kohteen 2 päällystetutkauksen tyhjätilakuvaajat. 

Kuvasarjasta nähdään, että tyhjätilakuvaajissa esiintyy kaksi selkeästi muista poikkea-

vaa tyhjätilapiikkiä, jotka sijoittuvat hyvin lähelle paikattuja kohtia. Puhelimen paikannus-

tarkkuus huomioiden voitaneen todeta, että paikatut kohdat sijaitsevat tismalleen tyhjä-

tilapiikkien kohdilla. Tässä tapauksessa päällystetutkan tulos korreloi erinomaisesti pääl-

lysteen laadun kanssa. Myös kohteelta 1 oli saatavilla tyhjätilakuvaajat, jotka olivat varsin 

tasaisesti keskiarvon tuntumassa. Voidaankin olettaa, että tyhjätilakuvaajat kuvasivat hy-

vin myös kohteen 1 päällystettä, sillä siinä ei poikkihalkeamia lukuun ottamatta muuta 
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vaurioitumista ollut havaittavissa. Valitettavasti muilta maastokäyntikohteilta ei ollut saa-

tavilla kuvan 95 kaltaisia kuvaajia tarkemman vertailun tekemiseksi. 

Kaikista edellä kuvatuista vaurioista huolimatta kohteilla havaittiin myös erinomaisia 

päällysteitä. Etenkin vuosina 2017 ja 2018 päällystetyillä teillä havaittiin hyvin vähän vau-

rioita ja paikoin päällysteet näyttivätkin lähes uudenveroisilta normaalista kulumisesta 

huolimatta. Myös vuoden 2016 päällysteet olivat paikoin erinomaisia, mutta niissä ha-

vaittiin enemmän vaurioita kuin vuoden 2017 ja 2018 kohteissa. Tästä huolimatta ku-

vassa 96 esitetään 4 vuotta vanhaa päällystettä kohteelta 6. Kuvasta on nähtävissä nor-

maalia kulumista, mutta mitään muita vaurioita tai vaurioiden alkuja ei ollut havaittavissa. 

   

Kuva 96. Kohteen 6 moitteetonta päällystettä (Väätäinen 2020). 

7.2 Kuulamyllykohteet 

Seuraavassa alaluvussa on esitetty kuulamyllykohteista saatuja oleellisimpia tutkimus-

tuloksia. 

7.2.1 Urautumisnopeus ja urautumisen ennuste 
Taulukossa 26 on esitetty yhteenveto kuulamyllykohteiden keskimääräisistä urautumis-

nopeuksista ennen päällystystä ja päällystyksen jälkeen. Taulukossa on esitetty myös 

ennustettu päällysteen käyttöikä, jolloin urasyvyyden huono kuntoluokka täyttyy. Tar-

kenne on ilmoitettu muodossa ajorata/suunta/kaista. 
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Taulukko 26. Kuulamyllykohteiden, urautumisnopeudet ennen päällystystä ja päällys-
tyksen jälkeen sekä ennuste huonon kuntoluokan täyttymisestä. 

Kohde Tarkenne Päällyste 

Urautumisnopeus 
[mm/v] Huonon kuntoluo-

kan raja täyttyy [v] 
Ennen Jälkeen 

A 0/1/1 
AB 16 

RC 20 % 
2,00 2,12 7,75 

A 0/2/1 
AB 16 

RC 20 % 
- 1,76 9,5 

B 1/1/1 SMA 16 2,35 2,12 7,5 

B 1/1/2 SMA 16 0,81* 0,76 19,25 

C 2/2/1 SMA 16 2,49 1,84 8,5 

C 2/2/2 SMA 16 1,36 0,64 23 

D 0/1/1 
AB 15 

RC 15 % 
0,61* 1,44 13,25 

D 0/2/1 
AB 16 

RC 15 % 
- 1,43 13,5 

E 0/1/1 
AB 16 

RC 30 % 
-0,09 0,76 24,75 

E 0/2/1 
AB 16 

RC 30 % 
- 0,58 32,5 

F 0/1/1 SMA 16 1,46 1,01 17 

F 0/2/1 SMA 16 - 0,97 17,5 

G 0/1/1 SMA 16 0,96 1,30 12,5 

G 0/2/1 SMA 16 - 1,07 15 

H 0/1/1 
AB 16 

RC 25 % 
1,54 1,16 16,25 

H 0/2/1 
AB 16 

RC 25 % 
- 1,26 15 

I 0/1/1 
AB 16 

RC 25 % 
0,82* 1,11 16,25 

I 0/2/1 
AB 16 

RC 25 % 
- 1,29 13,75 

J 0/1/1 PAB-B 16 - 0,69** - 

J 0/2/1 PAB-B 16 - 0,27** - 

K 0/1/1 PAB-B 16 -1,00 1,79** - 

K 0/2/1 PAB-B 16 - 1,65** - 

L 0/1/1 PAB-B 16 -2,40 0,78** - 

L 0/2/1 PAB-B 16 - 0,49** - 

M 0/1/1 PAB-B 16 0,62* 0,60** - 

M 0/2/1 PAB-B 16 - 0,36** - 

N 0/1/1 PAB-V 16 - 0,70** - 

N 0/2/1 PAB-V 16 - 0,08** - 

*Päällystettä on paikattu, joten arvo on oletettu. 
**Kohteen alku-urasyvyys on oletettu, jolloin koko kohteen urautumisnopeus perustuu arvioon. 

 

Kuvassa 97 on esitetty kohteiden keskimääräiset urautumisnopeudet ennen päällystystä 

ja päällystyksen jälkeen taulukosta 26. Kuvassa on esitetty ainoastaan kohteiden A 

(0/1/1), B (1/1/1), C, F (0/1/1), G (0/1/1) ja H (0/1/1) urautumisnopeudet, sillä ne ovat 

ainoat kohteet, joiden urautumisnopeuksiin voidaan luottaa. 
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Kuva 97. Urautumisnopeudet ennen päällystystä ja päällystyksen jälkeen. Pisteiden 
[0,0] ja [3,3] kautta kulkeva suora on piirretty havainnollistamisen vuoksi. 

Kuvasta 97 nähdään, että piirretyn suoran alapuolella olevissa kohteissa urautumisno-

peus suurentui päällystyksen jälkeen. Suoran yläpuolella olevissa kohteissa urautumis-

nopeus puolestaan pienentyi päällystyksen jälkeen. Urautumisnopeus siis suurentui kah-

della kohteella. 

Tämän tutkimuksen puitteissa ei ole mahdollista tehdä tarkempaa analyysiä urautumis-

nopeuksien muutoksista. Analyysiä varten tarvittaisiin ainakin edellisen päällystystoi-

menpiteen tiedot sekä kohteelle asetetut muut laatuvaatimukset ja niistä mitatut tulokset. 

Näitä ei valitettavasti ollut saatavilla. 

Kuvassa 98 on esitetty taulukossa 26 esitetyt keskimääräiset urautumisnopeudet pääl-

lystyksen jälkeen sekä ennusteet urasyvyyden huonon kuntoluokan täyttymisestä. Ku-

vassa ei ole esitetty PAB-kohteita J–N, koska niiden urautumisnopeus perustuu arvioon 

alku-urasyvyydestä. Kuva on esitetty ainoastaan havainnollistamisen vuoksi eikä sillä 

esitetä muuttujien välistä korrelaatiota. 
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Kuva 98. Urautumisnopeudet päällystyksen jälkeen sekä päällysteiden käyttöiät, jolloin 
urasyvyyden huono kuntoluokka täyttyy. 

Kuvasta 98 nähdään, että hajontapisteet ovat tiiviimmillään päällysteen käyttöiällä noin 

12–18 vuotta, jolloin urautumisnopeudet ovat välillä noin 1,0–1,4 mm/v. Keskiarvollisesti 

tarkasteltuna päällysteen käyttöiäksi saadaan 15,7 vuotta ja keskihajonnaksi 6,3 vuotta. 

Urautumisnopeuden keskiarvoksi puolestaan saadaan 1,26 mm/v ja keskihajonnaksi 

0,47 mm/v.  

Kuvassa 99 on esitetty kuulamyllykohteiden vaaditut nastarengaskulutuskestävyys-

luokat ja keskimääräiset urautumisnopeudet päällystyksen jälkeen. Kuvassa ei ole esi-

tetty PAB-kohteita J–N. 
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Kuva 99. Kuulamyllykohteiden nastarengaskulutuskestävyysluokat ja urautumisnopeu-
det päällystyksen jälkeen. 

Kuvasta 99 nähdään, että kohteella A vaatimusluokalla AN14 urautumisnopeutta olisi 

mahdollista pienentää vaatimalla AN10 luokan kiviainesta. Muutoin nastarengaskulutus-

kestävyysluokat näyttävät vastaavan hyvin kohteen urautumisnopeutta. Kohteella B 

urautumisnopeus on suuri, mutta vaatimusluokka on AN7, jolloin kiviaineksen kulutus-

kestävyydellä ei voida urautumisnopeutta enää pienentää. 

Kuvassa 100 on esitetty laskennallisen ja massasta tutkitun kuulamyllyarvon välinen yh-

teys. Laskennallinen kuulamyllyarvo laskettiin luvussa 6.3 esitetyllä tavalla. Hajontakaa-

vioon ei ole piirretty kohteita M ja N, koska niistä ei tiedetty massasta uutetun kiviainek-

sen kuulamyllyarvoa. 
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Kuva 100. Laskennallisen ja massasta tutkitun kuulamyllyarvon välinen yhteys. 

Kuvasta 100 nähdään, että laskennallisella ja massasta tutkitulla kuulamyllyarvolla on 

lineaarinen riippuvuus. Selitysasteella 0,98 korrelaatiokertoimeksi saadaan 0,99. Reg-

ressiosuoran yhtälöstä laskemalla puolestaan saadaan, että esimerkiksi laskennallisella 

kuulamyllyarvolla 14 saadaan massan kuulamyllyarvoksi noin 13,6. Puolestaan lasken-

nallisella kuulamyllyarvolla 7 saadaan massan kuulamyllyarvoksi noin 5,7. Tuloksista 

voidaan päätellä, että massanvalmistuksen, levityksen ja jyräyksen aikana kuulamyllyar-

vot pienenevät hieman. Tämä voi johtua esimerkiksi kiviaineksen hioutumisesta massan 

valmistuksen aikana, jolloin kivirakeet pyöristyvät ja täten massasta uutetusta kiviainek-

sesta saadaan parempia kuulamyllyarvoja kuin todellisuudessa päällystekiviaineksen ja 

asfalttirouheen kuulamyllyarvot ovat olleet. Yli 16 kuulamyllyarvoilla ovat laskennalliset 

ja massan kuulamyllyarvot lähes yhtä suuret. 

Kuvassa 101 on esitetty asfalttimassassa käytetyn rouheprosentin vaikutus päällystyk-

sen jälkeiseen urautumisnopeuteen. 

y = 1,1294x - 2,1773
R² = 0,9772
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Kuva 101. Asfalttimassan rouheprosentin vaikutus urautumisnopeuteen. 

Kuvasta 101 nähdään, ettei tämän tutkimuksen kohteilla massassa käytetyllä rouhepro-

sentilla ollut vaikutusta urautumisnopeuteen. Regressiosuorasta kuitenkin nähdään, että 

rouheprosentin pienentyessä urautumisnopeus suureni. Tämä selittynee sillä, että tar-

kasteltujen kohteiden urautumisnopeus oli hyvin vahvassa korrelaatiossa kohteen liiken-

nemäärän kanssa, kuten alla olevasta kuvasta 102 nähdään. Kohteilla, joilla uuden as-

falttimassan raaka-aineena käytettiin asfalttirouhetta, urautumisnopeus kasvoi lineaari-

sesti liikennemäärän kasvaessa. 

 

Kuva 102. Liikennemäärän vaikutus urautumisnopeuteen päällysteillä, joiden asfaltti-
massoissa käytettiin asfalttirouhetta. 

y = -0,0872x + 0,3426
R² = 0,5224
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Taulukossa 27 on esitetty kohteiden A ja D kuulamyllyarvoja. Arvot KMLASK ja KMMASSA 

on laskettu luvussa 6.3 esitetyllä tavalla. Kuvassa 103 on esitetty kohteiden A ja D suun-

tien 1 keskimääräiset urautumisnopeudet päällystyksen jälkeen. Kohteen A liikenne-

määrä oli 3 464 ja kohteen D oli 2 155. Molempien päällystetyyppinä käytettiin AB 16. 

Taulukko 27. Kohteiden A ja D kuulamyllyarvot. 

Kohde RC % 
Kuulamyllyarvo 

KMLASK KMMASSA 
Kivi Rouhe Massa 

A 20 12,2 16,5 11,8 13,1 11,8 

D 15 13,4 9,5 11,9 12,8 11,9 

 

 

Kuva 103. Kohteiden A ja D suuntien 1 urautumisnopeudet päällystyksen jälkeen. 

Taulukosta 27 nähdään, että molempien kohteiden massan kuulamyllyarvot ovat lähes 

yhtä suuret. Kohteen A asfalttirouheen kuulamyllyarvo on kuitenkin 7 yksikköä kohdetta 

D suurempi. Kohteella A on myös käytetty rouhetta 5 % kohdetta D enemmän. Lasken-

nalliset kuulamyllyarvot ovat kuitenkin lähes yhtä suuret, koska kohteella A käytettiin hie-

man lujempaa kiviainesta. Kuvasta 103 puolestaan nähdään, että kohteen A keskimää-

räinen urautumisnopeus on noin 0,68 mm/v kohdetta D suurempi. Kohteen A urasyvyy-

den huono kuntoluokka täyttyy päällysteen ollessa noin 8 vuoden ikäinen, kun kohteella 

D se täyttyy noin 13 vuoden ikäisenä. 

Kohteista tekee mielenkiintoisen se, että kohteen A urautumisnopeus on suurempi ja 

siinä käytettiin selkeästi heikompaa asfalttirouhetta. Toisaalta tarkasteltaessa kohteiden 
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liikennemääriä havaitaan, että kohteen A liikennemäärä on noin 38 % kohdetta D suu-

rempi. Myös kohteen A urautumisnopeus on noin 32 % suurempi. Lisäksi kohteen A 

nopeusrajoitus on 100 km/h kun kohteella D se on 80 km/h. 

Tulosten mukaan suurimmalla osalla kohteista urautumisnopeutta pienennettiin uudella 

päällysteellä. Suurin osa kohteista urautuu huonoon kuntoluokkaan 12–18 vuodessa, 

mitkä vastaavat noin 1,0–1,4 mm/v urautumisnopeuksia. Pääasiallisesti kohteiden nas-

tarengaskulutuskestävyysvaatimus oli asetettu kohteelle sopivaksi. Tutkimuksen koh-

teilla massan kuulamyllyarvot olivat hieman laskennallisia kuulamyllyarvoja pienempiä. 

Valitettavasti kuulamyllykohteiden tarkastelu jäi melko pintapuoliseksi lukuisten lähtötie-

topuutosten ja pienen otoskoon seurauksena. Monelta kohteelta ei voitu laskea urautu-

misnopeutta ennen päällystystä, sillä PTM-mittauksia ei ollut saatavilla. Urautumisno-

peuksiksi saatiin paikoin myös negatiivisia arvoja, jotka johtuvat päällysteen paikkauk-

sista. Näissä kohteissa urautumisnopeudesta ei voinut tehdä minkäänlaisia oletuksia. 

Myöskään PAB-kohteita eli kohteita J–N ei voitu tarkastella lainkaan lukuisten oletusten 

vuoksi. PAB-kohteiden päällystyksen jälkeiset urautumisnopeudet riippuivat täysin ole-

tetusta alku-urasyvyydestä, päällystyksen jälkeiseltä ajalta oli saatavilla ainoastaan yh-

den mittauksen tulokset. 
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8. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää takuuajan pidentämisen vaikutuksia tien-

päällystysurakoiden suunnitteluratkaisuihin sekä urakan toteutuksen ja takuun aikaiseen 

toimintaan. Työssä tarkasteltiin uusien asfalttipäällysteiden vauriomääriä ja -tyyppejä 

verrattuna laatumittaustuloksiin ja kuntomittaushistoriaan. Tulokset analysoitiin ja tulok-

sien perusteella arvioitiin vaurioitumiseen vaikuttavia tekijöitä. Vaurioita kartoitettiin myös 

maastokäynneillä. 

Yhteenveto asiantuntijahaastatteluiden tuloksista 

Vastaanottotarkastukseen ja takuuajan lopun tarkastukseen osallistuvat pääsääntöisesti 

urakoitsija ja tilaaja. Valvoja osallistuu myös, mikäli tilaajalla on valvoja käytettävissä. 

Tarkastukset tehdään tyypillisesti autolla ja mahdollisuuksien mukaan autosta noustaan 

tarkastelemaan havaittuja seikkoja tarkemmin. Vastaanottotarkastuksessa hyödynne-

tään paikoin myös urakoitsijan itselleluovutusaineistoa, jolloin kohteet vastaanotetaan 

sen avulla. Takuuajan välitarkastuksia tehdään mahdollisuuksien mukaan ja useimmiten 

urakoitsija tai valvoja kiertää kohteet yksin ja raportoi havaitut seikat. Tilaaja priorisoi 

paikallaoloaan takuuajan lopun tarkastuksiin välitarkastuksien sijasta. Kaikkien tarkas-

tuksien aikamääreinä noudatetaan urakka-asiakirjoissa esitettyjä aikamääreitä. 

Tilaajat pyrkivät kehittämään takuuajan käytäntöjään esimerkiksi seurantalomakkeiden 

avulla, joihin kerätään kohteilta havaittuja vaurioita ja niille tehtyjä korjaustoimenpiteitä. 

Myös sallittuja korjausmenetelmiä pohditaan esimerkiksi siten, etteivät päällysteiden pi-

tuussuuntaiset saumat lisääntyisi. Auton käyttö nähdään toimivana ratkaisuna käytettä-

vissä olevaan aikaan nähden. Edellisvuosien laatuaineiston toivotaan olevan helpommin 

saatavilla. Lisäksi takuuajan toimintaan toivotaan lisää digitaalisuutta esimerkiksi video-

kuvauksen muodossa. 

Urakoitsija korjaa omalla kustannuksellaan ainoastaan takuuaikaisia vaurioita, jotka syn-

tyvät päällysteen virheestä tai muusta päällysteestä johtuvasta seikasta. Rakenneker-

roksista tai syvemmältä pohjamaasta aiheutuvia vaurioita ei korjata urakoitsijan kustan-

nuksella. Korvausvastuusta päästään hyvin yhteisymmärrykseen, mutta korjausmene-

telmästä käydään tyypillisesti pidempiä neuvotteluja. Urakoitsijat toivovat kevyempiä me-

netelmiä kuten valupaikkauksia. Tilaajat toivovat puolestaan pitkäaikaiskestäviä mene-

telmiä. Käytettävät korjausmenetelmät sovitaan tapauskohtaisesti. 
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Tyypillisimpiä takuuajan vaurioita ovat purkaumat ja reiät sekä silloin tällöin esiintyvät 

bitumin pintaan nousut. Paikoin esiintyy myös aloitus-/lopetussaumoista johtuvia poikit-

taissaumoja ja pientä pituussuuntaista epätasaisuutta eli ”nypytystä”. Alemmalla tiever-

kolla esiintyy rakennekerroksista tai pohjamaasta heijastuvia halkeamia. Keskisaumat 

koetaan nykypäivänä hyvälaatuisiksi. 

Valmiin päällysteen laatudokumenttien koetaan antavan jonkinlaista kuvaa päällysteen 

laadusta ja tulevasta käyttöiästä. Etenkin lämpökameraa pidetään luotettavana. Toi-

saalta yksi haastateltu ei usko niiden kertovan juuri mitään. Laatudokumenteissa kiinni-

tetään pääasiallisesti huomiota asetettujen raja-arvojen täyttymiseen. Laatumittauksista 

huolimatta omaan silmään luotetaan vankasti kokonaiskuvan muodostamisessa. 

Laatumittauksia tulisi ehdottomasti kehittää. Haastateltavat toivoivat lisää ainetta rikko-

mattomia menetelmiä kuten pintakarkeusmittausta, jonka uskotaan olevan varsin poten-

tiaalinen menetelmä etenkin lajittumien löytämiseen.  IRI4-mittauksessa odoteltiin myös 

RIDE-ajoneuvomallin käyttöönottoa. 

Päällystetutkasta saatavaa tyhjätilaa kritisoidaan. Siitä saatuja tuloksia ei pidetä luotet-

tavina ja mittauksen olosuhdeherkkyyttä kritisoidaan. Tutkan kuitenkin todetaan antavan 

todennäköisesti jonkinlaista kuvaa päällysteen laadusta. 

Yhteenveto aineistotutkimuksen tuloksista 

Lämpökamerakohteet 

Urautumisnopeus suureni päällystämisen jälkeen noin 52 %:lla tarkastelluista kohteista 

verrattuna urautumisnopeuteen ennen päällystämistä. Pääsääntöisesti nastarengasku-

lutuskestävyysluokat oli asetettu kohteelle sopivaksi, mutta muutamalla kohteella urau-

tumisnopeutta olisi mahdollisuutta pienentää luokkaa paremmalla vaatimuksella. Kes-

kiarvollisesti tarkasteltuna päällysteet urautuvat huonoon kuntoluokkaan 11,9 vuodessa 

keskihajonnan ollessa 5,4 vuotta. Keskiarvolliseksi urautumisnopeudeksi saatiin 1,72 

mm/v keskihajonnan ollessa 0,77 mm/v. Suurin osa kohteista urautuu huonoon kunto-

luokkaan noin 6–11 vuodessa, mikä vastaa noin 1,4–2,7 mm/v urautumisnopeutta. Tu-

loksissa korostui myös liikennemäärän vaikutus urautumisnopeuteen, sillä todella vilkas-

liikenteisillä teillä päällysteet urautuvat nopeasti. Suurimmaksi urautumisnopeudeksi 

saatiin reilun 5 mm/v urautumisnopeus, jolla päällyste saavuttaa huonon kuntoluokan 

rajan reilussa 3 vuodessa. Riskiluokalla (riskialueprosentilla) ei todettu olevan urautu-

misnopeutta suurentavaa vaikutusta. 

Päällystetutkauksen ja lämpökameran osoittaman riskiluokan korrelaatiosta voidaan to-

deta, että paikoin ne korreloivat hyvin, mutta paikoin korrelaatiota ei ollut. 
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SMA-päällysteiden IRI4-arvot vaihtelevat huomattavasti AB-päällysteen IRI4-arvoja vä-

hemmän. Uudella AB-päällysteellä pienennetään IRI4-arvoja SMA-päällysteitä enem-

män, mutta päällysteen ikääntyessä takuuajan loppuun SMA-päällysteen IRI4-arvot py-

syvät lähes muuttumattomina. AB-päällysteen IRI4-arvot puolestaan nousevat päällys-

teen ikääntyessä enemmän kuin SMA-päällysteen. Lopulta takuuajan lopun IRI4-ar-

voissa ei ole suurta eroa päällystetyyppien välillä. Asetetut alku-IRI4 -vaatimukset saa-

vutettiin jokaisella kohteella. Taulukossa 28 esitetään yhteenveto SMA- ja AB-päällystei-

den keskiarvollisista IRI4-arvoista ja arvon kehittymisestä. Taulukossa esitetään myös 

arvojen keskihajonnat. 

Taulukko 28. IRI4-arvojen keskiarvot ja -hajonnat sekä arvon kehittyminen SMA- ja AB-
päällysteillä. 

Päällyste-
tyyppi 

IRI4 ennen päällystystä 
[mm/m] 

Alku-IRI4 
[mm/m] 

IRI4 takuuajan lopussa 
[mm/m] 

Ka. Kh. Ka. Kh. Ka. Kh. 

SMA 0,94 0,14 0,69 0,09 0,70 0,07 

AB 1,24 0,25 0,56 0,08 0,65 0,07 

 

Maastokäynneillä havaittiin työvirheistä ja rakennekerroksista aiheutuvia vaurioita sekä 

risteysalueille muodostuvia vaurioita. Työvirheistä johtuvia vaurioita kuten avoimia kes-

kisaumoja ja poikkisuuntaisia aloitus-/lopetussaumoja havaittiin usealla kohteella ja lii-

kennemäärästä riippumatta. Lämpökameran riskiluokan (riskialueprosentin) mukaan ris-

kiluokan 3 päällyste ei välttämättä vaurioidu pituuskaltevuudeltaan tasaisella ja suoralla 

tieosuudella, kun taas geometrialtaan epäsuotuisimmissa kohdissa vaurioita saattaa 

esiintyä. Risteysalueilla vaurioita havaittiin kaikilla riskiluokilla (riskialueprosenteilla). Ris-

teysalueiden päällysteet olivat purkautuneet ja reikiintyneet ajourien kohdilta, kaistan 

reunoilta tai koko kaistan leveydeltä. Rakennekerroksista johtuviksi arvioituja vaurioita 

havaittiin liikennemäärän pienimmästä päästä olevilla kohteilla. Tyypillisimmät vauriot 

olivat roudan aiheuttamat pituus- ja poikkihalkeamat. Lisäksi havaittiin pituushalkeamia, 

jotka saattavat kehittyä verkkohalkeiluksi. 

Kuulamyllykohteet 

Uusi päällyste pienentää urautumisnopeutta valtaosalla tarkastelluista kohteista. Suurin 

osa kohteista urautuu huonoon kuntoluokkaan noin 12–18 vuodessa, mikä vastaa noin 

1,0–1,4 mm/v urautumisnopeutta. Keskiarvollisesti urautumisnopeus oli 1,26 mm/v kes-

kihajonnan ollessa 0,47 mm/v. Huono kuntoluokkaa saavutetaan keskiarvollisesti 15,7 

vuotta vanhalla päällysteellä keskihajonnan ollessa 6,3 vuotta. Pääasiallisesti kohteiden 

nastarengaskulutuskestävyysvaatimus oli asetettu kohteelle sopivaksi. Tutkimuksen 
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kohteilla massan kuulamyllyarvot olivat hieman laskennallisia kuulamyllyarvoja pienem-

piä. 

Johtopäätökset 

Tienpäällystysurakoiden suunnitteluratkaisut 

Tässä tutkimuksessa ei suoranaisesti pystytty käsittelemään varsinaisten suunnittelurat-

kaisujen vaikutusta päällysteen vaurioitumiseen, sillä käytettävissä ei ollut esimerkiksi 

kohteiden kantavuusmittauksia tai tietoja rakennekerrospaksuuksista. Aihetta kuitenkin 

päästiin hieman sivuamaan etenkin maastokäynneillä tehtyjen havaintojen perusteella. 

Tienpäällystysurakoiden kohdesuunnittelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota kohtei-

siin, joissa havaitaan rakennekerroksista heijastuvia vaurioita kuten halkeamia. Tällai-

sessa kohdassa ainoana toimenpiteenä tehtyä uudelleenpäällystystä voidaan pitää riit-

tämättömänä ratkaisuna. Todennäköistä on, että kohta tulee vaurioitumaan samalla ta-

valla kuin ennen uudelleenpäällystystäkin. Hyvänä periaatteena voitaisiinkin pitää, että 

pienemmän liikennemäärän kohteet suunniteltaisiin enemmän kohdekohtaisesti kuin yh-

dellä ja samalla massapintauksella kohteesta toiseen. Lisäksi tyypillistä on, ettei raken-

nekerroksista heijastuvia vaurioita havaita koko kohteen pituudella vaan vaurioita esiin-

tyy siellä täällä. Tällöin kohteet tulisikin suunnitella enemmän ”täsmäsuunnitteluna”, 

jossa huomioidaan kohteen sisällä vallitsevia olosuhteita. Täsmäsuunnittelun yhtenä 

aputyökaluna voitaisiin käyttää esimerkiksi videokuvausta, jolloin suunnittelijat pystyisi-

vät tarkastelemaan kohteessa esiintyviä vaurioita. Tässä tutkimuksessa ei käsitelty lain-

kaan kustannuksia, mutta todennäköisesti kohdekohtaisella täsmäsuunnittelulla päästäi-

siin halvempiin elinkaarikustannuksiin. Eri osapuolten yhteisenä tavoitteena voitaneen 

kuitenkin pitää mahdollisimman kustannustehokkaasti rakennettuja pitkäikäisiä asfaltti-

päällysteitä. 

Risteysalueet rasittuvat tunnetusti enemmän kuin tasaisen ajonopeuden tieosuudet, jol-

loin niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Tarkas-

teltavina näkökulmina voisivat olla esimerkiksi tartuntajyrsinnät ja erityisen huolellinen 

liimaus. Myös itse työsuoritukseen tulee kiinnittää huomiota, jotta päällysteistä saadaan 

mahdollisimman pitkäikäisiä myös risteysalueille. 

Kohteille asetetut nastarengaskulutuskestävyysluokat olivat asetettu pääsääntöisesti 

kohteille sopiviksi. Muutamalla kohteella havaittiin mahdollisuuksia urautumisnopeuden 

pienentämiseen vaatimalla luokkaa parempaa nastarengaskulutuskestävyyttä. Todella 

vilkasliikenteisillä teillä voisi tarkastella mahdollisuutta AN5-luokkaan, jolla todennäköi-

sesti pienennettäisiin päällysteen urautumisnopeutta hieman. Kiviainesvaatimukset ovat 
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kuitenkin aina saatavuus- ja sitä kautta myös kustannuskysymys, joita ei tässä tutkimuk-

sessa huomioitu lainkaan. Mahdollista on myös, että luokan AN5 vaatimuksella aiheutet-

taisiin liiallista kilpailuetua tietyille toimijoille. 

Tienpäällystysurakoiden laatuvaatimukset 

Urakkakohtaisten tuotevaatimusten korjaustoimenpiteiden laatuvaatimuksia voisi tarkas-

tella uudelleen, sillä korjaustoimenpiteiden sopimissa esiintyy paikoin erimielisyyksiä. 

Yhtenä näkökulmana voisi esimerkiksi olla, että valuasfalttipaikkaukset kielletään koko-

naan, jolloin vaurioiden korjaukseen tulisi käyttää muita asfalttityyppejä. Korjausmene-

telmän valinnassa noudatetaan tällä hetkellä tapauskohtaisuutta ja tilanteet sovitaan 

vaurion sijainnin ja vakavuuden mukaisesti. Valittiin korjausmenetelmäksi sitten mikä ta-

hansa tulisi tässäkin muistaa pitkäaikaiskestävän asfalttipäällysteen periaatteet. 

Lämpökameran bonusjärjestelmää muutettiin vuodesta 2019 vuodelle 2020 siten, että 

huonoista tuloksista rankaistaan, mutta hyvistä tuloksista palkitaan. Myös pysähdysten 

määrän vaikutus bonuksiin poistettiin. Tilannetta tulee seurata ja arvioida muutosten vai-

kutuksia. Tässä tutkimuksessa saatiin kuitenkin pieniä viitteitä siitä, että geometrialtaan 

epäsuotuisimmissa kohdissa vaurioita saattaa esiintyä riskiluokan 3 päällysteillä. Tämän 

perusteella tehty muutos oli oikeansuuntainen. Tässä tutkimuksessa saatiin myös pieniä 

viitteitä vaurioista, jotka sijoittuvat päällystetyn kaistan reunaosiin. Nykyään lämpökame-

ratulosten arvostelussa jätetään huomioimatta 30 cm levityksen reunoista, koska pääl-

lyste jäähtyy siellä muita osia nopeammin. Tätä 30 cm:n katvealuetta tulisi tarkastella ja 

arvioida uudelleen, etteivät ajokaistojen reunaosat jää laadunarvioinnissa huomioimatta. 

Laadun mittausmenetelmät 

Lämpökameramittauksesta tulisi saada enemmän työtä ohjaava kuin pakollinen mittaus. 

Kuten kirjallisuusselvityksessä todettiin, että lämpötilalajittumien ja jäähtyneen päällys-

teen vaikutuksia saadaan lievennettyä huolellisella jyräyksellä. Tällöin levitysryhmän tu-

lisi reagoida heti havaittuihin laatupuutteisiin. 

Päällystetutkausta kritisoidaan kirjallisuudessa ja haastatteluissa. Niiden mukaan pääl-

lysteen tyhjätilaa se ei luotettavasti mittaa. Tällöin kysymykseksi herääkin aikaisempien 

tutkimusten tapaan, että onko oikeutettua saada arvonvähennystä mittauksesta, johon 

ei voida luottaa? Fakta on kuitenkin se, ettei parempaakaan menetelmää ole tällä het-

kellä tarjolla. Yhtenä vaihtoehtona päällystetutkauksen korvaamiselle voisi olla esimer-

kiksi pintakarkeusmittaus, jolla tunnistettaisiin harvat ja sitä kautta suuren tyhjätilan 

omaavat kohdat. Harvoista kohdista tutkittaisiin tyhjätilat porapaloilla, minkä jälkeen sa-

mankaltaisen karkeuden omaaville kohdille oletettaisiin yhtä suuret tyhjätilat. Toisena 
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vaihtoehtona voisi olla työnaikainen tarkkailu jyrään kiinnitetyllä mittalaitteella, jolloin tyh-

jätilat tutkittaisiin samalla tavoin porapaloista vain tarpeellisista kohdista. 

Pintakarkeusmittausta tulisi myös koekäyttää yhdessä lämpökameramittauksen kanssa. 

Tällöin todennäköistä saattaisi olla, että päällysteen epätasalaatuisuusvirheet löydettäi-

siin aiempaa tehokkaammin. Myös RIDE-ajoneuvomallia tulisi koekäyttää uusilla pääl-

lysteillä ja arvioida soveltuuko se uusien päällysteiden laadunosoitukseen. 

Loppujen lopuksi erilaisista valmiin päällysteen laatumittauksista ei ole juurikaan hyötyä, 

mikäli tuloksia tarkastellaan erillisinä dokumentteina. Tässä tutkimuksessa tehty riskiluo-

kan ja tyhjätilan vertailu osoittivat sen, että toisessa mittauksessa päällyste voi näyttää 

laadukkaalta, mutta toisessa mittauksesta ei. Mittaustulosten päällekkäin tarkastelua tu-

lisi ehdottomasti lisätä. Mittausaineistojen tulisi olla helpommin saatavilla ja tuotavissa 

päällekkäin vertailujen tekemiseksi. Tämän tutkimuksen aineiston kokoamiseen ja pääl-

lekkäin tuomiseen kului erittäin paljon aikaa, eikä ymmärrettävistä syistä tilaajilla ole tä-

mänkaltaiseen tarkasteluun mahdollisuutta. Jatkossa olisi myös mielenkiintoista, jos 

lämpökameratulokset raportoitaisiin samoin periaattein kuin PTM-mittauksetkin. Mitattu-

jen aineistojen tulisi olla käytettävissä tietokoneen lisäksi myös maasto-olosuhteissa. 

Tienpäällystysurakoiden takuuajan toiminta 

Takuuajan käytäntöjä tulee digitalisoida. Alkuaskeleena voitaisiin pitää esimerkiksi ta-

kuuajan tarkastuksien videokuvausta, jolloin kohteisiin olisi helppo palata ilman, että tar-

vitsee mennä paikan päälle. Videoihin on lisäksi mahdollista melko helposti kirjoittaa 

omia kommentteja, jolloin videokuvauksen käyttökelpoisuus paranee entisestään. Mie-

lenkiintoinen seikka on myös, että tieverkkoa mitataan vuosittaisilla PTM-mittauksilla, joi-

den mittaustapahtumat kuvataan. Miksi kuvat eivät kantaudu tilaajien käytettäväksi? Täl-

löin tilaajien olisi melko helppo tarkastella aikaisempien vuosien kohteita ilman paikan 

päälle menemistä. Seuraavana kehitysaskeleena voitaneen pitää esimerkiksi jonkinlai-

sen konenäkömenetelmän koekäyttöä takuuaikaisissa tarkastuksissa. 

Takuuajan nostamisen vaikutukset 

Mikäli takuuaikaa pidennettäisiin 5 vuoteen todennäköistä olisi, että uusien päällysteiden 

vauriomäärät lisääntyisivät. Tämä voisi johtaa siihen, että tilaajien ja urakoitsijoiden kiis-

tat vaurioiden aiheuttajista lisääntyisivät. Nykyisellä 3 vuoden takuuajalla koetaan, että 

vaurioiden korvausvastuusta päästään hyvin yhteisymmärrykseen. Takuuajan pidentä-

minen johtaisi myös todella vilkasliikenteisten teiden ”elinikäiseen” takuuaikaan, sillä näi-

den teiden uudelleenpäällystysväli on urautumisen vuoksi alle 5 vuotta. Ehkäpä näissä 

voisikin soveltaa 5 vuoden takuuajan sijasta aikaisemmin koekäytössä olleita kestoikä-

urakoita tai palvelusopimusmalleja. 
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Toisaalta mahdollista olisi, että vähäliikenteisillä teillä takuuaikaa pidennettäisiin 5 vuo-

teen. Liikennemäärän lisäksi takuuajan pidentämistä voisi verrata päällysteen suunnitel-

tuun käyttöikään. Tällöin 5 vuoden takuuaikaa käytettäisiin päällysteillä, jotka on suunni-

teltu kestämään esimerkiksi 10 vuotta tai kauemmin. Ongelmaksi tässä saattaisi koitua 

se, että vauriot lisääntyisivät ja niiden korvausvastuun sopiminen hankaloituisi etenkin 

teillä, joilla esiintyy alemmista rakennekerroksista johtuvia vaurioita. Tällöin kohdekoh-

taista täsmäsuunnittelua tulisi lisätä ja parantaa vähäliikenteisten teiden ongelmakohtia. 

Mikäli takuuaikaa pidennettäisiin, olisi tilaajalla entistä vähemmän aikaa yksittäisen koh-

teen arviointiin, koska työn alla olisi samanaikaisesti huomattavasti enemmän kohteita 

kuin 3 vuoden takuuajalla. Tällöin takuuajan välitarkastuksia tehtäisiin entistä vähem-

män, koska niihin ei olisi aikaa. Lisäksi 5 vuoden takuuajalla takuuajan toiminnoissa tulisi 

ehdottomasti olla käytössä enemmän digitaalisuutta ja edellisten vuosien kohteiden laa-

tuaineistojen tulisi olla helpommin saatavilla ja käytettävissä. 

Jatkotutkimustarpeet 

Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella jatkotutkimusaiheiksi ehdotetaan 

seuraavia aiheita: 

• tämän tutkimuksen kohteiden jatkoseuranta 1-2 vuoden kuluttua, jolloin saataisiin 

käsitys päällysteiden kunnosta lähempänä mahdollista 5 vuoden takuuaikaa ja 

esimerkiksi siitä, kuinka riskiluokka (riskialueprosentti) vaikuttaa vaurioitumiseen 

hieman ikääntyneimmillä päällysteillä 

• kuvaako kuulamyllyarvo päällysteen urautumisnopeutta riittävän hyvin ja vaikut-

taako asfalttirouheen kuulamyllyarvo päällysteen urautumisnopeuteen? 

• selvitys Pohjoismaiden tienpäällystysurakoiden laatuvaatimuksista ja takuuajan 

käytännöistä.  
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LIITE A: HAASTATTELUKYSYMYKSET 

Takuuajan käytännöt 

1. Ketkä osapuolet (tilaaja, valvoja, urakoitsija yms.) osallistuvat vastaanottotarkas-

tukseen? Millä/miten (autolla, jalan yms.) tarkastukset tehdään? 

2. Tehdäänkö kohteille takuuajan välikatselmuksia ja jos tehdään niin ketkä osa-

puolet osallistuvat niihin? Millä/miten välikatselmukset tehdään? Milloin katsel-

mukset tehdään? 

3. Ketkä osapuolet osallistuvat varsinaiseen takuuajan lopussa pidettävään takuu-

tarkastukseen? Millä/miten tarkastus tehdään? Milloin tarkastus tehdään? 

4. Miten kehittäisit takuuajan käytäntöjä? 

Takuuajan vauriot 

1. Mitä urakkakohtaisten tuotevaatimusten kirjaus ”päällysteessä ei saa takuuai-

kana esiintyä vaurioita” käytännössä tarkoittaa? 

2. Mikäli päällysteessä havaitaan takuuaikana vaurio, päästäänkö sen korjaami-

sesta yleensä yhteisymmärrykseen? 

3. Millä menetelmillä vauriot yleensä korjataan? 

4. Minkälaisia vaurioita päällysteissä esiintyy yleensä takuuaikana? 

5. Onko sinulle tullut vastaan tilannetta, jossa pian takuuajan umpeuduttua päällys-

teeseen on syntynyt vaurio, joka korjattaisiin urakoitsija kustannuksella, mikäli 

takuuaika olisi vielä voimassa? 

Valmiin päällysteen laatu / laadun mittaaminen 

1. Mitä hyötyä valmiin päällysteen laatudokumenteista (PTM, tyhjätila, lämpöka-

mera yms.) on takuuaikaisten vaurioiden syiden selvittämisessä? 

2. Ennustavatko valmiin päällysteen laatudokumentit päällysteen käyttöikää takuu-

aikana ja sen jälkeen? 

3. Mihin valmiin päällysteen laatudokumenttiin/dokumentteihin kiinnität erityistä 

huomiota? 

4. Mitä puutteita laatumittauksissa on ja mitä lisäisit, jotta ne kuvaisivat paremmin 

päällysteen laatua/kestävyyttä? 

Vapaa sana 


