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E s 1 P U 1-TE 

Tie- ja vesirakennushallitus asetti 18. 7. 1972 työryhmän laatimaan 

ehdotusta tienpäällysteiden uusimistöitä koskeviksi suunnitteluohjeiksi. 

Työryhmään kuuluivat aluksi seuraavat henkilöt: 

tekn.lis. Lasse Weckström 

dipl. ins. Timo Heiskanen 

yli-ins. Kiriil Härkänen 

dipl. ins. Mauri Leppänen 

dipl.ins. Mats Reihe 

tekn. lis. Veijo Pelkonen 

Työryhmän puheenjohtajana toimi vuoden 1974 alkuun tekn.lis. Lasse 

Weckström. Hänen siirryttyään pois TVL:n palveluksesta määrättiin toi-

mikunnan puheenjohtajaksi dipl. ins. 011i Uusitalo. Yli-ins. Härkäsen ti-

lalla on työryhmässä myöhemmin työskennellyt dipl. ins. Pauli Velhonoja. 

Sihteerin tehtäviä on hoitanut tekn, lis. Veijo Pelkonen VTT:n tie- ja lii-

kennelaboratoriosta. Työryhmän työ päättyy tämän raportin julkaisemi-

seen. 

Helsinki, lokakuun lOpnä 1974. 
Työryhmä 



TIIVISTELMÄ 

Kulutuskerrosten uusimistyöt ovat lisääntyneet viime vuosina niin, 

että päällysteiden uusimistarpeen määrittelystä on tullut merkittävä 

ongelma. TVH:n asettama työryhmä on selvittänyt asiaa tutkimalla, 

miten päällysteen laatua arvostellaan eräissä maissa ja teettämällä 

tutkimuksen asfalttipäällysteiden vaurioista Suomessa ennen uudelleen - 

päällys tämi s tä. 

Uusimistarpeen täsmällinen määrittely voidaan periaatteessa tehdä 

esim. seuraavilla kandella tavalla. AASHO:n tiekokeessa yli kymme-

nen vuotta sitten käytettiin yhtä laatulukua, "kelpoisuusindeksiä", osoit-

tamaan päällysteen kuntoa. Kelpoisuusindeksin määräsi lähes täydelleen 

yhteenlaskevalla sysäysmittarilla mitattu epäta sai suusluku, vaikka myös 

uran syvyys sekä halkeamat ja paikkaukset vaikuttivat indeksiin. 

Toinen tapa on yhteisen indeksiluvun sijasta antaa jollekin tai jokaisel-

le merkitykselliselle vauriolle raja-arvo, jonka ylittämisen jälkeen pääl-

lysteen uusiminen olisi suoritettava riippumatta keski.arvoisesta kunnos-

ta. Tähän ryhmään kuuluu esim. englantilaisten tämän vuosikymmenen 

alussa käyttöön ottama usean ominaisuuden laatustandarcLijärjestelmä. 

Laadituis sa ohjeis sa kestopäällysteiden uusimi starpeen määrittelystä 

on käytetty jälkimmäistä tapaa. Merkityksellisiksi vaurioiksi on katsot- 

tu urautuminen, epäta sai suus ja ve rkkohalkeamat. Niiden tunnusluvuili e, 

uransyvyydelle, epäta saisuusluvulle ja verkkohalkeamaprosentille, on 

annettu sallitut suurimmat arvot. Arvot on valittu niin, että liian suu-

ri uransyvyys yleensä normaalissa tapauksessa aiheuttaa uudelleenpääl-

lystämisen, sillä se on tutkimuksessa todettu tärkeimmäksi päällysteen 

uusimisen syyksi. Uransyvyyden ja epätasaisuusluvun sallitut arvot 

riippuvat ajonopeudesta. 

II 
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1. JOHDANTO 

Päällysteen kunnon arvostelu on järkevän uudeli eenpäällystämisohj ei - 

man laatimiseksi välttämätöntä. Olisi pystyttävä luotettavasti arvioi-

maan tien hetkellinen kunto, mutta myös kehitettävä mittausmenetel-

miä ja malleja, joiden avulla voitaisiin laskea erisuuruisten liikenne- 

kuormien vaikutus erilaisiin päällysrakenteisiin ja tällä tavalla ennus-

taa tuleva uusimistarve. 

Päällysteiden uusimistöiden osuus kaikista päällystystöistä on jatkuvas - 

ti kasvanut ja se oli v. 1973 kuun-iana levitettävistä kulutuskerroksista 

tie- ja vesirakennuslaitoksen päällystysohjelman mukaan jo 43 % ja uu- 

sittujen kulutuskerrosten pituus n. 600 km. Päällystettyjen teiden lisään-

tymisen ja päällysteiden vanhenemisen ohella on tähän vaikuttanut lii-

kenteen kasvu ja nastarenkaiden aiheuttama päällysteiden nopea kulumi-

nen. Vuotuisten kulutuskerroksen uusimistöiden pituus lienee siten seu-

taavan vuosikymmenen alussa n. 1500 km. Tämä maksaa nykyrahassa 

n. 150 Mmk. 

Tarkoituksenmukais en uusimisohj elman laatirniseksi olisi kuluneet pääl - 

lysteet voitava panna huonommuusjärj estyks een, jolloin jonon kärj estä 

valittaisiin ohjelmaan määrärahojen edellyttämä osa. Tämän työn suo-

rittamista varten olisi oltava päällysteen kuntoa osoittavia tunnuslukuja. 

Näille luvuille voitaisiin määrätä kulloisenkin tilanteen mukainen laatu- 

standardi. Tunnuslukujen avulla olisi mandollista seurata myös koko 

maan päällystetilannetta. 

Asetettu työryhmä käsitteli aluksi päällysteiden uusimi starpeen määrit-

telyyn liittyviä kysymyksiä päällysteiden vaurioitumi s esta tehtyjen tutki - 

musten pohjalta. Viimeksi mainituista käytettiin erikoisesti apuna tekn. tri 

Eero Lehtipuun väitöskirjan /1/ ja VTT:n tie- ja liikennelaboratorion 

vauriotutkimuksen 1970/2/ tuloksia. Työryhmä laati työstään välirapor-

tin /3/ keväällä 1973. 



Väliraportissa ehdotettiin, että työn jatkamisen kannalta olisi tärke-

tä saada selvitystä niistä perusteista, joilla päällysteiden uusimis-

päätökset tällä hetkellä tehdään. Tästä katsottiin pää.stävän parhaiten 

selville tutkimalla v. 1973 uusittavaksi valittujen tieosien kunto juuri 

ennen uudelleenpäällystämistä. Nämä tiedot yhdessä tiosaa kuvaavien 

muiden tietoj en kanssa täydennettynä piirien päällysteinsinöörien uusi - 

mistöitä koskevaan kyselyyn antamilla vastauksilla tekisivät mandolli-

seksi suunnitteluohjeiden laatimisen sekä erityisesti uusimistarpeen 

ennakoinnin. Mainittuj en tietojen ke räämi stä koskevan tutkimustyön 

sekä aineiston käsittelyn tilasi tie- ja vesirakennushallitus VTT:n tie- 

ja liikennelaboratoriolta keväällä 1973 ja tutkimus valmistui keväällä 

1974. Tämän tutkimuksen sekä sen jälkeen vielä tehtyjen kirjallisuus- 

tutkimusten pohjalta laadittiin lopuksi kuumapäällysteiden uusimistar - 

peen mäarittelyn ohjeet, jotka ovat tämän selostuksen viimeisenä koh-

tana. 

Työryhmä on täysin tietoinen siitä, että sen ehdottamia laatustandar-

deja joudutaan todennäköisesti varsin pian muuttamaan. Todennäköisesti 

ehdotus ei ole edes paras mandollinen tällä hetkellä ja lisäksi sallittu 

vaurioitumisaste on myös arvostuskysymys. Työryhmä toivoo kuitenkin, 

että annetut ohjeet tekevät päällysteiden uusirnistarpeen määrittelyn en-

tistä suunnitelmallisemmaksi ja ovat hyvänä pohjana kehitettäessä valin-

ta mene tt ei yä. 
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2. PÄÄLLYSTEVAURIOT 

Päällystevaurioita syntyy pä.aasiassa liikenteen, sään, rakennusainei-

den vanhenemi sen ja rakennevirheiden vaikutuksesta. Merkittävimmät 

vanhan päällysteen vauriotyypit ovat kulumisesta johtuva urautuminen 

ja pinnan epätasaisuus, mutta myös halkeamat sekä reiät ja kuopat 

esiintyvät useimmissa päällysteis sä. 

Päällysteen kuluminen riippuu liikenteen määrästä ja koostumuksesta, 

nastarenkaiden määrästä, sääsuhteista, tikunnossapidosta ja päällys- 

teen laadusta. Vilkas ja raskas liikenne sekä nastojen runsas käyttö 

lunnollisesti lisäävät kulutusta. Säätekijöistä johtuva kulurninen on voi-

makkainta tyisuolausalueilla, missä tapahtuu tiheää jäätymistä ja sula-

mista sekä myös alhaisissa lämpötiloissa, jolloin päällyste on haurairn-

millaan. Kuluminen on erikoisen suurta risteyksissä, kaarteissa ja rai-

teissa, joihin muodostuu uria. 

Epätasaisuus kasvaa päällysteen iän lisääntyessä ja siitä aiheutuu lii-

kenteelle ja tielle erityyppisiä haittoja, kuten ajornukavuuden häiriinty-

min en, tien ja ajokaluston ylimääräinen kuormittuminen dynaamisten is-

kujen vuoksi sekä kosketusvoiman pienetymisestä aiheutuva ajoturvalli-

suuden heikkeneminen. 

Tavallisimmat halkeamatyypit ovat pituus- ja poikkihalkeama ja verkko-

halkeama. Halkeamat ovat useimmiten seurausta routimisesta, tien ra-

kenn evi rhei stä tai heiko sta päälly s ty s työstä. Poikkihalk eama johtuu usein 

sidotun päällysrakenteen kutistumisesta aihaisissa lämpötiloissa ja se 

esiintyy verrattain tasaisin etäisyyksin. Verkkohalkeamaa on eniten yk-

sikerroksisissa pää.11ysteissä ja se aiheutuu useimmiten alustan huonos-

ta kantavuude s ta. V erkkohalkeama - alue muodostuu us ea sta kohtalaisen 

säännöllisesti toi stuva sta pituus - ja poikkihalkeamas ta. Halkeamaväli 

vaihtelee, mutta se on tavallisesti 5. .. 15 cm, silloin kun huonosti kan-

tava kerros on lähellä kulutuskerrosta. Jos väli on suuri, on vika 
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löydettävissä päällys rakenteen alaosasta tai alusrakenteesta. 

Reiät ja kuopat ovat liikenteen kannalta erityisen hankalia, koska ne 

rikkovat ajoneuvoja ja ovat suurena vaarana turvallisuudelle. Ne muo-

dostuvat liikenteen vaikutuksesta sellaisiin paikkoihin, missä päällyste 

on poikkeuksellisen huono, kuten lajittumakohtiin, joiden läpi virtaa-

va vesi pehmentää alustaa. 

V.uriot voidaan jakaa sellaisiin, jotka aiheuttavat haittaa liikenteelle ja 

sellaisiin, jotka ovat vahingollisia rakenteelle. Yleisenä periaatteena on, 

että reiät, kuopat ja halkeamat korjataan jatkuvasti ja mandollisimman 

nopeasti niiden synnyttyä, kun taas unen ja epätasaisuuden poistaminen 

on usean vuoden aikavälein toistuvaa uusirnistyötä. Tavallisimmat pääl-

lystevauriot on esitetty kuvassa 1. 



-- 

PÄÄLLYSTEEN VAURIOT 

PINTA 

11T 
-1 
*1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Poikkihalkeama 

Saumahalkeama 

Pituushalkeama 

Verk koha Ikeama 

Muu halkeama 

Palkkaus 

Kulutuskerroksen 
läpi kulumi nen 

8 Heitto 

9 Epätasaisuusluku 
[cm/km] 

P01 KKILEIKKAUS 

10 Uransyvyys 
Lf 	 [mm] 

Kuva 1 	TavalHsimmat asfalttipööllysteissö esintyvdt vauriot. 
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3. PÄÄLLYSTEEN UUSIMINEN 

Päällyste on uusittava, kun kulutuskerroksen vaurioituminen on eden-

nyt niin pitkälle, ettei päällystettä korjaamalla voida saada liikennet-

tä tyydyttävään kuntoon tai kun uuden kulutuskerroksen rakentaminen 

tulee taloudellisesti halvemmaksi kuin korjaustyö. Uusiminen voi si-

ten johtua liikenneturvalli suuden tai ajomukavuuden pararitamistarpees - 

ta tai taloudellisista syistä, jolloin uudelleenpäällystäminen usein es-

tää lähestyvän koko rakenteen vaurioitumisen. Sen sijaan päällysteen 

uusimiseen ei ole syytä ryhtyä pinnan heikohkon ulkonäön, paikkaus-

ten, halkeamien ja saumojen aukeamisen vuoksi, jolleivat ne aiheuta 

haittaa liikenteelle tai vaaranna rakenteen säilymistä. 

Korjaus työn vuosikus tannuks et ovat vanhallaki.n päällysteellä yleensä 

paljon pienemmät kuin uudelleenpäällystämisen vuosikustannukset ja ta-

loudellisesti on siten edullista siirtää uusimista, vaikka kunnossapito- 

ja ajokustannusten säästötkin otetaan huomioon. Liikenneturvallisuus ja 

ajomukavuus tulevat sen vuoksi tavallisesti määrääviksi uudelle enpäälly s - 

tämi s estä päätettäes sä. Liikennetuvallisuutta vähentävät erikoisesti sy-

vät urat, jotka vaikeuttavat ohjausta, tekevät päällysteen pinnan epäho-

mogeeniseksi ja ennenkaikkea keräävät vettä, joka vähentää kitkaa ja 

lopuksi vesikerroksen paksuuden kasvaessa saattaa aiheuttaa vaaralli-

sen vesiliirron, jolloin renkaan ja päällysteen välinen kitka häviää ko-

konaan. Normaalissa mitassa esiintyvä epäta saisuus alentaa pääasiassa 

aj omukavuutta ja vain vähäi se s sä määrin liikenneturvalli suutta. 
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4. PÄÄLLYSTEEN LAADUNARVOSTELU ERÄISSÄ MAISSA 

4. 1 PIARC:in komitean tutkimus 

Päällysteiden uusimisajankohdan määrittel eminen on ajankohtainen 

asia lähes kaikissa maissa. Tätä osoittaa tämän kysymyksen valit-

serninen erääksi raportointiaiheeksi PLARC:in seuraavassa kongres-

sissa v. 1975. Raportin laatimiseksi asfalttipäällysteiden teknillinen 

komitea kysyi jäs enmailta, miten a s falttipäälly s teiden rikkoutumin en 

arvioidaan. Saadut vastaukset on lyhyesti esitetty komitean puheen- 

johtajan jäsenille lähettämässä kirjeessä /4/. Kirjeen tietojen perusteel- 

la on taulukkoon 1 koottu eri maissa tässä tarkoituksessa havaitut 

vauriot ja laadunarvostelutapa. 

Taulukko 1. Paällysteen laadunarvostelu uudelle enpäallystämistä var - 

ten PIARC:in tiedustelun mukaan /4/. 

Laadun arvostelutapa 
Havaittu -___________________ 

Silmämäär. 
___________________ 
AASHO:n 

_____________________ 
Yksi 

______________________ 
Useita vaurio 

tarkastus kelpoisuus- tunnusluku tunnuslukuja 
_________________ _____________ indeksi ______________ ______________ 

Epätasaisuusluku Belgia 
Halkeamat (Sveitsi) 
Paikkaukset ____________ (L-Saksa) _____________ ______________ 

Kimmoinen Tsekkoslovaki 
taipuma Puola - ____________ 

Urat Ranska, 
Halkeamat Sveitsi, L-Sak 
Paikkaukset sa, Englanti 

_________________ Espanja ____________ _____________ ______________ 

Epätasaisuusluku Hollanti 
Urat Englanti 
Halkearnat 
Kitka 

Vähäinen käyttö on merkitty sulkuihin. 



Myös meillä käytetty päällysteinsinöörin suorittama silmämääräinen 

tarkastus on yleisimmin käytössä oleva tapa. Muut arvostelutavat, 

joita useimmiten käytetään silmämääräis en tarka stuksen täydennyks e - 

nä, ovat siis AASHO:n kelpoisuusindeksi, usean tunnusluvun laatusta-

dardijärjestelmä ja kimmoisen taipuman mittaus. Taipuma kuvaa tien 

kantavuutta ja se korreloi ilmeisesti hyvin verkkohalkeaman kanssa. 

Tässä tutkimuksessa lähdetään kuitenkin siitä, että verkkohalkeamat 

mitataan suoraan tiellä ja että vaurioituminen riippuu muistakin syis-

tä kuin puutteellisesta kantavuudesta. Jos laadunarvostelua halutaan ke-

hittää silmämääräistä arvostelua pitemmälle, jää käsitellyistä arvos-

telutavoista silloin jäljelle kaksi: kelpoisuusindeksi ja usean tunnuslu-

vun laatustandardijärjestelmä. 

4. 2 AASHO:n kelpoisuusindeksi 

AASHO:n tiekokeessa yli 10 vuotta sitten oli tavoitteena määrittää eri 

suurui sten liikennekuormien vaikutus erilaisiin päällys rakenteisiin ja 

kehittää kaavoja ja mittausmenetelmiä, jotka olisivat avuksi vastaises-

sa tiensuunnittelussa ja arvioitaessa käytössä olevien teiden kuntoa. 

Koska tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten kukin osuus kes-

tää yhä lisääntyvät ajokerrat tarvittiin ensiksi selvä ja puolueeton kes-

tokyvyn mittausmenetelmä. Tätä varten määriteltiin uusi käsite "kel-

poisuusindeksi", "Pr esent Serviceability Index", lyhennettynä PSI. 

PSI ilmaistiin numeroilla seuraavasti: 

P51 	 Päällysteen kunto 

0 - 1 	 Erittäin huono 

1-2 	 Huono 

2 - 3 	 Kohtalainen 

3-4 	 Hyvä 

4 - 5 	 Erittäin hyvä 
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Aluksi numeroarvot saatiin 12 tieasi.antuntijan subjektiivisina mäa-

rityksinä. Samaan aikaan, kun asiantuntijaryhmä teki tarkkailuaan, 

suoritettiin samoilla tieosuuksilla eri ominaisuuksia koskevia mit-

tauksia. Käyttökelpoisiksi mittaustuloksiksi osoittautuivat seuraavat: 

1. Kaltevuuserot ajosuunnassa antoivat kuvan pää.11ysteen epätasaisuu-

des ta. Mittauks een käytettiin automaattisesti reki steröivää pituusprofi - 

lometriä ja mittaus suoritettiin molemmissa raiteissa. Myöhemmissä 

tutkimuksissa epätasaisuus on mitattu yhteenlaskevalla sysäysmittaril-

la, joka rekisteröi mittapyörän vertikaalisen liikeen. 

2. Keskimääräinen uran syvyys mitattuna 122 cm laudalla uran 

poikkisuunnas sa. 

3. Halkeamien pituus ja vaurioituneiden tai korjattujen alueiden suh-

de päällystepinta-alaan. 

Selittämällä asiantuntijoiden silrnämääräisiä arvosteluja mittatuloksilla, 

saatiin regressioyhtälö PSI:n1akemiseksi. Yhtälös sä on epätasaisuu-

della aivan ratkaiseva merkitys. Päällysteen kunnon ollessa kohtalai-

nen on eri ominaisuuksien paino suunnilleen seuraava: epätasaisuus 90 %, 

uran syvyys 5 % sekä halkeamat ja paikkaukset 5 %. Meidän olosuh-

teemme poikkeavat kuitenkin AASHO:n koeolosuhteista useissa kohdissa. 

Kylmä ilmasto, ohuet rakennekerrokset ja erikoisesti nastarenkaat ai-

heuttavat tyypillisiä vaurioita. Uransyvyyden vaikutus tässä yhtälös sä 

on aivan ilmeisesti liian pieni meidän olosuhteitamme ajatellen. 

4. 3 Marshallin komitean laatustandardisuositukset 

Usean tunnusluvun laatustandardijärjestelmästä on tähän otettu englanti- 
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laisten kehittämä menetelmä. Road Research Laboratoryn raportissa 

vuodelta 1970 esitetään Englannin kulkulaitosministeriön asettaman Mars - 

hallin komitean suositukset kunnos sapidon standardeiksi /5/. Komitea 

ehdottaa, että standardit otettaisiin välittömästi käyttöön, vaikka niitä 

ei voitaisikaan heti kaikkialla saavuttaa. Ne ovat aluksi tavoitestandar-

deja, joita sanotaan alkustandardeiksi. 

Alkustandardeja muutetaan jonkin ajan kuluttua, jos syytä ilmenee. 

Korjaus saattaa johtua entistä paremmasta tiedosta, uusista mittaus- 

tavoista, kustannus suhteiden muuttumisesta tai palvelutason paranta - 

mis esta. Standardi en kehittämiseen tarvitaan jatkuvaa tutkimusta. 

Raportissa esitetään pääteiden asfalttipäällysteen uudelleen päällystä-

miseen liittyvät standardit. Uudelleen päällystäminen on suoritettava, 

jos jokin seuraavista ehdoista on täytetty: 

1. Halkeamat peittävät yli 30 % raiteista. 

2. Yli 13 mm unen osuus 2 m oikolaudalla mitattuna on yli 20 % 

unen pituudesta. 

3. Voimakas kuluminen on yli 20 % kuluneesta osasta. 

4. Epätasaisuusluku on suurempi kuin 200 tuumaa/maili (n. 300 cm/km) 

5. Sivukitka on oleellisesti alle 0, 50. 

6. Sivukaltevuus on vaarallisesti väärä. 
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5. SUOMALAISTEN KULUTUSKERROSTEN LAADUNARVOSTELU 

5. 1 Yleistä 

Uuden a s falttipäällysteen tasai suusvaatimuks et ovat melko ankarat. 

Suurin epätasaisuus viiden metrin matkalla saa yksikerroksisilla kuu-

mapäällysteillä olla korkeintaan 8 mm ja kaksi- tai useampikerroksi-

sula korkeintaan 6 mm as falttipäällystenormien mukaan. Ta sai suus 

ja varsinkin poikittainen tasaisuus huononee kuitenkin nopeasti pääl-

lysteen vanhetessa. 

Pääiiysteiden uusimistarpeen mää.rittelyyn liittyviä kysymyksiä käsit-

teli toimikunta aluksi kirjallisuudesta saatujen tietojen pohjalta. Tätä 

on selostettu jo kohdissa 1 ja 4. Väliraportissaan keväällä 1973 toi-

mikunta ehdotti, että työn jatkamisen kannalta olisi tärkeää saada sel-

vitys niistä perusteista, joilla päällysteiden uusimispäätökset tällä het-

kellä tehdään. TVH tilasikin VTT:n tie- ja liikennelaboratoriolta asiaa 

koskevan tutkimuksen, joka nyt on ilmestynyt laboratorion tiedonanto-

na nimellä "A sfalttipäällysteiden vauriot ennen uudelle enpäällys tämistä" 

/ 6/. 

5. 2 A s falttipäällysteiden vauriot ennen uudelle enpäällystämistä 

Tutkimuksessa on selvitetty, millaiset kuumapäällysteiden alustat oli - 

vat ennen uudelleenpäällystämistä. kesällä 1973. Tällaisten uudelleen - 

päällystettävien tieosien yhteispituus oli ohjelman mukaan 533 km. 

Näistä on tutkittu 35 tieosaa, joiden pituus oli yhteensä 369 km. Tä-

mä pei ttää 70 % ohjelmasta. 

Aineisto kerättiin laskemalla tiellä. alustan vauriot ja suorittamalla vau-

rioitumista kuvaavat mittaukset. Sen lisäksi kerättiin tietoja piirien 

päällysteinsinööreiltä ja liikennemäärät saatiin v. 1970 liikennelasken- 
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nasta. Taulukossa 2 on esitetty havaitut muuttujat ja niiden keski-

arvo, keskihajonta ja vaihteluväli. 

Taulukko 2. Muuttujan keskiarvo, keskihajonta ja vaihteluvali /6/. 

Tunnus Nimi Yksikkö Keski- 
arvo 

x 

Keski- 
hajonto 

Vaihtelu'- 
väli 

Järjestys luku - - - 1. . .369 

x2 Piiri - - - 1...13 

Alue - - - L..3 

X 4  Alustan ikä vuosi 8,1 2,1 3... 11 

X 5  Mustan laji - Ab16.. - - 

Ab 19 

Sid. 	kerrosten poksuus cm 9,4 4,2 4. . .20 

Liikennemäärä KVL ajon. 2650 1890 400... 1170( 

Poikkihalkeama kpl/km 27,9 39,2 0. . .383 X9  

Soumahalkeama m/km 440 394 0. . .1000 

x 11  Pituushalkeama m/km 1 95 344 0. . . 2630 

Verkkohalkeama m2/km 221 636 0. . .4650 x12 

x 13  Muu holkeama m/km 336 1580 0.. .8000 

x14 Heitto kpl/km 1,3 3,0 0.. .20 

Epätasaisuusluku e cm/km 195 51 112.. .351 

x16 Paikkaus m2/km 512 1238 0... 9500 

x 17  Roiteen syvyys mm 12,0 4,7 3.. .47 

Kulutuskerr. 	läpikuluminen m2/km 346 1093 0. . .6000 

x 19  Alustan arvioitu kunto - huono - ertt.huono 
_______ _______________________________ ___________ _______ ______ hyvä 

Tutkittujen tieosien perus- ja vauriotiedot nähdään liitteen 1 taulu-

koissa 1 ja 2. 
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Vauriot vaikuttavat erilaisella painolla paa.11ysteen uusirnispäätök-

seen. Vaikutuksen voimakkuutta selvitettiin kandella tavalla: selittä-

mällä alustan kunto reg re 8 sioanalyysi ssä vaurioilla ja kysymällä 

päätöksentekijältä päällystämisen syitä. 

Alustan kunnosta pyydettiin piirin päällysteinsinöörin lausunto. Tä-

män arvion mukaan suurin osa alustoista oli huonossa kunnossa ja 

näin oli laita erityisesti Etelä-Suomessa. Keski-Suomessa alustan kun-

non keskiarvo asettui huonon ja erittäin huonon välille. Pohjois-Suo-

messa sen sijaan lähes kaikki alustat on arvosteltu kohtalaisiksi. 

Alustan kuntoa on selitetty vaurioilla, jotta saataisiin selville, mitkä 

vauriot ovat vaikuttaneet eniten arvosteluun. Viiden selittäjän yhtälös-. 

sä selitysaste oli 39,  1 % ja selittäjien suhteellinen vaikutus seuraava: 

Uran syvyys 	 40 % 

Saumahalkeama 	 26 % 

Epätasaisuusluku 	 17 % 

Kulutuskerroksen läpi- 

ku].urninen 	 12 % 

Paikkaus 	 5 % 

Yhteensä 	 100 % 

Päällysteinsinöörit merkitsivät tiedustelukaavakkeeseen myös uudelleen-

päällystämisen syyn. Kulumisen osuus oli 70. . . 80 % arvioiduista syis.-

tä. Seuraavana oli verkkohalkeama. Halkearnilla, verkkohalkeamaa lu-

kuuiiottamatta, ei näytä olevan paljonkaan merkitystä uudelleenpäällys-

tämisestä päätettäessä. Keski-Suomessa ja Kymen piirissä oli verkko-

halkeaman osuus verrattain suuri. Yksityisellä tieosalla kuluminen peit-

tää lähes aina vähintään puolet uudelleenpäällystämisen syistä. 
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Tulosten perusteella päätettiin, että uudelleenpää.11ystäminen on suo-

ritettava kulumisen ylittäessä sovitun rajan. Koska uransyvyys on 

helppo mitata ja se korreloi hyvin myös kulutuskerroksen läpikulu-

misen kanssa, on se sopiva kulumista osoittava tunnusluku.. Myös 

epätasaisuudella ja puutteellisella kantavuudella oli merkitystä uudel-

leenpäallystämi s estä päätettäes sä. Näitä kuvaamaan olisi tunnusluku-

jen joukkoon otettava myös epätasaisuusluku ja verkkohalkeama. Muut 

halkeamat ja muut vauriot voitaisiin jättää huomiotta niiden vähäisen 

merkityksen vuoksi. Nämä halkeamat, laajahkot painumat ja paikkauk-

set huonontavat lähinnä päällysteen ulkonäköä, mutta eivät yleensä ai-

heuta liikenteelle kohtuutonta haittaa tai vaaranna rakenteen sä.ilyvyyttä. 

Halkeamien ja reikien korjaukset voidaan lisäksi tehdä melko pienin 

kustannuksin verrattuna koko päällysteen uusimiseen. 

Päällystevaurioista suuri uransyvyys vaarantaa lähinnä liikenneturval-

lisuutta, epätasaisuus vähentää ajomukavuutta ja verkkohalkeamat hei-

kentävät rakenteen säilyvyyttä. Kun unen ja epätasaisuuden aiheutta-

ma haitta kasvaa ajonopeuden lisääntyessä, tulee näiden vaurioiden sai-

littuj en määrien olla ajonopeudesta riippuvia. 

5. 3 Sallittu uransyvyys 

Sallittua uransyvyyttä määrättäes sä lähdettiin siitä vaatimuksesta, ettei 

varsinaista vesiliirtoa saa syntyä. Märän päällysteen ja renkaan väli-

nen kitka vähenee ajonopeuden kasvaessa ja lopuksi häviää kokonaan. 

Kitkan aleneminen riippuu myös vesikalvon paksuudesta ja kuvasta 2 

näkyy, millä vesikalvon paksuudella eri renkailla ja nopeuksilla saa-

vutetaan karkealla päällysteellä ja 13 % luistolla jarrutuksessa vielä 

kitka 0, 3 ruotsalais eila kitkamittarilia BV 8 mitattuna. Tämä paksuus 

on n. 60 km/h nopeudessa keskimäärin 13 mm, mutta n. 120 km/h no-

peudessa vain n. 4 mm /7/. 

Veden poisjohtamiseksi päällysteen pinta on kalteva, mutta kun ura tu- 
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mm 	Vesikerroksen paksuus 

15 	 Kitka 	0,3 (BV8) 

13 	 Luisto 	13°/ 

Karkea päällyste 

10 

5 

0 - 
5060 70 80 90 	100110 120 

Henkilöauton nopeus km/h 

Kuva 2. Veskerroksen pa ' suus, jolla eri nopeiksilia saavutetc.or 

vieft kohtalainen kitka. 
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lee syväksi, siihen alkaa kerääntyä vettä.. Jos olosuhteet ovat sellaiset 
kuin kuvan 3 osoittamassa tapauksessa Helsingin ohikulkutiellä, sijait-

see reunauran pohja 60 cm etäisyydellä kulumattomasta päällysteen 

kohdasta reuna-alueella. Tämä etäisyys vaihtelee erilaisilla teillä, 

mutta tästä ei ole tarkempaa tietoa. Kun sivukaltevuudeksi otetaan 

kuvan 4 mukaisesti 2,5 %, tulee uran rajasyvyydeksi 15 mm. Sitä sy-

vemmästä urasta ei vesi enää virtaa pois. Lisäämällä tämä edellises-

sä. kappaleessa saatuihin vesikerroksen sallittuihin paksuuksiin, saa-

daan suurin sallittu uransyvyys, jolla kohtalainen kitka vielä. on saa- 

vut ettavis sa. 

Pä.ällysteen kunnosta antaa kuitenkin tieosan keskiarvo paremman ku-

van kuin yksittäisen havainnon tai kilometrin arvo. Kun uransyvyys 

kasvaa, näyttää myös syvyyden vaihteluväli kasvavan, kuten kuvista 

5 ja 6 nähdään. Kuvat on piirretty v:n 1973 päällysteiden alustatut-

kimuksen perusteella /6/. Maksimi-kilometriarvoa 2lmm vastaa tie- 

osan keskiarvo 15 mm ja maksimiarvoa n. 29 mm keskiarvo 20 mm. 

Maksimi etäisyys keskiarvosta on siis ollut 6.. . 9 mm. Selostettu las-

kelma on lyhyesti vielä. esitetty taulukossa 3. 

Taulukko 3. Tieosan sallitun keskimääräisen uransyvyyden laskelma 

eri ajonopeuksi.11a. (mm) 

Ajonopeus km/h ___________ 

60 61.. .90 >90 

Ura, johon vesi kerääntyy, sivu-
kaltevuus 2,5 % 15 15 15 
Sallittu vesikerroksen paksuus, 
kuva2 13 9 4 

Sallittu maksimiura 28 24 19 
Maksimin etäisyys tieosan kes- 
kiarvosta 9 7 6 

Sallittu tieosan keskiarvo 19 17 13 
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1:30 

19mm 
1:3 
	 11 
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85cm 

251 
375 

124 	li 80 

171 

,86 	L60 

350cm 

Kuva 3. 	Rateiden sijainti Helsingin ohikulkutielld. Kymmenen 
mittauksen keskiarvo. 



keIte 

lSmm 

reunaraide 

Kuva 4. Reunoraide, josta vesi ei enää virtaa pois. 
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0/ 

20 
/o 

6 tieosaa 106 km 
17 

16 16 Keskiarvo 	14,88 mm 

huM Keskihajonta 2,83 mni 

IIIIII 	Vaihteluväli 9... 21 mm 

10 	 lMIll4iilflMlltMMLL 

1 
22 

9 10 ii 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 mm 

Kuva 5. Raiteen syvyyden prosenttinen jakauma. Te- 
osittain laskettu keskiarvo on vaihdellut yö -
liltö 13.. .17 mm /6/. 
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mm 

Kuva 6. Raiteen syvyyden prosenttinen jakauma, kun tieosan keski- 
arvo on n. 20 mm. Tieosan keskiarvo on vaihdellut välillä 
18.. .23 mm/6/. 
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Tieosalla esiintyy siis vielä taulukon sallittua maksiniiuraa syvem-

piä uria, koska mitattu arvo on kilometrin kymmenen mittauksen kes-

kiarvo. Tässä on kuitenkin katsottu, ettei yksityisiä suuria mitta.i sar- 

voja voida erikseen ottaa huomioon, koska ne ovat harvinaisia ja kos-

ka laskelma on tehty niinkin suurella kitkakertoimella kuin 0, 3. 

5. 4 Sallittu epätasaisuus 

Epätasaisuusluvun merkitys uudelleenpäällystämisestä päätettäessä jäi 

päällysteinsinöörien antamien vastausten perusteella varsin vähäiseksi. 

Koska suuri epätasaisuus kuitenkin vähentää ajomukavuutta erittäin hai-

tallisesti, otettiin epätasaisuusluku mukaan, mutta melko suurena. Myös 

ehdotetussa tien tasaisuusluokituksessa on käytetty kohdassa 4. 2 esitet-

tyä kelpoisuusindeksin viittä luokkaa, jolloin luokan tihuonoit  keskellä 

epätasaisuusluku saa arvon 250 cm/km /1/. Samassa Lehtipuun tutki-

muksessa on epätasaisi.mman katuosuuden epätasaisuusluvun keskiarvo 

365 cm/km. Näiden arvojen perusteella saatiin taulukon 4 ylärivin lu-

vut. Alariviin on vertailun vuoksi merkitty Lehtipuun ehdottamat suu-

rimmat vähimmäislaatutason sileäpintai sten a s falttipäällysteiden epäta - 

saisuusluvut /8/. 

Taulukko 4. Työryhmän ehdottamat sallitut ja Lehtipuun vähimrnäis-

laatutasoi epätasaisuusluvut. 

Vaatimustaso 
Epätasaisuusluku cm/km 

Ajonopeus Ajonopeus Ajonopeus 
60 km/h 6l...9Okm/h >90 km/h 

Työryhmän ehdottama 
sallittu taso 350 300 250 
L ehtipuun vähimmä.is - 
laatutaso 210 180 150 
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Lukujen välillä ei tarvitse olla suurista eroista huolimatta ristiriitaa, 

sillä toivottu taso voi olla paljon korkeampi kuin mihin käytännössä on 

taloudellisia mandollisuuksia. Englannissa ja Hollannissa ehdotetaan 

maanteillä epätasaisuusluvun ylärajaksi 300 cm/km /5, 4/. 

5. 5 Sallittu verkkohalkeama 

Sallitun verkkohalkeaman määrittely oli kolmesta määräävästä. vauri-

osta kaikkein epämääräisin. Työryhmä oli yksimielinen siitä, että si-

dotulla alustalla voidaan sallia suurempi halkeillut pinta-ala kuin sito-

rnattomalla. Jo toimikunnan ensimmäisissä kokouksissa oli vallalla kä-

sitys, että verkkohalkeaman osuus uudelleenpäällystämisen syistä oli - 

si 5. . . 10 %. Vuoden 1973 päällysteiden alustatutkimuksessa esiintyi 

n. 5 % sellaisia kilometrejä, joissa verkkohalkeamaa oli yli 1500 m2/km, 

mikä vastaa n. 20 % päällystetystä pinta-alasta. Sallituksi verkkohal-

keama-alaksi valittiin lopuksi: sitomaton alusta 20 % ja sidottu alusta 

50 % päällysteen pinta-alasta. Kun lisää tietoa saadaan, joudutaan näi-

tä laatustandardeja samoinkuin todennäköisesti muitakin sallittuja vau-

rioitumisasteita korjaamaan. 

5. 6 Valittujen laatustandardien vaikutus vuoden 1973 päällystysohjel-

maan 

Jos juuri esitettyjä laatustandardeja olisi käytetty kesällä 1973 uusit-

tuja päällysteitä arvosteltaessa, olisi tutkituista 369 km tullut päällys-

teohjelmaan seuraavat: 

Uransyvyyden vuoksi olisi uusittu: 

- Ajonopeusluokka 1 

90 km/h, uransyvyys 13 mm 	 134 km 

- Ajonopeusluokka 2 

61. . .90 km /h, uransyvyys 17 mm 	 7 km 

- Ajonopeusluokka 3 

60 krn/h, uransyvyys 19 mm 	 0 km 

141 km 
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Epätasaisuuden vuoksi olisi uusittu: 

- Ajonopeusluokka 1 

90 km/h, epätasaisuuskulu 250 cm/km 	39 km 

- Ajonopeusluokissa 2 ja 3 ei yhtään. 

Verkkohalkeama ei. olisi aiheuttanut uudelleenpäällystämistä. Yhteen - 

sä olisi siis ohjelmasta uusittu 180 km, mikä on 48 % tutkituista ki-

lometreistä. Vuoden 1973 päällystysohjelma olisi siis muuttunut, mut-

ta tämän selvityksen perusteella ei voida sanoa, miten tällä uudella 

tavalla saatu ohjelma olisi määrällisesti muuttunut. Ohjelmaan olisi ai-

nakin tullut lisää sellaisia tieosia, joissa myös raiteiden väli on kulu-

nut. Tämä johtuu sittä, että tutkimuksessa uransyvyys mitattiin 2 m 

oikolaudalla, mutta luvussa 7 esitettävissä ohjeissa ehdotetaan mitta-

usta 3, 5 m oikolaudalla. 
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6. VAURIOIDEN MITTAUS 

Edellisissä kohdissa esitettyjen perustelujen mukaisesti on näissä 

ohjei s sa valittu uusimis een vaikuttaviksi vaurioiksi uransyvyys, epä-

tasaisuus ja verkkohalkeama. 

Uransyvyyden mittauks een käytetään kaistanleveyden pituista oikolau-

taa. Mittaus suoritetaan ulkoraiteesta päällysteen pinnan tasosta. Mit-

taukseen voidaan käyttää esim. oikolaudan alle työnnettävää mittakiilaa. 

Mittaus tehdään yleensä sadan metrin välein ja tiekilometriri uransyvyys 

ilmoitetaan kymmenen havainnon keskiarvona. 

Epätasaisuuden mittaamiseen tarvitaan yhteenlaskeva sysäysmittari. 

Se on auton perässä vedettävä henkilöauton tapaan jousitettu rnittapyö-

rä, jonka akselin pystysuora liike rekisteräityy mittalaitteeseen. Täl-

lä tavalla saadaan epätasaisuuden suhteellinen arvo cm/km ja sitä sa-

notaan epätasaisuusluvuksi. 

Verkkohalkeama lasketaan pros entteina ajoratapäällysteen kokonaispin - 

ta - alasta. Vauriopinta-ala arvioidaan raiteensyvyyden mittauksen yhte - 

ydessä aina sadan metrin tieosalta ja lasketaan kymmenen havaintoa 

yhteen, jolloin saadaan tiekilometrin vauriopinta-ala m2/km. 
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7. OHJEET KESTOPÄÄLLYSTEIDEN UUSIMISTARPEEN 

MÄÄRÄÄMISES TÄ 

1. Johdanto 

Kestopäällysteen uusimistarve selvitetään päällystevaurioista liikenteel - 

le, kunnos sapidolle sekä rakenteiden säilyvyydelle arvioitavien haitto - 

jen ja vahinkojen perusteella. Koska laajatkin paikoittaiset korjaustoi-. 

menpiteet tulevat kustannuksiltaan edulli semmiksi kuin päällysteen uu-

siminen, on uusimista pyrittävä siirtämään niin pitkälle kuin se koh-

tuudella katsotaan mandolliseksi. 

Näitä ohjeita ei sovelleta päällystämisen ajoittamiseen ns. vaiheraken-

tamisen yhteydessä. 

2. Vaurioista aiheutuvat haitat 

Näissä ohjeissa on uusimistarpeen kannalta katsottu merkityksellisiksi 

vaurioiksi päällysteen urautuminen, epätasai. suus ja verkkohalkeamat. 

Muut vauriot kuten yksittäiset halkeamat, laajahkot painumat ja paikka-

ukset eivät yleensä aiheuta liikenteelle kohtuutonta haittaa eivätka vaa-

ranna rakenteen sä.ilyvyyttä. Lisäksi ne ovat kunnossapitotoimenpitein 

suhteellis en halvalla korjattavi s sa. Nämäkin vauriot tulevat huomioon- 

otetuiksi sikäli, että ne tai niiden korjaustoimenpiteet lisäävät jotakin 

mitattavaa vauriotekijää, lähinnä epätasaisuuslukua. 

Edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti ei uusimispäätökseen saa 

sinänsä vaikuttaa päälly s te en ulkonäkö. 

Päällystevaurioi sta urautumi.nen vaarantaa lähinnä liikenneturvallisuutta, 

epätasaisuus haittaa ajomukavuutta ja verkkohalkearnat heikentävät ra- 



kenteen säilyvyyttä. Unen ja epätasaisuuden aiheuttama haitta kasvaa 

ajonopeuden lisääntyessä. Siksi on perusteltua, että näiden vaurioiden 

sallitut määrät ovat nopeudesta rii.ppuvia. 

3. Vaurioiden mittaus 

Uransyvyyden mittaukseen käytetään 3, 5 metrin (ajokaistan leveys) oi-. 

kolautaa. Mittaus tehdään ulkoraiteista, uran pohjan tasosta oikolaudan 

alareunaan. Mittauksessa voidaan käyttää esim. oikolaudan alle työnnet-

tävää mittakiilaa. Mittaus tehdään tasavälein, esim. sadan metrin välein 

ja tiekilometrin uransyvyys ilmoitetaan havaintojen keskiarvona. 

Epätasai suuden mittaamiseen käytetään yhteenlaskevaa sysäysmitta ria. 

Se on auton perässä vedettävä henkilöauton tapaan jousitettu mittapyö-

rä, jonka akselin pystysuora liike rekisteröityy mittalaitteeseen. Täl-

lä tavalla saadaan epätasaisuuden suhteellinen arvo cm/km eli epätasai-

suusluku. Verkkohalkeamien osuus arvioidaan silmämääräisesti ja vain 

ajoratapäällysteen osalta. 

Mittaus tehdään yleensä vain sen tekijän osalta, jonka arvioidaan yht-

tävän salhitun arvon. 

4. Päällysteen uusimistarve 

Päällysteen uusimiseen olisi tarpeen ryhtyä, kun jokin em. vaurioista 

kasvaa niin suureksi, että mitattu vaurioitumisaste ylittää taulukossa 1 

ilmoitetun sallitun vaurioitumisasteen. 
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Taulukko 1. Sallitut vaurioitumi sasteet. 

Vaurio Yksikkö 
Sallittu vaurioitumisaste 

. 
Ajonopeus Ajonopeus Ajonopeus 

60km/h 6l...9Okm/h 90 km/h 

Uransyvyys mm 20 	 17 	 13 

Epätasaisuusluku cm/km 350 	 300 	 250 

Verkkohalkeama, Halkeama peittää yli 50 % 
alusta sidottu ajoradan päällysteestä 

Verkkohalkeama, Halkeama peittää yli 20 % 
alusta sitomaton ajoradan päällysteestä 

Liikennemäärä otetaan huomioon siten, että sen ylittäessä 3 000 ajoneu-

voa/vrk voidaan taulukon 1 sallittua vaurioitumisastetta osoittavia ar-

voja harkinnan mukaan hieman alentaa. Vastaavasti tulee sallittuja ar-

voja korottaa, jos liikennemäärä on alle 1 500 ajoneuvoa/vrk. 

Taulukossa 1 ilmoitetut arvot ovat tieosalle laskettuja keskiarvoja. Tie- 

osalla tarkoitetaan tässä sellaista tiejaksoa, jonka eri osissa liikenne- 

määrä ja päällysteen vaurioitumisaste ovat likipitäen vakioita. 

Kun vauriomittaus joudutaan yleensä suorittamaan suunniteltua päällys-

tämi svuotta edeltävän vuoden keväällä, on uransyvyyden mittauslukuihin 

lisättävä väliaikana tapahtuva syvyyden kasvu. Vuotuinen kasvu saadaan 

jakamalla mittaustulos päällysteen iällä. Taulukossa 1 ajonopeus tarkoit-

taa nopeusrajoitusta tai ellei nopeusrajoitusta ole, tien geometrian pe-

rusteella mää.räytyvää turvallista enimmäisnopeutta. 

Verkkohalkeamien osalta ilmoitettu vaurioitumisaste koskee sellaisia ta-

pauksia, joissa verkkohalkeamat ovat muodostuneet hitaasti usean vuo-

den kuluessa. Muulloin on verkkohalkeamien merkitys uudelleenpäällys-

tämisen kiireellisyydelle harkittava erikseen. 
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Mittausten lisäksi tulee suorittaa eri asiantuntijoiden (esim. knris:, 

pitoinsinööri, päällysteinsinööri, päällystemestari, tiemestari, maatu 

kimusinsinööri) toimesta arviointeja päällysteen vaurioista ja niiden 

merkityksestä liikenneturvallisuudelle, ajomukavuudelle, kunnossapidol - 

le ja rakenteen säilymiselle. Näin tulee menetellä etenkin silloin, kun 

on tarpeen harkita pä.ällysteen uusimisajankohdan siirtämistä siitä, mi-

tä mittaustulokset edellyttävät. 

Päätös päällysteen uusimisesta tai uusimisen siirtämisestä tehdään mit-

tatulosten ja asiantuntija-arvioiden sekä muiden asiaan vaikuttavien seik-

kojen perusteella. Mittausten antaman tuloksen tulee kuitenkin olla ensi-

sijainen päätöks en vaikuttava tekijä. 



- 29 - 

KIRJALLISUUSLUETTELO 

1. Lehtinen, E. , Suomen teiden ajoradan tasaisuudesta liikenne- 

ja rakennusteknisenä kysymyksena. Helsinki 1970. Valtion tek-

nillinen tutkimuskeskus. Julkaisu 159. 191 s. 

2. Tiepäällysteiden vaurioinventointi. VTT, tie- ja liikennelabora-

torio, Otaniemi 1972. 12 s. 

3. Asfalttipäällysteen uusimistarpeen määrittely. TVH, Asfaltti-

päallysteiden uusimistöitä koskevien suunnitt eluohjeiden laati - 

misen toimikunta. Julkaisematon väliraportti 1973. 11 s. 

4. Failure criteria for flexible roads. P. 1. A. R. 0. , Technical 

Gommittee on Flexible Roads. Jäsenkirje 1974. 6 s. 

5. The Marshall Gommittee' s recommendations for standards of 

highway maintenance and for a maintenance rating system. RRL 

Report LR 367. Road Research Laboratory, Crowthorne 1971. 

6. Pelkonen, V., Asfalttipää.11ysteiden vauriot ennen uudelleenpäad-

lystämistä. Otaniemi 1974. Valtion teknillinen tutkimuskeskus, 

tie- ja liikennelaboratorio. Tiedonanto 15. 73 s. 

7. Nilsson, A. ja Ohisson, E. , Vattenplanings försök. Stockholm 

1970. Statens väginstitut. Specialrapport 85. 60 s. 

8. Lehtipuu, E. Tien tasaisuuden mittausmenetelmiä ja ehdotus 

yleisten teiden tasaisuusvaatimuksiksi. Otaniemi 1973. Helsin-

gin teknillinen korkeakoulu, tie- ja liikennetekniikan laitos. 

Julkaisu 19. 40 s. 



LIITE 1 

Taulukko 1. 	 Tieosien perustiedot 

No Piiri Tieosa Aluatan Alusta Sid. KVL Pituus 
rak.v. cm ajon, km 

1 Uusimaa Pt 11375  Olari-Martinkylä 1967 Ab 20 11 1214 5.3 
2 Mt 137  Nukari-Noppo 1966 Ab 20 5 2522 6.5 

3 Pt 11455 Viherkumpu-Seutula 1967 Ab 20 5 3250 6.8 
1 Vt 4 	Vaarala-Kerava 1967 Ab 20 20 9251 15.9 
5 Mt 1541  Drangsby-Mänsas 1965 Ab 20 5 1213 2.8 

6 Mt 154  Mänsas-näaalo 1965 Ab 20 5 866 2.4 
7 Vt 6 Koskenkylä-Liljenda]. 1967 Ab 20 5 2472 13.2 

8 Turku Vt 1 Salo-Uudenmaanpiirin raja 1966 Ab 12 15 3L35 37.2 
9 Mt 975 Aura-Pauna 1961+ Ab 18 8 1838 41.1 
10 Vt 2 Peipohja-Nakkila E 1962 Ab 18 12 2901 14.4 
11 Mt 2654  Levo-Peposaari 1969 Ab 20 5 14.20 9.3 
12 Vt 2 Peipohja-Nakkila E 1962 Ab 18 12 3633 6.3 
13 Vt 11 Tervahauta-Häijää 1962 Ab 18 15 1071 24.1 
14 Häme Vt 10 Hämeenlinna-Heinäkangas 1967 Ab 18 5 3769 12,2 

15 Vt 9 Yliskylä-Keski-Suomenläänin 1965 Ab 20 12 1827 37,9 
16 Vt l2raiavehonniemi_Hulja].a 1970 BS 30 6 2335 13.8 
17 Vt 3 Uudenmaanläänin raja-Lasi 1967 Ab 12 15 6294 4.2 
18 Kymi Vt 6 Koria-Kellomäki 1969 Ab 18 8 8L35 3.0 
19 Mt LO71  Lauritaala-Muukko 1962 SAb 20 8 1029 3.6 
20 Vt 6 Kaukopää-Laikko 1965 SAb 18 9 1911 15.0 
21 Vt 6 Tehtaanmäki-Särkisa].mi 1965 SAb 18 9 2372 4.2 
22 Nt 357 Karhula-Korkeakoski- 1962 SAb 20 8 1589 4.2 

Peippola 
23 Mikkeli Vt 14 Aholahti-Savonlinna 1963 Ab 18 12 3129 5.0 

24 'ohjois-Karja: i Kt 74 Alavi-Keskijärvi 1965 SAb 18 1+ 994 9.0 
25 Kuopio Vt 5 Mikkelinläänin raja-Varkaus 1965 Ab 20 12 3787 4.5 
26 Vt 5 Varkaus-Leppävirta 1963 Ab 20 12 2449 8.6 
27 Keski-Suomi Vt 9 Härneenpiirin raja-Aihojärvi 1962 Ab 18 1+ 1380 9.3 
28 Vaasa Vt 8 Edaevö-Isokylä 1962 Ab 18 8 1984 15.3 
29 ti Vt 8 Kaitsor-Storsved 1970 SAb 20 5 1851 3.9 
30 Vt 16 Ylistaro-Lapua 1964 SAb 18 1+ 968 11.8 
31 Oulu Vt 20 Hintta-Kiiniinki-Ponto 1964 Ab 18 9 3115 17.1 
32 Lappi Vt 4 Kemi-Tornio 1964 Ab 18 10 6408 2.1 

33 Mt 920 Kemi-Ajoa ja Nt 9201 1965 SAb 18 5 2125 7.1 

34 Vt 4 Erottaja-Lentokentän th 1967 Ab 15 10 2570 3.4 

35 Nt 9521 Lentokentäntie 1966 BS 30 6 546 1.9 

Kes- 
kuar- 9.4 2650 11.0 
yo ________________ ________________________________________ _________ ________ _________ __________ __________ 



Taulukko 2. 	 Tieosien vauriotiedot 

0 
Pakkas- Saumahal Pituus- Verkkoha] Muuta hal Heitto Epätasai Paikka-Palteej Kulutut- katko keama halkea- koarna keame suua luku us syvyys errokeri 

e Läplkulu 
kpl/km mika m/km 2 m /km m/km kpl/km cm/km 2 m /kzn mm 

nien 
m /km 

1 5 283 19 12 4 11 166 381 11 
2 11 287 261 935 173 206 10 
3 8 310 281 866 178 877 7 
1, 68 363 165 4 145 197 2928 18 4103 
5 39 36 9 23 7 179 1,61, 9 
6 12 175 81 27 12 178 428 7 
7 4 16 13 73 1 178 273 14 
8 36 835 111 2 15 178 171, 15 1408 
9 9 24 166 4 1 232 207 10 82 

10 38 788 1 61 1 230 868 17 
11 723 46 1705 145 1216 8 
12 33 971 57 789 1, 248 576 19 
13 33 920 617 25 33 3 255 722 10 
14 8 78 38 167 186 218 14 
15 84 555 221 10 6 1 224 299 11 
16 2 473 107 172 160 51 7 
17 29 459 79 178 370 22 2941 
18 6 23 107 1 169 14.41 23 
19 39 8 1414 152 401, 6 
20 13 32 15 340 41 1 137 149 15 
21 8 68 109 46 1 1 317 317 20 
22 21 620 79 3642 7 251 985 8 
23 25 680 68 6 171 182 10 
24 12 271 3 142 241 10 
25 13 706 222 9 145 179 9 
26 15 1+62 104 1 191 1355 9 
27 1,8 840 129 9 201 431 8 
28 30 1000 1 306 1 8000 253 967 14 
29 254 3649 226 228 12 
30 17 456 198. 306 3 2 135 18 8 
31 33 176 113 1, 2 141. 23 9 
32 21 14 17 1 158 118 10 
.33 7 2 149 984 7 
134 9 15 37 2 168 208 10 18 
35 14 73 13 805 1 189 5 9 

28 440 195 221 336 1.3 195 512 12 346 
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