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1 
ALKUSANAT 

Tie- ja vesirakennushallitus on k'äynnistänyt laajan 

1 	kunnossapidon laatutasotutkimuksen. Tutkimus on jaettu 

neljän työryhmän tehtäväksi siten että kullakin työ- 

I 	ryhmällä on kaksi tutkimusprojektia. Kaikkien projek- 

tien yhteisenä tavoitteena on tutkia ja hankkia tietoa 

I 	kunnossapidon laatutasosta standardien tarkistamiseksi 

ja kunnossapitokäytännön kehittämiseksi. 

1 	Tämän esiselvitysraportin koetietutkimuksen (projekti 5) 

tehtäväalueelta laati syksyllä 1982 ins.opp. Heikki 

1 

	

	Lappalainen (TVH/Kp). Yhdessä muiden vastaavien projek- 

tien esiselvitysten pohjalta kootaan kunnossapidon 

I 

	

	laatutasotutkimuksen esiselvitysraportti VIATEK OY:ssä 

vuoden 1982 loppuun mennessä. 

1 
1 
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1 
1 	Koetietutkimuksen esiselvityksen tarkoituksena on kartoit- 

taa alueellisesti ja valtakunnallisesti tiestön kunnon ja 

I 	kunnossapidon nykytilaa ja tasoa. Tarkastelut tukeutuvat 

lähdeluettelossa yksilöityihin, aiemmin tehtyihin selvityk- 

1 
Päällystysohjelmista 	/1/ 	saadun 	aineiston 	perusteella 

1 kestopäällysteiden 	minimikuntotaso oli 	viime 	vuosina 	suh- 

teellisen 	vakaa, 	mutta 	alhaisempi kuin 	1970-luvun 	puolivä- 

1 lissä. 	Tarkastelujaksolla 	1978-82 oli 	keskimääräinen 	uran- 

syvyys 	ensisijaisesti 	uransyvyyden perusteella 	uusittavissa 

I kohteissa 	24,5 	mm, 	kun 	vastaava 	lukema vuonna 	1975 	oli 

17,9 	mm. 	Piireittäin 	tarkasteltuna olivat 	vastaavat 	viiden 

1 vuoden 	keskimääräiset 	lukemat 	suurimmat Keski-Suomessa 

Pienimmät 	arvot 	olivat (n. 	33 	mm) 	ja 	Hämeessä 	(n. 	27 	mm). 

Lapin, 	Oulun 	ja 	Mikkelin 	piireissä (n. 	19-20 	mm). 	Ohjeiden 

1 mukaan 	uransyvyys 	määritetään 	3,5 metrin 	oikolaudalla 	- 

osittain 	käytettäneen 	arviointia. 

Vauriotutkimuksen /3/ mukaan kestopäällysteiden keskimää-

räinen kuntotaso näyttäisi parantuneen tutkimusaikana 1973-

79. Lähes kaikkien eri vauriotyyppien tiekilometriä kohden 

I 

	

	
laskettu määrä väheni tai pysyi vuodesta 1973 lähtien suun- 

nilleen samalla tasolla. Vuonna 1979 oli 2 metrin oikolau-

dalla mitattu reunauran syvyys keskimäärin 7,5 mm. Lukema 

1 	oli likimain sama vauriotutkirnuksen alkaessa. 

1 	Vuosina 1979-81 tehdyn seurantatutkimuksen /4/ viitteiden 

perusteella päällystetyt tiet vaurioituivat vuosittain 

I 	hieman lisää huolimatta tehdyistä kunnossapitotoimenpiteis- 

tä, uudelleenpäällystämisistä ja perusparantamisista. 

I 	
Tämä ei kuitenkaan näkynyt selvästi tasaisuus- ja ajomuka- 

vuusarvossa. Kestopäällysteteillä epätasaisuusluku oli 

keskimäärin 133-141 cm/km, öljysorateillä 187-197 cm/km ja 

1 	sorateillä 298-332 cm/km. 

1 
1 



2. 

Tasaisuusmi ttausten yhteydessä määri tetti in subjekti i vi - 

nen PSR-luku, jonka •aäriarvo 0 vastaa erittäin huonoa 

ja 5 erittäin hyvää ajomukavuutta. Kestopäällysteteillä 

PSR-luku oli keskimäärin 3,1 - 3,2, öljysorateillä 

2,5 - 2,8 ja sorateillä 2,0 - 2,4. Asfalttibetoni- ja 

sorateiden keskimääräisissä tasaisuus- ja ajomukavuus-

arvoissa ei havaittu merkittäviä eroja eri puolilla 

Suomea. Sen sijaan tutkittujen öljysorateiden tasaisuus 

ja ajomukavuus heikkeni ja vaurioiden määrä kasvoi ete-

lästä pohjoiseen mentäessä. 

Vuonna 1976 tehtiin sorateiden kulutuskerrostutkjmus /5/. 

Kulutuskerroksen keskimääräinen paksuus oli koko maassa 

yleisen tavoitepaksuuden mukainen 5,0 cm. Kuitenkin yli 

70% havainnoista keskittyi alueelle 1-5 cm. Piireittäin 

tarkasteltuna oli kulutuskerroksen keskimääräinen paksuus 

pienin Hämeessä ja suurin Keski-Suomessa. 

- 	Soratieverkon yleiskunto tarkastettiin kertaluonteisesti 

I 	vuonna 1979 /6/. Arvostelussa käytettiin laatustandardin 

edellyttämää arviointiasteikkoa (0,0...5,0). Kulutusker- 

roksen yleiskunto oli keskimääräisesti aihaisin Kuopion 1 

	

	piirissä (1,9) ja korkein Hämeen piirissä (3,4). Koko maan 

keskimääräinen arvosana oli 2,7. 

1 
Vaurio- ja seurantatutkimuksissa tieotosten pienuus hei- 

1 

	

	kentää tulosten yleistettävyyttä. Sorakulutuskerroksen kun- 

nosta käytettävissä olevat tiedot perustuvat kertaluontei- - 

I 	seen tarkkailuun, joka ei anna luotettavaa kuvaa yleiskun- 

nosta eikä sen kehityksestä. 

EI 
1 
1 
1 



3. 

1. 	JOHDANTO 

Koetietutkimus (projekti 5) on käynnistyneen valtakunnalli-

sen kunnossapidon laatutasotutkimuksen osa, jonka tarkoi-

tuksena on selvittää tarkoilla mittauksilla kunnossapito-

suoritteiden,tien kunnon ja tienkäyttäjien välisiä riippu-

vuuksia. Koetietutkimuksen tavoitteena on selvittää valit-

tujen koeteiden liikennesuoritteet, nopeudet, turvallisuus 

ja ajomukavuus sekä näiden tekijöfden riippuvuus tien laa-

tutasosta ja kunnossapi tosuori tteista. Koeti etutkimukseen 

liittyy läheisesti projekti 6, tien kunnon mittaus. Sen 

tarkoituksena on palvella muita osatutkimuksia tarjoamalla 

yhdenmukaiset, samoilla mittausvälineillä ja 	- perusteilla 

tehtävät tien kunnon mittausniääritykset. Saatavia tuloksia 

käytetään hyväksi mm. kunnossapitostandardien tarkistamisen 

yhteydessä. 

' 	Tämä esiselvitysraportti pyrkii kartoittamaan käytettävissä 

olevan tietouden pohjalta alue- tai piirikohtaisesti sekä 

valtakunnallisesti tiestön kunnon ja kunnossapidon nykytilaa 

1 

	

	ja tasoa. Tarkastelusta on talvikunnossapito jätetty pois 

saatavilla olevan aineiston niukkuuden takia. 

1 

1 
1 



2. 	KESTOPÄPLLYSTETIET 

2.1 	Uusimiskohteiden kunto vuosina 1978 - 82 

Kestopäällysteiden kunnosta on saatavissa tietoutta vuosien 

1978 - 82 päällystysohjelmista /1/. Aineisto kattaa kesto-

päällysteiden suunnitellut vuotuiset uusimiskohteet antaen 

kuvan kuntotasosta, jonka on kulloinkin katsottu edellyttä-

vän päällysteen uusimista, tai toisaalta niiden päällystei-

den kunnosta, jotka kunakin vuonna on ollut mandollista tai 

haluttu ottaa uusimisohjelmaan. 

I 	
Voinassaolevissa ohjeissa /2/ katsotaan kestopäällysteen 

uusimistarpeen kannalta merkityksellisiksi vaurioiksi pää]-

lysteeri urautuminen, kulutuskerroksen puhkikuluminen, sidot- 

1 

	

	tujen kerrosten kuluminen liian ohueksi, huonokuntoiset 

paikkaukset, epätasaisuus ja verkkohalkeamat. Unen ja epä- 

1 	tasaisuuden aiheuttama haitta kasvaa ajonopeuden lisäänty- 

ess 	ja siksi näiden vaurioiden sallitut määrät ovat nopeu- 

I 

	

	desta riippuvia. Kaikkien em. vaurioiden aiheuttama haitta 

lisääntyy liikennemäärän kasvaessa. 

Päällystysohjelmien yhteenvetotaulukoissa, joihin seuraava 

esitys tukeutuu, on uusimisperusteita tarkasteltu ainoastaan 

ensisijaisen uusimisperusteen kannalta. Monissa kohteissa 

esiintyy kuitenkin vauriotyyppejä, joiden yhteisvaikutus 

edellyttää päällysteen uusimista, vaikka mikään vauriotyyppi 

ei yksinään olisikaan saavuttanut uusimisen ohjerajaa. 

Saatuja tuloksia arvioitaessa on lisäksi huomioitava, että 

toteutunut päällystämismäärä poikkesi vuosittain jonkin 

verran ohjelmasta. 

2.11 	Uransyvyys uusimisperusteena 

Kestopäällysteitä oli maassamme vuoden 1982 alussa yhteensä 

yli 14 000 km. Kunnossapitovaroin uusittavien kestopääl- - 

lysteiden vuotuinen määrä ylitti ensimmäisen kerran 1000 km:n 

rajan vuoden 1982 päällystysohjelmassa. Uransyvyyttä tar-

kastellaan tässä yhteydessä ainoastaan ensisijaisesti uran- 

syvyyden perusteella uusittavissa kohteissa. Näiden osuus 



5. 

kunnossapi tovaroin uusi ttavista kestopääl lysteistä oli 

50% (336 km) vuonna 1979 ja 68% (719 km) vuonna 1982 

(taulukko 1). 

Ohjeiden /2/ mukaan uransyvyys mäaritetään 3,5 m:n oikolau-

dalla ja saataviin lukemiin lisätään mittaus- ja päällystä-

misajankohdan välillä tapahtuva kuluminen. Tiepiirit vastaa-

vat mittausten suorittamisesta. Osittain käytettäneen myös 

arviointia. Mikäli pällystämistä lykättäisiin ohjelman 

mukaisesta ajankohdasta, olisi vuotuinen kuluminen liikenne- 

määrästä riippuen keskimäärin 1-4 mm ja vilkkaimmissa koh-

teissa jopa 10 mm. 

Vuonna 1975 oli keskimääräinen uransyvyys 17,9 mm ja v. 1978 

vastaavasti 27,3 mm, mikä osoittaa uusimisperusteiden muu-

tuttua tapahtuneen päällysteiden minimikunnon heikentyrnisen. 

Vuoteen 1981 saakka laski keskimääräinen uransyvyys hieman, 

mutta oli kuitenkin selvästi korkeampi kuin 1970-luvun puo-

livälissä. Vuosien 1978-82 yhdistetyn aineiston perusteella 

oli keskimääräinen uransyvyys koko maassa ensisijaisesti uran- 

syvyyden perusteella uusittavissa kohteissa 24,5 mm. 

(Jusimisen ohjerajaa ei täyttänyt 29% (97 km) ensisijaisesti 

uransyvyyden perusteella uusittavista kohteista v. 1979 ja 

keskimääräinen alitus kohteissa, joissa em. uusimisperuste ei 

toteutunut oli 7,3 mm. Vastaavat lukemat v. 1982 olivat 59% 

(426 km) ja 6,0 mm. Oheisessa taulukossa 1 esitetään yhteen-

vetona koko maan tilanteen kehitys. 

Ensisijaisesti Osuus Kp-varotn Keskimiitriinen Ohjerejan aUttavat kohteet 
uransyvyydrn p0- uusittaviata uraneyvyys en,i- ________________ __________________ ________________ 

Kohteiden p1- Osuus ensieljoi- KeslcimUriinefl rusteehte uueit- keatopUllys- aijaleesti uran- 

tsvien kohteiden toisti syvyyden perus. tuua joissa uu- saati urensyvyy- alitus kohteis- 

pituus teelis uusitte elmisperuste ei den perusteella se joiaea uusi- 

viaaa kohteisse toteudu uusittaviste misperuet. .1 

kohtaista toteudu 

km ase km saa 

1975 17.9 

1978 3*5 57 27.) 115 3) 6,0 

1979 50 26,9 97 29 7,) 

1980 4*1 51 24.0 220 50 6,3 

981 515 57 21.7 505 59 6.7 

1982 719 68 24,2 426 59 6,0 

1978...1982 2356 58 24,5 1163 *9 6,4 
YHTEENSA 

Taulukko 1. Ensisijaisesti uransyvyyden perusteella kp-varoin 
uusittavat kestopääl lysteet pääl lystysohjelmien 
1978-82 mukaan. 



1 	Päällystysohjelman 1982 kestopäällysteiden uusimisperus- 

teista kootut yhteenvetotaulukot esitetään liitteissä 1 ja 

I 

	

	2. Kunnossapitovaroin uusittavia kohteita oli yhteensä 

1053 km, josta kaikkiaan 53% sijaitsi Uudenmaan, Turun ja 

I 
Hämeen piireissä. Keskimääräinen uransyvyys oli uusimis-

perusteena yli 80% kohteista Uudenmaan, Hämeen ja Oulun 

piireissä. Koko maan vastaava lukema oli 68%. 

1 
Ensisijaisesti uransyvyyden perusteella uusittavien kes-

1 	topäällysteiden keskimääräinen uransyvyys oli suurin 

Keski-Suomen piirissä (34,6 mm) ja Kymen piirissä (28,0 mm). 

I 

	

	Vaasan, Kuopion ja Oulun piireissä jäi vastaava arvo alle 

20 mm. Koko maan keskimääräinen lukema oli 24,2 mm. 

Uusimisen ohjeraja alittui kaikissa uransyvyyden perusteel- - 

la uusittavissa kohteissa Mikkelin ja Oulun piireissä 

(keskim. n. 3-4 mm) sekä Kuopion ja Keski-Pohjanmaan pii-

reissä (keskim. n. 7-8 mm). Vaasan piirissä oli ohjerajan 

alittavia kohteita vastaavasti 73% (32 km) ja keskimääräi- - 

nen alitus näissä oli n. 16 mm. Hämeen ja Keski-Suomen pii- - 

reissä voidaan ohjerajan katsoa toteutuneen parhaiten. 

Vuosien 1978- 82 ohjelmatiedot esitetään yhdistettynä 

taulukossa 2. Tuloksia on pidettävä vain suuntaa-antavina. 

Koska uusimistoteutuma poikkesi jonkin verran ohjelmasta. 

Ensiaijaleesti O,uus Kp-veroin Sklm**rAinen 
uraneyvyyden pa- uuittav1st. urensyvyys ensi- 

Ohjereien auttavat kohteet - 

Kohteiden p1- Osuua enilviisi- KeskimAArliinen 
PIIRIT 

rusteella uusit- keatopAAilys- sijelsesti 	uran- 

tavien kohteiden t.istA ayvyyden perus tuus joissa uu- seati urensyvyy- alitus kohtelasa 

pituus teelle uusitta- elmieperuete eI den peruteeI1a joissa uusimia- 

viesa kohteisea toteudu uusittavieta peruste ei to- 

kohteiste teudu 

11 564 58 24,5 321 57 5.8 
T 502 77 24.2 233 *6 5.9 
11 308 65 26,9 71 23 2,3 

141 *8 26.6 39 27 3.7 
M 152 77 19.9 144 9* 6,7 

55 26 24,3 20 36 5.1 

Ku 11* 68 26.3 21 18 7,5 
K-S 55 20 33.1 1.3 2 15,0 
V 199 62 24,5 IlO 55 11.8 

K-P 98 69 23,1 39 *2 7.1 
0 11* 56 19.9 10* 91 5,8 
Kn 3 40 - 0.5 20 - 

6, 3* 19,0 6) 97 7,2 

KOKO MAA 2356 58 24,5 1163 49 6,4 

Taulukko 2. Ensisijaisesti uransyvyyden perusteella kp-varoin 
uusittavat kestopäällysteet vuosina 197b-82 yh-
teensä pääl lystysohjelmien mukaan. 



7. 

tiransyvyyden perusteella uusittavaksi ilmoitettiin kp-

varoin uusittavien kestopäällysteiden pituudesta suhteel- - 

lisesti eniten Turun ja Mikkelin piireissä (77%) sekä 

vähiten Keski-Suomen piirissä (20%) ja Pohjois-Karjalan 

piirissä (26%). Koko maassa vastaava osuus oli 58%. 

Keskimääräinen uransyvyys oli ensisijaisesti urasyvyy- 

1 	den perusteella uusittavissa kohteissa suurin Keski-Suomen 

piirissä (n. 33 mm) ja Hämeen piirissä (n. 27 mm), pienin 

1 	Lapin, Oulun ja Mikkelin piireissä (n. 19-20 mm). Koko 

maan keskimääräinen lukema oli 24,5 mm. 

kestopäällystei tä Uransyvyyden 	perusteella 	uusi ttavia 

joissa 	em. 	uusimisperuste 	ei 	toteudu, 	oli 	suhteellisesti 

1 eniten 	(yli 	90%) 	Lapin, 	Mikkelin 	ja 	Oulun 	piireissä. 	Kes- 

kimääräinen 	ohjerajan 	alitus 	näissä 	kohteissa 	oli 	Lapissa 

1 7,2 	mm, 	Mikkelissä 	6,7 	mm 	ja 	Oulussa 	5,4 	mm. 	Vaasan 	pii- 

rissä 	vastaavia 	kohteita 	oli 	55% 	ja 	keskimääräinen 	alitus 

1 11,8 	mm. 	Ohjeraja 	toteutui 	koko 	maan 	keskimääräisiä 	arvoja 

(49%; 	6,4 	mm) 	selvästi 	paremmin 	Hämeen 	piirissä 	(23%; 	2,3 	mm) 

ja 	Keski-Suomen 	piirissä 	(2%; 	15,Omm). 

2.12 	Muut 	uusimisperusteet 

Verkkohalkeamat 	edellyttävät 	nykyisten 	ohjeiden 	mukaan 

1 päällysteen 	uusimista, 	mikäli 	niitä 	on 	vähintään 	30% 

pinta-alasta 	tai 	että 	on 	olemassa 	päällysteen 	purkautumis- 

1 vaara. 	Verkkohalkeamien 	osuus 	kunnossapitovaroin 	uusitta- 

vien 	kestopäällystekohteiden 	ensisijaisena 	uusimisperus- 

I teena 	oli 	päällystysohjelmien 	1978.. .1982 	mukaan 	keskimää- 

rin 	30% 	vaihdellen 	välillä 	20% 	(v. 	1982).. .36% 	(v.1980). 

Sidottujen kerrosten jäljellä olevan yhteispaksuuden 

(ohjeraja < 2 cm), ylimmän kerroksen puhkikulumisen (ohje- 

raja 	20%) ja huonokuntoisten tai epätasaisten paikkojen 

(ohjeraja 40-80 kpl/km KVL:stä, nopeusrajoituksesta ja 

paikkojen laadusta riippuen) perusteella uusittavaksi 

ilmoitettiin vastaavista kohteista vuosittain yhteensä 

8-14%. Epätasaisuuden perusteella uusittavia kestopäällys-

teitä ei ollut juuri lainkaan. Vuoden 1982 päällystysohjel- - 

man kestopääl lystekohteiden pi i rei ttäiset uusimisperustetie-

dot esitetään liitteessä 1. 

1 

1 



2.2 	Kestopäällysteiden kunto vauriotutkimuksen 

perusteella vuosina 1973 - 79 

Kuumapäällysteiden vauriotutkimus /3/ on VTT:n ja TVH:n 

1 

	

	tilauksesta suorittama seurantatutkimus, jonka tarkoituk- 

sena oli selvittää kuumapäällysteiden vaurioitumis- ja 

1 

	

	kulumistilanne verrattain pienen näytteen avulla. Tutkimus 

aloitettiin kesällä 1973 ja sitä jatkettiin vuoteen 1977 

I 

	

	ja edelleen vuosina 1979 ja 1981. Vuoden 1981 osalta on 

tutkimusselostus valmisteilla VTT:ssä. 

1 	Vuoden 1979 vauriotutkimuksen kohteena oli 40 asfalttibeto- 

nilla 	päällystettyä 	osuutta, 	joiden 	yhteispituus 	oli 	n. 

1 200 	km. 	Tutkimuskohteet 	olivat 	viittä 	lukuunottamatta 	samo- 

ja 	kuin 	vauriotutkimuksen 	alkaessa. 	Kuudessa 	vuodessa 	oli 

1 ohjelmaan 	kuuuluneista 	tieosista 	uudelleenpäällystetty 	19, 

yhteensä 	89 	km. 	Näyte 	oli 	tutkimusaikana 	varsin 	edustava 

I liikennemäärän 	ja 	päällysteiden 	sijainnin 	suhteen. 	Myös 

kulutuskerroksen 	iän 	puolesta 	pyrittiin 	edustavaan 	näyttee- 

i seen. 

2.21 	Uransyvyys 

1 
Reunauran 	syvyys 	mitattiin 	2 	metrin 	oikolaudalla. 	Kuvassa 

1 vertaillaan 	uransyvyyden 	prosenttijakaumia 	vuosina 	1973 	ja 

1979. 	Vuonna 	1979 	uransyvyydet 	keskittyivät 	välille 	5,0-9,9 	mm 

kun 	taas 	v. 	1973 	jakautuminen 	tapahtui 	tasaisesti 	välille I 0,0-9,9 	mm. 

Kuvassa 2 tarkastellaan uransyvyyden vaihtelua vuosina 1973-

79. Koko tutkimusaineistossa vaihteli uransyvyys melko 

vähän. Keskimääräinen arvo oli v. 1973 7,4 mm, sekä vuosina 

1977 ja 1979 7,5 mm. Tieosilla, joita ei tutkimusaikana 

päällystetty uudelleen, kasvoi uransyvyys noin 0,9 mm/v. 

Vaikka uransyvyys pysyikin saatujen tulosten mukaan koko 

aineistossa suunnilleen samana, voidaan kulumisen katsoa 

tutkimusaikana suhteellisesti hidastuneen, koska liikenne- 

määrä kasvoi. 
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2.22 	Epätasai suusl uku 

Epätasaisuuslukujen 	kilometri keskiarvojen 	prosentti jakaunia 

ja 	sen 	tunnuslukuja 	vuosien 	1973 	ja 	1979 	mittausteri 	mukaan 

I esitetään 	kuvassa 	3. 	Mittaukset 	suoritettiin 	yhteenlaske- 

val 1 a 	sysäysmi ttari 11 a. 

Vuonna 	1979 	noin 	puolella 	tieosista 	oli 	epätasaisuusluku 

välillä 	100-149 	cm/km 	ja 	noin 	40%:lla 	välillä 	150-190 	cm/km. 

Vuoden 	1973 	havairitoihin 	verrattuna 	epätasaisuus 	lisääntyi, 

I vaikka 	erittäin 	epätasaisten 	tieosien 	määrä 	vähentyi 	vuoden 

1973 	aikaiselta 	tasolta. 	Vuonna 	1973 	suurin 	mitattu 	epäta- 

saisuus 	oli 	345 	cm/km, 	kun 	vastaava 	arvo 	v. 	1979 	oli 	259 

I cm/km. 

1 	Kuvassa 4 esitetään epätasaisuuslukujen vaihtelu tutkimuksen 

alaisilla teillä vuosien 1973-79 aikana. Epätasaisuus lisään-

tyi aineistossa, joka edusti koko maan kuumapäällysteitä 

144:stä 155:een cm/km. Tieosilla joita ei tutkimusaikana 

I 

	

	päällystetty uudelleen, kasvoi epätasaisuusluku 127:stä 

155:een cm/km. 

1 	2.23 	Muut vauriot 

Poikkihalkeamia esiintyi asfalttibetonipäällysteillä v. 1979 

keskimäärin 12 kpl/km. Esiintymistiheys pysyi vuodesta 1974 

1 	lähtien lähes samana. 

Saumahalkeamia oli vuoden 1979 mittausten mukaan keskimää- 

rin 37 kpl/km. Lukumäärä oli selvästi alhaisempi kuin 

vauriotutkimuksen alkuvuosina. 

Pituushalkeamien esiintymistiheydeksi saatiin vuoden 1979 

havaintojen mukaan 48 kpl/km. Lukumäärä oli aikaisempina 

vuosina suurempi. 

Verkkohalkeaniia oli asfalttibetonipäällysteillä v. 1979 

tutkimusaineiston mukaan keskimäärin 10 m 2 /km. Saatu tulos 

oli huomattavasti pienempi kuin edellisinä vuosina. Tämä 

johtui osittain tutkimusaineistoon v. 1979 valituista uusis- 
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ta päailysteistä. Tieosilla, joita ei tutkimusaikana 

päällystetty uudelleen, lisääntyivät verkkohalkeamat 6:sta 

28:aan m 2 /km eli vuosittain noin 4 m 2 /km. 

Muita halkeamia, jotka eivät ulotu yli koko ajoradan esiin-

tyi v. 1979 selvästi enemmän (keskim. 4 kpl/km) kuin 

aikaisempi na vuosina. 

Reikien ja paikkausten esiintymistiheys väheni v. 1974 

lähtien.Vuonna 1979 niitä havaittiin keskimäärin 73 m 2 

 tiekilometriä kohden. 

2.3 	Seurantatutkimus vuosina 1979-81 

1 
Vuonna 1979 käynnistyrieen VTT:n suorittaman teiden kuntoa 

ja palvelutasoa koskevan seurantatutkimuksen /4/ eräänä 

tavoitteena on selvittää, miten havaintotieverkoston kunto 

I 

	

	muuttuu ajan funktiona nykyisen kunnossapitotason ja muiden 

toimenpi tei den seurauksena. 

Havaintotieverkostoon valittiin viidestä piiristä 52 kpl 

eriluokkaisia teitä. Liikennemäärän perusteella tuli Uuden-

maan piiriin 16 kpl, Hämeen piiriin 12 kpl sekä Keski-Suomen, 

Vaasan ja Oulun piireihin kuhunkin 8 kpl havaintoteitä. 

Jokaisesta piiristä valittiin yhtä monta tietä neljästä 

eri toiminnallisesta luokasta (valta- ja kantatiet on yhdis-

tetty samaksi luokaksi). Kaikkiaan havaintoteitä oli n. 

157 km josta määrästä v. 1981 oli 50% asfaltti- ja kevytas-

falttiteitä, 29% öljysorateitä ja 21% sorateitä. Havainto-

tieverkostoa laajennettiin vuoden 1981 mittausten ajaksi 

55:llä lisähavaintotiellä (38AB-tietä ja 17 Us-tietä). 

Tarkasteluja varten jaettiin havaintotiet kolmeen ilmasto- 

alueeseen: 	1) Etelä-Suomi, 2) Keski-Suomi ja 3) Pohjois- 

Suomi. Jakoperusteena käytettiin vuotuisia pitkäaikaisia 

pakkasmäärätietoja sekä ilmastollisia rajakohtia. Alueen 1 

muodostaa lähinnä Uudenmaan piirin havaintotiet lisättynä 

Hämeen piirin eteläsimmillä kohteilla. Alueen 2 muodostavat 

loput Hämeen piirin sekä Keski-Suomen ja Vaasan piirin ha-

vaintotiet. Alue 3 käsittää Oulun piirin havaintotiet. 
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Päällystettyjen teiden vaurioitumisen seuraamisen ja eri 

teiden vaurioiden keskinäisen vertailun helpottamiseksi 

muodostettiin vauri osumma-muuttuja. Vauri osumma saadaan 

laskernalla tiellä esiintyvät vauriomäärät (halkeamat, 

paikkaukset sekä reiät ja purkautumat) painottamalla eri 

suuruisilla haittakertoimilla yhteen ja redusoimalla tulos 

ajoradan leveydelle 7,0 m. Vauriosumman laatuna käytetään 

m 2 /100 m. 

Ajomukavuutta arvosteltiin subjekti ivisella PSR-luvul la, 

joka voi saada arvoja välillä 0 (erittäin huono ajomukavuus) 

...5 (erittäin hyvä ajomukavuus). Arvostelut tehtiin keväällä 

ja kesällä tai syksyllä tasaisuusmittausten yhteydessä. 

	

2.31 	Asfalttibetoniteiden kunnon kehitys 

Asfalttibetonipäällysteisten havaintoteiden kunnon (vauriot, 

epätasaisuus ja ajomukavuus) muutoksia v. 1979-81 tarkas-

tellaan liitteessä 3. 

Normaalin kunnossapidon alaisil la asfal ttibetoniteillä 

(22 kpl) kasvoi vauriosumma vuosittain keskimäärin 5,7 m 2 / 

100 m. Epätasaisuuden ja ajomukavuuden kehityssuuntaa ei 

voitu vielä varmuudella sanoa: Vuonna 1979 oli epätasaisuus- 

luku 140 cm/km ja PSR-luku 3,4. Vastaavat arvot v. 1981 

olivat 134 cm/km ja 3,2. 

Aineistossa jossa olivat normaalin kunnossapidon alaisten 

teiden lisäksi ne tiet (2 kpl), joilla tehtiin myös uudel- 
 
- 

leenpäällystämisiä tai perusparantamisia, väheni vauriosum-

man vuotuinen kasvu 4,5 m 2 /100 m:iin. Tasaisuuden ja ajo- 

mukavuuden kehityssuunta ei näkynyt selvästi. Epätasaisuus- 

luku oli v. 1979 keskimäärin 141 cm/km ja PSR-luku 3,3. 

Vastaavat lukemat v. 1981 olivat 133 cm/km ja 3,2. 

	

2.32 	Asfalttibetoniteiden kunto eri puolilla Suomea 

Liitteessä 4 tarkastellaan havaintoteiden sekä havainto- ja 

lisähavaintoteiden kuntoa eri ilmastoalueilla. Tulokset 

saatiin keskiarvotarkasteluna kolmen vuoden mittauksista. 
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Vuonna 1981 tutkimuksessa mukana olleilta lisähavairito-

teiltä ei määritetty vauriotietoja. 

Tutkittujen asfalttibetoniteiden epätasaisuus ja ajoniuka-

vuus ei vaihdellut ilmastoalueiden mukaan juuri lainkaan. 

Vauriomäärien vertailun Etelä- ja Pohjois-Suomen kesken teki 

Pohjois-Suomen pieni aineisto lähes mandottomaksi. 
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3. 	5LJYSORATIET 

• 	3.1 	ljysorateiden kunto seurantatutkimuksen perus- 

teella vuosina 1979-81 

Seuraava öljysorateiden kunnon tarkastelu perustuu VTT:n 

1 	vuosina 1979-81 suorittamaan teiden kuntoa ja palveluta- 

soa koskevaan seurantatutkimukseen /4/. Tutkimuksen taustaa 

1 	ja siihen liittyviä käsitteitä kuten ilmastoalue, vaurio- 

summa ja ajomukavuus käsiteltiin edellä luvussa 2.3. 

Tutkimuskohteena olleista havaintoteistä oli v. 1981 14 kpl 

(yht. n. 41 km) öljysorapäällysteisiä. Näistä sijaitsi 

Hämeen piirissä 6 kpl, Keski-Suomen piirissä 3 kpl 	Vaasan 

piirissä 1 kpl ja Oulun piirissä 4 kpl. Vuonna 1981 suori-

tettiin tasaisuus- ja ajomukavuusmääritykset myös ns. lisä-

havaintoteiltä, joista oli öljysorapäällysteisiä 17 kpl. 

3.11 	iljysorateiden kunnon kehitys 

ljysorapääl lystel sten hava intoteiden kunnon (vauriot, 

epätasaisuus ja ajomukavuus) muutoksia v. 1979-81 tarkas-

tellaan liitteessä 3. 

Normaalin kunnossapidon alaisilla öljysorateillä kasvoi 

vauriosumma vuosittain keskimäärin 10,7 m 2 /100 m. Vuonna 

1979 oli epätasaisuusluku 186 cm/km ja PSR-luku 2,6. Vastaa-

vat arvot v. 1981 olivat 195 cm/km ja 2,7. Tasaisuuden ja 

ajomukavuuden kehityssuuntaa ei voitu kuitenkaan vielä var-

muudella päätellä. 

Toiseen tarkasteluaineistoon otettiin lisäksi ne tiet 

(3 kpl), joilla kyseisenä aikana tehtiin normaalin kunnos-

sapidon ohella uudelleenpäällystämisiä tai perusparanta-

misia. Tässä aineistossa kääntyi vauriosumman kehitys toi-

menpiteiden ansiosta hieman laskuun. Vuotuinen pieneneminen 

oli keskimäärin 2,2 m 2 /100 m. Vuonna 1979 oli epätasaisuus- 

luku 187 cm/km ja PSR-luku 2,5. Vastaavat arvot v. 1981 

olivat 191 cm/km ja 2,8. Tasaisuuden ja ajomukavuuden kehi-

tyssuunta 	ei näkynyt selvästi, mutta ajomukavuus parani 

kuitenkin hieman toimenpiteiden johdosta. 
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3.12 	Uljysorateiden kunto eri puolilla Suomea 

1 	Liitteessä 4 vertaillaan havaintoteiden kuntoa eri ilmasto- 

alueilla. Tulokset saatiin keskiarvotarkasteluna kolmen 

I 

	

	vuoden mittauksista. Vuonna 1981 tutkimuksessa mukana olleil- 

ta lisähavaintoteiltä ei määritetty vauriotietoja. 

• 	Uljysorateiden epätasaisuus lisääntyi selvästi siirryttäessä 

etelästä pohjoiseen. Ajomukavuuden huonontuminen näkyi saman- 

1 

	

	aikaisesti lähes yhtä selvästi. Pohjois-Suomessa olivat tut- 

kittujen öljysorateiden vauriomäärät huomattavasti suuremmat 

1 	kuin Etelä- ja Keski-Suomessa. Käytännössä Etelä-Suomen vau- 

rioaineisto oli liian pieni vertailujen suorittamiseksi. Tut-

kittujen Pohjois-Suomen öljysorateiden hieman korkeampi keski- 

ikä selittää vain osaltaan havaittuja eroja. Liikennemäärät 

olivat yhtä suuret kullakin ilmastoalueella, keskimäärin n. 

450 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

1 

1 

1 
1 
1 
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4. 	SORATIET 

	

4.1 	Kulutuskerroksen paksuus vuonna 1976 

TVH:n v. 1976 tekemässä tutkimuksessa /5/ inventoitiin 

mm. sorateiden kulutuskerroksen •paksuus. Tutkimusta 

varten otettiin kustakin tiepi 1 ri stä eri kunnossapi toi uok-

kun kuuluvilta sorateiltä 3 näytettä: ajourien välistä, 

ajouran kohdalta sekä tien reunasta. Näytteitä oli kaikki-

aan 999 kpl 

Tulosten perusteella oli kulutuskerroksen keskimääräinen 

paksuus koko maassa yleisen tavoitepaksuuden mukainen 

5,0 cm. Kuitenkin yli 70% havainnoista keskittyi alueelle 

1-5 cm. Eniten esiintyi noin 3cm paksuja kulutuskerroksia 

(kuva 5). 
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ojourien välissä 

Kuva 5. Sorateiden kulutuskerroksen paksuuden jakauma- 
kuvio (koko TVL v. 1976) 

Keskiarvo 	5,0 
Kesk ihajonta 3,6 
Mediaani 4,1 
(Havaintoja 330 kpl) 
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Piirien väliset erot kulutuskerroksen paksuudesta vaih-

telivat Hämeen piirin 2 cm:sta Keski-Suomen piirin 10 cm:iin 

(kuva 6). Suuret erot olivat selitettävissä paitsi paikal-

lisilla olosuhteilla ja käytetyillä materiaaleilla myös 

tutkimusaineiston epäedullisella jakautumisella ja mandol- 

1 isten routavauriokohtien vahvistamisella. Vajavaisia 

kulutuskerrospaksuuksia ilmeni runsaasti Uudenmaan, Hämeen, 

Pohjois-Karjalan, Kuopion, Keski-Pohjanmaan, Kainuun ja 

Lapin piireissä. 

o4 
1 
1.. 

x 
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Kuva 6. Keskimääräiset kulutuskerrospaksuudet (cm) 
piireittäin v. 1976. 

Tieluokittaisessa tarkastelussa havaittiin kulutuskerrok-

sen paksuuden (cm) vähenevän jonkin verran tieluokan ale-

tessa. Tulos oli seuraava: 

Kp-luokka Keskiarvo Minimi Maksimi 

4 5,1 1,0 24,0 

5 5,3 1 ,0 26,0 

6 4,5 1,0 22,0 

7 3,5 1,0 22,0 

Soratien kuntoon vaikuttavia tekijöitä selvitettiin 

regressioanalyysin avulla. Tulokset osoittivat, että 

keskimääräistä ohuemmilla kulutuskerroksilla vallitsi 

keskimääräistä heikompi kunto. Tämän perusteella noin 



60% koko maan sorateistä oli v. 1976 kulutuskerroksen 

vahvistamisen tarpeessa, mikäli tavoitteena olisi pidetty 

5,0 cm paksua kulutuskerrosta. 

4.2 	Kulutuskerroksen yleiskunnon määritykset vuonna 

1979 

TVH:n kunnossapitotoimisto tarkasti soratieverkon yleis- 

kunnon 2iJ.8.-10.10.1979 /6/. 

Tarkastuksen kohteena oli 198 soratieosuutta yhteispituu-

deltaan n. 2000 km. Arvostelussa käytettiin sorakulutus-

kerroksen kuntoa koskevaa laatustandardin nro 3504 edel- - 

lyttämää arviointiasteikkoa (liite 5). Arvostelun suoritti 

samanaikaisesti 2 henkilöä ja se kohdistui pelkästäan 

ajo rataa n. 

Liitteessä 6 esitetään piireittäin tarkastettujen tieosien 

lukumäärä sekä molempien arvioitsijoiden antamien yleis-

kuntopisteiden keskiarvot. Tarkastuksen suorittajien näke-

mykset osoittautuivat keskiarvoisesti melko samansuuntai-

siksi. 

Kuvassa 7 esitetään piireittäiset yleiskuntopisteiden 

keskiarvot. Kunnossapitoluokkakohtai set laatustandardin /7/ 

mukaiset tavoitekunnon ala-raja-arvot on merkitty kuvaan 

katkovi i vai 1 a 

4 
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Kuva 7. Sorateiden kulutuskerroksen yleiskunto tiepii- - 
reittäin (tarkastusajankohta 20.8.-lO. 10.1979) 



Kulutuskerroksen yleiskunto oli keskimääräisesti aihai- 

sin Kuopion piirissä (1,9) ja korkein Hämeen piirissä (3,4). 

Koko maan keskimääräinen lukema oli 2,7. On kuitenkin 

korostettava, että mittausmenetelmä oli silmämääräinen. 

Tutkimus suoritettiin lyhyellä aikavälillä - jatkuva tark-

kailu antaisi luotettavamman tuloksen. Kunnossapitoluokit-

tainen ennakkoryhmittely tarkastusaineistoa vai ittaessa 

olisi myös paikallaan. 

4.3 	Sorateiden kunto eri puolilla Suomea seuranta- 

tutkimuksen perusteella 

Teiden kuntoa ja palvelutasoa koskevassa seurantatutkimuk-

sessa /4/ jonka perustietoja käsiteltiin aiemmin luvussa 

2.3 oli mukana v. 1981 sorapäällysteisiä havaintoteitä 

13 kpl, yhteensä n. 37 km. 

Liitteessä 4 vertaillaan havaintoteiden kuntoa eri ilmas-

toalueilla. Lukemat saatiin vuosina 1979-81 suoritettujen 

mittausten keskiarvona. 

Epätasaisuus oli eri ilmastoalueilla keskimäärin 298-332 

cm/km ja ajomukavuusluku (PSR) 2,0-2,4. Epätasaisuus- ja 

ajomukavuusarvoissa ei ollut merkittäviä eroja Etelä-, 

Keski- ja Pohjois-Suomen kesken. 



5. 	TULOSTEN TARKASTELU JA YHTEENVETO 

Kestopäallysteitä uusittaessa käytetyin kriteeri oli unen 

syvyys: Päällystysohjelmien 1978-82 mukaan oli uransyvyys 

ensisijaisena uusimisperusteena keskimäärin n. 58 %:lla 

ja verkkohalkeamat n. 30 %:lla kohteista. 

Esi tetty uusimi skohteiden uransyvyystarkastelu heijastelee 

aineiston puutteista huolimatta kestopäällysteteiden mmi- - 

mikuntotason kehitystä. Ensisijaisesti uransyvyyden perus-

teella uusittavien kestopäällysteteiden uransyvyys oli 

koko maassa tarkastelujaksolla 1978-82 suhteellisen vakaa, 

keskimäärin 24,5 mm. Vastaavissa kohteissa oli keskimää-

räinen uransyvyys v. 1975 yli 6 mm alhaisempi. Piireit-

täisessä vertailussa olivat em. viiden vuoden yhdistetyn 

aineiston keskimääräiset lukemat suurimmat Keski-Suomessa 

(n. 33 mm) ja Hämeessä (n. 27 mm) sekä pienimmät Lapissa, 

Oulussa ja Mikkelissä (n. 19...20 mm). 

Päällysteiden vaurioitumis- ja kuluniistilanrietta sekä pääl-

lysteiden kuntoa eri puolilla Suomea pyrittiin valotta- 

maan VTT:n suorittamien tutkimussarjojen: kuumapäällystei- - 

den vauriotutkimus ja teiden kuntoa ja palvelutasoa koske-

va seurantatutkimus, antamien viitteiden perusteella. Kui- - 

tenkin vasta huomattavasti laajemmista tieotoksista tehdyt 

mittaukset takaisivat tulosten yleistettävyyden. c$ljysora-

päällysteellä vaurioiden luonne on erilainen kuin asfaltti- - 

betoni pääl lysteel lä. Yksi tyi skohtai sesti bijysoran normaa-

lia vaurioitamis- ja kulumiskehitystä ei ole Suomessa tut-

ki ttu. 

I 	Kuumapäällysteiden vauriotutkimuksessa /3/ seurattiin vuo- 

sina 1973-79 40 tieosaa, yhteispituudeltaan 200 km. Näy- 

I 	
tettä pyrittiin pitämään koko maan kestopäällysteitä edus- 

tavana. Mittaustulosten perusteella väheni lähes kaikkien 

eri vauriotyyppien tiekilometriä kohden laskettu lukumäärä 

1 	tai pysyi vuodesta 1973 lähtien suunnilleen samalla tasolla. 

1 

1 

1 
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1 	Vaikka keskimääräinen reunauran syvyys oli v. 1979 

n. 7,5 mm eli lähes sama kuin v. 1973, voidaan suhteelli- - 

sen kulumisen kuitenkin katsoa tänä aikana hidastuneen 

koska liikennemäärä kasvoi. Päällystysohjelmien pohjalta 

tehdyssä uusimiskohteiden kuntoarviosta poiketen ei 

vauriotutkimuskohteiden uransyvyysarvoissa ollut merkittä-

viä eroja verrattaessa 1970-luvun puoliväliin ja myöhem- 

1 	pien vuosien tuloksia keskenään. Keskimääräinen kunto- 

taso näyttäisi uransyvyyden puolesta pysyneen em. ajan- 

1 

	

	kohtana vakaana minimikuntotason heikkenemisestä huoli- 

matta. 

Epätasaisuusluku oli v. 1979 keskimäärin 155 cm. Lukema 

oli suurempi kuin aikaisempina vuosina, mutta tämä selit-

tynee kyseisenä ajankohtana uudelleenpäällystetyistä 

tieosista ( 6 kpl). Havaintojen mukaan kestopäällysteen 

tasaisuus paranee aluksi verrattain voimakkaasti ja on 

parhaimmillaan n. 5 vuoden kuluttua uusimisesta. Tämän 

jälkeen tasaisuus huononee saavuttaen uuden päällysteen 

tason päällysteen iän ollessan. 10 vuotta. Esitetty keski-

määräinen aikataulu on liikennemäärästä riippuvainen. 

Teiden kuntoa ja palvelutasoa koskevassa seurantatutki-

muksessa /4/ tarkkailtiin v. 1979-81 tieverkkomme kunnon 

kehitystä havaintotieverkoston avulla, johon kuului 52 

tieosaa yhteispituudeltaan n. 157 km. Tästä määrästä oli 

v. 1981 50 % asfalttibetoniteitä, 29 % öljysorateitä ja 

loput 21 % sorateitä. Tasaisuusmittausten yhteydessä mää-

ritettiin subjektiivinen PSR-luku, jonka ääriarvo 0 vas-

taa erittäin huonoa ja 5 erittäin hyvää ajomukavuutta. 

Verrattaessa vauri otutkimuksen ja seurantatutki muksen 

tasaisuusniittausten tuloksia on huomattava että jälkim-

mäisessä tulokset ilmoitettiin v. 1981 käyttöön otetussa, 

aiempaa käytäntöä 20-30 cm/km alhaisemmassa tulostusta-

sossa. Inventoitujen vaurioiden (halkeamat, paikkaukset 

sekä reiät ja purkautumat) yhteismäärää kuvattiin vaurio-

summa-muuttujan avulla. 
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23. 

Havaintotieverkoston 	päällystetyt 	tiet 	vaurioituivat 	vuo- 

sittain 	hieman 	lisäa, 	huolimatta 	tehdyistä 	kunnossapito- 

I toimenpiteistä, 	uudelleenpäällystämisistä 	ja 	perusparanta- 

misista. 	Normaalin 	kunnossapidon 	alaisilla 	AB-teillä 

1 kasvoi 	vauriosumma 	vuosittain 	keskimäärin 	5,7 	m 2 /100 	m 	ja 

S-teillä 	10,7 	m 	/100 	m. 	Aineistossa 	jossa 	olivat 	mukana 

1 myös 	uudelleenpäällystetyt 	ja 	perusparannetut 	osuudet 

kasvoi 	vauriosumma 	AB-teiden 	osalta 	vuosittain 	keskimäärin 

I 4,5 	m 2 /100 	m. 	tiS-teillä 	kääntyi 	vauriosumman 	vuotuinen 

kehitys 	vastaavassa 	aineistossa 	hienian 	laskuun, 	keskiinää- 

2,2 	m 2 /100 i rin 

Teiden 	kunnon 	huonontuminen 	ei 	ollut 	kuitenkaan 	vielä 	niin 

1 nopeaa, 	että 	sitä 	olisi 	selvästi 	havaittu 	tasaisuus- 	ja 

ajomukavuusarvoissa. 	AB-teiden 	keskimääräinen 	epätasaisuus- 

1 luku 	oli 	133-141 	cm/km 	ja 	PSR-luku 	3,1-3,2. 	tiS-teiden 	vas- 

• 	Asfalttibetoni- ja sorateiden kunnon ei todettu vaihtelevan 

I 	
keskimäärin eri puolilla Suomea. Sen sijaan öljysorateiden 

kunto heikkeni etelästä pohjoiseen mentäessä. Kolmen vuoden 

yhdistetyn havaintotieaineiston perusteella oli epätasaisuus- 

1 	luku sorateillä eri ilmastoalueilla keskimäärin 298-332 cm! 

km ja PSR-luku 2,0-2,4. Seurantatutkimuksen mukaan oli sora- 

1 	teiden keskimääräinen epätasaisuusluku yli kaksinkertainen 

kestopäällysteteihin verrattuna ja yli puolitoistakertainen 

I 	öljysorateihin verrattuna. Sorateiden PSR-luku oli hivenen 

huonompi kuin öljysorateillä ja selvästi huonompi kuin 

kestopääl lysteteil lä 

Vuonna 197b tehtiin sorateiden kulutuskerrostutkimus /5/. 

1 	Kulutuskerroksen keskimääräinen paksuus oli koko maassa 

5,0 cm. Kuitenkin yli 70 % havainnoista keskittyi alueelle 

1 	1-5 cm ja eniten esiintyi n. 3 cm paksuja kulutuskerroksia. 

Piirien väliset erot vaihtelivat Hämeen 2 cm:sta Keski-Suomen 

I lo cm:iin.Kulutuskerroksen paksuuden havaittiin hieman 
vähenevän kunnossapitoluokan aletessa. Tutkimus osoitti 

I 	myös, että keskimääräistä ohuemmilla kulutuskerroksilla 

valitsi keskimääräistä heikompi kunto. 

taavat keskimääräiset arvot olivat 187-197 cm/km ja 2,5-2,8. 



24. 

TVH:n kunnossapitotoimisto tarkasti v. 1979 soratieverkon 

yleiskunnon kertaluonteisesti /6/. Tarkastuksen kohteena 

oli 198 soratieosuutta yhteispituudeltaan n. 2000 km. 

Arvostelussa käytettiin laatustandardin edellyttämää arvi-

oiritiasteikkoa (liite 5). Tarkastuksen suoritti samanaikai-

sesti 2 henkilöä, ja heidän näkemyksensä osoittautuivat 

samansuuntaisiksi. Kulutuskerroksen keskimääräinen yleis- 

kunto oli aihaisin Kuopion piirissä (1,9) ja korkein Hämeen 

piirissä (3,4). Koko maan keskimääräinen arvosana oli 2,7. 

Vasta jatkuva tarkkailu antaa luotettavan kuvan sorakulutus-

kerroksen yleiskunnosta ja sen kehityksestä. 
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LIITE 1 

tjusimisperuste 

Keskimär. uran Verklcohalkeairiia % Sidottujen kerros- Ylirniin kerroksen Huonokunt, tai ?iuu 
syvyys ten j1j. oleva puhkikulumia epätas. paikkoja r) 

jspaksuua - 
- 
E . 
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-4 .4 5)>, ,-4 

0.. 
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)Q0 
5)>, 

'5 
-1 

0.. 0.. b'5 0. )IO. '5 51 

(1 243,5 205,0 84,2 24,1 34,4 14,1 32,1 - - - 4,1 0,7 16,7 - - - - 
7 215,5 147,5 68,4 24,2 24,4 11,3 40,0 - - - - - - 29,3 13,6 48,6 14,3 
II 102,7 102,7 100,0 22,8 - - - - - - - - - - - - - 
Ky 63,4 61,7 97,3 28,0 - - - - - - 1,1 1,7 42,7 0,6 0,9 30,0 - 
M 61,6 23,2 37,7 25,6 14,2 23,1 25,0 - - - 23,2 37,7 19,1 - - -. 1,0 
P-K 90,5 33,7 37,2 25,0 47,5 52,5 40,3 - - - 1,5 1,7 20,0 7,8 8,6 50,0 - 
Ku 32,4 7,7 23,8 19,0  24,7 76,2 25,8 - - - - - - - - - - 
K-S 47,6 34,1 71,6 34,6 7,7 16,2 42,1 - - - - - - 5,8 12,2 50,0 - 
V 96,8 44,0 45,5 18,8 50,1 51,2 29,1 - - - 2,1 2,2 20,0 0,6 0,6 45,0 - 
K-P 19,1 14,6 76,4 22,9 3,7 19,4 26,5 - - - - - - 0,8 4,2 14,8 - 
0 65,2 45,2 100,0 19, 4  - - - - - - - - - - - - - 
Kn- - - - - - - - - - - - - - - - 
L 34,3 - - - 7,1 20,7 30,0 16,9 49,3 20,0 - - - 7,7 22,4 24,0 2,6 

KOKO 
MPLA 1 052, 719,4 68,3 24,2 213,8 20,3 31,7 16,9 1,6 20,0 32,0 3,0 19,7 52,6 5,0 44,6 17,9 

x) s1&t1tä paintm- ja vastaavia korjauksia 

/ 1 / 	Kestop1lysteiden uusimisperusteet vuoden 1982 pällystysohjelrivrn kohteissa 

Vaurioaste < Urarisyvyys ( Verkkohalkeamicn Sidottujen kerrosten Ylimär kerroksen Huonokunt. ja ep- 
uusimisraja ohjeraja mär 	<ohjeraja jälj. oleva paksuus puhkikuluinien mää- tas.paikkojen Ikis 

> minimiraja rä < ohjeraja <. ohjeraja 

U) 5) ) E5) Ee 

.4 1.3  '3 5).4 1.3 .,.l 	> 1.3 '5-1 + ..' 
0) .- 1-3 5) .- 

0. 
--4 -4 

0. 
5) _-4 .-1 

0. 
,-4 .4 

0.. 
5) .-4 > 

-.-4 
0. - 

5) -4 ..4 5) - 

U 145,2 59,6 135,4 66,0 7,2 6,9 20,1 8,9 - - - 2,9 70,7 5,0 - - - 

7 93,8 43,5 93,8 63,6 4,4 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 

H 55,7 54,2 55,7 54,2 2,6 - - - - - - - - - - - - 

Ky 12,1 19,1 11,3 18,3 3,9 - - - - - - 0,2 18,2 10,0 0,6 100,0 1O,C 

M 37,0 60,1 23,2 100,0 3,0 0 0 0 - - - 13,8 59,5 5,0 - - - 

P-K 16,9 18,7 5,9 17,5 3,1 11,0 23,2 10,0 - - - 0 0 0 0 0 0 

Ku 7,7 23,8 7,7 100,0 7,0 0 0 0 .- - - - - - - - 
K-S 1,3 2,7 1,3 3,8 15,0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 

V 69,3 71,6 32,1 73,0 16,1 37,2 74,3 11,3 - - - 0 0 0 0 0 0 

K-P 18,0 94,2 14,6 100,0 8,3 2,6 70,3 5,0 - - - - - - 0,8 100,0 25,3 

0 45,2 100,0 45,2 100,0 3,6 - - .- - - - - - - - - 
Kn - - - - - - - - - - - - - - - - - 
L 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 

KO0 502,2 47,7 426,2 59,2 6,0 57,7 27,0 10,5 0 0 0 16,9 52,8 5,1 1,4 2,7 18,7 

/ 1 / 	Niiden kestopällysteiden uusimiskokeiden pituus, joissa vaurioaste on pieflnpi kuin 
TVL:ssa ndatettavat uusimisperusteet edellyttäisivt 

1 
1 
1 
1 
1 



LIITE 2 

OhjelmavUoden Nopeusrajoitus 	(km/h), 	pituus 	(km) 	ja uransyvyys (mm) 
KYL. autoa/vrk 50 tai 60 	80 	100 	120 	Yht. 	ka 

km 	mm 	km 	km 	mm 	km 	mm 	km 	mm 

u 	1500 - - 1,7 34,0 - - - - 1,7 34,0 

1500-6000 15,4 22,4 50,6 26,8 56,3 22,2 - - 122,3 24,1 

6000 22,7 26,4 41,0 24,2 11,3 20,0 6,0 20,0 81,0 23,9 

38,1 24,8 93,3 25,6 67,6 21,8 6,0 20,0 205,0 24,1 Yht. 

7 	1500-6000 - - 34,6 28,7 (9,1 21,9 9,8 19,0 123,5 23,6 

6000 11,8 30,3 12,2 25,0 - - - - 24,0 27,6 

Yht. 11,8 30,3 46,8 27,7 79,1 21,9 9,8 19,0 147,5 24,2 

14 	1500-6000 - - - - 88,1 22,4 - - 88,1 22,4 

6000 6,1 29,0 8,5 23,0 - - - - 14,6 25,5 

Yht. 6,1 29,0 8,5 23,0 88,1 22,4 - - 102,7 22,8 

!Cy 	1500-6000 - - 16,3 29,1 26,2 23,2 - - 42,5 25,5 

6000 7,0 36,5 12,2 - - - - - 19,2 33,6 

Yht. 7,0 36,5 28,5 30,4 26,2 23,2 - - 61,7 28,0 

14 	1500-6000 - - 9,4 28,0 - - - - 9,4 28,0 

6000 -- - 13,8 24,0 - 	 - - - - 13,8 24,0 

Yht. - - 23,2 25,6 - - - - 23,2 25,6 

P-K 	1500 - - - - 5,0 25,0 - - 5,0 25,0 

1500-6000 0,9 25,0 - - 27,8 25,0 - - 28,7 25,0 

0,9 25,0 - 32,8 25,0 - i3, 25,0 Yht. 

1500 - - - - 7,7 19,0 - - 7,7 19,0 

- - - - 7,7 19,0 - - 7,7 19,0 Yht. 

K-S 	1500-6000 1,3 25,0 - - 18,5 35,0 - - 19,8 34,3 
6000 - - 14,3 35,0 - - - - 14,3 35,0 

Yht. 1,3 25,0 14,3 35,0 18,5 35,0 - - 34,1 34,6 

V 	1500 - - - 6,0 10,0 - - 6,0 10,0 
1500-6000 3,4 31,9 13,8 10,0 18,7 24,2 - - 35,9 19,5 

6000 2,1 30,0 - - - - - - 2,1 30,0 

Yht. 5,5 31,8 13,8 10,0 24,7 20,8 - - 44,0 18,8 

1500 0,5 20,0 - - - - 

1500-6000 4,6 24,7 3,7 23,4 5,8 21,3 - 14,1 23,0 

Yht. 5,1 24,2 3,7 23,4 5,8 21,3 - - 14,6 22,9 

0 	1500-6000 - - - - 45,2 19,4 - - 45,2 19,4 
Yht. - - - - 45,2 19, 4  - - 45,2 19,4 

XaD 	1500 0,5 20,0 1,7 34,0 18,7 17,7 - - 20,9 19,1 
MAA 	1500-6000 25,6 24,3 128,4 25,8 365,7 22,9 9,8 19,0 529,5 23,6 

1600 49,7 29,2 102,0 26,6 11,3 20,0 6,0 20,0 -_169,0 26,7 

Yht. 75,8 27,5 232,1 26,2 395,7 22,5 15,8 19,4 719, 4  24,2 

014.JERAJAT 	 Nopeusrajoitus ja sallittu uransyvyys 
KVL, autoa/vrj 	50/60 	80 	100 	120 

1000 45 35 1 26 18 
1500-6000 40 31 23 16 

6000 35 27 20 14 

1 	/ 1 / 	Keskirnääriset uransyvyydet pä11ystysohje1nmn 1982 kestopääfl.ysteideri 
uusirniskohteissa (xis. kohteet, joissa ur'ansyvyys on isisijainen uusi- 

1 

1 

1 
1 
1 



LIITE 3 

/ 4/ 	Normaalin kunnossapidon alaisten havaintoteiden kunnon muuttuminen v. 1979 - 1981. 

Tackastelu 
ajankohta 

Päät- 
lyste 

Havainto 
teitä 

(ki) 

VauriotflOO m ________ ________________________ _______ _______ _______ 'urio- 
umma') 

(m 2 /lOOm 

________ 

EpätasrAjomuka 
xax) suus 

(cm/km) 
________ 

kasäjks)lesä,klsy 
vuus 

PSR (-) ________ 

Poikki- 
haik. 
(kpl) 

Halkeamat (m) Verkko- 
halk.(1a2  

Paikkaus 
m2) 

Reiät, 
purk. 

(m2 ) Pituus Saurna Muu 

1979 AB 22 1,1 4,5 3,7 0,9 1,1 1,3 0,0 6,2 140 3,4 

1980 AB 22 1,6 5,/0 4,8 1,6 2,1 2,8 0,0 9,8 142 3,1 

1981 Al 22 1,7 7,1 6,9 2,1 2,6 8,7 0,0 17,8 134 3,2 

1979 10 0,7 8,9 0,2 0,6 10,3 1,4 0,3 19,8 186 2,6 
1980 ÖS 10 1,4 4,6 1,7 0,8 18,5 0,9 1,2 28,8 194 2,5 

1981 10 1,6 17,8 3,1 0,8 20,8 4,2 0,4 41,1 195 2,7 

1979 E 32 1,0 5,9 2,6 0,8 4,0 1,3 0,1 10,5 154 3,1 
1980 32 1,5 4,9 3,8 1,4 7,2 2,2 0,4 15,7 158 2,9 
1981 E 32 1,7 10,4 5,7 1,7 8,3 7,3 0,1 25,1 153 3,1 

/4/ 	Normaalin kunnossapidon alaisten ja uude1leenpäi11ystettyjen tai perusparannettujen 
havaintoteiden keskimääräisen kunnon muuttuminen v. 1979 - 1981. 

Tarkastelu- pääl- javainto- 
________ 	 Vauriot/lOO ts ________ ________ ________ Vaurio- pätasa- Ajomuka- 
Poikki- Halkeamat 	(in) rerkko- Paikkaus Reiät, ajankohta lyste teitä 

XZ) SUISUa 
(m2 400m) 

AXX 
SUUS VUUS 

(kpl) haik. ;alk. (ts 2 ) purk. asäI'ksy kesa4.yks' 

(kpl) Pituus Sauma Muu (ts2 ) (ts2) (cm/km) PSR (-) 

1979 AB 24 1,2 4,3 3,7 0,8 2,0 1,6 0,0 7,4 141 3,3 
1980 AB 24 1,6 4,7 4,8 1,5 1,9 3,0 0,Ö 9,6 141 3,1 
1981 AB 24 1,7 6,5 6,5 1,9 2,6 8,0 0,0 16,4 133 3,2 

1979 ös 13 0,8 10,2 0,2 0,5 22,5 1,4 0,7 35,2 187 2,5 
1980 ÖS l2 1,3 9,1 1,4 0,7 16,5 12,5 1,1 41,8 197 2,5 
1981 ÖS 13 1,3 18,7 2,5 0,6 16,3 3,3 0,3 30,9 191 28 

1979 E 37 1,1 6,4 2,5 0,7 9,2 1,3 0,2 17,2 157 3,0 
1980 E 36 1,5 6,2 3,7 1,2 6,8 6,2 0,4 20,3 160 2,9 
1981 37 1,6 10,8 5,1 1,4 7,3 6,3 0,1 21,5 153 3,1 

	

xx) 	Vauriosumma saadaan laskemalla haittakertoimin painotetut vaurio- 
märät yhteen ja redusoimafla tulos ajoradan leveydelle 7,0 m. 

	

xxx) 	Tasaisuusmittaukset suoritettiin yhteenlaskevalla sysysmitta- 
rilla, Mittarengas jouduttiin vaihtamaan kevtta1ve11a 1981, joi- 

- 

loin mittarjn tulostustaso aleni 20-30 cm/km. Aiemmat mittaus- 
tulokset muunnettjjn vastaamaan vuoden 1981 tuiostustasoa. 



LIITE 4 

/4/ 	Havairitoteiden keskimäaräinen kunto eri ilmasto- 
alueilla. 

pIulirruJA 

.._.!..i..i1mastoalue OS; 	ilmiitoalu. Sr; 	ilrna,toalue 

2 3 1 2 3 1 2 3 

n36 n-2l n3 n-3 n-25 n-1l n-15 n-16 n-5 

Tien luokka 2,1 1,6 1.0 2,0 2,9 2,5 3,4 3,6 3,6 

KVL-ryh* 1,4 1,6 2,0 1,0 l i s 1,1 1,0 1,1 2,0 

PaI1. 	ikl 	(v) 3,7 4,7 4,0 4,0 4,3 6,4 

Epcasaieuus k.v. 	(c/k) $50 144 156 148 187 258 313 332 321 

Ajokavuua kev. 	() 3,2 3,2 3,1 2,8 2,7 2,5 2,1 2,$ 2,4 

Eptaeajiuus syks.(cm/k) 140 133 132 143 178 234 313 302 298 

Ajoukavuu. syks. 	(-) 3.2 3.3 3.3 3.1 2.7 2.4 2.4 2.0 2.1 

Vauriosu%a 	(2/100 	) 7,9 11,3 20.0 23,0 25,8 74,6 ______ _____ - 

/4/ 	Havainto- ja lisähavaintoteiden kunto eri ilmasto- 
alueilla. 

MUUTTUJA 

AB; 	jinastoalue S; 	il,aetoalue 

1 2 3 1 2 

n-36 n-46 n21 n8 n32 n't8 

Tien luokka 2,1 1,8 1,1 2,9 2,8 2,3 

KVL-ryhml 1,4 1,7 1,8 1,1 1,5 1,3 

P1iJll.ikl 	(v) 3,7 5,3 7,8 3,9 4,3 5,2 

AjOnOpoUs kev.(km/h) 81 83 89 61 67 74 

Eptaaaiuuu kav.(/1ui) ISO 147 140 159 203 247 

AjomukavuuS kev.(-) 3,2 3,0 3,0 2,6 2.6 2,3 

Ajonopeus ayka.(km/h) 82 84 90 69 73 74 

Ep$taaaisuus ayka.(cn/1u) $40 138 14$ 137 $79 215 

Ajonukavuu 	syka. 	(-) 3,2 3,2 3,2 3,0 2,7 2,6 

Tien toiminnallinen luokka: 

1 Valta- ja kantatiet 

2 Seudultiset tiet 

3 I(okoojatiet 

4 Paikallia- ja yhdystiet 

Ilma. 1 oa lue 

1 telI-Suot.i (Uu.itnaa, pieni oaa Hineest..*) 

2 Xeaki-Suomi (Hme, Ke,ki-Suoni,aSO piiri) 

3 Pohjois-Suomi (Oilun piiri) 

KVL-ryhm: 

1 Pieni ljikonnernIr1 (KVL alle piirin ko. 
luokan keskiarvon) 

2 Iso liikennem4r (KVL alle piirin ko. 
luokan ke,kiarvon) 

Eri ilmastoalueilla olevien teiden vertailukelpoisuuS: 

- Mitä pienempi arvo tien luokan keskiarvolla on, sitä 
korkeampiluokkaisista teistä on kysymys. 

- Mitä isompi KVL-ryhmän keskiarvo on, sitä vilkkaammista 
sen alueen teistä on kyse. KVL-ryhmä voi saada arvoja 
väliltä 1,O...2,O. 



LIITE 5 

Arvosana Kulutuskerroksen kuvaus 

4,1-5,0 	Tien pinta on säilyttänyt muotonsa ja on hyvin tasainen ja kiinteä Pinnan 
mandollinen epätasaisuus ei vaikuta ajomukavuuteen. 

3,1-4,0 	Tien pinta on yleensä säilyttänyt muotonsa ja on tasainen ja kiinteä. Muu- 
tamia pieniä erillisiä kuoppia voi siella taällä esiintyä. Pölyamistä ei tiellä ole 
havaittavissa. Pinnan epätasaisuuden vuoksi ei ajonopeutta tarvitse hiljen-
tää. 

2.1-3,0 Tien pinta on yleensä säilyttänyt muotonsa ja on suurimmaksi osaksi 
tasainen ja kiinteä. Pieiiehkäjä kuoppia ja muuta epätasaisuutta voi olla 
paikoitellen. Tie pötyää jonkin verran. Tiellä olevat kuopat ja muut epäta-
saisuudet voidaan vaistäa tai ne ovat sellaisia, ettei ajonopeutta tarvitse 
niiden vuoksi hiljentää. Ohittavaa tai vastaantulevaa ajoneuvoa väistetta-
essä sekä vastaavissa olosuhteissa saattaa ajonopeuden hiljentäminen 
tulla kyseeseen 

1.1-2,0 Tien poikkileikkausmuoto on jonkin verran voinut muuttua. Tien pinnassa 
on jonkin verran "pyykkilautaa'. Paikoin voi olla varoitusmerkein osoitetta-
via painumia tai kohoutumia. Tie pölyää kohtalaisesti. Ajonopeutta on 
joskus hiljennettävä ja epätasaisia kohtia varottava 

0,1-1,0 Tien poikkileikkausmuoto on useista kohdista muuttunut. Pinta on epata-
sainen kuoppien. "pyykkilaudan" ja purkautumien vuoksi. Tiellä on painu-
miaja kohoumia, joita ei voida väistää. Tie polyää runsaasti. Tien pintaa on 
jatkuvasti tarkkailtava la ajonopeutta useasti vaihdettava 

Kp-1 uokka Tavoi tekunnon 
a 1 a ra j a 

-3 3,3 

4 2,8 
5 2,4 
6 2,0 
7 1,5 

/7/ 	Kulutuskerroksen kunnon arviointiasteikko. 

Arviointia suoritettaessa ei yksittäisiä rou- 

tavauriokohtia oteta huomioon. Mikäli sora- 

tien kunto laskee tavoitekunnon alapuolelle, 

on ryhdyttävä sääolosuhteiden salliessa tar-

peellisiin kunnossapitotöihin kunnon nostami-

seksi em. alarajan yläpuolelle. 



LIITE 6 

YLEISKUNSTOPISTEET 

Piiri Tarkastus Arvioitsija 
kohteita 
(kpl) 

1 2 Keskiarvo 

U 13 3,2 2,6 2,9 

T 12 2,4 2,3 2,4 

H 18 3,6 3,1 3,4 

Ky 11 3,4 2,9 3,2 

M 19 2,6 2,3 2,5 

P-K 12 2,8 2,2 2,5 

Ku 17 2,1 1,7 1,9 

K-S 12 3,1 2,3 2,7 

V 8 2,1 2,5 2,3 

K-P 20 2,9 2,4 2,7 

0 19 3,5 2,7 3,1 

Kn 18 3,0 2,1 2,6 

L 19 2,6 2,6 2,6 

TVL 198 2,87 2,44 2,67 

/6/ 	Sorateiden kulutuskerroksen yleiskunnon arvos- 

telu 20.8.-10.10.1979. 

Tarkastuskohteiden 1km ja arvioitsijoiden anta-

mien yleiskuntopisteiden keskiarvo piireittin. 



ISBN 	951 - 46 -. 5578 - 8 
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