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TI IVISTE LMÄ 

Uusiopäällysteiden käyttöä päällysteiden ylläpidossa koskeva selvitys tehtiin 
Hämeen ja Uudenmaan tiepiirien toimeksiannosta päällystysohjelman suun-
nittelun tueksi. 

Työn tavoitteena oli selvittää asiantuntijahaastatteluin ja tieverkon yli 20 
vuoden toimenpidehistorian perusteella uusiopäällysteiden käytön soveltu-
vuutta päällysteiden ylläpidossa. Tärkeimpänä tavoitteena oli määritellä toi-
mintarajat uusiopäällysteiden toistettavuudelle vuosikustannuksiin perustu-
en. Haastatteluihin osallistui neljän eteläisimmän tiepiirin päällysteiden 

• 	 hankkijat sekä kaikki Tiehallinnon päällystystöitä tekevät urakoitsijat 

Selvitys tukee yleistä käsitystä siitä, että uusiopäällyste ei kestä yhtä hyvin 
kuin uudesta materiaalista tehty massapintaus tai päällystelaatta. Käytössä 
olevan aineiston ja hintatietojen perusteella uusiopäällysteen käyttö on kui-
tenkin vuosikustannuksiltaan aina taloudellista, mikäli sen toteuttamiselle ei 
ole teknisiä tai muita rajoitteita. Näitä rajoitteita ovat esimerkiksi: 

• kaksi edellistä toimenpidettä on toteutettu uusiomenetelmällä 

• vanhan päällysteen pohjamassa on kovin vanhaa (> 20 vuotta) 

• kohteen koko on alle 12 000 neliömetriä (pienemmille kohteille voi 
käyttää urapaikkausta) 

• vanhan päällysteen pinta on pahasti reikiintynyt ja purkautunut 

• tien leveys ei ole riittävä tai siinä on vain yksi ohut päällystekerros. 

Uusiopäällysteiden käytössä hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi tulisi 
vanhan päällysteen laadun selvittämiseksi aina tehdä riittävät laboratorioko-
keet, jotta se osataan elvyttää asianmukaisesti. 

Jatkoselvityksin pitäisi määrittää miten pohjamassaa tulisi tutkia, koska tällä 
hetkellä uusiomenetelmillä tehdyn massan ominaisuudet eivät ole riittävän 
hyvin hallinnassa. Lisäksi tienpintaan levitetyn uusiopäällysteen laadunval-
vontaa tulisi kehittää ja ohjeistaa tarkemmin. 



ESIPUHE 

Uusiopäällysteiden käyttö on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Pääl-
lysteiden suunnittelussa ja ohjelmoinnissa ei kuitenkaan ole ollut objektiivista 
tietoa uusiopäällysteiden käytön vaikutuksista kestoikään ja ylläpidon vuosi- 
kustannuksiin. 

Tästä syystä Hämeen ja Uudenmaan tiepiirit tilasivat yhteishankkeena tä-
män selvityksen, jonka tavoitteena oli määrittää asiantuntijahaastattelujen ja 
toimenpidehistorian perusteella uusiopäällysteiden käytön soveltuvuus pääl-
lysteiden ylläpidossa. Tarkoituksena oli selvittää uusiomenetelmien käytölle 
sellaiset periaatteet ja rajoitukset, joita voidaan hyödyntää päällystysohjel-
maa suunniteltaessa. 

. 

	

Tästä työstä saatuja tuloksia on sovellettu vuoden 2010 päällystysohjelman 
suunnittelussa kummassakin piirissä. 

Työtä ovat ohjanneet Antti Jortikka Hämeen tiepiiristä ja Hilkka Tsupari Uu-
denmaan tiepiiristä. Työ toteutettiin konsulttiyhteistyönä siten, että Sito Tam-
pere Oy:ssä työstä on vastannut Taina Rantanen ja Pöyry lnfra Oy:ssä Lauri 
Suikki. Pöyry lnfra Oy:ssä työhön ovat osallistuneet lisäksi Harri Spoof ja 
Pekka Mild. 

Helsinki, joulukuu 2009 

Tiehallinto 
Uudenmaan tiepiiri ja Hämeen tiepiiri 
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Uusiopäällysteiden käyttö päällysteiden ylläpidossa 
OBJOHDANTO 

1 JOHDANTO 

1.1 	Taustaa 

Tiehallinnon tilastoinnin mukaan uusiopäällystemenetelmä REM yleistyi 
työmenetelmänä vuonna 1991 ja sen käyttö oli huipussaan vuonna 1994. 
Menetelmän käyttö väheni 1990-luvun puolivälistä lähtien. Tilanne muuttui 
taas 2000-luvun puolella, josta lähtien uusiopäällysteiden käyttö on lisäänty-
nyt mm. päällysteiden ylläpidon rahoituksen riittämättömyyden takia. Massa-
pintauksiin ja päällystelaattaan verrattuna REM-työmenetelmä on investoin-
tikustannuksena edullinen. 

[I 	 Samoin URAREM tuli urapaikkausmenetelmä käyttöön 1990-luvun alussa 
korvaten siihen asti käytettyä urapaikkausmenetelmää. Vanha menetelmä 
koettiin ongelmalliseksi, koska unen kohta jäi koholle eli muuta poikkileikka-
usta ylemmäksi. 

Kuvassa 1 on esitetty uusiopäällysteiden määrät Uudenmaan ja Hämeen 
tiepiirissä 1 .1.2009 tilanteessa KVL -luokittain. 

Uusiopäällysteiden määrä 1.1.2009 tilanteessa 

. 

	

1 L; _ __ 

	

>6000 	3000-6000 	1500-3000 	>6000 	3000-6000 	1500-3000 

Wdenrran tiepiiri 	 I-neen tiepiiri 

tS 	ssapintaus tS t.ksiopaäIlyste 0 Ikisiopaallyste (2 kertaan) 

Kuva 1. Uusiopäällysteiden määrä 1.1.2009 tilanteessa KVL -luokissa 1500-3000 
ajonlvrk, 3000-6000 ajon/vrkja >6000 ajonlvrk. 

Uusiopäällysteitä käytetään tiepiireissä vaihtelevasti, pääsääntöisesti kuiten-
kin vilkasliikenteisellä tiestöllä. Käytännön seurantaa niiden soveltuvuudesta 
eri tilanteisiin ei kuitenkaan ole systemaattisesti kerätty. Erityiskysymys onkin 
viime vuosina ollut, kuinka monta kertaa uusiopäällyste voidaan tehdä, en-
nen kuin tie joudutaan käsittelemään kokonaan uudella materiaalilla. Myös-
kään uusiopäällysteiden soveltuvuudesta vähäliikenteisille teille ei ole laajaa 
tutkimustietoa. 
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1.2 Tavoitteet 

Uudenmaan ja Hämeen tiepiirit halusivat selvittää mandollisuuksia uu-
siopäällysteiden käytön lisäämisestä kohteissa, joissa liikenteelliset olot ja 
päällystyshistoria ovat sellaiset, että uusiopäällysteitä kannattaa käyttää. 

Työn tavoitteena on tuottaa periaatteet, jonka perusteella tiepiirit voivat ohja- 
ta päällystysohjelmoinnin ja hankinnan yhteydessä uusiopäällysteen käyttöä. 

1.3 Työn sisältö 

Työssä selvitettiin Uudenmaan, Hämeen, Turun ja Kaakkois-Suomen tiepii-
rien uusiopäällysteiden käytön käytännötja niiden strategiset perusteet. Käy-
tiin keskusteluja ko. tiepiirien päällysteiden hankinnasta vastaavien asiantun-
tijoiden kanssa. Lisäksi lähestyttiin kyselyin ja haastatteluin kaikkia Tiehallin-
nolle päällystystöitä tekeviä urakoitsijoita. Lisäksi tutustuttiin muihin aiheesta 
Suomessa tehtyihin selvityksiin, jotka on lueteltu luvussa 5. 

Aineisto teknisiin analyyseihin hankittiin tierekisteristä. Analysoinnissa ver-
rattiin mm. erilaisten peräkkäisten toimenpiteiden (REM, MP/LTA ja näiden 
yhdistelmiä) vaikutusta urautumisnopeuteen. Lopuksi suoritettiin myös ta-
loudelliset analyysit, jossa tarkasteltiin eri toimenpiteiden vuosikustannuksia. 
Tulosten pohjalta on esitetty johtopäätökset ja suositukset uusiopäällystei-
den käytölle. 

2 KYSELYJEN JA HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 

2.1 	Kyselyjen sisältö 

Uusiopäällysteiden käytön nykytilaa ja mandollisia vaikutuksia tien pinnan 
ominaisuuksiin arvioitiin urakoitsijoille (Andament Oy, Destia Oy, Lemmin-
käinen lnfra Oy, NCC Roads Oy, Skanska Asfaltti Oy) ja tilaajille (Uusimaa, 
Turku, Kaakkois-Suomi ja Häme) toimitetun kyselykaavakkeen avulla sekä 
haastatteluin. Lisäksi tehtiin puhelinhaastattelu bitumitoimittaja Nynasille. 

Kyselyjen sisältö oli jaoteltu seuraaviin pääryhmiin: 

• Mikä on tiepiirienne nykykäytäntö uusiopäällysteiden käytölle? (vain 
tilaajille) 

• Pitäisikö uusiopintausmenetelmien (REM, URAREM) käyttöä nykyi-
sestä lisätä vai vähentää, miksi ja miten? 

• Pitäisikö uusiopäällysteiden laatuvaatimuksia muuttaa, jos niin mi-
ten? 

• Mitä rajoitteita vanhan päällysteen ominaisuudet saattavat aiheuttaa 
uusiopintausmenetelmien käytölle? 

• Mitä rajoitteita tien ominaisuudet saattavat aiheuttaa uusiopintaus-
menetelmien käytölle? 

• Mitä rajoitteita pääl lystys kohteen ominaisuudet saattavat aiheuttaa 
uusiopintausmenetelmien käytölle? 
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Seuraavissa luvuissa on esitetty haastattelujen ja kyselyjen tulokset ryhmi-
teltyinä. 

2.2 Yleistä uusiopäällysteiden käytöstä 

Tiehallinnon eteläisten tiepiirien toimintatavaksi on muodostunut käyttää uu-
siopäällysteitä urautuvilla pääteillä 1-3 kertaa peräkkäin. Uusiopäällysteiden 
käyttö on suhteellisesti lisääntynyt päällystysohjelmien kokonaismäärässä. 
Tähän tärkeimpänä syynä on menetelmien edullisuus verrattuna esim. mas-
sapintauksiin. Muutoin uusiopäällysteiden hyödyntämisessä ei ole tiepiireis-
sä viime vuosina tapahtunut merkittäviä muutoksia. 

Sekä urakoitsijoiden että tilaajien yleisin mielipide oli, että uusiopäällystettä 
ei voi käyttää kuin maksimissaan kaksi kertaa peräkkäin. Lisähuomiona to-
dettiin, että kannattaa harkita, onko uusiopäällysteen käyttö oikea vaihtoeh-
to, jos iäkkäällä päällysteellä on paljon vaurioita tai päällyste on erittäin har-
vaa. Vastauksista ilmeni, että oletuksena on yleisesti, että uusiopäällyste ei 
kestä yhtä hyvin urautumista kun uudesta materiaalista tehty massapinta-
us tai päällystelaatta. Tutkittua tietoa tai systemaattisia havaintoja ei näiden 
oletusten takana kuitenkaan ollut. 

Tilaajien näkemyksenä on, että uusiopäällysteiden käyttöä tulisi mieluum-
min vähentää nykyisestä kuin lisätä. Uusiopäällysteiden ei oleteta kestävän 
yhtä hyvin kuin esimerkiksi päällystelaatta ja toimenpiteessä on suurempi 
epäonnistumisen riski, erityisesti SMA -päällysteillä. 

Urakoitsijoiden näkemyksen mukaan uusiopäällysteet kestävät noin 15 - 
30 % vähemmän kuin massapintaus tai päällystelaatta. Kestävyyteen voi-
daan vaikuttaa huomattavasti, kun panostetaan esimerkiksi oikeiden elvytti-
mien valintaan. 

S 	
2.3 Työmenetelmään ja materiaaliin liittyvät havainnot 

Toimenpiteen toteuttamisessa uusiopäällystemenetelmällä on suurempi 
epäonnistumisen riski, kuin perinteisillä menetelmillä. Ilman näytteenot-
toa rakeisuuskäyrän ja sideainepitoisuuden kohdalleen saattaminen on 
vaikeaa. Jos rakeisuus jää liian karkeaksi tai massa liian kuivaksi, seura-
uksena on helposti päällysteen purkautumista ja reikiintymistä sekä me-
lutason nousua. Liian hienoksi jääneen rakeisuuden tai liian korkean si-
deainepitoisuuden seurauksena on päällysteen urautumisen nopeutumi-
nen ja mandollisesti ongelmia päällysteen liian pienen kitkan kanssa. 

• Päällysteen riittämätön lämmittäminen, liian kova levitysnopeus ja riittä-
mätön jyrsintäsyvyys ovat useimmin syynä levitystyössä syntyneille epä-
onnistumisille. 

• Päällysteen kuumentamisen yhteydessä ilmaan pääsevien savukaasujen 
terveysvaikutuksista ei ole ollut varmuutta. Työterveyslaitos tutkii parhail-
laan asiaa, ja siitä on raportti tulossa. Ennakkotietojen perusteella tulok-
sissa ei ole mitään hälyttävää. 

• Sideaine kovenee jokaisen kuumennuskerran yhteydessä, mikä johtaa 
päällysteen heikompaan kestävyyteen. 

• Mikäli päällysteessä on suuria ongelmia purkaantumisen kanssa, ei uu-
siopäällystemenetelmää suositella. 
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2.4 Kohteen ominaisuuksiin liittyvät havainnot 

• Poikkikaltevuusongelmia on esiintynyt 2-ajorataisilla teillä, jossa toimen-
piteet ovat kaistakohtaisia. Uusiomenetelmällä käsitellyn päällystyksen 
seurauksena kaistat "pyöristyvät" ja kaistojen väliin syntyy "kuoppa". On-
gelma korostuu, kun uusiomenetelmää toistetaan. 

• Uusiopäällystemenetelmä ei sovellu kapeille teille kookkaan kaluston ta-
kia. Laitteiden painon takia menetelmä ei myöskään sovellu kohteille, 
joilla on huono reunakantavuus. 

• Teiden risteysalueita tai muita pienalueita ei suositella päällystettäväksi 
uusiomenetelmillä. 

• Mitä paikatumpi päällysteen pinta on, sitä vaikeampi on hallita massan 
laatua, joten se soveltuu huonommin uusiokäyttöön. Näin on etenkin sil-
loin, kun paikkauksiin on käytetty valuasfalttia. 

• Sadevesikaivot tai muut päällysteen pinnassa olevat varusteet eivät si-
nällään estä uusiomenetelmän käyttöä, mutta ne pitää tietää ennakkoon, 
jotta asiaan voidaan varautua. 

• Uusiomenetelmää ei suositella kohteille, joissa on ohut päällystekerros. 
Riskinä on, että alemman kerroksen murskeet sekoittuvat uuteen pin-
taan. 

2.5 Uusiopäällysteiden hankinta 

Tuotannollisista syistä urakoitsijan näkemys on, että kohteen ehdoton 
minimi koko on 10 000 neliömetriä. Suositeltava minimikoko on 15 000 
neliömetriä. 
Uusiopäällysteurakkakoon tulisi olla 1 - 1,5 miljoonaa neliömetriä vuo-
dessa, jotta tuotanto olisi kustannustehokasta. 
U usiopäällysteet soveltuvat hyvin myös hankittaviksi useampivuotisissa 
urakoissa. 

ci 

. 
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3 AINESTON ANALYYSIT 

3.1 	Aineisto ja analyysimenetelmät 

REM-toimenpiteiden toimenpidehistoriaa tarkasteltiin tiepiirien osalta neljän 
edellisen toimenpiteen tietojen perusteella. Tutkittavina muuttujina olivat 
työmenetelmä, toimenpiteen päivämäärä, urautumisnopeus, uran yhtenäisen 
kuntoluokituksen mukainen huonokuntoisuuden raja-arvo ja keskimääräinen 
vuorokausiliikenne (KVL). 

Aineistoa analysoitiin vertailemalla eri toimenpideketjujen kestoikiä sekä 
urautumisnopeuksia eri KVL -luokissa. Aineisto käsiteltiin 100 metrin jak-
soissa. Kestoikäanalyyseissä tarkasteltiin neljää edellistä toimenpidettä, jois- 

• ta kolme ensimmäistä määrittivät jakson toimenpideketjun (esim. 
MP/REM/REM) ja viimeisen toimenpiteen toteutuspäivämäärä määritetyn 
toimenpideketjun kestoiän. Urautumisnopeusanalyyseissä määriteltiin kol-
men uusimman toimenpiteen perusteella toimenpideketju, jolle määriteltiin 
urautumisnopeudet kuntotietojen perusteella. Urautumisnopeusanalyysien 
yhteydessä määritettiin myös eri toimenpideketjujen keskimääräiset vuosi- 
kustannukset. 

Analyyseissä toimenpiteet jaettiin kahteen luokkaan: 

• Massapintaus (MP, LTA, MPKJ) 
• Uusiopäällyste (REM, ART) 

Muut työmenetelmät rajattiin analyyseistä pois, koska luokittelu haluttiin pi-
tää selkeänä ja osalla työmenetelmistä tiepiireillä on hyvin toisistaan poik-
keavat kirjauskäytännöt, jolloin ne eivät ole keskenään vertailukelpoisia. 

3.2 Analyysien tulokset 

Kestoikäanalyysit 

Kestoikäanalyyseissä toimenpideketjuja tarkasteltiin yhtenä kokonaisuutena, 
eikä niitä jaettu esimerkiksi KVL- luokkiin, jotta aineisto olisi riittävä neljän 
edellisen toimenpiteen tarkasteluihin erilaisilla toimenpideketjuilla. Tarkastel-
lut toimenpideketjut olivat: 

• Massapintaus, jossa nykyistä edellinen toimenpide on ollut MP, LTA 
tai MPKJ 

• Uusiopäällyste (REM), jossa nykyistä edellinen toimenpide on ollut 
REM tai ART ja sitä edellinen massapintaus. 

• Uusiopäällyste (REM/REM), jossa kaksi nykyistä toimenpidettä edel-
tävää toimenpidettä on ollut REM tai ART ja niitä on edeltänyt mas-
sapintaus 

• Uusiopäällyste (REM/REM/REM), jossa kolme nykyistä toimenpidettä 
edeltävää toimenpidettä on ollut REM tai ART 

Kun tarkasteltujen toimenpideketjujen uudelleen päällystämisajankohdat 
tunnettiin, niille voitiin laskea kestoiät. Kuvassa 2 on esitetty eri toimenpide-
ketjujen kestoikien jakaumakuva. Jakaumakuvasta nähdään päällystyskier- 
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tonopeudet eri toimenpideketjuille. Kuvasta voidaan havaita, että massapin-
tauksen jälkeen uudelleen päällystys tapahtuu uusiopäällysteitä myöhem-
min. Päällystyskierto kahteen kertaan uusiopäällystetyillä jaksoilla on keski-
määrin hieman lyhyempi kuin kerran uusiopäällystetyillä jaksoilla. Jaksot, 
joilla kolme edellistä toimenpidettä on ollut uusiopäällystämistä, päällyste-
tään merkittävästi muita toimenpideketjuja nopeammin. 

Eri toimenpide ketjujen kestoikäjakauma 

16 

14 

12 

10 	

. 

8 	10 

kestoikä (v) 

-Massapintaus -WsiopääUyste (REtt) -Wsopäätyste (Rv%/REtv1) -Wsiopääuyste (RuvVREM(v 

Kuva 2. Jakaumakuva päällystyskiertonopeuksista eri toimenpideketjuille. Jakaumat 
on sovitettu normaalUakaumaan. 

Urautumisnopeusanalyysit 

Urautumisanalyysien tarkastellut toimenpideketjut olivat: 

• Massapintaus, jossa viimeisin toimenpide on ollut MP, LTA tai MPKJ 
• Uusiopäällyste (REM), jossa viimeisin toimenpide on ollut REM tai 

ART ja sitä edellinen massapintaus. 
• Uusiopäällyste (REM/REM), jossa kahtena viimeisenä toimenpiteenä 

on ollut REM tai ART ja niitä on edeltänyt massapintaus 

Toimenpideketjujen urautumisnopeuksia tarkasteltiin KVL-luokittain. Tarkas-
teluissa olivat mukana KVL- luokat 1500-3000 ajon/vrk, 3000-6000 ajon/vrk 
ja > 6000 ajon/vrk. Näitä alhaisemmilla liikennemäärillä on vain vähän ai-
neistoa, joilla on tehty uusiopäällysteitä, joten ne rajattiin analyyseista pois. 
Lisäksi eri KVL -luokissa ei ollut riittävästi aineistoa kolmen peräkkäisen 
REM-toimenpiteen urautumisnopeuden analysointiin. 

Nykyiselle päällysteelle määritettiin laskennallinen kestoikä urautumisno-
peuden ja yhtenäisen kuntoluokituksen urasyvyyden huonokuntoisuuden ra-
jan perusteella. 

Kuvissa 3-5 on esitetty eri KVL-luokkien urautumisen perusteella lasketut 
kumulatiiviset kestoikäjakaumat. Taulukossa 1 on esitetty käsitellyn aineis-
ton urautumisen perusteella lasketut keskimääräiset kestoiät. 
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Taulukko 1. Ura utumisen perusteella lasketut keskimääräiset kestoiät KVL - 
luokittain. Taulukon arvot ovat vuosia. 

KVL-luokka 
Uusiopäällyste 

(REM) 
Uusiopäällyste 

(REM/REM) Massapintaus 
>6000 6 6 8 

3000-6000 7 7 9 
1500-3000 8 8 10 

Kuvien 3-5 ja taulukon 1 perusteella voidaan havaita vastaavanlainen ilmiö 
kuin toimenpidehistorian perusteella lasketuissa kestoi'issä. Molemmat ana-
lyysit tukevat yleistä käsitystä, että massapintaus kestää uusiopäällysteitä 
paremmin ja yhteen kertaan ja kahteen kertaan uusiopäällystetyt kohteet 
kestävät lähes yhtä hyvin. 

Eri toimenpideketjujen kumulatiivinen kestoikäjakaurm 
urautunisnopeuden perusteella (KVL 1500-3000) 

100 
90 
80 
70 
60 

9 50 
40 
30 
20 
10 

0 	2 	4 	6 	8 	10 	12 	14 

kestoikä (v) 

- Uusiopäällyste (REM) - Uusiopäallyste (REM/REM) —Massapintaus 

Kuva 3. Urautumisnopeuden perusteella laskettu kestoiän kumulatiivinen jakauma 
KVL- luokassa 1500-3000 ajon/vrk. 
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Eri toimenpideketjuje n kumulatiiv inen kestoikäjakauma 
urautunisnopeuden perusteella (KVL 3000-6000) 

100 

90 
80 

70 
60 

0 50 

40 
30 

20 
10 

0 
0 	2 	4 	6 	8 	10 	12 	14 

kestoikä (v) 

- - 
	--Uusiopäällyste (REM) —Uusiopaallyste (REM/REV» —ssapintaus 

Kuva 4. Urautumisnopeuden perusteella laskettu kestoiän kumulatiivinen jakauma 
KVL -luokassa 3000-6000 ajor,/vrk. 

Eri toimenpide ketjuje n kumulatiivinen kestoikäjakauma 
urautumisnopeuden perusteella (KVL> 6000) 

1! 

 OhI 6 8 10 	

12 	14 

kestoikä (v) 

—Uusiopäällyste (REM) —Uusiopäällyste (REMIREM) —Massapintaus 

Kuva 5. Urautumisnopeuden perusteella laskettu kestoiän kumulatiivinen jakauma 
KVL- luokassa >6000 ajon/vrk. 

Urautumisnopeuden perusteella laskettujen keskimääräisten kestoikien avul-
la tarkasteltiin eri toimenpideketjujen keskimääräisiä vuosikustannuksia. 
Taulukossa 2 on esitetty kuinka monta prosenttia pidempään massapintaus 
kestää verrattuna REM-toimenpideketjuihin eri KVL-luokissa. 

r 
L 
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Taulukko 2. Massapintauksen prosentuaalinen kestoikälisä veuattuna REM -
toimenpideketjuihin. 

KVL-Iuokka Vertailutoimenpide 
Massapintauksen 

kestoikälisä 

> 6000 
Uusiop3IIyste (REM) + 25 % 
Uusiopäällyste (REM/REM) + 29 % 

3000-6000 
UusiopääUyste (REM) + 21 % 
Uusiopäällyste (REM/REM) + 24 % 

1500-3000 
Uusiopäällyste (REM) + 17 % 
Uusiopäällyste (REM/REM) + 18 % 

Taulukossa 3 on esitetty eri toimenpiteiden kustannusanalyyseissa käytetyt 
neliöh innat. 

Taulukko 3. Kustannusanalyyseissa käytetyt toimenpiteiden neliöhinnat. 

Toimenpide Neliöhinta (€1m2 ) 

AB 16/20 REM 2.5 
AB16I100MP 4.8 
LJYR+ AB 16/1 00 LTA 5.8 
AB16/8OMPKJ 4.3 
SMA 11/20 REM 2.7 
SMA 16/1 00 MP 5.9 
LJYR+ SMA 16/1 00 LTA 6.9 
SMA 16/80 MPKJ 5.3 

Kustannusten ja kestoikien erojen perusteella voidaan arvioida eri toimenpi-
deketjujen vuosikustannusten suhdetta. Taulukossa 4 on esitettynä kuinka 
monta prosenttia kalliimpia muut toimenpiteet ovat verrattuna REM-
toimenpideketjuihin. 

Taulukko 4. REM-toimenpiteiden vuosikustannusten suhde muihin toimenpiteisiin 
KVL-luokittain. Taulukko kertoo montako prosenttia muut toimenpiteet 
ovat kalliimpia kuin REM-toimenpiteet. 

REM- LJYR+ SMA 
KVL-Iuokka toimenpideketju SMA 16/1 00 MP 16/100 LTA SMA 16/80 MPKJ 

U usiopäällyste 
(REM) + 65 % + 92 % + 48 % > 6000 Uusiopäallyste 

_________ (REM/REM) + 55 % + 81 % + 39 % 
LJYR+ AB 

__________ _____________ AB 16/1 00 MP 16/1 00 LTA AB 16/80 MPKJ 
Uusiopäällyste 

3000-6000 (REM) + 51 % + 82 % + 35 % 
U usiopäältyste 

_________ (REM/REM) + 46 % + 77 % + 31 % 
Uusiopäällyste 

1500-3000 (REM) +59% +92% +42% 
Uusiopäällyste 

_________ (REM/REM) + 58 % + 90 % + 41 % 
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Taulukossa 5 on esitetty eri toimenpiteiden vuosikustannukset KVL- luokit-
tain. 

Taulukko 5. En toimenpiteiden vuosikustannukset neliötä kohden KVL- luokittain. 

KLV-Iuokka 

€/vlm 2  
1500- 
3000 

3000- 
6000 >6000 

AB 16/20 REM, uusiopäällyste (REM) 0.30 0.37 0.42 
AB 16/20 REM, uusiopäällyste (REM/REM) 0.30 0.38 0.45 
AB 16/1 00 MP 0.48 0.55 0.61 
LJYR+AB 16/100 LTA 0.57 0.67 0.73 
AB 16/80 MPKJ 0.43 0.49 0.54 
SMA 11/20 REM, uusiopäällyste (REM) 0.32 0.39 0.45 
SMA 11/20 REM, uusiopäällyste (REM/REM) 0.33 0.41 0.48 
SMA 16/100 MP 0.58 0.68 0.75 

LJYR+ SMA 16/1 00 LTA 0.68 0.79 0.87 

SMA 16/80 MPKJ 0.53 0.61 0.67 

Vuosikustannusanalyysit tukevat ajatusta, että uusiopäällysteiden käyttö on 
aina taloudellisesti kannattavin vaihtoehto. Aineiston perusteella ei ollut 
mandollisuutta tarkastella useampaan kuin kahteen kertaan peräkkäin uu-
siopäällystettyjen kohteiden urautumisnopeuden perusteella laskettuja kes-
toikiä, joten analyysien perusteella ei voida ottaa kantaa tätä useamman uu-
siopäällystekäytön taloudellisuuteen. 

. 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Selvitys tukee yleistä käsitystä siitä, että uusiopäällyste ei kestä yhtä hyvin 
kuin uudesta materiaalista tehty massapintaus tai päällystelaatta. Käytössä 
olevan aineiston ja hintatietojen perusteella uusiopäällysteen käyttö on kui-
tenkin vuosikustannuksiltaan aina taloudellista, mikäli sen toteuttamiselle ei 
ole teknisiä tai muita rajoitteita. Näitä rajoitteita ovat esimerkiksi: 

• kaksi edellistä toimenpidettä on toteutettu uusiomenetelmällä 

• vanhan päällysteen pohjamassa on kovin vanhaa (>20 vuotta) 

• kohteen koko alle 12 000 neliömetriä (pienemmille kohteille voi käyt-
tää urapaikkausta) 

• vanhan päällysteen pinta on pahasti reikiintynyt ja purkautunut 

• tien leveys ei ole riittävä tai siinä on vain yksi ohut päällystekerros. 

Uusiopäällysteiden käytössä hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi tulisi 
vanhan päällysteen laadun selvittämiseksi aina tehdä riittävät laboratorioko-
keet, jotta se osataan elvyttää asianmukaisesti. 

Jatkoselvityksin pitäisi määrittää miten pohjamassaa tulisi tutkia, koska tällä 
hetkellä uusiomenetelmillä tehdyn massan ominaisuudet eivät ole riittävän 
hyvin hallinnassa. Lisäksi tienpintaan levitetyn uusiopäällysteen laadunval-
vontaa tulisi kehittää ja ohjeistaa tarkemmin. 
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