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Tiivistelmä 

VTT:n  tie-, geo-  ja liikennetekniikan  laboratorio  ja osa tiepiireistä  ovat 
mitanneet vuonna  1991 IRI-tasaisuuksia  noin  6700 mittauskilometriä (3350 
tiekilometriä).  Tämän aineiston perusteella selvitettiin eri tien toiminnallisten 
luokkien  ja  eri päällystetyyppien tasaisuutta tarkemmin kuin aiemmissa 
tutkimuksissa. Lisäksi selvitettiin alustan  ja levitystekniikan  vaikutusta 
päällysteen tasaisuuteen.  

Tien  tasaisuus huononee yleensä tien toiminnallisen luokan alentuessa (IRI 
 1,3  -  2,1 mm/rn).  Ero  on  selvä vasta kanden alhaisimman tieluokan osalla 

(kokooja-  ja yhdystiet). Päällystetyypeistä  selvästi epätasaisinta  on SOP (lAI 
2,8 mm/m). Tasaisimmat päällysteet  sen  sijaan ovat  AB  ja KAB (IRI  noin  1,4 
mm/rn). 

Levitystekniikalla  on  oma merkittävä vaikutuksensa päällysteen tasaisuuteen. 
Tasausautomatiikan käyttö parantaa tasaisuutta. Erityisen selvästi  se 

 vähentää lyhytaaltoista epätasaisuutta (alhainen poikkeamaindeksi  1,0 mm, 
1R14  oli  0,8 mm/rn).  Ilman tasausautomatiikkaa tehdyillä päällysteillä vastaavat 
arvot olivat  PI 1,6 mm  ja lRl4  0,9  mm/rn. Remixer-menetelmä  on  tasaisuuden 
kannalta erittäin hyvä  (1R14 0,7 mm/rn  ja  PI 0,4 mm). Rernixer-menetelmän 
etuna  on se,  että työ etenee keskeytyksettömästi  ja  pintaa tasataan  jo 
kuumennuksen ja jyrsinnän  aikana. 

Alustan tyypillä ei näytä olevan  kovin  suurta merkitystä lopullisen  pinnan 
 tasaisuuteen. Kuumennustasatuille alustoille tehdyt lopulliset  pinnat  olivat 

tasaisimpia (kauttaaltaan tehty kuumennustasaus: lAI  1,1 mm/rn, 1R14 0,7 
mm/rn  ja  PI 0,6 mm). Sitomaton, OS-karhittu  ja sementtistabiloitu  alusta olivat 
huonoimpia (sitomaton: IRl  1,6 mm/rn, 1R14 1,0 rnm/m  ja  PI 2,5 mm). 

Levitystyöryhmän amrnattitaidolla  on  merkittävä vaikutus lopputulokseen, 
kuten myös laitteiston kunnolla sekä  sillä,  että laitteita käytetään oikein. Kun 
tarkastellaan tasaisuuden jakautumista urakoittain,  on  havaittavissa selviä 
eroja, vaikka muiden muuttujien vaikutus pyrittäisiinkin poistamaan (tarkaste-
lussa mukana  vain  yksi tieluokka, päällystetyyppi  ja lyötapa).  Eri urakoissa lAI 
vaihtelee välillä  0,9  -  1,8 rnm/m, 1R14  välillä  0,6  -  1,0 mm/rn  ja poikkeamain-
deksi  välillä  0,2  -  1,5 mm. Tasausautornatiikan  käytöllä pystytään siis tasai-
suutta selvästi parantamaan. Lisäksi  on  syytä huolehtia siitä, että levitysryhmä 

 on  työnsä tasalla  ja levittimen perämies  tietoinen levittimen säätömandolli-
suuksista  ja  eri säätöjen vaikutuksesta lopputulokseen. 



Laadunarvostelussa  käytetään 1Rl4-arvoa sekä poikkeamaindeksiä. 1R14:ään 
vaikuttaa epätasaisuus, jonka aallonpituusalue  on 0,3 - 4 m.  Tämä tunnusluku 
ei kuitenkaan kuvaa niin hyvin tien palvelutasoa kuin IRI-arvo.  1R14-arvoa 
käytetään työn laadunarvostelussa, koska urakoitsijan mandollisuudet työllään 
vaikuttaa yli  4 m:n epätasaisuuksiin  ovat melko vähäiset. Käytössä olevat 
lRl4-vaatimusrajat muutamin täsmennyksin ovat kuitenkin  sen  verran tiukat, 
että sellainen tilanne, ettei palvelutaso täyty, vaikka lRl4-vaatimus täyttyisikin, 

 on  harvinainen. Mikäli lRl4:n tilalle halutaan ottaa IRI-arvo,  on urakoitsijalla 
 oltava mandollisuus korjata myös pitkäaaltoista epätasaisuutta  ja  näin päästä 

vaadittuun palvelutasoon. 

Tarkasteltaessa tasaisuuden  ja vaatimusrajojen ylitysmäärien  kehitystä  (laser- 
mittaukset) vuodesta  1984  ja  verrattaessa niitä vuoden  1991 lRl4-rajojen 
ylitysmääriin havaitaan, että tämän hetkiset vaatimusrajat ovat aiempiin  laser-
rajoihin  verrattuna hieman liian väljät. Tässä raportissa esitetään ehdotus 
uusiksi hieman tiukennetuiksi uusien päällysteiden tasaisuuden vaatimusrajoik

-si. Poikkeamaindeksin  rinnalle  I R14 -rajojen tilalle esitetään ehdotus  I RI - 
rajoista. 



Alkusanat  

Tutkimuksen  on  tilannut tiehallitus  ja yhdyshenkilönä  on  toiminut ylitarkastaja 
Reijo  Drama.  Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen  tie-,  geo-  ja liiken-
neteknilkan  laboratoriossa tutkimuksesta ovat vastanneet erikoistutkija Terhi 
Pellinen  ja  tutkija Vesa Laitinen, joka  on  myös laatinut tämän raportin. VTT:n 
osalta kenttämittauksista  on  vastannut tutkimusavustaja Onni  Kosonen ja 

 tulosten käsittelystä ATK-suunnittelija Antero Laajanen. Osan kenttämittauksis
-ta  ovat tiepiirit tehneet itse omilla palvelutasomittausautoillaan. 
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1  JOHDANTO  

Päällysteiden  tasaisuutta vuonna  1991  tehtyjen päällysteiden osalta  on 
 tarkasteltu kandessa VTT:n  tie-, geo-  ja liikennetekniikan  laboratorion 

tutkimusraportissa: Uusien päällysteiden tasaisuus 1991/13/ja Rakennettujen 
 ja perusparannettujen  teiden tasaisuus  1991 - 1992 /7/.  Tässä tutkimuksessa 

tarkastellaan kyseisen vuoden päällysteiden tasaisuutta vielä tarkemmin; 
tieluokittai  n  ja päällystetyypeittäi  n  tehtyä tarkastelua laajennetaan. Lisäksi 
tutkitaan, kuinka alusta  ja työtapa  vaikuttavat uuden päällysteen tasaisuuteen 
sekä muita tasaisuuteen mandollisesti vaikuttavia muuttujia. Aineistoa 
käsitellään  100  metrin keskiarvoina. 

Toisena  osa-alueena tutkimuksessa selvitetään IRI:n 1R14:n  ja poikkeamain-
deksin  soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin sekä sitä, minkä tyyppistä 
epätasaisuutta ne kuvaavat  ja,  minkä asioiden arvosteluun ne ovat soveltuvia 
tunnuslukuja. Erityisesti tarkastellaan sitä, olisiko lAi otettava käyttöön uusien 
päällysteiden tasaisuutta arvosteltaessa.  

Laser-tasaisuusmittauksia on  tehty vuodesta  1984  lähtien.  Laser-mittari laskee 
 laserin ja kiihtyvyysanturin  avulla määritetylle profiilille summautuvaa 

epätasaisuuslukua (cm/km), kun profiilia pitkin ajaa vakioitu  Bump Integrator 
 ajoneuvo  32 km/h.  Vuonna  1991  siirryttiin tasaisuusmittauksissa käyttämään 

VTT:  n  kehittämää palvelutasomittaria, joka tuottaa epätasaisuudelle kan-
sainvälisen tunnusluvun; IRI-arvon (auton toimintaperiaate  ja tRI -määritelmä 

 on  esitetty seuraavassa luvussa). VTT teki vuonna  1991 kalibroinnin Laser- 
ja IRI -arvojen välille. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vuoden  1989 Laser-
tasaisuusaineistoa  ja  vuoden  1991 tRI -aineistoa. Aineistoja vertaamalla 
selvitetään tasaisuuden jakautumat  ja vaatimusrajojen ylitysprosentit kyseisinä 

 vuosina sekä verrataan arvonmuutoskäytäntöä. Lisäksi tarkastellaan tasai-
suusrajojen muutoksia  ja,  mitä vaikutuksia poikkeamaindeksillä  on  arvon- 
muutoksiin. Tarkoituksena  on  pohtia, ovatko tällä hetkellä käytössä olevat 
vaatimusrajat tarkoituksenmukaiset. 

IRI -mittauksia tehtiin vuonna  1991  yhteensä noin  6680 km (3340 tiekilometriä, 
 molemmat kaistat mitattiin) VTT:n sekä tiepiirien mittausautoilla. Käsiteltävä 

vuoden  1989 laser-mittausaineisto on  laajuudeltaan noin  3420 km.  

Alla  on  esitelty tarkasteluissa käytetty alustatyyppi-  ja työtapajaoittelu  sekä 
alustoista taul ukoissa käytettävät lyhenteet: 
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JOHDANTO  

Alustatyypit: 
	 Lyhenne: 

- tasaamaton  sidottu alusta 	 - tasaamaton 
- massatasaus  kauttaaltaan 	 - tasattu 
- massatasaus  paikoittain 	 - paikoitt.  tas. 
- laatikkojyrsintä 	 - laatikkojyr. 
- tasausjyrsintä  paikoittain 	 -  tas. jyr. paik. 
- tasausjyrsintä  kauttaaltaan 	 - tasjyrs. 
- kuumennustasaus  kauttaaltaan 	 -  TASK 
- kuumennustasaus  paikoittain 	 -  TASK paikoitt. 
- sitomaton  alusta 	 - sitomaton 
- sementtistabilointi 	 - sementtistab. 
- karhittu öljysora 	 -  ÖS-karhinta 

Tyätapajaoittelu = levitystekniikkatyypit: 
-  normaali levityskalusto ilman tasausautomatiikkaa 
- normaali levityskalusto tasausautomatilkan kanssa 
- remixer-laitteisto. 
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2 IRI-MITTAUSMENETELMA JA  TASAISUUS 
VAATIMUKSET  

IRI -mittauksia tehdään VTT:n  tie-, geo-  ja liikennetekniikan  laboratorion  ja 
instrumenttitekniikan  laboratorion kehittämällä PTM-mittausautolla, jolla 
voidaan mitata teiden urasyvyyttä  ja  tasaisuutta. VTT:llä  on  myös ns. lRi -auto, 

 jolla voidaan mitata  vain  teiden tasaisuutta. Kaikki autot  on  rakennettu siten, 
että ne mittaavat teknisesti samalla tavalla samoja muuttujia  ja  ovat 
keskenään vertailukelpoisia. 

Tasaisuustiedon  keruu päällysteen pinnasta tapahtuu palvelutasomittariin 
(PTM-auto) asennetun  laserkameran ja kiihtyvyysanturin  avulla.  Laserilla 

 mitataan tien  pinnan ja korin  välistä etäisyyttä  ja kiihtyvyysanturilla korin 
pystysuuntaista  liikettä. Mittaustiheys  on 40 mm. Mittaustiedoista  lasketaan 
tien pituussuuntainen profiili  32 cm:n  välein. Uramittauksessa käytetään lisäksi 
leveydeltään säädettävissä olevaa uramittauspalkkia, jossa  on 15 ultraää-
nianturia. PTM -autossa käytetään lisäksi visuaaliseen havainnointiin perus-
tuvaa manuaalista vaurionkartoitusnäppäimistöä. IRI-autossa ei ole uramit-
tauspaikkia, joten  sillä  ei voi mitata urasyvyyksiä. 

Mittausnopeus  voi vaihdella välillä  30 - 90 km/h,  mutta tulokset ovat 
nopeudesta riippumattomia. Jokainen mittaus sidotaan tierekisterin osoitejär-
jestelmään. Tieltä lasketaan keskiarvot  ja keskihajonnat (IRI,  Pi) 100  metrin 
jaksoissa. Lisäksi lasketaan  koko tieosalle  vastaavat tiedot. Tässä raportissa 
käsitellään lRl-arvojen  100:n  metrin keskiarvoja. 

Mandollisista ulkopuolisista tekijöistä aiheutuvat virheelliset tulokset hylätään 
 ja  mittaukset uusitaan, mikäli hylätyllä tuloksella  on  merkitystä kokonaisuu-

teen. Sateella tienpinnan lätäköityessä ei mitata. Mittaustulokset  on  saatavissa 
välittömästi mittauksen päätyttyä sekä paperilla että tietokonelevykkeillä. 

PTM -autoja oli tämän tutkimuksen käsittävien mittausten aikana käytössä  5 
kpl: VTT:llä  yksi, Uudenmaan  ja  Turun tiepiireillä yhteisessä käytössä yksi, 
Hämeen  ja  Vaasan piireillä yksi yhteinen, tiehallituksella yhdessä Kainuun  ja 

 Lapin  piirien kanssa yksi sekä Keski-Pohjanmaalla yhdessä Oulun piirin 
kanssa yksi. Suuri  osa mittauksista  tehtiin VTT:n lRi-autolla. Kaikki mittarit 
ovat VTT:n suunnittelemia sekä rakentamia. 

Mittaukset tuottavat seuraavat tulokset (LAATU-ohjelma): 

- pituussuuntainen  tasaisuus (IRI) 
- suodatettu pituussuuntainen  tasaisuus (lRl4) 
- pituusprofiilin poikkeamaindeksi  (Fl) 
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-  maksimi-  ja  minim ipoikkeamat paalulukuineen 
- maksimikiihtyvyys  ja sen paaluluku 
-  10 mm  suuremmat poikkeamat paalulukuineen 
-  raja-arvojen ylitykset 
- ylityksistä  määräytyvät arvonalennusprosentit 
- mittausnopeus 
-  mitattu matka 

Pituussuuntaisen  tasaisuuden tunnusluvun (lAI) laskenta perustuu  laser- 
kameralla  ja kiihtyvyysanturilla tuotettuun  tien pituusprofiiliin. Pituusprofiiliin 
sijoitetaan laskennallisesti kulkemaan vakionopeudella  (80 km/h)  etenevä 
määrätyillä  rengas-,  jousi-  ja iskunvaimennusominaisuuksilla  varustettu 
neljännesauto. Tämän standardiajoneuvoneljänneksen  korin ja  pyörän välisistä 
pystysuuntaisista liikkeistä lasketaan jousitetun  ja jousittamattoman massan 

 välinen liike. IRI-arvo  on pystysuuntainen  liike pituusyksikköä kohti  ja sen 
 yksikkö  on mm/rn tai rn/km. 

Neljännesajoneuvon  ominaisuudet  ja pituusprofiilin taaj uusvastekäyrä  on 
 esitetty kuvassa  1. Kyseisillä  ominaisuuksilla varustettu ajoneuvo reagoi 

käyrän osoittamilla painokertoimilla eri taajuuksiin. Huippuarvot  1,5  ja  10 Hz 
 vastaavat auton rungon  ja  pyörän ominaisvärähtelytaajuuksia. Laskennassa 

käytettävällä ajonopeudeila  80 km/h taaj uuksien huippuarvot  vastaavat 
aallonpituuksia  15  ja  22 m. RI -luku kuvaa epätasaisuutta, jonka aallonpituus- 
alue  on  noin  0,3 - 30 m. 

1R14-arvo vastaa IRl-arvoa, mutta siitä  on suodatettu  pois arvoa  5,5 Hz 
 pienemmät taajuudet. Tästä syystä aallonpituudeltaan  4 m pidemmät 

 epätasaisuudet eivät vaikuta  1R14-arvon suuruuteen  (kuva  1). 1R14 on  laadittu 
kuvaamaan  u rakoitsijan levitystyön  laatua. 

Poikkeamaindeksi määritetään  asettamalla mitattuun pituusprofiiliin laskennalli-
sesti  5,12 m  pitkä leikkaava oikolauta,  jota  siirretään  32 cm  välein eteenpäin. 
Koska oikolauta  on profillia leikkaava,  ei päällysteen pinnalta tehdyillä 
perinteisillä oikolautamittauksilla saada yleensä samoja poikkeama-arvoja. 
Jokaisesta laudan asemasta määritetään minimi-  ja maksimipoikkeamat. 

 Jokaisella  100 m  osuudella kertyneet  2 mm  suuremmat poikkeamahavainnot 
luokitellaan  1 mm luokkavälein  ja  eri poikkeamaluokkiin kertyneiden havainto-
jen yhteislukumäärät kerrotaan luokkakohtaisilla painokertoimilla. Näin saadut 
painotetut luokkaluvut lasketaan yhteen  ja tulos  on  kyseisen  100 m  jakson 
poikkeamaindeksi  (PI). Poikkeamaindeksi on  sitä suurempi, mitä enemmän 
oikolautatasosta esiintyy suuria poikkeamia. Leikkaavan oikolaudan toiminta-
periaate  on  esitetty kuvassa  2. 
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Poikkeamaindeksin laskukaava  on  esitetty  alla:  

PI  =  (1/45)  * 1km23 +  (2/45)  * lkm34 +  (3/45)  * 1km45 +  (4/45)  * 1km56 +  (5/45) 
 * Ikm67 +  (6/45)  * lkm78 +  (7/45)  * lkm89 +  (8/45)  * lkm9lO +  (9/45)  * lkmylo. 

Kaavassa  esiintyvät poikkeamaluokat: 
1km23 =  välin  2  -  3 mm  havaintojen lukumäärä, 1km34 =  välin  3  -  4 mm 

 havaintojen lukumäärä 
lkmylo  yli  10 mm  havaintojen lukumäärä. 

jousitetun  
I  tu massa  I  

k2k 5/m5  tyma Zt 	lineaa- 
iskunvumen- 	I 	-mu/ms  
fin 	C 

ma ton mass m0 	

C  cs/rnsJ  

massan 	
klkt/ml 

rjouS 	

lineaarijousl  

jousi ttamat- 
tomun  massan  
siirtymä  

tt  
lu  

I—I  
profillin 	b 	kiinteä  kos- 
syöttö 	ketuspi tuus 

y(x) 	b 

C 
0 

C, 

C 
0 

C 

E  

I 	I 	 rrcquaicy - liz  

I ----------------------------------------------  'RI 
L -------------------------------------- 1R16 

IR14 

Kuva  1.  Standardiajoneuvoneljänneksen  laskennallinen malli  ja  pituusprofiilin 
taajuusvastekä  yra.  
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PULLYSTEEN  PINTA 

MIN 

0.0 in 	 4.8 in 	 9.6 m  

Kuva  2.  Leikkaa  van oikolaudan  toimintaperiaate  pituusprofiilissa (polk-
keamaindeksin määritys).  Kustakin  oikolaudan  asemasta  (siirros  32 cm:n 

 välein)  määritetään minimi-  ja  maksimipoikkeama  4 cm:n  välein.  Poikkeamain-

deksin määritykseen  käytetään  maksimipoikkeamaa. 

Päällysteil  le  asetetut tasaisuusvaatimukset  on  laadittu vastaamaan teiden 
toiminnallista luokitusta; mitä korkeampiluokkainen  tie  sitä tiukempi  on tasai-
suusvaatimus.  

Taulukossa  1 on  esitetty Tiehallituksen asettamat  1R14-tasaisuusvaatimukset 
laadunvalvontaa  varten uusille päällysteille vuonna  1991/12!  ja  taulukossa  2 

 vuonna  1992 /17/. Vaatimusrajoissa  otetaan huomioon tien toiminnallinen 
luokka sekä päällystetyyppi. Näitä vaatimuksia sovelletaan  100  metrin keskiar-
voihin. Taulukossa  3 on  esitetty vastaavasti uusien päällysteiden vaatimusrajat 

 laser-tasaisuuksille 1990 /18/.  Taulukossa  4 on laser-  ja IRI-epätasaisuuksien 
 suurimmat sallitut arvot tieluokittain. IRI-rajat  on  muutettu  laser-rajoista 

kalibroinnin avulla  /11,20/. 

Laser-mittausten osalta käytetään vuoden  1990  laatuvaatimuksia, vaikka 
käsiteltävä aineisto onkin vuodelta  1989.  Näin toimitaan siitä syystä, että 
jaoittelu vuoden  1 989 vaatimuksissa  perustuu tienopeuden mukaiseen 
jaoitteluun eikä tien toiminnalliseen luokkaan. Lisäksi päällystetyypeittäinen 
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jaoittelu  poikkeaa selvästi myöhemmistä jaoitteluista eikä  se  edes sisällä 
kaikkia päällystetyyppejä (ABE, SMA). 

Taulukko  1.  Tiehallituksen vaatimusrajat  uusien päällysteiden tasaisuuden 
arvostelemiseksi IRI-mittauksena vuonna  1991 /12/.  

Mo  + 	Mol Vt  + 	Kt  Muut 

Pääl-  1R14 Pi 1R14 PI 1R14 pi  
lyste mm/rn  mm mm/rn  mm mm/rn  mm 

ABE,-  1,2 4,0 1,3 5,0 1,4 6,0 
SMA  1,1 3,0 1,2 3,5 1,3 4,0 
AB,VA  1,3 5,0 1,4 6,0 1,5 7,0 
BS - -  1,2 5,0 1,3 6,0 
KAB - -  1,4 8,0 1,5 10,0 
OS  - - - -  2,5 40,0 
Sop  

Taulukko  2.  Tiehallituksen vaatimusraja  t  uusien päällysteiden tasaisuuden 
arvostelemiseksi IR/-mittauksena vuonna  1992 /17/.  

Mo  + 	Mot  Vt  + 	Kt  Muut 

Pääl- lRi4  PI 1R14 PI 1R14 PI  
lyste mm/rn  mm rnrn/m  mm mm/rn  mm 

ABE  1,2 4,0 1,3 5,0 1,4 6,0 
AB,SMA  1,0 3,0 1,1 3,5 1,2 4,0 
BS 1,3 5,0 1,4 6,0 1,5 7,0 
KAB - -  1,1 4,0 1,2 5,0 
OS  - -  1,4 7,0 1,4 9,0 
SOP - - - -  2,5 40,0 
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Taulukko  3.  Tiehallituksen vaatimusrajat  uusien päällysteiden tasaisuuden 

arvostelemiseksi  laser-mittauksena  vuonna  1990/18/.  

Päällyste  Mo  +  Mol -tiet Valta-  ja kantatiet  Muut tiet 

ABE, SMA  110 130 150 
AB,VA  100 120 140 
BS 120 140 160 
KAB -  120 140  
ÖS  -  140 160  

Taulukko  4. Laser-  ja  IRI-epätasaisuuksien  suurimmat sallItut arvot  /20/.  

Tieluokka  Nopeus-  
rajoitus 

Laser 
(cm/km) 

IRI 
 (mm/m) 

Moottoritiet  120 125 2,0 
Päätiet  100 170 2,5 
Seudulliset  tiet  80 230 3,2 
Kokoojatiet  70 280 3,7 
Yhdystiet  60 300 3,9  

Taulukossa  5 on  esitetty vuoden  1990 tasaisuusrajat muunnettuna 1R14-epä-
tasaisuusl uvuiksi. Tasaisuusvaatimusrajat on  laadittu  laser-  ja  I RI  -mittausten 
välisten kalibrointien perusteella vastaamaan aiempia  laser-tasaisuusrajoja 
/10/.  Taulukkoa sovelletaan  100  metrin keskiarvotuloksille. Kalibrointikaava  on 

 esitetty  alla  (kaava  1). 

y= e2'850  * 	 (1)  

jossa  y on  ennustettu  1R14-arvo  laser-epätasaisuusarvolla xja  eon 2,71 828... 
Kalibrointikäyrä laser-mittaustuloksista RI4-arvoiksi on  esitetty liitteessä  1. 
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Taulukko  5.  Tiehallituksen  laser-vaatimusrajat  uusien päällysteiden tasaisuu-
den anioste/emiseksi vuonna  1990  muutettuina kalibroinnin  avulla  1R14-
arvoiksi  /10/.  

Päällyste  Mo  +  Mol -tiet Valta-  ja  kantatiet  Muut tiet 

ABE, SMA  1,01 1,12 1,22 
AB, VA 0,95 1,06 1,17 
BS 1,06 1,17 1,27  
KAB -  1,06 1,17 
OS  -  1,17 1,27  
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3  TASAISUUS TIEN TOIMINNALLISEN LUOKAN 
MUKAAN 

Tasaisuutta tarkasteltiin tien toiminnallisen 'uokan mukaan tarkemmin 
jaoiteltuna kuin aiemmissa tutkimuksissa. Taulukossa  6  ja  kuvassa  3 on 

 esitetty IRI,  1R14  ja poikkeamaindeksi  tien eri toiminnallisissa luokissa. Lisäksi 
taulukossa  on  esitetty aineiston lukumääräjakautuma. 

Taulukko  6. Päällysteen  tasaisuus tien eri toiminnallisissa luokissa  (koko 
 aineisto  6676 km). 

Tieluokka  km IRI  1R14 PI  

Moottoritie  189 1,26 0,84 0,70 
Moott.Iiik.tie  135 1,39 0,97 0,95  
Valtatie  1399 1,28 0,74 0,66 
Kantatie  836 1,38 0,76 0,75 
Seudull.  tie 1559 1,46 0,79 0,91 
Kokoojatie  1245 1,60 0,89 1,40 
Yhdystie  1313 2,11 1,21 5,08 

MOOTT.T. 	VALTATIE 	SEUD.TI  E 	YHD.TI  E  

Kuva  3.  Tasaisuus tien eri toiminnallisissa luokissa. 
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Päällysteen  tasaisuus huononee tieluokan alentuessa lukuun ottamatta 
moottori-  ja moottoriliikenneteitä,  joilla aineisto koostuu pääasiassa ABE-
päällysteistä. Näillä päällysteillä lRl4-  ja poikkeamaindeksiarvot  ovat selvästi 

 AB-päällysteitä  suurempia. Moottoriliikennetien huono tasaisuus johtuu 
yhdestä epätasaisesta ABE-tiestä  (38 km).  Tällä tieosuudella kaikki tunnuslu-
vut olivat korkeita (IRI  1,58 mm/rn, lRl4 1,12 mm/rn  ja  PI 1,55 mm).  Mitään 
muuta selitystä kuin ABE -massa  kohteen huonolle tasaisuudelle ei aineistosta 
ole löydettävissä (alusta oli kauttaaltaan tasattu  ja levittimessä  käytettiin 
tasausautomatiikkaa). Suuri IRI-arvo selittyy ABE-päällysteen suurella 
osuudella sekä osin myös  sillä,  että  tie on  mandollisesti alunperinkin ollut 
epätasainen. 

Yhdystien  osalla suuri poikkeamaindeksi muihin tieluokkiin verrattuna selittyy 
 sillä,  että yhdysteiden päällysteistä yli  20 % on SOP-päällysteitä,  joilla  on  aina 

korkea poikkeamaindeksiarvo. 

Taulukossa  7  tarkastellaan esimerkinomaisesti otosta, jossa aineistona ovat 
normaalit  AB-päällysteet  tehtynä tasaamattomalle alustalle. Tämän tarkastelun 
mukaan valta-,  kanta- ja seudullisten  teiden tasaisuudessa ei ole suurta eroa. 
Vasta näitä alemmilla tieluokilla tasaisuus alenee merkittävästi. Moottoritien 
osalla aineisto  on  niin pieni, ettei  sen  perusteella voi tehdä johtopäätöksiä. 

Taulukko  7.  Tasaisuus eri tieluokissa, kun tarkastelussa tasaamattomalle 
alustalle tehty normaali  AB  ilman remixer-töitä (yhteensä  1148 km).  

Tieluokka  km IRI lRl4  PI  

Moottoritie  3 1,28 0,95 1,42 
Moott.liik.tie - - - -  

Valtatie  284 1,36 0,75 0,56 
Kantatie  347 1,46 0,77 0,60 
Seudull.  tie 246 1,44 0,71 0,49 
Kokoojatie  84 1,77 0,83 1,27 
Yhdystie  184 2,20 0,92 2,16 
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4  TASAISUUS  PÄÄLLYSTETYYPIN  MUKAAN 

Taulukossa  8  ja  kuvassa  4 on  esitetty tasaisuus päällystetyypeittäin. 
Lisäyksenä aiempien tutkimusten tarkasteluihin tässä  on  eritelty  SMA 
(splittmastixasphalt = kivimastiksiasfaltti) sekä kuumana  (ÖSK)  ja  kylmänä  
(OS)  tehty öljysora. 

Taulukko  8. Päällysteen  tasaisuus eri päällystetyyppien välillä  (koko  aineisto 
 6678 km).  

Päällyste  km lAI lR14  Pi 

ABE  630 1,35 0,91 1,16 
SMA  80 1,40 0,87 1,50 
AB 3222 1,45 0,73 0,65 
BS 76 1,82 1,12 2,61 
KAB  769 1,42 0,76 0,98 
ÖSK  529 1,81 1,01 2,14 
OS 1062 1,61 1,04 1,82 
SOP 310 2,81 1,91 15,11 
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Kuva  4.  Tasaisuus päällystetyypin mukaan. 
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Selvästi tasaisimmat päällysteet saadaan  AB-  ja KAB-massoista (IRI4 ja  Pi). 
 Selvästi epätasaisimpia olivat  SOP-päällysteet (sorapintaus)  ja sen  jälkeen 
 BS.  Myös öljysorapäällysteet olivat selvästi muita epätasaisempia. Tämä 

johtuu suurelta osalta siitä, että öljysoraa käytetään lähes poikkeuksetta  vain 
 alempiluokkaisilla  teillä. Kuurnana  ja  kylmänä tehdyn öljysoran tasaisuuden 

välillä ei ollut suurta eroa. AB:n tasaisuutta parantaa hieman  se,  että tässä 
aineistossa remixer-päällysteet luokitellaan  AB-päällysteiksi.  Jos  remixerin 

 osuus (noin  740 km)  aineistosta poistetaan, ovat AB:n tunnusluvut seuraavat: 
lAI  1,50  mm/rn, IRl4  0,75  mm/rn  ja  PI 0,73 mm,  eli ne hieman kasvavat. 
Remixer-päällysteitä kannattaneekin jatkossa käsitellä omana päällysteluokka-
naan, vaikka tasaisuusvaatimukset olisivatkin samat kuin  AB-päällystelIä. 

ABE-päällysteiden levitettävyys  on  laboratoriokokeiden  mukaan lähes  50  % 
 alhaisempi kuin  AB-massoilla  /14/.  ABE-päällysteen  tasaisuus oli noin  20  % 
 AB-päällysteen  tasaisuutta huonompi  (1R14-arvo). ABE-päällysteiden IRI-arvo 
 on  puolestaan erittäin pieni. Tämä johtunee siitä, että  ko.  kohteiden tien  koko 

 rakenne  on  onnistunut  ja  tasainen (ei painumia tms.). Mitatuista ABE-
päällysteistä oli  15  % moottoriteillä.  Muiden päällystetyyppien osalla IRI-arvot 
korreloivat hyvin  1R14-arvojen kanssa.  On  otettava huomioon, että lRi  ja lRl4 

 kuvaavat eri asioita. IRI kuvaa epätasaisuutta aallonpituudella  0,3  -  30 m  ja 
lRl4  aallonpituudella  0,3  -  4 m.  iRi-arvoon vaikuttavat tässä käsiteitävien 
muuttujien lisäksi voimakkaasti  koko tierakenteen  epätasaisuudet kuten kanta-
vuuden  ja pohjarnaan  laadun vaihteluista aiheutuvat painumat. iRI4 kuvaa 
epätasaisuutta, joka riippuu pääasiassa päällystetyypistä, työtekniikasta  ja 

 työn teon huolellisuudesta (luku  5).  

SMA-massan levitettävyys  ei iaboratoriokokeiden mukaan eroa juuri lainkaan 
 AB-massasta  /14/.  Tältä pohjalta asiaa tarkastellen SMA:n suuri epätasaisuus 

vaikuttaa erikoiselta  (1R14 15  % AB:a  huonompi). Etenkin poikkearnaindeksi 
oli SMA:lla suuri. Näistä päällysteistä oli tosin yli  90  %  tehty levityskalustolla, 
jossa ei ollut tasausautornatiikkaa. Tasausautomatiikan puute näyttää 
vaikuttavan erityisesti poikkeamaindeksiä suurentavasti eli pieniaaltoista 
epätasaisuutta lisäävästi (luku  5).  SMA:n  päälle levitetään yleensä myös 
pilsteytys, mikä saattaa kohottaa poikkeamaindeksilukemaa. SMA:n 
tiivistyksessä käytetään normaalisti kumipyöräjyrä-valssijyrä-valssijyrä-  tai 

 valssijyrä-täryjyrä-valssijyräyhdistelmää.  Vuonna  1992 on  kumipyöräjyrän 
 käytöstä lähestulkoon luovuttu.  Koko  päällystysprosessia  suunniteltaessa  on 

 otettava huomioon, että SMA:n Ievitettävyys  ja tiivistettävyys vaikeutuvat 
 merkittävästi, mikäli  massa  on  työstettäessä  liian kylmää. 

Kuumana (OSK)  ja  kylmänä  (OS)  tehdyn öljysoran välillä ei ollut eroa lRI4- 
arvossa, mutta poikkeamaindeksi  ja IRI-arvo olivat kuumaöljysoralla yli  10  % 

 korkeampia kuin kylmänä tehdyllä. Öljysorat  on  kaikki levitetty ilman 
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tasausautomatiikkaa.  Myöskään alustassa ei ollut eroja: kumpikin  öl-
jysoratyyppi  on  tehty pääasiassa tasaamattomalle, sitomattomaile alustalle  tai 
karhitulle öljysoralle  suunnilleen samassa suhteessa. Tieluokkajakautuman-
kaan osalla ei ollut eroja, vaan molemmat öljysoratyypit  on  tehty lähestulkoon 
pelkästään seudullisille  tai  sitä aihaisemmille tieluokille. Kuumat  ja kylmät 
öljysorat  on  luonnollisesti tehty eri urakoissa, joten levitystyöryhmien 
ammattitaito  on  saattanut vaikuttaa tasaisuuseroihin. Mitään muuta selvää 
syytä tasaisuuseroille kuumana  ja  kylmänä tehtyjen öljysorien välille ei ole 
tästä aineistosta löydettävissä. 
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5  TYÖTAVAN  VAIKUTUS  PAALLYSTEEN 
 TASAISUUTEEN 

Taulukossa  9  ja  kuvassa  5 on  esitetty levitystyötekniikan vaikutus päällysteen 
tasaisuuteen. Tässä yhteydessä rajoitutaan verrattain suppeaan työmenetel-
mäjaoitteluun. Menetelmät  on  jaettu kolmeen ryhmään. Ensimmäiseksi  on 

 kyseessä normaali levityskalusto ilman tasausautomatiikkaa, toisena  ta-
sausautomatiikan  kanssa  ja  kolmantena erotellaan erikseen Remixer-
laitteistolla tehdyt työt. 

Remixer-laitteiston avulla saadaan selvästi tasaisempaa päällystettä, kuin 
käytettäessä perinteistä menetelmää. Remixer-menetelmän avulla näytettäisiin 
pystyttävän vaikuttamaan myös epätasaisuuksiin, joiden aallonpituus  on  yli  4 
m  (hyvä IRI-arvo). Tasausautomatiikan käytön kanssa saadaan tasaisempaa 
päällystettä kuin ilman sitä (alhaisempi  1R14  ja  PI).  Etenkin poikkeamaindeksi 
alenee selväsi eli hyvin lyhytaaltoinen epätasaisuus,  nk. nypytys,  vähenee 
automatiikan avulla. IRI-arvo  on  puolestaan suurempi tässä aineistossa 
käytettäessä automatiikkaa kuin ilman. Tämä  on  kuitenkin ymmärrettävää, 
koska levitystekniikan avulla ei voida vaikuttaa  kovin  paljon yli neljän metrin 
epätasaisuuksiin muuten kuin käyttämällä pitkää ohjainsuksea (yli  10 m)  eikä 
tällaisia tienpäällystystöissä toistaiseksi  kovin  usein käytetä. Tässä tapaukses-
sa kohteilla, joilla  on  suuri IRI-arvo,  on  alunperinkin todennäköisesti ollut 
enemmän pitkäaaltoista epätasaisuutta. Tasausautomatiikkaa käytettiin 
suhteellisesti enemmän korkealuokkaisilla teillä. 

Taulukko  9.  Päällysteen valmistustekniikan  vaikutus tasaisuuteen  (koko 
 aineisto  6442 km).  

Työtapa  km IRI  1R14 PI 

Norm. lev.kal. 4170 1,53 0,90 1,61 
tas.autom.  

Norm. lev.kal. 1528 1,64 0,81 0,99 
+ tas.autom. 

Remixer-  744 1,14 0,65 0,38  
laitteisto 
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Kuva  5.  Työta  van  vaikutus tasaisuuteen  (koko  aineisto).  

Taulukossa  lo on  esitetty tulokset otoksesta, jossa ovat mukana valtateiden 
 AB-päällysteet,  jotka  on  tehty tasaamattomalle alustalle. Erot eri levitysteknii-

koiden välillä eivät ole yhtä suuria kuin  koko  aineistossa lR14:n  ja Pi:n  osalla 
mutta kuitenkin selviä. 

Tämänkin tarkastelun mukaan remixer-laitteistolla pystytään vaikuttamaan 
myös epätasaisuuksiin, joiden aallonpituus  on  yli  4 in.  Remixer-tekniikalla 
tehtävän päällysteen hyvään tasaisuuteen vaikuttaa työn keskeytyksetön  ja 

 tasainen eteneminen sekä  pinnan  tasaus kuumentamalla  ja jyrsimällä. 

Lyhtyaaltoista  epätasaisuutta,  nk. nypytystä  voidaan vähentää (poikkeamain-
deksiä pienentää) käyttämällä levittimen palkin edessä kierukkalaatikossa 
massamäärän tunnistimia (variksenjalkoja = melakytkimiä), jotka ohjaavat 

 massan  syöttöä säätelemällä levittimen elevaattoreita  ja kierukoita.  Tällöin 
massamäärä palkin edessä saadaan pidettyä tasaisena. 

Normaalilla levityskalustollakin päästään nykyistä vielä parempaan tasaisuu-
teen,  jos levitystyö  on  keskeytymätöntä  eli autot vaihtuvat levittimen edessä 
lennossa levittimen pysähtymättä. Levittimen teknisten mandollisuuksien 
tunteminen  ja käyttötaito  kuten myös tasausautomatli kkalaitteistot auttavat 
hyvään lopputulokseen pääsemisessä. 
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Taulukko  10.  Päällysteen valmistusteknilkan  vaikutus tasaisuuteen  (AB
-päällysteiset  valta tiet tasaamattomalle alustalle,  429 km).  

Työtapa  km IRI lRl4  PI 

Norm. Iev.kal. 250 1,37 0,78 0,59 
tas.autom.  

Norm. lev.kal. 33 1,33 0,71 0,47 
± tas.autom. 

Remixer-  146 1,15 0,66 0,18  
laitteisto 

ASTO-tutkimuksen koetiemittausten mukaan käytettäessä levittimessä 
tampparipalkkia  tai täryn  ja tampparin  yhdistelmää päästään hieman 
parempaan tasaisuuteen kuin käytettäessä pelkkää tärypalkkia  (1R14  noin  5 
%  pienempi). 
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6  ALUSTAN VAIKUTUS  PAALLYSTEEN 
 TASAISUUTEEN 

Taulukossa  11  ja  kuvassa  6 on  esitetty alustan vaikutus uuden päällysteen 
tasaisuuteen. 

Taulukko  11.  Alustan vaikutus uuden päällysteen tasaisuuteen  (koko  aineisto  
6669 km).  

Alusta  km IRI  1R14 PI 

Tasaamaton  2320 1,66 0,93 2,42 
Tasattu  445 1,54 0,87 1,03 
Paikoitt.  tas.  1152 1,49 0,73 0,68 
Laatikkojyr.  147 1,33 0,87 1,00 
Tas.jyr. paik.  37 1,89 0,85 0,94 
Tasausjyrs.  44 1,48 0,87 1,33 
TASK 157 1,08 0,67 0,65 
TASK paikoitt. 523 1,19 0,65 0,23 
Sitomaton  1409 1,55 1,00 2,46 
Sementtistab.  48 1,62 0,99 0,86  
ÖS-karhinta  387 1,93 1,08 2,18 
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Kuva  6.  Alustan vaikutus tasaisuuteen. 
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Tuloksista  on  nähtävissä, ettei alustan tyypillä ole  kovin  suurta merkitystä 
lopullisen  pinnan  tasaisuuteen. Muiden tekijöiden vaikutus  on  huomattavasti 
suurempi. Ainoastaan kuumennustasauksen avulla päästään selvästi muita 
menetelmiä parempaan lopputulokseen tehdään kuumennustasaus sitten 
kauttaaltaan  koko  kaistalle  tai vain  paikoittain. 

Taulukossa  12 on  esitetty alustan vaikutus, kun tarkastetuun otetaan  vain AB-
päällysteet  ja  poistetaan tästäkin aineistosta remixer-laitteiston osuus. Tämän-
kin otoksen mukaan kuumennustasaus  on  hyvä menetelmä saada lopullinen 
päältysteen  pinta  tasaiseksi. Muiden alustatyyppien kohdalla eroa  on 

 huomattavasti vaikeampi havaita.  Kaiken  kaikkiaan erot ovat pieniä  ja  tulokset 
keskenään osittain jopa ristiriitaisia riippumatta siitä, tarkastellaanko  koko 

 aineistoa vai  vain AB-aineistoa. Erot eri alustatyyppien välillä saattavat johtua 
muista muuttujista, kuten levitystyöryhmän ammattitaidosta  ja  työn teon 
huolellisuudesta. 

Laatikkojyrsintä  näyttää olevan verrattain huono keino parantaa lyhytaaltoista 
epätasaisuutta. Pitkäaattoisen epätasaisuuden korjaamiseen  se  sensijaan 
näyttää yllättäen soveltuvan paremmin, vaikkei tien pituusprofiilia  kovin  paljon 
voidakaan laatikkojyrsinnän avulla muuttaa. Hyvään lRI-arvoon vaikuttaa  se, 

 että suuri  osa laatikkojyrsinnöistä  on  tehty korkealuokkaisille teille. Otos ei 
tosin  kaiken  kaikkiaan ollut  kovin  suuri  (koko  aineisto  147 km  ja  AB-aineisto 

 15 km). Laatikkojyrsinnän  epätasaisuuteen vaikuttaa  mm. se,  että uutta 
päällystettä levitettäessä levitin joutuu noudattamaan vanhan päällysteen 

 pinnan  muotoa, jottei jyrsinnän reunaan syntyisi porrasta. Tasausauto-
matiikkaa käytettiin  60 %:ssa  tapauksista. Jyrsintälaatikon leventäminen 
pientareelle saattaisi auttaa asiaa. Poikkisuuntaisen epätasaisuuden (urautu-
misen) korjaamiseen taatikkojyrsintä soveltuu  sen  sijaan erittäin hyvin.  

Koko  aineistoa tarkasteltaessa huonoja alustoja näyttävät olevan kokonaan 
tasaamaton, sitomaton,  ÖS-karhinta ja sementtistabilointi. Stabilointi  tehdään 
yleensä sitomattomalle alustalle  ja  alustan epätasaisuudet heijastuvat stabi-
loidulle  pinnalle. 

Erillisellä tasausmassalla  tehtävä paikoittainen tasaus näyttää olevan parempi 
kuin kauttaaltaan tehty tasaus. Etenkin poikkeamaindeksin osalla  on  selvä ero. 
Kauttaaltaan tehdyn tasauksen aineistossa  on 3 - 4  selvästi keskimääräistä 
huonompaa kohdetta. Mikäli nämä kohteet poistetaan tarkastelusta, ei näiden 
kanden tasaustavan välillä ole enää juurikaan eroa. Vastaavanlaisia selvästi 
epäonnistuneita kohteita ei paikoittaisen tasauksen aineistossa ole. Pai-
koittainen tasaus  on  kuitenkin edelleen yhtä hyvä kuin jatkuva. Muita selittäviä 
tekijöitä tälle asialle ei aineistosta löytynyt tieluokan, päällystetyypin, urakan 
(työryhmän)  tai  muunkaan muuttujan suhteen. 
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Taulukko  12.  Alustan vaikutus uuden päällysteen tasaisuuteen (tarkastelussa 
mukana  vain AB-päällysteet,  ilman remixer-päällysteitä, yhteensä  2497 km).  

Alusta  km tRI  1R14 PI 

Tasaamaton  1007 1,58 0,78 0,90 
Tasattu  221 1,60 0,78 0,84 
Paikoitt.  tas.  814 1,52 0,70 0,59 
Laatikkojyr.  15 1,50 0,89 1,11 
Tas.jyr. paik.  37 1,89 0,85 0,94 
Tasausjyrs.  31 1,52 0,81 0,71 
TASK - - - -  

TASK paikoitt. 176 1,43 0,70 0,33 
Sitomaton  159 1,36 0,82 0,66 
Sementtistab.  26 1,34 0,82 0,36  
ÖS -karhinta  11 1,87 0,73 0,27  

Kaikilta osin alustan vaikutusta lopullisen  pinnan  tasaisuuteen ei tämän 
aineiston perusteella pystytty selvittämään, joten asia vaatii lisätutkimusta. 
Tärkeää olisi saada tarkasteltavaksi tasaisuustulokset ennen  ja  jälkeen 
päällystämisen eri alustatyypeillä, jolloin pääsisi tarkemmin kiinni alustatyypin 
todelliseen vaikutukseen. Vaikkei varsinainen alustatyyppi suuresti vaikuta-
kaan lopullisen  pinnan  tasaisuuteen,  on  alustan kunnolla  ja  tasaisuudella 
luonnollisesti selvä vaikutus. Esimerkiksi alustan vaurioituneisuuden (reiät, 
halkeamat) vaikutusta tasaisuuteen  on  tarvetta tutkia jatkossa tarkemmin. 
Samalla kannattaa tutkia alustan vaurioituneisuuden vaikutusta päällysteen  ja 

 tien muihinkin ominaisuuksiin (kantavuus, tyhjätila, vaurioitumisherkkyys). 
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Edellisissä luvuissa käsiteltyjen muuttujien lisäksi tasaisuuteen vaikuttavat 
myös muut tekijät, joista merkittävin  on levitysryhmän  ammattitaito. Taulukos-
sa  13  ja  kuvassa  7 on  esitetty tasaisuuden jakautuminen urakoittain, kun tar-
kasteluun  on  otettu ilman tasausautomatiikkaa valtateille tehdyt  AB-päällys

-teet.  Tässä lähdetään siitä olettamuksesta, että sama levitystyöryhmä tekee 
kokonaan yhden urakan työt, kuten tilanne käytännössä pääasiallisesti onkin. 
Taulukossa  14  ja  kuvassa  8 on  puolestaan esitetty vastaava tarkastelu ura-
koitsijoittain. 

Taulukoista  ja  kuvista nähdään, että vaihtelu eri urakoiden  ja  samalla eri 
työryhmien välillä  on  selvää. Vaihteluvälit eri urakoiden välillä ovat seuraavat: 
IRl  0,9 - 1,8 mm/rn, lRl4 0,6 - 1,0 mm/m  ja  PI 0,2 - 1,5 mm.  Tarkasteltaessa 
urakoita, joiden IRI arvo  on  noin  1,3 mm/m,  vaihtelevat  1R14-  arvo  (0,6 - 0,9 
mm/m)  ja poikkeamaindeksi  (0,2 - 1,5 mm)  merkittävästi. Etenkin poik-
keamaindeksin osalla ero  on  suuri. Poikkeamaindeksin suuruuteen vaikuttaa 
pääasiassa levitystyön onnistuminen. Tämän mukaan työryhmän työtaidolla 

 on  ollut merkittävä vaikutus tasaisuuteen  sillä aallonpituusalueella,  johon 
levitystyön yhteydessä voidaan vaikuttaa. Tämä muuttuja selittää omalta 
osaltaan eräitä esiintyviä epäjohdonmukaisuuksia aiemmissa luvuissa käsi-
teltyjen tekijöiden kohdalla. Levitystyöryhmän koulutukseen tulee kiinnittää 
huomiota, jotta eri tekijöiden, kuten levittimen säätöjen  ja automatiikan 

 mandollisuudet tunnetaan  ja  niitä osataan käyttää. 

Eri urakoitsijoiden kesken  on  havaittavissa myös selviä eroja etenkin 
poikkeamaindeksin osalla. IRI-arvo vaihtelee välillä  1,1 - 1,8 mm/rn, 1Rl4  välillä 

 0,6 - 0,9 mm/rn  ja  PI  välillä  0,3 - 1,5 mm.  Nämäkin tulokset vahvistavat 
käsitystä levitystyöryhmän huolellisuuden  ja  ammattitaidon vaikutuksesta 
päällysteen tasaisuuteen. 
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Taulukko  13.  Uuden päällysteen tasaisuus eri ura koissa (tarkastelussa 
mukana ilman tasausautomatllkkaa valta teille tehdyt  AB-päällysteet).  

Urakka  km  IRI  1R14 Pi 

24, III B 12 1,33 0,62 0,19 
26, III D 8 1,77 0,88 1,13 
37, V A 28 1,26 0,70 0,83 
38, V B 29 1,40 0,78 1,05 
43, VI B 9 1,36 0,67 0,36 
48, VII A 31 0,92 0,60 0,16 
49, VII B 27 1,26 0,71 0,43 
50, VII C 61 1,08 0,61 0,27 
54, VIII A 10 1,20 0,87 1,50 
56, VIII C 11 1,16 0,72 0,43 
65, IX A2 4 1,42 0,84 0,53 
67, IX C 10 1,79 0,86 0,82 
77, XI A 42 1,26 0,68 0,18 
78, XI B 28 1,54 0,75 0,34 
84,  XII  A 101 1,47 0,83 0,45 
88, XIII  A 19 1,61 0,88 0,83 
89, XIII  B 16 1,82 1,04 1,54  

Yhteensä  444 1,34 0,75 0,53  

Kuva  7.  Uuden päällysteen tasaisuus eri urakoissa (tarkastelussa mukana 
ilman tasausautomatiikkaa valta teille tehdyt  AB-päällysteet).  
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Taulukko  14.  Uuden päällysteen tasaisuus eri ura  ko  itsijoiden  kesken 
(tarkastelussa mukana ilman tasausautomatiikkaa valtateille tehdyt  AB-päällys

-teet).  

Urakoitsija  km  IR  1R14 P 

52  Asf. -Haka  68 1,37 0,72 0,35 
53  Heikkinen  38 1,39 0,76 0,89 
54  Asf. -Neliö  101 1,47 0,83 0,45 
55  HPA  27 1,25 0,69 0,79 
56  Interbetoni  10 1,20 0,87 1,50 
63  Lemminkäinen  76 1,34 0,76 0,65 
65  Sata-Asf.  61 1,08 0,61 0,27 
66  Savatie  61 1,37 0,74 0,39  
67Tehoasf.  10 1,79 0,86 0,82  

Yhteensä  452 1,35 0,75 0,53  

Kuva  8.  Uuden päällysteen tasaisuus eri urakoitsijoiden kesken (tarkastelussa 
mukana ilman tasausautomatiikkaa valta teille tehdyt  A B-päällysteet).  
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Myös eri piirien välillä  on  havaittavissa eroja. Taulukossa  15 on  esitetty 
tasaisuus ilman tasausautomatiikkaa  AB-päällysteisillä valtateillä piireittäin 
jakautuneena.  Erot eri piirien  ja  eri urakoitsijoiden välillä olivat itseasiassa 
suunnilleen yhtä suuria kunkin tunnusluvun osalla. Ilmeisesti eri tiepiirien 
välillä  on  hieman eroja urakoimiskäytännössä (urakkasopimusasiakirjat  ja 
laadunvalvonta),  jolloin joissakin piireissä työn lopputulos  on  toisia laaduk-
kaampaa. 

Taulukko  15.  Uuden pää//ysteen tasaisuus tiepiireittäin jakautuneena (tar -
kastelussa ovat mukana ilman tasausautomatiikkaa valta teille tehdyt  AB-
päällysteet). 

Tiepiiri  km IRI  1R14 PI  

Häme  19 1,51 0,72 0,56  
Mikkeli  57 1,33 0,74 0,94  
Pohjois-Karjala  9 1,37 0,67 0,36  
Kuopio  118 1,08 0,63 0,28  
Keski -Suomi 21 1,18 0,79 0,96 
Vaasa 14 1,68 0,86 0,73 
Oulu 70 1,37 0,71 0,25  
Kainuu  109 1,48 0,83 0,46  
Lappi  35 1,70 0,95 1,14  

Yhteensä  452 1,35 0,75 0,53  

Autojen mittaustarkkuudella  on  myös omat rajansa  ja  sisäinen hajontansa. 
Tielaitoksen vuonna  1992  tekemien vertailumittausten  mukaan myös eri PTM-
autojen  ja VTT:n IRI -auton mittaustulosten välillä  on  pieniä mutta ei merkitse-
viä eroja  /19/.  Myös aikaisempina kahtena vuotena tehtyjen vastaavien vertai-
lumittausten mukaan eri PTM-autojen välillä ei ole suuria eroja (pienimmän  ja 

 suurimman välinen ero sekä IRI- että  1R14-arvossa noin  5 %) /22/. IRl-auto on 
 ollut vertailumittauksissa mukana  vain  vuonna  1992.  

Tämän tutkimuksen yhteydessä selvitettiin, löytyykö yhteys autojen vertailu- 
mittausten  ja  eri piirien uusien päällysteiden vuonna  1991  tehtyjen mittausten 
välillä. Tässä tarkastelussa  on  otettava huomioon, että vertailumittaukset  on 

 tehty kaikilla autoilla samoilla kohteilla, kun taas vuoden  1991  tulokset 
perustuvat jokaisella autolla eri mittauskohteisiin eivätkä näin  ollen  ole samalla 
tavalla vertailukelpoisia. Tulokset  on  esitetty taulukossa  16.  Tämän mukaan 
VTT:n IRI -auto (auto 1)  antaa pienempiä IRI-arvoja kuin PTM-autot (ero 
merkitsevä), mutta  1R14 -arvossa  ja poikkeamaindeksissä  ei ollut merkittävää 
eroa eikä edes selvää yhteyttä. Tielaitoksen vertailumittausten mukaan PTM- 
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autojen välillä ei tRI:n eikä IR14:n osalla ollut merkittävää eroa. Poikkeamain-
deksin osalla ero oli merkitsevä. Vertailumittausten mukaan autojen sisäiset 
hajonnat olivat välillä  0,03 - 0,05 mm/rn (IRI  noin  1,9 mm/rn). Jos  vuoden 

 1991  aineiston muuttujista vakioidaan vielä alustatyyppi (tasaamaton), 
pienenee IRI-auton ero PTM-autoon  5  vielä hieman (tRI  1,23 / 1,47 mm/rn). 

 Muiden PTM-autojen osalla ei aineistoa enää ollut. 

Autojen välillä näyttää kuitenkin olevan pieniä tasoeroja. Tielaitoksen vuoden 
 1992 vertailumittausten  mukaan VTT:n tRI-auton  (auto 1)  tulokset poikkeavat 

PTM-auton tuloksista (vuonna  1992 tRI  ja IRI4  noin  8 %, 0,1 mm/rn  ja  PI  jopa 
noin  20 %, 0,1 rnm PTM-autojen keskiarvoista). Näin pienillä epätasal-
suusarvoilla prosentuaalinen ero  on  suuri, vaikka absoluuttinen ero  on  pieni. 

Taulukko  16.  Tiela/toksen  vuonna  1992  tekemien vertailumittausten ja  vuoden 
 1991  uusien päällysteiden mittausten tulokset mittausautoittain. Vuoden  1991 

 uusien päällysteiden aineistossa  on  mukana ilman tasa usautomatiikkaa va/ta-
te/Ile tehdyt  AB-päällysteet  (aineisto yhteensä  452 km) /19/. 

Auto IRI  1R14 PI 

Vert 1991 Vert 1991 Vert 1991 

Auto 1 1,20 1,18 	 - 0,58 0,68 0,26 0,63 
Auto 2 1,32 1,58 0,62 -  0,35 -  

Auto 3 1,34 1,37 0,61 0,78 0,27 0,53 
Auto 4 1,29 1,53 0,66 0,71 0,32 0,25 
Auto 5 1,30 0,66 0,86 0,41 0,63 
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IRI  on  kansainvälinen tunnusluku, jolla kuvataan tien tasaisuutta  ja sen 
palvelutasoa.  Suomessa  on  kehitetty IRI:n rinnalle kaksi muuta tunnuslukua 

 1R14  ja poikkeamaindeksi,  joiden avulla arvostellaan urakoitsijan päällystystyön 
laatua tasaisuuden osalta. tRi4:n käyttöä  on  perusteltu  sillä,  että IRI:iin 
vaikuttavat myös niin pitkäaaltoiset epätasaisuudet, ettei niihin voida normaalin 
levitystyön yhteydessä vaikuttaa. Näin  ollen  olisi kohtuutonta rangaista 
urakoitsijaa tien epätasaisuuksista, joihin  se  ei itse pysty vaikuttamaan.  1R14- 
arvoon vaikuttaa aallonpituudeltaan  0,3 - 4 m  pitkä epätasaisuus, mikä 
pääasiassa aiheutuu virheellisestä työtekniikasta  tai puutteellisestalviallisesta 

 kalustosta. Poikkeamaindeksi  on  kehitetty kuvaamaan vielä lyhytaaltoisempaa 
epätasaisuutta, kuin mitä IRI mittaa (ns. nypytystä). Tällainenkin epätasaisuus 
johtuu useimmiten päällystystyön aikana tehdyistä työvirheistä.  

1R14-arvo ei kuitenkaan kuvaa tien käyttäjän palvelutasoa riittävän hyvin juuri 
 sen  vuoksi, että siitä suodatetaan pois pitkäaaltoiset epätasaisuudet. 

Vaatimusrajat olisi tien käyttäjän kannalta mielekästä asettaa sellaisiksi, että 
nimenomaan vaadittava palvelutaso tulee täytetyksi, ennen kuin työ  on 

 hyväksyttävissä ilman arvonvähennystä. 

Ajateltavissa  on  toisaalta myös sellainen tilanne, että  tie  täyttää vaaditun 
palvelutason (lRl-arvo alhainen), mutta  1R14-arvon perusteella vaatimusraja ei 
täyty  ja  urakoitsija joutuisi maksamaan arvonvähennystä, vaikkei tien 
käyttäjälle aiheudukaan vahinkoa tehdyistä työvirheistä. Tällainen tilanne  on 

 nykyisin käytössä olevilla vaatimustasorajoilla erittäin harvinainen.  

On  järkevää harkita vaihtoehtoa, jossa uusien päällysteiden tasaisuuden 
arvostelussa käytetään rinnakkain sekä lAI- että lRl4-arvoa  ja  lisäksi 
lyhytaaltoisen epätasaisuuden  (nk. nypytyksen,  joka ei näy IRI-arvoissa;  alle 

 30 cm)  osalta arvosteluun otetaan mukaan poikkeamaindeksi. 

Ongelmaa lähestytään tarkastelemalla IRI:n  ja 1Rl4:n  välisiä suuruuseroja 
sekä sitä, kuinka paljon erot vaihtelevat eri luokkien  ja luokkamuuttujien 

 kesken. Näiden erojen vaihtelun avulla arvioidaan, mitkä ovat lyhyt-  ja 
pitkäaaltoisten epätasaisuuksien  osuudet eli, kuinka suuri  osa tRI-arvosta 
aiheutuu pitkäaaltoisesta (yli  4 m) aallonpituisesta  epätasaisuudesta. Näin 
saadaan arvio siitä, mitä kumpikin tunnusluku kuvaa.  

Koko  aineiston  (6678 km)  keskiarvosta  1R14 on 57 % IRI:stä,  eli tRI-arvossa 
 on  verrattain paljon pitkäaaltoista  (4 - 30 m)  epätasaisuutta mukana. 

Taulukoissa  17  ja  18 on  esitetty IRI4:n osuus lAl:stä tien eri toiminnallisissa 
luokissa sekä eri pääl lystetyypeillä. 
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Taulukko  17. 1R14:n  osuus  IRI-atvosta  tien eri toiminnallisissa  luokissa  vuonna 
 1991. 

Tieluokka  km 1R14  %  

Moottoritie  189 67  
Moottoriliikennetie  135 70  
Valtatie  1399 58 
Kantatie  836 55 
Seudullinen  tie 1559 54 
Kokoojatie  1245 56 
Yhdystie  1313 57  

Taulukko  18. 1R14:n  osuus  IRI-arvosta eri  päällystetyypeillä  vuonna  1991 
 uusilla  päällysteillä. 

Tieluokka  km lRl4 % 

ABE  630 67 
SMA  80 62 
AB 3222 50 
BS 76 62 
KAB  769 54 
ÖSK  (tehty kuumana)  529 56 
Os  (tehty kylmänä)  1062 65 
SOP 310 68 

Tien  eri toiminnallisissa luokissa  ja  eri päällystetyypeillä 1R14:n osuus IRI:stä 
vaihtelee välillä  50 - 70 %.  Korkealuokkaisilla teillä (moottori-  ja  moottoriliiken-
netie) lRl4:n suhteellinen osuus  on  muita tieluokkia suurempi. Tällöin 
suhteellisesti suurempi  osa epätasaisuusluvusta  muodostuu lyhytaaltoisesta 
epätasaisuudesta eli useimmiten työvirheistä. Pitkäaaltoista epätasaisuutta ei 
ole niin paljon kuin alempiluokkaisilla teillä korkeampiluokkaisen rakenteen 
vuoksi. Vielä selvemmin ero  on  havaittavissa, kun tarkastellaan pelkästään 
tasaamattomalle alustalle tehtyä  AB-päällystettä; moottoriteillä lRl4:n  osuus 

 74 %  ja yhdysteillä  42 %. 

Päällystetyypeistä  niillä, joilla  1R14-arvo  on  suuri,  on  myös  sen  suhteellinen 
osuus suuri. Vaikeasti levitettävällä massalla suhteellisesti suurempi  osa 
päällysteen  epätasaisuudesta aiheutuu puutteellisesta työtaidosta  tai 
vääränlaisesta  kalustosta aiheutuvista työvirheistä. 

Taulukossa  19 on  esitetty suurimpien sallittujen arvojen ylitykset. 
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Taulukko  19. Laser-  ja IRI-epätasaisuuksien  suurimpien sallittujen rajojen 
ylitykset  (laser 1989,  IRI  1991).  

Tieluokka  Nopeus-  
rajoitus 

Laser 
 (%) 

lAI 
 (%) 

Moottoritiet  120 20,8 4,3  
Päätiet  100 2,5 1,8  
Seudulliset  tiet  80 0,8 1,1  
Kokoojatiet  70 0,0 0,8  
Yhdystiet  60 0,2 5,1  

Sellaisia tieosuuksia, joilla palvelutaso oli riittävä (IRI-arvo ei ylittänyt suurinta 
sallittua), mutta  1R14-vaatimusraja  ylittyi eli urakoitsijaa sakotettiin, oli eri  tie

-luokillalpäällystetyypeillä  vuonna  1991 1  -  10  %  (kaikki  1R14-ylitykset  1  -  15 
 %).  Tilanteita, joissa puolestaan IRI -raja  ylittyi, vaikka lRl4-raja  ei ylittynytkään 

oli  0  -  3  %  (SOP 8  %).  Tämän hetkisten rajojen osalla taataan riittävä 
palvelutaso, mikäli laadunvalvontaa varten asetettuja  I R 14-rajoja ei  yl  itetä. 

 1R14-vaatimusrajoja  ei ole kuitenkaan syytä lieventää, vaikka sanktioita 
urakoitsijoille tuleekin tilanteissa, joissa palvelutaso kuitenkin täyttyy, koska 
rajoja lieventämällä tultaisiin tilanteeseen, jossa hyväksyttävällä työllä ei 
saavuteta riittävää palvelutasoa. Päin vastoin joidenkin luokkien osalla näyttää 
olevan aihetta rajojen kiristämiseen riittävän palvelutason takaamiseksi. 

Kun laatuvaatimusrajat ovat niin tiukat, että palvelutasovaatimuskin normaali- 
tapauksissa täyttyy laatuvaatimusten täyttyessä, riittää laatuvaatimuskriteeriksi 
poikkeamaindeksin lisäksi lRl4. 

Mandollinen  on  sellainen malli, jossa mukana  on  sekä lAI- että lRI4-rajat. 
 Ensin  tarkastetaan, että palvelutasovaatimus täyttyy. Mikäli näin  on,  ei 

urakoitsijaa sakoteta, vaikkei  I  Rl4-vaatimukset täytykään ellei poikkeamaindek
-si  alita  vaatimuksia.  Jos  palvelutasovaatimus  ei täyty, käytetään laadunar-

vosteluperusteena lRl4-tuloksia sekä poikkeamaindeksiä. Tällaista mallia 
käytettäessä  on  olemassa vaara, ettei aina edes pyritä parhaaseen mandolli-
seen työtulokseen, kun vähäisempikin riittää palvelutason täyttymiseen (tiellä 
ei ole lainkaan pitkäaaltoista epätasaisuutta, joten palvelutaso täyttyy, vaikka 
työvirheistä aiheutuvaa lyhytaaltoista epätasaisuutta esiintyisikin).  

Jos  otetaan käyttöön tasaisuuden laadunarvostelussa lRl4:n tilalle lRl-arvo, 
 on  urakoitsijalle  taattava mandollisuus päästä vaadittuun palvelutasoon. Tämä 

tarkoittaa sitä, että urakoitsijan sallitaan tehdä tielle muutkin tasaisuuden 
parantamista varten mandollisesti tarvittavat korjaustoimenpiteet pelkän 
päällystämisen lisäksi. 
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IRI -rajojen laadinnassa voidaan käyttää hyväksi vuoden  1990 laser-tasaisuu-
den vaatimusrajoja. Nämä voidaan kalibroida IRI-arvoiksi  (100  metrin 
keskiarvot) kaavan  2  avulla  /10/. 

y = e2'45° *  x0'666 
	

(2)  

jossa  y on  ennustettu IRI-arvo  laser-epätasaisuusarvolla x  ja  e on 2,71828... 
Kalibrointikäyrä 100  metrin keskiarvoille  laser-mittaustuloksista lRl-arvoiksi on 

 esitetty liitteessä  2.  Taulukossa  20 on  esitetty  em. laser-rajoista kalibroidut lRl-
arvot. Tämä  on  kuitenkin  vain  yksi rajojen määritystapa eivätkä nämä esitetyt 
arvot välttämättä korreloi riittävän hyvin tien käyttäjän tunteman ajomukavuu

-den  kanssa. Tämän vuoksi  on  syytä järjestää ajopaneelitutkimus, jotta rajat 
saadaan varmemmin oikealle tasolle. Jotta rajat olisivat vaatimustasoltaan 

 1R14-rajoja vastaavat, tarkastetaan, että IRI-vaatimusrajojen ylitysmäärät ovat 
samaa suuruusluokkaa kuin  1R14-rajojen osalla. 

Taulukko  20.  Vuoden  1990 laser-tasaisuuden  vaatimusrajoista kallbroidut IRI
-aivot. 

Päällyste  Mo  +  Mol -tiet Valta-  ja kantatiet  Muut tiet 

ABE, SMA  1,97 2,21 2,43 
AB, VA 1,85 2,09 2,32 
BS 2,09 2,32 2,53 
KAB -  2,09 2,32 
OS  -  2,32 2,53 

1R14- tai IRI -arvossa ei näy lyhytaaltoinen  (alle  30 cm) ajomukavuuteen 
 osaltaan vaikuttava epätasaisuus,  jota  pyritään mittaamaan poikkeamaindek

-sin  avulla. Poikkeamaindeksi ei ole välttämättä  paras  mandollinen tunnusluku 
kuvaamaan tällaista epätasaisuutta  ja sen toistettavuuskin  on  hieman 
huonompi kuin  I RI: n. Poikkeamaindeksin  tiedetään reagoivan lyhytaaltoiseen 
epätasaisuuteen  (nk. nypytykseen),  mutta siitä, minkä suuruinen poikkeamain-
deksiarvo aiheuttaa epämukavuutta ajoon, ei ole tarkkaa tietoa. Poikkeamain-
deksiin saattaa vaikuttaa epätasaisuus aina kymmenen metrin aallonpituuteen 
saakka (leikkaava oikolauta). Epäselvää  on  myös, aiheuttaako ajomukavuu

-teen vaikuttamaton  epätasaisuus muutosta poikkeamaindeksiin. Tällä hetkellä 
ei kuitenkaan ole olemassa parempaakaan tunnuslukua asian kuvaamiseen. 
Kehitteillä olevan megakarkeus-arvon (aallonpituus  5 - 50 cm)  soveltuvuutta 
lyhytaaltoisen epätasaisuuden kuvaamiseen  on  syytä tutkia  ja, jos  se  osoittau-
tuu hyväksi, ottaa  se  käyttöön poikkeamaindeksin tilalle. 
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1R14-arvon osallakin kannattaa selvittää tällä hetkellä käytetyn aallonpituusra
-jan  (4 m)  oikeellisuutta,  ja  mandollisesti muuttaa  se  suuremmaksi, esimerkiksi 

kuuteen metriin  (1R16).  Hieman yli neljän metrin epätasaisuuksiinkin pystytään 
levitystyössä vaikuttamaan etenkin tasausautomatiikan avulla. 

Tässä tutkimuksessa käsitellystä  koko  vuoden  1991  aineistosta lasketut 
korrelaatiokertoimet eri tunnuslukujen välillä ovat taulukon  21  mukaiset. 

Taulukossa  22 on  esitetty Turun teknillisessä oppilaitoksessa tehdyn 
ajopaneeli-mittaustutkimuksen tulokset.  Sen  mukaan sekä  1R14  että poik-
keamaindeksi korreloivat verrattain hyvin ajopaneeliarvostelun kanssa 
(paneelissa  8  henkilöä). Tutkimuksessa  1R14-  ja poikkeamaindeksitulokset 

 jaettiin viiteen ryhmään  (1  -  5)  ja ajopaneelissa  käytettiin niinikään viisi-
luokkaista arvostelua. 1R14:n  ja ajopaneelin  välinen korrelaatio oli hieman 
poikkeamaindeksin  ja ajopaneelin  välistä korrelaatiota suurempi  (1R14: r  =  0,76 

 ja  Pi: r  =  0,60).  Korrelaatiokerroin 1R14:n  ja poikkeamaindeksin  välillä oli  0,87 
/21/.  Tutkimuksen koekohteiden määrä oli kuitenkin verrattain vähäinen sekä 
ajopaneelin  koko  pieni eikä ajopaneelin tuloksia ole verrattu IRi-arvoon, joka 
varsinaisesti kuvaa tien palvelutasoa. 

Taulukko  21.  Korrelaatiokertoimet  eri tunnuslukujen välillä vuonna  1991  koko 
 aineiston  100  metrin keskiarvoista laskettuina. 

Tunnusluvut Korrelaatiokerroin 

lRl4/IRI  0,734 
Pi  / lRl  0,659  
iRi4 /  PI 0,821  



PTM-auton tuottamien tunnuslukujen . 	 37 
IRI:N, 1R14:N  JA PI:N  KÄYTTÖKELPOISUUS 

Taulukko  22.  1R14:n  ja  poikkeamaindeksin  yhteys  ajopaneelitutkimukseen, 
 luokkien  ja  aivosanojen keskiarvot,  Turun teknillisen oppilaitoksen tekemä 

tutkimus  /21/.  

Kohde  1R14 PI Ajopaneeli  

1 4,18 4,65 4,19 
2 4,28 5,00 4,07 
3 2,73 3,68 3,50 
4 2,45 3,29 3,43 
5 1,78 -  3,19 
6 1,64 -  3,37 
7 2,32 3,60 3,71 
8 2,43 4,00 3,63 
9 3,13 4,44 3,89 
10 3,37 4,67 3,42 
11 3,57 4,22 3,67 
12 3,36 4,36 3,47  

Keskiarvo  2,94 4,19 3,63 

Tasaisuusvaatimukset päällystystöi  Ile  tulee asettaa siten, että ensisijaisesti 
varmistetaan tielle haluttu palvelutaso. Tämä voidaan tehdä IRI4:n  ja 
poikkeamaindeksin  tai IRI:n  sekä 1R14:n yhdistelmän  ja poikkeamaindeksin 

 perusteella. lRI:ä  ja lRl4:ä  voidaan käsitellä yhdessä, mutta poikkeamaindeksi 
 on  otettava laadunarvostelussa huomioon erikseen. Kokonaisarvonmuutos 

muodostuu yhteensä 1R14:stä  ja poikkeamaindeksistä. 1R14:n  osuus arvonmuu-
toksessa lienee syytä olla merkittävämpi, koska  sen  vaikutus ajomukavuuteen 
tunnetaan tällä hetkellä paremmin. Poikkeamaindeksiin käytännössä vaikutta-
via aallonpituuksia ei tarkkaan tiedetä,  ja tasaisuudeltaan erityyppisillä  teillä 
poikkeamaindeksiin vaikuttavat eri aallonpituutta olevat epätasaisuudet aina 

 alle  30 cm:stä 10  metriin. Poikkeamaindeksissä näkyy paljon sellaista epä-
tasaisuutta, joka vaikuttaa myös lRl4:n suuruuteen. Tähän viittaa myös korkea 
korrelaatio 1R14:n  ja poikkeamaindeksin  välillä. Poikkeamaindeksin toistetta-
vuus IRl-arvoihin verrattuna  on  lisäksi huonompi. 
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Tässä luvussa vertaillaan vuoden  1989 laser-mittaustuloksia  ja  vuoden  1991 
IRI-mittaustuloksia  keskenään sekä verrataan kumpienkin tulosten vaatimusra-
jojen ylityksiä. Lisäksi  laser-aineisto kalibroidaan lRl-aineistoksi  ja  verrataan 
tasaisuustason muutosta tällä tavalla. Taulukossa  23  ja  kuvassa  9 on  esitetty 

 laser-tulokset tieluokittain jaoiteltuna sekä taulukossa  24  ja  kuvassa  10 
päällystetyypeittäi n.  

Tuloksista nähdään, että tasaisuuden suuntaus  on  aivan samanlainen vuoden 
 1989 lasermittauksilla  ja IRI-mittauksilla  vuonna  1991  tien toiminnallisen 

luokan osalla; tasaisuus alenee toiminnallisen luokan alentuessa mutta vasta, 
kun tieluokka alenee kantatietasolle. Moottori-  ja moottoriliikenneteistä  on 

 kolmannes ABE-päällysteitä, kun valtateillä  85 % on AB-päällysteitä. 
Yhdysteiden  osalla ei ole niin voimakasta hyppäystä, mutta  se  johtuu siitä, 
ettei vuoden  1989  aineistoon kuulunut lainkaan  SOP-päällysteitä. 

Yhtenevyys  on  selvästi havaittavissa myös päällystetyypeittäisen jaoittelun 
kohdalla. KAB  ja  AB  ovat tasaisimpia  ja  BS epätasaisinta.  

Taulukko  23. Laser-tasaisuudet (cm/km)  uusilla päällysteillä vuonna  1989  tien 
toiminnallisen luokan mukaan jaoiteltuna (yhteensä  3381 km).  

Tieluokka  Km Laser-arvo 

Moottoritiet  57 88 
Moottoriliik.tiet  138 110 
Valtatiet  1288 88 
Kantatiet  428 87 
Seudulliset  tiet  532 104 
Kokoojatiet  673 121 
Yhdystiet  266 125 



LASER-ARVO  (cm/km) 
 200 

175 

150 

125 

100 

75 

50 

25 

0  

MOOTT.T. 	VALTATIE 	 SEUD.TIE - 	- YHD.TIE 

PTM-auton tuottamien  tunnuslukujen . 	 39 
TASAISUUSRAJOJEN VASTAAVIJIJS: LASER/I  RI 

Kuva  9. Laser-tasaisuudet (cm/km) uusi/la pää/lysteillä  vuonna  1989  tien 
toiminnallisen luokan mukaan jaoiteltuna. 

Taulukko  24. Laser-tasaisuudet (cm/km)  uusilla päällysteillä vuonna  1989 
päällystetyypin  mukaan jaoiteltuna (yhteensä  3412 km). 

Päällystetyyppi  Km Laser-arvo  

ABE  184 110 
AB 1764 82 
BS 135 146 
KAB  359 89 
OS  + ÖSK 970 132 
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Kuva  10. Laser-tasaisuudet (cm/km)  uusilla päällysteillä vuonna  1989 pää!-

lystetyypin  mukaan jaoiteltuna. 

Taulukossa  25 on  esitetty vuoden  1991 vaatimusrajojen ylitysprosentit 1R14- 
arvoille  ja poikkeamaindeksille tielaitoksen jaoittelun  perusteella (taulukko  1) 

 ja  taulukossa  26  keskimääräiset arvonmuutosprosentit vuoden  1991 
laadunarvostelun  perusteella  /12,16/. Arvonmuutosprosentit on  laskettu 
yksittäisten  100 m:n  mittaustulosten arvonmuutosprosenttien perusteella, jotka 
auton mittausohjelma oli laskenut valmiiksi mittaajien antamien päällystetieto-
jen  ja tieluokkatietojen  perusteella. Arvonmuutosprosenttien laskenta perustuu 
tielaitoksen ' Päällystystöiden yleiset arvonmuutosperusteet -ohjeeseen  /18/. 
Arvonmuutosprosentit  kertovat asiakirjoihin perustuvan maksimaalisen 
arvonmuutoksen määrän virheellistä päällystettyä aluetta kohti.  SOP-
päällysteelle  ei ole määrätty asiakirjoissa arvonmuutosta poikkeamaindeksin 
ylityksestä. 

Taulukossa  27 on  esitetty vaatimusrajojen ylitykset käytettäessä vuoden  1992 
arvosteluperusteita  ja luokkajakoa  (taulukko  2) /17/  sekä taulukossa  28 
ylitysmäärät  käyttäen vaatimusrajoina  laser-rajoista kalibroituja IRl-rajoja 
(taulukko  5)/lOi. 

Taulukossa  29 on  esitetty vaatimusrajojen ylitykset vuoden  1989 laser- 
mittausten osalta. Tarkastelussa käytetään vuoden  1990 laser-tasaisuusvaati- 
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musrajoja,  koska ne ovat yhteneväisemmät vuoden  1991 IRI -rajojen jaoittelun 
kanssa. 

Taulukko  25. Vaatimusrajojen  ylitykset vuonna  1991 (vrt. taulukot 28, 29  ja 
 32).  

Mo  + 	Mol Vt  + 	Kt  Muut 

Päällyste  1R14 Pi 1R14 PI 1R14 Pi 
0/ 
/0 

0/ 
/0 

0/ 
/0 

0/ 
/0 

0/ 
/0 

0/ 
/0  

ABE,-  13,3 2,6 5,8 4,4 3,4 3,1 
SMA  9,5 3,9 2,8 2,3 3,1 3,9 
AB,VA - -  15,3 11,0 3,2 2,2 
BS - -  1,2 0,3 4,4 2,7 
KAB - -  4,4 0,1 6,4 2,0 
OS  - - - -  10,9 3,0 
SOP  

Taulukko  26.  Arvonmuutosprosentit  vuonna  1991  virheellistä  päällystealaa 
 kohti.  

Mo  + 	Mol Vt  + 	Kt  Muut 

Pääilyste  1R14 PI 1R14 Pi 1R14 PI 
0/ 
/0 

0/ 
/0 

0/ 
/0 

0/ 
/0 

0/ 
/0 

0/ 
/0  

ABE,-  0,87 0,10 0,35 0,33 0,30 0,51 
SMA  0,45 0,31 0,16 0,27 0,29 0,91 
AB,VA - -  1,16 1,07 0,06 0,04 
BS - -  0,06 0,03 0,11 0,04 
KAB - -  0,06 0,00 0,62 0,18 
Os  - - - -  0,79 -  

SOP 
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Taulukko  27.  Vaatimusrajojen  ylitykset vuonna  1991  vuoden  1992  laatuvaati-
muksilla.  

Mo  + 	Mol Vt  + 	Kt  Muut 

Päällyste  1R14 PI 1R14 Pi 1R14 Pi 
01 
/0 

0/ 
/0 

0/ 
/0 

0/ 
/0 

0/ 
/0 

0/ 
/0  

ABE  10,4 2,7 5,2 3,5 3,4 3,1 
AB,SMA  13,7 3,5 5,3 2,8 4,7 3,9 
BS - -  15,3 11,0 3,2 2,2 
KAB - -  2,3 0,7 5,8 3,1 
OS  - -  4,4 0,2 9,4 2,5 
SOP - - - -  10,9 3,0  

Taulukko  28.  Vaatimusrajojen  ylitykset käyttäen vaatimuksina  laser-rajoista 
kalibroituja  1R14-rajoja (vrt. taulukot  25  ja  29).  

Pääliyste  Mo  +  Mol -tiet Valta-  ja kantatiet  Muut tiet  
0/ 
/0 

0/ 
/0 

0/ 
/0  

ABE, SMA  28,8 15,1 8,5 
AB, VA 21,1 5,5 5,5 
BS -  52,9 15,4 
KAB -  3,2 6,5 
Os  -  13,0 15,9  

Taulukko  29.  Vaatimusrajojen  ylitykset vuonna  1989.  Vaatimusrajoina  vuoden 
 1990 laser-rajat (vrt, taulukko  25  ja  32).  

Pääliyste  Mo  +  Mol -tiet Valta-  ja kantatiet  Muut tiet  
0/ 
/0 

0/ 
/0 

0/ 
/0  

ABE, SMA  68,9 10,0 2,9 
AB, VA 38,7 7,5 4,2 
BS -  65,7 26,3 
KAB -  17,9 3,5 
Os  -  25,0 20,4 
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Vuonna  1989  oli vaatimusrajojen  (laser-mittaukset) ylityksiä kaikilla tieluokilla 
kaikilla päällystetyypeillä selvästi enemmän kuin vuonna  1991 (IRI -mittaukset). 

Päällysteiden  tasaisuus  on  parantunut jatkuvasti vuosien kuluessa. Rakennet-
tuja  ja perusparannettuja  teitä  on  seurattu vuodesta  1984  saakka. Näiden 
vuosittaisten selvitysten perusteella voidaan määrittää keskimääräinen 
tasaisuuden paraneminen vuodessa kullakin tien toiminnallisella luokalla  ja 
päällystetyypillä.  Tätä kautta saadaan selville, kuinka paljon vaatimusrajojen 
ylitykset olisivat keskimäärin vähentyneet,  jos vaatimusrajat  olisivat pysyneet 
jatkuvasti samoina. Näin voidaan arvioida, mitkä olisivat olleet vuoden  1991 
laser-tasaisuusarvot  ja vaatimusrajojen  ylitykset, mikäli tasaisuuden paranemi-
nen pysyisi vakiona. Näitä ylitysmääriä verrataan IRI-mittausten ylitysmääriin 
vuonna  1991.  Tällä tavalla voidaan määrittää ne IRI-rajat, joilla vaatimustason 
ylityksiä tulee tasaisuuden parantumistrendin mukainen määrä  /2,3,4,5,6,7/.  

Vuoden  1990 vaatimusrajat on  muutettu myös kalibrointiyhtälön perusteella 
 I R 14-vaatimusrajoiksi.  Näitä vaatim usrajoja  ja vaatimustason ylityksiä  verrataan 

voimassa oleviin rajoihin  ja ylitysmääriin  sekä  laser-aineiston  trendin  kautta 
laskettuihin  1R14-rajoihin  ja ylityksiin.  Taulukossa  30 on  esitetty vaatimusrajo-
jen ylitykset, kun vuoden  1989 laser-mittausaineisto on kalibroitu lR4-
aineistoksi  ja  tarkastelu  on  tehty vuoden  1991  vaatimusten mukaisesti. 

Taulukko  30. Vaatimusrajojen  ylitykset, kun vuoden  1989 laser-aineisto  on 
kai/bro/tu 1R14-aineistoksi  ja vaatimusrajat  ovat vuodelta  1991.  

Päällyste  Mo  +  Mol -tiet Valta-  ja kantatiet  Muut tiet  
0/ 
/0 

0/ 
/0 

0/ 
f0  

ABE, SMA  14,1 0,9 0 
AB,VA  8,9 2,1 1,4 
BS -  15,5 1,5 
KAB -  1,8 1,1 
OS  -  1,2 2,5  

Taulukossa  31  ja  kuvassa  11 on  esitetty rakennettujen  ja perusparannettujen 
 teiden tavoitetasojen ylitysmäärät prosentteina mittauskilometreistä  1984 - 

1991 (1984 - 1990 laser-aineisto  ja  1991 IRI -aineisto)  /7/. 
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Taulukko  31.  Rakennettujen  ja  perusparannettujen  teiden tavoitetason 
ylittäneiden mittauskilometrien määrä  1984  =  1991 (1991  IRI)  /7/.  

Vuosi  Vt  +  Kt  Seud.t. Kok.t. Yhd.t.  

1984 75 19 6 9 
1985 76 27 6 4 
1986 59 29 9 2 
1987 84 39 6 2 
1988 48 25 1 2 
1989 56 24 2 0 
1990 46 8 1 0 
1991 20 3 2 2  

Ylitys-%  
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75 

50 
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1990 
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Valta-  ja  kantatiet 	 Kokoojatiet 

Kuva  11.  Rakennettujen  ja  perusparannettujen  teiden tavoitetason ylittäneiden 
mittauskilometrien prosenttiosuus  1984  -  1991 /7t  

Laskettaessa tasaisuuden kehitys lineaarisella regressiolla vuodesta  1984 
 vuoteen  1992  voidaan laskea oletusarvot ylityksille vuodelle  1991.  Valta-  ja 

kantateillä rakennetuilla ja perusparannetuilla  teillä pitäisi tällöin olla tavoite- 
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tason ylityksiä  44 %  ja  muilla teillä (seudulliset, kokooja-  ja yhdystiet)  5 %. Jos 
 lasketaan, paljonko tasaisuus  on  keskimäärin parantunut vuodesta  1984 

 vuoteen  1990,  saadaan vuoden  1991 oletusarvoiksi  valta-  ja kantateille  41 % 
 ja  muille teille  2 %. Moottoriteiden  osalla vuosittaista seurantaa ei ole tehty. 

Seurantaa ei ole myöskään tehty päällystetyypeittäin.  

Jos  oletetaan, että kaikilla uusilla päällysteillä tasaisuuden kehitys  on  ollut 
samanlainen, kuin rakennetuilla  ja perusparannetuilla  teillä, voidaan laskea, 
paljonko vaatimustason ylityksiä saman kehityksen jatkuessa olisi ollut vuonna 

 1991.  Tulokset  on  esitetty taulukossa  32.  Moottori-  ja moottoriliikenneteiden 
 osalta  on  käytetty samaa tasaisuuden kehitystrendiä kuin valta-  ja kantateillä

-kin (7 %  vuodessa, muilla teillä  14 %).  Kaikille päällystetyypeille  on  käytetty 
samaa trendiä. 

Taulukko  32.  Vaatimusrajojen ylitysten odotusaivot  vuonna  1991,  jos 
 tasaisuuden kehitys olisi jatkunut tasaisena (vrt. taulukot  25, 28  ja  29).  

Päällyste  Mo  +  Mol -tiet Valta-  ja kantatiet  Muut tiet  
0/ 
/0 

0/ 
/0 

0/ 
/0  

ABE, SMA  59,6 8,6 2,2 
AB, VA 33,5 6,5 3,1 
BS -  56,8 19,4 
KAB -  15,4 2,6 
OS  -  21,7 15,1 
SOP - - -  

Näiden tulosten perusteella tällä hetkellä käytössä olevat  1R14-vaatimusrajat 
 ovat aikaisempiin verrattuna hieman liian väljät joidenkin luokkien osalla. 

 Laser-rajoista suoraan kalibroiduilla lRl4-rajoilla ylitysmäärät ovat selvästi 
lähempänä näitä laskettuja määriä (taulukko  30). Kalibroidut  rajat ovat hiukan 
tiukemmat kuin tällä hetkellä käytössä olevat vaatimukset, mutta näihinkin 
rajoihin päästään nykyteknilkalla huolellisella työllä suhteellisen helposti. 

Tarkasteltaessa palvel utasovaatimusten sallittujen rajojen ylitysmäärien 
muutosta  1989 - 1991  voidaan havaita, että ylitysmäärät korkealuokkaisilla 
teillä (etenkin moottoriteillä) ovat selvästi vähentyneet (taulukko  19).  Osaksi 
aiempien vuosien suuria ylitysmääriä selittää  se,  että moottoriteiden 
mittausaineistoon  on  kuulunut  BS-päällysteitä.  Sallittujen arvojen ylitysmäärät 
ovat  em. tieluokilla  vähentyneet kuitenkin enemmän, kuin tasaisuus  on 

 keskimäärin kyseisenä ajanjaksona parantunut. 
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Joidenkin vaatimusrajoissa esitettyjen luokkien osalla tilanne  on  joskus 
sellainen, että haluttu palvelutaso ei täyty (IRI), vaikka laatuvaatimusrajat 
täyttyisivätkin  (I R14  ja poikkeamaindeksi).  

Näiden edellä esitettyjen seikkojen perusteella tasaisuusrajoja voidaan harkita 
tasaisuusrajojen tarkentamista.  On  kuitenkin otettava huomioon, että työteknii

-kassa  on  vuosien  1990  ja  1991  aikana tapahtunut selvää kehitystä. Automatii
-kan  käyttö  on  lisääntynyt  ja työmenetelmissä  on  tapahtunut kehitystä. Nykyisin 

levitystyö tapahtuu yhä useammilla työmailla keskeytyksettömästi eli levitin ei 
pysähdy  massa-autojen vaihdon ajaksi. Tämä menetelmä parantaa merkittä-
västi päällysteen tasaisuutta. Näin  ollen  tasaisuuden paraneminen  on  vuonna 

 1991  ollut luultavasti todellisuudessa suurempaa kuin keskimäärin vuodesta 
 1984,  joten vaatimusrajojen ylityksetkin ovat vähentyneet enemmän kuin 

aiempina vuosina. Sopivat vaatimusrajat olisivat mandollisesti tällä hetkellä 
käytössä olevien rajojen  ja  vuoden  1990 laser-vaatimusrajoista kalibroitujen 

 rajojen välissä. 

Poikkeamaindeksin vaatimusrajojen  ylitykset olivat vuonna  1991  verrattain 
hyvin samassa suhteessa  1R14-rajojen ylitysten kanssa, joten merkittäviin 
muutoksiin näiden rajojen osalla ei ole syytä. Moottori-  ja moottoriliikenneteillä 
vaatimusrajat  ovat aikaisempaan verrattuna hieman liian väljät; niitä voi 
hieman tiukentaa.  

Laser-mittausten aikaan arvonmuutos muodostui  laser-tasaisuuslukeman 
 perusteella. Tällä hetkellä kokonaisarvonmuutos muodostuu lRI4:n  ja 

poikkeamaindeksin yhteisvaikutuksesta. Arvonmuutoskäytäntöä  kehitettäessä 
tulee ottaa huomioon, että IRl4-arvoon  ja poikkeamaindeksiin  vaikuttaa 
osaltaan samantyyppinen epätasaisuus eli  on  pidettävä huoli siitä, ettei 
samasta virheestä sakoteta kahteen kertaan molempien tunnuslukujen kautta. 

Vuonna  1989  oli tasaisuusrajojen ylityksiä keskimäärin noin  15 %  mit-
tausosuuksista.  Niistä maksettu arvonmuutos oli  0,087 % urakkasummasta. 

 Vuonna  1991 vaatimusrajojen ylityksiä  oli yhteensä  7,7 % (lRl4 4,9 %  ja  PI 
2,8 %). Arvonvähennystä  niistä muodostui yhteensä  0,044 %.  Sekä 
vaatimusrajojen ylitysten määrä että arvonmuutosten määrä  on  vuodesta  1989 

 vuoteen  1991  laskenut melko tarkasti puoleen. Näin  ollen arvonmuutoskäytän-
tö  näyttää pysyneen samanlaisena, vaikka mittaus-  ja laadunarvosteluperiaat-
teet  ovat muuttuneet. 
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Mikäli lRl4-rajat kiristetään vastaamaan täysin aiempia  laser-rajoja,  on  syytä 
tarkistaa arvonvähennysperusteita alaspäin,  jos arvonvähennysten  määrässä 
halutaan säilyttää sama taso kuin aikaisemmin. Jollei näin tehdä, ollaan käy-
tännössä tilanteessa, jossa poikkeamaindeksistä muodostuva arvonvähennys 

 on  lisäystä kokonaisarvonmuutokseen aikaisempiin vuosiin verrattuna. 
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lo  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Alustan vaikutusta  on  tutkittava jatkossa tarkemmin, kuin mihin tämän 
tutkimuksen puitteissa pystyttiin. Etenkin eri tasausmenetelmien vaikutusta 
lopullisen  pinnan  tasaisuuteen  on  syytä tarkentaa. Mittaukset  on  hyvä tehdä 
myös vanhalta pinnalta ennen tasausta  ja päällystämistä.  Alustan vaurioi-
tuneisuudella (halkeamat, reiät)  on  selvä vaikutus päällysteen tasaiseen 
tiivistymiseen. Vaurioiden merkitystä  pinnan  tasaisuuteen kannattaa myös 
selvittää. 

Työtekniikalla  ja levitystyöryhmän  ammattitaidolla  on  merkittävä vaikutus 
tasaisuuteen. Tasausautomatiikan käyttö parantaa selvästi tasaisuutta, joten 

 sen  käyttöä  on  lisättävä (vuonna  1991  käytössä  27 %:ssa mitatuista  teistä). 
Mitä pitempi  on ohjainsuksi  sitä pitempiaaltoiseen epätasaisuuteen  ta-
sausautomatiikan  avulla voidaan vaikuttaa. Levitystyöryhmän  ja  etenkin 
levittimen kuljettajan  ja perämiehen  ammattitaitoon sekä koulutukseen  on 

 kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota esimerkiksi koulutustilaisuuksia 
lisäämällä. Itseasiassa työryhmän ammattitaito  on  yksi merkittävimmistä tässä 
tutkimuksessa käsitellyistä muuttujista. Työnaikaiseen laadunohjaukseen  on 

 kiinnitettävä päällysteen tasaisuuden osalta huomiota sekä saavutettavaa 
tulosta  on  seurattava  koko  työn ajan. 

Laadunarvostelussa  käytettävä  1R14-arvo ei kuvaa ajomukavuutta riittävän 
hyvin. Käytössä olevat IRl4-vaatimusrajat ovat kuitenkin niin tiukat etenkin,  jos 

 niitä vielä hieman joidenkin luokkien osalla kiristetään, että haluttu palvelu-
tasokin normaalisti täyttyy lRl4-vaatimuksen täyttyessä.  Jos  näin ei tapandu 
tien epätasaisuus  on  sen  tyyppinen, ettei urakoitsijalla ole  sen  korjaamisen 
mandollisuuksia normaalin levitystyön puitteissa. IRI:n käyttöä laadunvarmis-
tuksen yhteydessä voidaan harkita siltä kannalta, ettei arvonmuutosta vaadita 
ainakaan täysimääräisenä,  jos palvelutasovaatimus  täyttyy, vaikkei lRl4-
vaatimus täyttyisikään. 

Mikäli halutaan ottaa käyttöön uusien päällysteiden laadunarvostelussa IRI-
arvo lRl4:n tilalle, pitää varmistaa, että urakoitsijalle taataan edellytykset 
päästä vaadittuun palvelutasoon. Joissakin tapauksissa tämä edellyttää pitem-
piaaltoisen epätasaisuuden korjaamista, kuin mikä korjaantuu normaalin 
uudelleenpääUystystyön yhteydessä. 

Poikkeamaindeksi  kannattaa pitää laadunarvostelussa mukana erillisenä, 
koska  se  mittaa hieman eri aallonpituista epätasaisuutta kuin IRI. Poik-
keamaindeksi ei kuitenkaan ole  kovin  hyvä tunnusluku kuvaamaan lyhytaal-
toista epätasaisuutta. Poikkeamaindeksi mittaa melko paljon samaa 
epätasaisuutta kuin IRl4. Tästä syystä kannattaa tutkia, olisiko poikkeamain- 
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deksiluku kehitettävissä  esimerkiksi suodattamalla tiettyä aallonpituutta 
pidemmät epätasaisuudet pois,  tai  olisiko  se  korvattavissa jollakin muulla 
kuvaavammalla tunnusluvulla. Tällainen tunnusiuku saattaisi olla esimerkiksi 
PTM-auto!la mitattava megakarkeus, joka kuvaa epätasaisuutta, jonka 
aallonpituus  on 5 - 50 cm.  

Tällä hetkellä käytössä olevat uusien päällysteiden vaatimusrajat ovat hieman 
liian väljät, joten niitä voi hieman kiristää. Taulukossa  33 on  esitetty ehdotus 
uusiksi vaatirnusrajoiksi. Nämä vaatirnusrajat ovat tämän hetkisten rajojen  ja 

 vuoden  1990 laser-rajoista kalibroitujen  1R14-rajojen välillä. Poikkeamaindeksin 
osalla ei ole syytä suuriin vaatirnusrajojen muutoksiin. Moottori-  ja  moottori-
liikenneteiden rajoja voi hieman kiristää. Biturnisoran vaatimuksia ei ole syytä 
nostaa  kovin  korkeiksi, koska  sen maksimiraekoko  on  yleensä suuri (esim.  32 
mm),  ja sen  käyttöä kulutuskerroksena  on  vältettävä. 

Taulukossa  34 on  esitetty  I R14-rajoille vaihtoehtoisesti  I R 1 -rajat käytettäväksi 
poikkearnaindeksin rinnalla. Esitetyt rajat perustuvat vuoden  1990 laser- 
tasaisuuden vaatirnusrajoihin, jotka  on kalibroitu  matemaattisesti  I R 1-arvoiksi. 
Ehdotetut  rajat  on  pyritty saamaan sellaisiksi, että ylitysmäärät  1R14-  ja IRI-
vaatirnuksilla  ovat suunnilleen samat. 

Vaatirnusrajojen  ja  palvelutason suurimpien sallittujen arvojen oikeellisuuden 
varmistamiseksi olisi järjestettävä ajopaneelitutkirnus, jotta saataisiin selville, 
minkä suuruisia lAI-  ja poikkeamaindeksiarvot  voivat olla, etteivät tielläliikkujat 
vielä  tunne ajomukavuutta  puutteelliseksi. 

Taulukko  33.  Ehdotus uusiksi IR!4-  ja  poikkeamaindeksirajoiksi  uusien pääliys-
teiden tasaisuuden laadunarvostelussa.  

Mo  + 	Mol Vt  + 	Kt  Muut 

Pääl- lRl4  Fl 1R14 Fl IRl4  Pi  
lyste mm/rn  mm mm/rn  mm mm/rn  mm 

ABE  1,1 3,5 1,2 5,0 1,3 6,0 
AB,SMA  1,0 2,5 1,1 3,5 1,2 4,0 
BS 1,3 5,0 1,4 6,0 1,5 7,0 
KAB - -  1,1 4,0 1,2 5,0 
Os  - -  1,2 7,0 1,3 8,0 
SOP - - - -  2,5 40,0 
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Taulukko  34.  Ehdotus uusiksi  JR!- ja  poikkeamaindeksirajoiksi  uusien päällys- 
teiden tasaisuuden laadunarvostelussa.  

Pääl-  

Mo  + 	Mol Vt  + 	Kt  Muut  

RI Pi  lAI  PI  lAI  Pi  
lyste  mm/rn  mm  mm/rn  mm  mm/rn  mm  

ABE  1,8 3,5 2,1 5,0 2,4 6,0  
AB,SMA  1,7 2,5 2,0 3,5 2,3 4,0 
BS 2,0 5,0 2,3 6,0 2,6 7,0  
KAB - -  2,0 4,0 2,3 5,0 
OS  - -  2,2 7,0 2,6 8,0 
SOP  - - - -  4,2 40,0  
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Tien  tasaisuus huononee tien toiminnallisen luokan alentuessa. Ero  on 
 kuitenkin selvä vasta kanden alhaisimman tieluokan osalla (kokooja-  ja 

yhdystiet). Tasaisimmat päällysteet  ovat  AB  ja KAB.  Selvästi epätasaisinta  sen 
 sijaan  on SOP. 

Tasausautornatiikan  käyttö parantaa päällysteen tasaisuutta. Erityisen selvästi 
 se  vähentää lyhytaaltoista,  alle  4  metrin epätasaisuutta (vuonna  1991 

poikkearnaindeksi  oli alhainen  1,0 mm, 1R14  oli  0,8 mm/rn).  Ilman  ta-
sausautomatiikkaa  tehdyillä päällysteillä vastaavat arvot olivat  Pi 1 ,6 mm  ja 

 1R14 0,9 mm/rn. Remixer-menetelmä oli tasaisuuden kannalta erittäin hyvä 
 (1R14 0,7 mm/rn  ja  PI 0,4 mm). Remixer -menetelmän etuna  on se,  että työ 

etenee keskeytyksettömästi  ja  pintaa tasataan  jo kuurnennuksen ja jyrsinnän 
 aikana. 

Alustan tyypillä ei näyttänyt tämä tutkimuksen mukaan olevan  kovin  suurta 
merkitystä lopullisen  pinnan  tasaisuuteen. Kuumennustasatuille alustoille 
tehdyt lopulliset  pinnat  olivat tasaisimpia (kauttaaltaan tehty kuumennus-
tasaus: 1RI  1,1 mm/rn, 1R14 0,7 mm/rn  ja  PI 0,6 mm),  kun taas sitomaton,  OS-

karhittu  ja sernenttistabiloitu  olivat huonoimpia (sitomaton: IRI  1,6 mm/rn, iRl4 
1,0 mm/rn  ja  PI 2,5 mm). 

Levitystyöryhmän  ammattitaidolla  on  merkittävä vaikutus lopputulokseen, 
kuten myös laitteiston kunnolla sekä  sillä,  että laitteita käytetään oikein. Kun 
tarkasteltiin tasaisuuden jakauturnista urakoittain, oli havaittavissa selviä eroja, 
vaikka muiden muuttujien vaikutus pyrittiinkin poistamaan (tarkastelussa 
mukana  vain  yksi tieluokka, päällystetyyppi  ja työtapa).  Eri urakoissa IRI 
vaihteli välillä  0,9 - 1,8 mm/rn, 1R14  välillä  0,6 - 1,0 mm/rn  ja poikkeamaindeksi 

 välillä  0,2 - 1,5 mm.  Näihin eroihin vaikuttavat eri levitystyöryhmien välinen 
ammattitaito  ja  työnteon huolellisuus. 

Laadunarvostelussa  käytetään IRi4-arvoa sekä poikkeamaindeksiä. iRI4:ään 
vaikuttaa epätasaisuus, jonka aallonpituusalue  on 0,3 - 4 m.  Tämä luku ei 
kuitenkaan kuvaa riittävän hyvin tien palvelutasoa, kuten IRI-arvo (aallonpi-
tuusalue  0,3 - 30 m. 1R14-arvoa käytetään työn Iaadunarvostelussa, koska 
urakoitsijan mandollisuudet työllään vaikuttaa yli  4 rn:n epätasaisuuksiin on 

 rajallinen. Tällä hetkellä käytössä olevat  1R14-vaatirnusrajat  ovat kuitenkin  sen 
 verran tiukat, että sellainen tilanne, ettei palvelutaso täyty, vaikka IRI4-

vaatimus täyttyisikin,  on  harvinainen varsinkin, ios rajoja vielä hieman 
kiristetään. Mikäli IR!4 halutaan korvata IRI-arvolla,  on urakoitsijalle  taattava 
mandollisuus päästä vaadittuun palvelutasoon sallimalla pitempiaaltoisen epä-
tasaisuuden korjaaminen. 
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Kun tarkastellaan rakennettujen  ja perusparannettujen  teiden tasaisuuden 
kehitystä välillä  1984 - 1990  sekä  laser-vaatimusrajojen ylityksiä kyseisinä 

 vuosina,  ja  verrataan ylitysmääriä vuoden  1991 1Rl4-ylityksiin,  havaitaan, että 
tällä hetkellä käytössä olevat vaatimusrajat ovat osittain liian väljät, jotta 
oltaisiin samalla vaatimustasolla kuin vuonna  1990. Vaatimusrajat  olisivat 
myös kireämmät,  jos  vaatimuksena käytettäisiin suoraan vuoden  1990 laser- 
rajoista laskennallisesti kalibroituja Rl4-arvoja. Taulukoissa  32  ja  33  (luku  10) 
on  esitetty vaihtoehtoiset ehdotukset uusiksi uusien päällysteiden tasaisuuden 
laatuvaatimusrajoiksi. Toisessa ehdotuksessa rajoina ovat poikkeamaindeksin 
lisäksi IRI-arvot  ja  toisessa lRl4-arvot. 
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