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Tiivistelmä

Väylävirasto on toteuttanut vuosina 2014-2020 valtakunnallisen 
selvityksen, jossa tarkastellaan väylärakenteissa käytettävien 
kiviainesten ja geosynteettien ominaisuuksia ja laatu-
dokumentteja. Aineistoa on koottu erityyppisissä hankkeissa 
pistokoemaisesti tehdyn näytteenoton ja laatudokumentaation 
tarkastusten avulla.

Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena on ollut vaikuttaa 
väylärakenteissa käytettävien materiaalien laatuun 
pitkäjänteisesti lisäämällä tietoa ja viemällä tuloksia osaksi 
hankkeiden laadunhallintaa. Tavoitteena on ollut selvittää 
väylärakenteissa käytettävien kiviainesten ja geosynteettien
vaatimustenmukaisuutta sekä muodostaa kokonaiskäsitys 
materiaalien laadun ja laatudokumentaation tasosta. Tulosten 
perusteella kehitetään materiaalien laatuvaatimuksia ja 
näytteenottoa koskevaa ohjeistusta sekä tuetaan urakoiden 
laadunhallinnan ja -valvonnan kehittämistä.

Selvityksen aikana on tutkittu noin 1 600 kiviainesnäytettä 
yhteensä 135 hankkeesta tai urakasta. Laboratoriotestejä on tehty 
yli 3 000. Lisäksi on tarkastettu eri materiaalien 
laatudokumentteja noin 30 hankkeesta tai urakasta.

Kiviainesten testaamisessa on keskitytty rakeisuuteen ja erityisesti 
hienoainespitoisuuteen, lujuuteen ja raemuotoon. Näytteitä on otettu 
soratien kulutuskerrosmurskeesta (52 eri materiaalista), 
päällystekiviaineksesta (53 eri kiviainesta),  kantavasta kerroksesta 
(11 eri materiaalia) sekä asfalttimassoista (10 eri kohdetta). Lisäksi 
tutkittiin myös uusiomateriaaleja; kahdesta projektista tutkittiin 
tierakenteessa käytettyjä betonimurskeita. Ratarakenteiden osalta 
selvitettiin raidesepelin (19 eri materiaalia) ja väli- ja eristyskerroksen 
(11 mursketta ja 9 luonnonkiviainesta) materiaalin ominaisuuksia. 

Kiviainesten lisäksi tutkittiin geosynteettejä. Vuosina 2015-2016 
tutkittiin 18 suodatinkangaserää. Lisäksi tutkittiin kuusi tierakenteessa 
käytettyä geolujitetta ja maanteiden pohjavedensuojaushankkeissa 
käytettyjä bentoniittimattoja ja ohutkalvoja. Havaintojen perusteella 
laadittiin Geosynteettien laadunvarmistusopas, jossa kuvataan 
työmaalla vaadittava dokumentaatio ja tarkastustoimenpiteet.

Kaikissa tutkituissa materiaaleissa on havaittu poikkeamia laadussa. 
Useimmiten puutteet ovat vähäisiä. Eniten poikkeamia on havaittu 
laatudokumentaatiossa ja CE-merkinnöissä. Useissa tapauksissa 
hankkeessa tuotettavien kiviainesten testaaminen ei ole ollut riittävän 
kattavaa. Pitkäjänteisellä tilaajan laadunvalvonnalla on positiivisia 
vaikutuksia, ja se on parantanut materiaalien ja laatudokumenttien 
laatua – joidenkin materiaalien osalta merkittävästikin. 
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Abstract

In 2014-2020, the Finnish Transport Infrastructure Agency has 
carried out a nationwide study on the properties of 
aggregates and geosynthetic materials used in road and 
railway structures. The data has been collected through 
random sampling on sites and checking the related quality 
documentation. 

The main target of the study is to make a sustained impact on 
material quality by increasing the knowledge and importing 
the results into the project quality management. The aim was 
to establish the compliance with the requirements of 
aggregates and geosynthetics and to build a general idea on 
the level of the material and documentation quality. In 
addition, the quality requirements, the project quality 
management processes and the guidance on sampling were 
developed. 

In total, approximately 1 600 aggregate samples were studied 
from 135 construction projects. More than 3000 laboratory 
tests were performed. In addition, the quality documents 
solely were checked in about 30 projects.  Results are 
published in 5 publications. 

The testing on road and railway aggregates were concentrating 
typically on grading and particularly the amount of fines, strength 
properties of the aggregate, and grain shape. Samples were taken 
from the waring course of gravel roads (52 materials), and bearing 
layers (11) of roads, pavement aggregates (53) and railway ballast 
(19) and crushed (11) and natural (9) materials used in subballast
and frost protection layers.  In 2019 and 2020 also asphalt mixtures 
were sampled in 10 projects. In addition, crushed concrete from two 
projects were studied. 

Also geosynthetics were studied. In 2015-2016, 18 geotextiles 
samples were tested. Six geosynthetic reinforcements products from 
road projects and geosynthetic clay liners and thin geomembranes
used in road side groundwater protection were tested. Based on 
findings, the guidelines for geosynthetic were written for projects. 

At least minor quality deviations were found in all studied materials. 
Flaws were most commonly found in quality documentation or CE 
marking. As a result of the study, a clear improvement has occurred 
in some materials.  
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Esipuhe

Tämä raportti on yhteenveto vuosina 2014-2020 toteutetusta väylärakenteiden 
valtakunnallisesta kiviaines- ja geosynteettitutkimuksesta.

Tutkimuksessa on selvitetty väylärakenteissa käytettävien kiviainesten ja 
geosynteettien laatuvaatimusten täyttymistä erityyppisillä hankkeilla 
pistokoemaisesti tehdyn näytteenoton ja laatudokumentaation tarkastusten avulla. 
Näytteenotto ja laboratoriomääritykset on tehty keskitetysti.

Tutkimuksen ohjausryhmään ovat kuuluneet Laura Valokoski (pj.), Kari Lehtonen, 
Veli-Matti Uotinen, Katri Eskola, Ossi Saarinen, Erkki Mäkelä, Juhan Tyrväinen, 
Tuija Myllymäki, Henri Seppälä, Heikki Lappalainen ja Mika Terhelä Väylävirastosta; 
Pentti Häkkinen, Antti Kalliainen, Kari Hanski ja Anniina Tuomala Ramboll Finland 
Oy:stä sekä Pirjo Kuula ja Minna Leppänen Tampereen yliopistosta.

Helsingissä syyskuussa 2021

Väylävirasto
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1. Johdanto

Tutkimuksen tavoitteena on ollut: 

1. Kartoittaa laaja-alaisesti infrarakenteiden materiaaleissa mahdollisesti esiintyviä 

laatupoikkeamia ja selvittää, onko poikkeamia myös CE-merkityissä 

materiaaleissa. 

2. Arvioida aikaisemmin tehtyjen vaurioitumismallien perusteella laatupoikkeamien 

vaikutusta rakenteiden ominaisuuksiin ja käyttöikään sekä arvioida nykyisten 

laatuvaatimusten selkeyttä. 

3. Arvioida urakoitsijoiden ja tilaajien nykyisiä laadunhallintakäytäntöjä ja niitä 

koskevia ohjeita. 

4. Arvioida näytteenotto- ja testausmenetelmiä ja niiden esitystavan selkeyttä. 

5. Tehdä ehdotuksia laatuvaatimusten ja käytäntöjen kehittämiseksi.
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1. Johdanto

Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena on ollut
vaikuttaa väylärakenteissa käytettävien
kiviainesten laatuun pitkällä tähtäimellä lisäämällä
tietoa ja jalkauttamalla tutkimustuloksia osaksi
hankkeiden laadunhallintaa. 

Tutkimuksen alkuvaihe painottui pistokoemaiseen
näytteenottoon. Tilaajan laaduntarkkailulla on 
saatu positiivisia vaikutuksia tiettyjen
väylämateriaalien osalta, mutta kaikkien
tutkimukseen kuuluneiden materiaalien laatu ei
ole oleellisesti muuttunut. Tutkimuksen
painopistettä on sen edetessä siirretty koskemaan
myös hankkeiden laatudokumentaation hallintaa. 
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Keskeiseksi kehittämiskohteeksi on havaittu kaikkien
väylärakentamiseen liittyvien toimijoiden
materiaaliosaaminen. Tutkimushankkeen aikana on 
järjestetty useita koulutuksia aiheesta.

Kehittämiskohteeksi on havaittu myös rakentamisen
aikainen riittävä dokumentaatio. Luotettavaa tietoa
materiaalien laadusta tarvitaan väylän koko
elinkaaren ajan.

Tähän tutkimusraporttiin on koottu yhteenvedot 
tehdyistä tutkimuksista materiaalikohtaisesti.



1.1. Tutkimusjulkaisut

Eri vuosien tutkimusten tulokset on 
julkaistu Väyläviraston julkaisusarjassa, 
ja ovat saatavilla:

• Väylärakenteiden valtakunnallinen kiviainestutkimus, 

Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 18/2016

• Väylärakenteiden valtakunnallinen kiviaines ja 

geosynteettitutkimus: Vuoden 2016 tutkimukset, 

Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 22/2017

• Väylärakenteiden valtakunnallinen kiviaines- ja 

geosynteettitutkimus: Vuoden 2017 tutkimukset,

Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 40/2018

• Väylärakenteiden valtakunnallinen kiviaines- ja 

geosynteettitutkimus: Vuoden 2018 tutkimukset, 

Väyläviraston tutkimuksia 13/2019

• Väylärakenteiden valtakunnallinen kiviaines- ja 

geosynteettitutkimus: Vuoden 2019 tutkimukset, 

Väyläviraston julkaisuja 44/2020
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2. Tierakennemateriaalien tutkimukset

Päällystekiviainesten ja asfalttimassojen ominaisuuksia on tarkasteltu pistokoemaisen 
näytteenoton avulla. Asfalttiasemilla on tehty vuosina 2019-2020 myös aseman toimintaan liittyviä 
tarkastuksia päällysteiden ylläpitourakoihin liittyvissä kohteissa.

Soratien kulutuskerrosmurskeita on tutkittu ottamalla näytteitä tutkimuksen alkuvaiheessa 
materiaalikasoista ja myöhempinä vuosina tien pinnasta sorastuksen lopputuloksesta. 

Tien kantavan kerroksen murskeiden laatua on tutkittu materiaalikasoista ja tiivistetystä 
rakenteesta otettujen näytteiden avulla. Tierakenteessa käytettävistä uusiomateriaaleista on 
tutkittu kahden betonimurskeen ominaisuuksia.

Pistokoenäytteenoton lisäksi tierakennemateriaalien laadunvalvonnan tasoa on tarkasteltu 
laatudokumenttien perusteella.
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2.1. Päällyste-
kiviainekset
Päällystekiviaineksia on tutkittu vuosina 
2014 ja 2016-2020.

Vuodesta 2017 alkaen tutkimusten 
painopiste on kohdistunut päällysteiden 
ylläpitourakoissa käytettäviin 
kiviaineksiin.

Yhteensä on tutkittu 53 
päällystekiviaineksen ominaisuuksia. 
Poikkeamia havaittiin yhteensä 15 eri 
kiviaineksessa. Pitkäjänteisellä 
tutkimuksella on kuitenkin saatu 
poikkeamien määrä ja suhteellinen 
osuus laskuun ja vuosina 2019-2020 on 
havaittu enää yksittäisiä poikkeamia.

10



2.1. Päällystekiviainekset

Päällystekiviainesten poikkeamien määrä ja suhteellinen 
osuus ovat pienentyneet tarkastusten aikana (Taulukko 
1).

Osin tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella on 
tehty muutoksia päällystekiviainesten laatuvaatimuksiin. 
Vuonna 2017 julkaistuissa Asfalttinormeissa on otettu 
aiempaa tarkemmin kantaa päällystekiviainesten 
kuulamyllytulosten hyväksyttävyyteen ja 
tuotannonaikaisten laadunvalvontatulosten esittämiseen. 

Ainakin osa asfalttiurakoitsijoista on alkanut kiinnittää 
asiaan enemmän huomiota ja tehostanut kiviainesten 
testausta.

Päällystekiviainesten laatudokumenteissa on havaittu 
poikkeamia kaikkina tutkimusvuosina. 
Laatudokumenttien kehittämiseksi on järjestetty 
koulutusta. 

Taulukko 1. Päällystekiviainesten tarkastuksissa havaittujen 
poikkeamien yhteenveto

Vuosi
Tutkitut

materiaalit

Poikkeamien lukumäärä

Litteysluku Kuulamylly Laatudokumentit

2014 5 (* 0 1 1

2016 6 3 4 1

2017 14 1 2 4

2018 14 0 3 1

2019 5 1 0 2

2020 9 0 1 3

(* Vuonna 2014 näytteistä tutkittiin myös rakeisuutta. Näissä tutkimuksissa 
todettiin 2 poikkeamaa.
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2.2. Asfaltti-
massat
Tutkimuksen aikana on tarkasteltu 
valmistettavien asfalttimassojen laatua 
yhteensä 10 kohteessa.

Lisäksi on tehty erilaisia yksittäisiä 
kokeiluja, joissa asfalttimassanäytteitä on 
otettu levitetystä, tiivistämättömästä 
päällystelaatasta. Kokeilut ovat liittyneet 
asfalttirouhetta sisältävän massan 
nastarengaskulutuskestävyyden 
selvittämiseen sekä päällysteen 
rakeisuuden ja sideainepitoisuuden 
määrittämiseen.

Tutkimustulosten perusteella valmistettavat 
asfalttimassat ovat vastanneet hyvin 
suunniteltua koostumusta.

12



2.2. Asfalttimassat 

Asfalttimassanäytteitä on otettu vuosina 2019 ja 2020 yhteensä 10 eri kohteessa. 
Yhdessä kohteessa on testattu massanäytteenottoa levitetystä, 
tiivistämättömästä päällystelaatasta. Yhdeksässä kohteessa otetut näytteet ovat 
olleet tuotannon laadunvalvonnan rinnakkaisnäytteitä.

Tutkimuksessa otetut asfalttimassanäytteet ovat vastanneet erittäin hyvin 
suunniteltua ja ilmoitettua massan koostumusta. Tyypillisesti tutkittujen 
massanäytteiden poikkeamat verrattuna kunkin testatun massan 
tyyppitestausraportissa esitettyyn raekokojakaumaan olivat yksittäisillä seuloilla 
±1…3 %-yksikköä.

Tutkimuksessa otetut näytteet vastasivat hyvin myös asemien omia tuotannon 
laadunvalvontanäytteitä.

Asfalttimassanäytteiden ottotapa poikkesi asemien välillä. Kaikki käytetyt 
näytteenottotavat täyttivät standardien vaatimukset.
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2.2. Asfalttimassat

Tiivistämättömästä päällystelaatasta otetuissa näytteissä oli 2 tilastollisesti poikkeavaa 
näytettä 12 otetusta näytteestä. Näytteenotto oli tässä nimenomaisessa tapauksessa 
haastavaa, koska laatan alusta oli lämmitetty ja pintalaatan massatyyppi oli SMA. 
Havainto korostaa riittävän näytemäärän tutkimista, jos näytteitä päädytään ottamaan 
levitetystä päällystelaatasta.

Tutkimuksen aikana tarkastetuissa asfalttimassojen laatudokumenteissa on havaittu jonkin 
verran poikkeamia. Pääosin poikkeamat ovat olleet pieniä ja samat poikkeamat ovat 
toistuneet toimijakohtaisesti useampien eri massojen dokumenteissa.

Asfalttiasemilla tehdyn asfalttimassanäytteenoton yhteydessä on myös tarkasteltu 
asfalttiaseman toimintaa ja massan valmistusta tarkemmin. Itse massan valmistus ja 
aseman toiminta ovat varsin hyvällä ja keskimäärin turvallisella tasolla. Massan digitaalista 
kuorma- tai jopa annoskohtaista seurantaa tehdään jo nyt, mutta käytännöissä olisi 
tehostamisen varaa. Tämän kuitenkin vaatisi usein investointeja asfalttiasemilla, joten 
vaatimusten tulisi olla selkeät ja säilyä riittävän pitkään samalla tasolla, jotta 
investointeihin ryhdytään.
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2.3. Soratien 
kulutuskerros-
murskeet
Kulutuskerrosmurskeiden rakeisuutta on 
tutkittu hoidon ja ylläpidon alueurakoissa 
käytettävistä materiaaleista. 

Vuosina 2014-2015 tutkittiin kasalta 
otetuista pistokoenäytteistä yhteensä 16 
eri materiaalia, joista yksikään ei ollut 
kaikilta osin kulutuskerrosmurskeen 
ohjealueen mukainen.

Vuosina 2017-2019 tarkasteltiin 
sorastuksen lopputulosta 36 eri 
kohteessa, jolloin hieman yli puolessa 
tutkituista kohteista  sorastuksen 
lopputulos oli vaatimusten mukainen.
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2.3. Soratien kulutuskerrosmurskeet

Tutkimuksen ensimmäisinä vuosina kaikki tutkitut sorastusmateriaalit 
sisälsivät liian vähän hienoainesta eikä yksikään materiaali ollut kaikilta 
osin vaatimusten mukainen. (Taulukko 2)

Vuosien 2017-2019 aikana näytteitä on otettu soratien pinnasta 
sorastustoimenpiteiden jälkeen. Lopputulos on ollut vaatimusten-
mukainen hieman yli puolessa kohteista. Joissain tapauksissa 
rakenteesta tutkittujen näytteiden hienoainespitoisuus on ollut riittävä, 
mutta raekokojakauma muutoin on ollut liian hienorakeinen. 

Tutkimuksen aikana n. 80 % kohteista tehtiin normaalia sorastusta ja 
n. 20 % kohteista kelirikkokorjausta. Vuosien 2014-2015 
tutkimustulosten perusteella sorastuksessa käytetään valtaosin 
murskeita, joiden raekokojakauma soveltuisi parhaiten pintakelirikko-
ongelmista kärsivän soratien hoitoon. 

Tutkimustulosten perusteella on otettu käyttöön sorastuksen 
lopputulosta koskevat arvonalennusperusteet. Arvonalennus perustuu 
tien pinnasta määritetyn hienoainespitoisuuden määrittämiseen 
kohteissa, joissa normaalin sorastuksen yhteydessä käytetään 
mursketta, joka sisältää alle 8 %-yksikköä hienoainesta (<0,063 mm 
lajite).

Taulukko 2. Yhteenveto tutkittujen kulutuskerrosmurskeiden 
tuloksista.

Vuosi Näytteenotto
Tutkitut

materiaalit
Poikkeama

rakeisuudessa

Materiaali tai 
lopputulos 

vaatimusten 
mukainen

2014 Kasalta 5 5 0

2015 Kasalta 11 11 0

2017 Rakenteesta 20 9 11

2018 Rakenteesta 8 3 5

2019 Rakenteesta 8 3 5

• Sorateiden kulutuskerrosten vuosittaiset hoitokustannukset noin 
27000 km soratieverkolla ovat noin 15 M€. 

• Jos kulutuskerroksen tavoiteltu viiden vuoden elinkaari lyhenee 
väärän materiaalivalinnan takia vuodella, aiheutuu vuosittain 
valtakunnallisesti noin 3,5 M€ lisäkustannus.
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2.3. Soratien kulutuskerrosmurskeet

Tutkimuksen alkuvaiheessa sorastusmurskeista ei ollut
saatavilla laatudokumentteja. Materiaaleista oli
olemassa CE-merkintä ja suoritustasoilmoitus
ainoastaan poikkeustapauksissa (Taulukko 3). 

Tutkimuksen havaintojen perusteella
Rakennusteollisuus julkaisi soratien
kunnossapitomurskeiden CE-merkintävelvollisuudesta
tiedotteen ja asiaa korostettiin toimijoille alkuvuodesta
2019. Tiedottamisen jälkeen kaikki tutkimukseen
valikoituneet sorastusmateriaalit oli CE-merkitty.

Taulukko 3. Yhteenveto kulutuskerrosmurskeiden 
laatudokumenttien havainnoista.

Vuosi
Tutkitut

materiaalit
CE-merkintä ja

suoritustasoilmoitus
Rakeisuus-
tutkimus

Ei laatu-
dokumentteja

2014 5 0 2 3

2015 11 1 7 3

2017 20 2 7 11

2018 8 2 6 0

2019 8 7 1 0
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2.4. Kantavan 
kerroksen murskeet
Kantavan kerroksen murskeita on tutkittu 
vuosina 2014-2016 ja 2018. Yhteensä on 
tutkittu 11 eri kiviainesmateriaalia. 

Näytteitä on otettu sekä materiaalikasoista 
että tiivistetyn rakennekerroksen pinnasta.

Tutkimuksen aikana tehtyjen havaintojen 
perusteella on tehty päivityksiä InfraRYLin
mukaiseen rakenteesta otettavien näytteiden 
näytteenottomenetelmään.

Materiaaleissa on havaittu säännöllisesti 
poikkeamia materiaalin iskunkestävyydessä. 
Tutkimuksen yhteydessä on tutkittu myös 
materiaalien kulutuskestävyyttä, jotta on saatu 
syvennettyä käsitystä kantavan kerroksen 
murskeiden mekaanisista ominaisuuksista. 
Tutkittujen materiaalien kulutuskestävyys on 
ollut hyvä.
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2.4. Kantavan kerroksen murskeet

Tutkituissa materiaaleissa on havaittu säännöllisesti  pieniä 
iskunkestävyyspoikkeamia (Taulukko 4). 

Tutkimukseen valikoituneiden hankkeiden laadunhallinta on 
kirjavaa. Joissakin hankkeissa laatudokumentteja ei ollut 
juuri lainkaan, joissakin dokumentit taas olivat 
asianmukaiset ja ajantasaiset.

Keskeiseksi kehittämiskohteeksi havaittiin 
investointihankkeiden kiviainesten laatudokumentointi ja 
urakan sisältä saatavan kiviaineksen hyödyntämisprosessi. 
Hankkeen alueella olevien kiviainesten laadun 
määrittäminen täytyy tehdä riittävällä tavalla hankkeen 
alkuvaiheessa, jotta saadaan luotettavaa tietoa kiviainesten 
soveltuvuudesta eri rakennekerroksiin.

Materiaalikasasta otetut näytteet ovat olleet vaatimusten 
mukaisia. Havaitut rakeisuuspoikkeamat liittyvät rakenteesta 
otettuihin näytteisiin. Rakennenäytteistä todetut poikkeamat 
ovat liittyneet materiaalin hienontumiseen tiivistettäessä, 
jolloin materiaalien iskunkestävyyttä kuvaava LA-luku on 
ollut myös hieman liian suuri, tai tasausmurskeen käyttöön.

Taulukko 4. Yhteenveto kantavan kerroksen materiaaleissa 
havaituista poikkeamista.

Vuosi
Tutkitut

materiaalit

Poikkeamat

Rakeisuus Iskunkestävyys

2014 4 3 1

2015 2 1 1

2016 2 0 0

2018 3 0 1
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2.4. Kantavan kerroksen murskeet

Tutkimuksessa havaittiin kantavasta kerroksesta 
otettavat näytemäärät ja/ tai tulosten dokumentointi 
vähäiseksi. Myöskään Rakennustuoteasetuksen 
mukaisia suoritustasoilmoituksia ei saatu kaikista 
materiaaleista, ja lisäksi toimitetuissa dokumenteissa oli 
puutteita tai virheitä.

Tutkimuksessa kokeiltiin myös pelkästään 
hienoaineksen määrän selvittämiseen tarkoitettua 
näytteenottomenetelmää, mutta sitä ei pystytty kaikilta 
osin verifioimaan toimivaksi. Näytteitä pitäisi ottaa 
lisää, jos halutaan selvittää erityyppisten näytteiden 
keskinäinen korrelaatio.

Tutkimuksessa pyrittiin kehittämään näytteenottoa 
urakoitsijoiden työtä helpottavaan suuntaan. 
Tutkimuksen havaintojen perusteella InfraRYLin
näytteenottomenettelyä selkiytettiin ja vaatimus 
näytteiden varastoinnista poistettiin.

Näytteenottotyön yhteydessä pyrittiin myös arvioimaan 
valmiin tiivistetyn pinnan laatua. Kantavan kerroksen 
pinnalle tehty lajittumisen tarkkailu osoitti, että 
työmaatekniikalla on suuri merkitys lopputulokseen.

Tutkimuksen tulosten perusteella InfraRYLiin
määritettiin vaatimus käytettävän materiaalin 
maksimiraekoon ja kantavan kerroksen paksuuden 
suhteelle. Uusi vaatimus vähentää osaltaan 
lajittumisongelmaa, mutta ei poista työmaalla tehtävien 
toimenpiteiden merkitystä. Materiaalin levittämiseen ja 
tasaamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, vaikka 
kehittyvä teknologia tarjoaa tähän lisää geometrista 
tarkkuutta koneohjauksen myötä.
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2.5. Uusio-
materiaalit
Tierakenteissa käytettäviä 
uusiomateriaaleja tutkittiin kahdesta 
kohteesta. Molemmissa hankkeissa 
käytettiin betonimursketta tien jakavassa 
kerroksessa ja sitä alemmissa 
rakenteissa.

Tutkituille betonimurskeille tehtiin 
InfraRYLin vaatimuksia kattavammin 
testejä. Laajoilla testisarjoilla haluttiin 
saada tietoa betonimurskeen 
ominaisuuksista, jotta laatuvaatimuksia 
voidaan tiedon karttuessa kehittää.

Molemmat testatut materiaalit täyttivät 
InfraRYLin kappaleessa 21210.1 ja 
liitteessä T18 esitetyt vaatimukset 
betonimurskeelle jakavassa kerroksessa.
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2.5. Uusiomateriaalit

Molempien tutkittujen materiaalien laatudokumenteissa 
ja suoritustasoilmoituksissa havaittiin poikkeamia. 
Toisella materiaalilla ei ollut suoritustasoilmoitusta ja 
kaikkia vaadittuja ominaisuuksia ei ollut ilmoitettu. 
Toisella materiaalilla suoritustasoilmoituksen sisältö ei 
vastannut luokittelutestin tuloksia.

InfraRYLin vaatimukset jakavassa kerroksessa 
käytettävälle betonimurskeelle ovat kevyemmät kuin 
kantavassa kerroksessa käytettävälle betonimurskeelle. 
Jos eri kerroksissa käytetään eri materiaaleja, koko 
rakenteen toimivuus on otettava huomioon.
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2.6. Laatu-
dokumenttien 
tarkastukset
Kaikkien tutkittujen kiviainesten 
laatudokumentit on tarkastettu tutkimuksen 
aikana.

Vuosina 2019-2020 tavoitteena on ollut 
muodostaa laajempi kokonaiskäsitys 
kiviainesten laatudokumentaatiosta, ja 
valikoitujen investointihankkeiden 
laatudokumentaatiota on seurattu 
tarkemmin.

Laatudokumentaation kertymistä on 
seurattu hankkeiden edetessä. 
Käytännöissä on havaittu vaihtelua.
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2.6. Laatudokumenttien tarkastukset

Tilaajan tekemä materiaalien laatudokumenttien
tarkastus nähtiin hyödyllisenä. Osa urakoitsijoista
koki osaamisensa esimerkiksi suoritustasoilmoitusten
tulkinnassa puutteelliseksi, ja kertoi luottavansa
toimitettuihin dokumentteihin sellaisenaan.

Tarkastusten yhteydessä valtaosa kiviainesten 
laatudokumentteihin liittyvistä poikkeamista oli 
merkintäteknisiä eikä suoraan vaikuttanut 
kiviainesten kelpoisuuteen. Joukossa oli myös 
muutamia käyttötarkoitukseen nähden puutteellisia 
dokumentteja. 

Samankaltaiset, käytettävän tuotteen ominaisuuksiin 
liittyvät puutteet ovat olleet yleisiä myös tapauksissa, 
joissa hankkeen alueella murskataan materiaalia hankkeen 
käyttöön. Useassa tapauksessa kiviaineksen murskauksen 
yhteydessä ei ole tutkittu kaikkia aiottuun 
käyttötarkoitukseen vaadittuja ominaisuuksia, vaan on 
esimerkiksi seurattu vain materiaalin rakeisuutta 
valmistuksen aikana.

Suoritustasoilmoitukset vaihtelevat materiaalitoimittajan 
mukaan. Taulukoiden vertailtavuus ja samalla 
todennäköisesti myös ymmärrys suoritustasoilmoituksessa 
ilmoitettavista ominaisuuksista paranisi, jos 
suoritustasoilmoitukset olisivat yhtenäisiä. 

Laadun toteamisen, dokumentoinnin ja väylän koko 
elinkaaren aikaisen tiedon hyödyntämisen kannalta kaikilla 
väylähankkeiden osapuolilla tulisi olla enemmän 
kiviainesosaamista.

24



3. Rata-
materiaalien 
tutkimukset
Tutkimuksessa on tarkasteltu radan 
alusrakennekerroksiin käytettävien 
materiaalien ominaisuuksia yhteensä 20 
eri kohteessa. 11 kohteessa tutkittavana 
materiaalina on ollut eristys- ja 
välikerroksessa käytettävä kalliomurske ja 
9 kohteessa luonnonhiekka tai –sora.

Lisäksi on tutkittu raidesepelin laatua 
yhteensä 19 kohteessa.

Poikkeamia on havaittu säännöllisesti 
kaikissa tutkituissa materiaaleissa.
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3.1. Raidesepeli

Raidesepelin ominaisuuksia on tutkittu 
vuosina 2017-2020. 

Raidesepelin ominaisuuksia on tutkittu 
yhteensä 19 kohteessa.

Tutkituista kiviaineksista ainoastaan kaksi on 
täyttänyt kaikki raidesepelille asetetut 
vaatimukset. 

Erityisen paljon poikkeamia on ollut 
pituudeltaan >100 mm osuudessa. 
Ominaisuuden määritys on tullut Suomessa 
voimaan raidesepelinkiviainesten kansallisen 
soveltamisstandardin SFS 7007 päivittämisen 
myötä vuonna 2016.

Myös muita poikkeamia, etenkin 
iskunkestävyydessä, on havaittu joka vuosi.
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3.1. Raidesepeli

Tutkituista materiaaleista vain kolme on täyttänyt vaatimukset 
pituudeltaan > 100 mm rakeiden enimmäismäärästä (Taulukko 
5). 

Runsas poikkeamien määrä voi johtua useista tekijöistä. Yli 100 
mm rakeiden enimmäismäärän määrittäminen on tullut 
Suomessa uudelleen vaatimukseksi, kun raidesepelikiviaineksia 
koskeva kansallinen soveltamisstandardi SFS 7007 on päivitetty 
vuonna 2016. Tutkimukseen valikoituneista materiaaleista 
kuitenkin vain kaksi oli valmistettu ennen soveltamisstandardin 
voimaantuloa. Ominaisuuden määrittämiselle ei ole erillistä 
testausstandardia, vaan ominaisuuden määritys on perustunut 
raidesepelikiviainesstandardin SFS-EN 13450 kirjaukseen. Eri 
laboratorioiden välillä on voinut olla kirjavuutta 
mittaamiskäytännöissä. Joissakin laboratorioissa on ollut 
käynnissä vertailukoe vuoden 2020 loppupuolella.

Etenkin tutkimuksen alkuvaiheessa raidesepeleissä havaittiin 
myös huomattava määrä muotoarvopoikkeamia. Näiden 
poikkeamien määrä on tutkimuksen edetessä vähentynyt.

Tutkimuksessa on säännöllisesti havaittu poikkeamia 
raidesepelin iskunkestävyydessä.

Taulukko 5. Raidesepelin poikkeamien yhteenveto.

Vuosi
Tutkitut 

materiaalit
Poikkeama > 100 mm 

rakeiden osuus
Muut poikkeamat 
ominaisuuksissa

2017 5 5 3

2018 6 6 3

2019 5 4 2

2020 3 1 1
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3.2. Radan alus-
rakennemateriaalit

Radan eristys- ja välikerroksissa 
käytettävää kalliomursketta on tutkittu 
yhteensä 11 kohteesta vuosina 2015-
2019. Pieniä poikkeamia 
materiaaliominaisuuksissa on havaittu 
valtaosassa materiaaleja. Materiaalin 
laatudokumentit ovat olleet suurimmassa 
osassa tapauksia puutteellisia. 

Alusrakennekerroksiin käytettyjä 
luonnonhiekkoja ja –soria on tutkittu 9 
eri kohteessa. Myös näissä on havaittu 
poikkeamia säännöllisesti. Näiden lisäksi 
on tutkittu kairauksiin perustuvien 
maalajin routimisarvioiden 
vertailututkimusta yhteensä viidestä 
kohteesta otettujen näytteiden avulla.
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3.2. Eristys- ja välikerroksen kalliomurske
Tutkimuksen aikana on tarkastettu eristys- ja 
välikerroksessa käytettäviä kalliomurskeita yhteensä 11 
kohteesta. Materiaaliominaisuuksien poikkeamia on 
havaittu noin 2/3 kohteista (Taulukko 6). Havaitut 
poikkeamat ovat liittyneet materiaalien mekaanisiin 
ominaisuusiin ja raekokojakaumaan.

Tyypillisimmin poikkeama on liittynyt materiaalin 
hienoainespitoisuuteen. Tuotannon aikana eristys- ja 
välikerrosmurskeessa saa olla enintään 2 %-yksikköä 
hienoainesta (≤ 0,063 mm lajite). Vaatimus on tiukempi 
verrattuna esimerkiksi tien kantavan kerroksen 
murskeeseen. Koska varsinkin alueellisesti 
ratarakenteeseen soveltuvan murskeen menekki 
vaihtelee, ei tämäntyyppinen materiaali kuulu 
kiviainestoimittajien normaaliin vuosittaiseen 
tuotantoon. Esimerkiksi kunnossapidon hankkeissa 
yhdessä kohteessa muodostuva tarve on pieni, eikä 
tällaista kohdetta varten yleensä valmisteta erillistä 
tuote-erää. Kohteissa onkin voitu käyttää alun perin 
toista käyttötarkoitusta varten valmistettua mursketta.

Taulukko 6. Yhteenveto radan eristys- ja välikerroksissa 
käytettävissä kalliomurskeissa havaituissa poikkeamissa.  

Vuosi Tutkitut materiaalit Poikkeamat materiaaliominaisuuksissa

2015 4 4

2016 3 2

2017 3 2

2019 1 0

29



3.2. Eristys- ja välikerroksen kalliomurske

Tutkittujen materiaalien laatudokumentit eivät olleet 
kaikilta osin kunnossa yhdenkään materiaalin osalta 
(Taulukko 7). Tyypilliset poikkeamat liittyivät rakeisuus-
ja hienoainesluokkien ilmoittamiseen. Myös tämä 
kertoo osaltaan siitä, että tämäntyyppiset murskeet 
eivät ole vuosittaisessa tuotannossa kuin hyvin 
harvoilla kiviainesalueilla. 

Useammassa kohteessa myöskään materiaalilta 
vaadittua kulutuskestävyysluokkaa ei ollut ilmoitettu. 
Kolmantena tyypillisenä merkintäpoikkeamana oli 
materiaalin vedenimeytymisluokka.

Taulukko 7. Yhteenveto radan eristys- ja välikerroksissa 
käytettävien kalliomurskeiden laatudokumenteissa havaituista 
poikkeamista. 

Vuosi Tutkitut materiaalit Poikkeamat laatudokumenteissa

2015 4 4

2016 3 3

2017 3 3

2019 1 1
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3.2. Luonnonhiekat ja -sorat
Luonnon lajittamien radan alusrakennekerrosten 
materiaalien osalta tyypillisimmät poikkeamat (taulukko 
8) liittyvät välikerrosmateriaalien osalta karkeisiin 
rakeisiin. Soramateriaaleissa on havaittu ylisuuria, >150 
mm rakeita. Ylisuuret rakeet voivat liikkua rakenteen
routaantuessa ja aiheuttaa raidegeometrian muutoksia.

Hiekkojen osalta on havaittu poikkeamia materiaalin 
raekokosuhteessa ja raekokojakaumassa. Tutkitut 
näytteet ovat tällöin olleet jonkin verran 
hienorakeisempia verrattuna materiaalista toimitettuihin 
tietoihin. Materiaalin ominaisuudet ovat saattaneet 
muuttua ottopaikalla, eikä tätä ole havaittu ottopaikan 
laadunvalvonnassa.

Yhden luonnonhiekkana hankkeelle myydyn materiaalin 
osalta havaittiin poikkeama, joka liittyi materiaalin 
valmistustapaan. Materiaalia myytiin hiekkana, vaikka 
kaikki silmin havaittavat rakeet olivat murtopintaisia, eli 
murskausprosessin tulosta.

Taulukko 8. Radan alusrakennekerroksissa käytettävien 
luonnonmateriaalien poikkeamat.

Vuosi
Tutkitut 

materiaalit
Poikkeamat materiaaliominaisuuksissa

2015 2 1

2016 2 0

2017 3 1

2019 2 2

Vaikka poikkeamia materiaaliominaisuuksissa on ollut 
suhteellisesti paljon, ainoastaan yhdessä tapauksessa 
poikkeama on ollut sellainen, että se olisi ollut ilman 
näytteenottoa vältettävissä. Erääseen kohteeseen oli 
valittu välikerrosmateriaalia, joka oli liian 
hienorakeinen. Muissa tapauksissa materiaali on ollut 
toimitettujen dokumenttien perusteella rakenteeseen 
kelpaavaa.
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3.3. Routivuuden 
vertailututkimus
Vertailututkimuksessa on haettu näytteitä kohteista, joissa 
rataa on kaivettu auki. Käytännössä vertailututkimukseen 
valikoituneet kohteet ovat olleet vaihteenvaihtokohteita, 
koska niistä on saatu suhteellisen helposti otettua näytteitä 
leikkaustasosta ja leikkaustason alapuolelta. Näytteitä on 
otettu yhteensä viiden vaihteen alueelta. 

Routivuuden arvioinnin osalta vertailututkimuksen tulosten 
perusteella näyttää siltä, että tutkittujen näytteiden 
perusteella materiaali määritetään silmämääräisesti 
suhteellisen hyvin oikein, kun kyseessä on routimaton, 
karkearakeinen materiaali kuten sepeli, sora, tai sorainen 
hiekka. Hiekkapitoisista maista hienorakeisempiin 
maalajeihin siirryttäessä routatutkimuslomakkeisiin tehdyt 
tulkinnat ovat ymmärrettävästi hivenen konservatiivisia. 
Tulkintoihin jätetään pelivaraa, kun tutkimuspisteitä on 
keskimäärin käytössä vähän.

Tehtyjen tutkimusten perusteella routivuuden arvioinnissa ei 
siis ollut käytännön tasolla korjattavaa, vaan menetelmä 
vaikuttaa toimivan suhteellisen hyvin.
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4. Geosynteettien
tutkimukset

Geosynteettien laatua on tutkittu 

yhteistyössä NorGeoSpec-järjestelmän 

kanssa pistokoemaisen näytteenoton 

avulla vuosina 2015-2016. 

Lisäksi on tutkittu geolujitteita vuonna 

2017 ja maanteiden pohjavesisuojauksissa 

käytettäviä materiaaleja vuosina 2016-

2018.

Suodatinkankaissa havaittiin paljon 

laatupoikkeamia, mutta myös geolujitteissa

ja pohjaveden suojauksissa käytettävissä 

materiaaleissa on havaittu 

laatuvaatimusten alituksia tai puutteita.

Tutkitut määrät ovat olleet suhteellisen 

pieniä.
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4.1. Suodatin-
kankaat

Vuosina 2015-2016 tehty tutkimus kattoi 13 
suodatinkangastuotetta. Yhteensä näytteitä 
otettiin 18 eri suodatinkangaserästä ja 
tuotteiden ominaisuuksia tutkittiin satunnaisesti 
valikoiden neljässä eri laboratoriossa.

Näytteenoton lähtökohtana oli NorGeoSpec-
luokitukseen sisältyvä pistonäytteenotto ja 
toisaalta Norjan tiehallinnon jo vuonna 2007 
käynnistämä tilaajan valvonta, jossa on todettu 
useita laatualituksia. Testaukset suunniteltiin ja 
toteutettiin yhteistyössä NorGeoSpecin kanssa. 
Näytteenottajat koulutettiin ennen 
näytteenottoa. Tuloksia verrattiin valmistajan 
NorGeoSpec-sertifiointia ja CE-merkintää 
varten ilmoittamiin ominaisuuksien 
nimellisarvoihin ja hajontoihin, joiden tulee olla 
NorGeoSpec-luokituksen vaatimusten mukaisia. 
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4.1. Suodatinkankaat

Näyte koostui aina kahdesta eri rullasta otetusta näytteestä 
(nk. A- ja B-näyte). Näytteistä testattiin ensimmäisenä aina 
A-näyte. 

A-näytteen testaustulosta verrattiin ilmoitettuun arvoon. Jos 
mitattu arvo poikkesi valmistajan ilmoittamasta arvosta 
vähemmän kuin käyttöluokan mukainen sallittu 
enimmäishajonta on, tuote hyväksyttiin. Jos poikkeama 
ylittää maksimihajonnan kerrottuna 1,5:llä, tuote hylätään. 

Jos poikkeama oli 1...1,5 -kertainen suhteessa sallittuun 
hajontaan, testattiin näyte B. Jos B-näyte täytti vaatimukset, 
tuote hyväksyttiin testatun ominaisuuden osalta. Jos B-
näytteen testaustulokset eivät olleet valmistajan ilmoittamien 
toleranssien mukaiset, tuote hylättiin. 

Tutkituissa suodatinkangasnäytteissä havaittiin 
laadunalituksia yli puolessa tutkituista tuotteista. Pääosa 
alituksista todettiin vetokokeen (SFS-EN ISO 10319) 
tuloksissa, jossa määritetään tuotteen vetolujuus ja 
murtovenymä.

Osalla testatuista tuotteista laatualitukset A-näytteissä 
olivat vähäisiä, ja testattujen B-näytteiden perusteella 
tuotteet olivat vaatimusten mukaisia. Kuitenkin yksi 
kolmasosa tuotteista poikkesi vähintään yhden testatun 
ominaisuutensa osalta niin merkittävästi, että tuote 
NorGeoSpec-järjestelmän vaatimusten mukaisesti 
hylättiin. Hylättyjen tuotteiden poikkeamat olivat usein 
niin suuria, että tuote edustaa alempaa käyttöluokkaa. 

Vaikka poikkeamia havaittiin kolmasosassa tuotteita, ei 
tilanne poikkea oleellisesti esimerkiksi Norjasta, missä 
paikallinen tieviranomainen on testannut 
suodatinkankaita omassa laboratoriossaan vuodesta 
2007 lähtien. Siellä havaittiin aluksi laadunalituksia 
suunnilleen saman verran kuin nyt Suomessa, mutta 
testaustoiminnan ansiosta laadunalitusten määrä on 
saatu laskemaan noin 10-15 % tasolle. 
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4.2. Geolujitteet

Geolujitteista on otettu näytteitä vuosina 2015 ja 
2017. Näytteenotto on tehty samalla tavalla kuin 
suodatinkankaille lukuun ottamatta otetun näytteen 
pituutta, joka on geolujitteella vähintään 2 m.

Vuonna 2016 tutkittiin kaksi geolujitenäytettä. 
Tuotteista testattiin vetolujuus ja murtovenymä. 
Molemmat testatut näytteet olivat vaatimusten 
mukaisia. Näytteet edustivat saman tuotteen eri 
toimituseriä kahdesta eri kohteesta.

Vuonna 2017 testattiin neljä erityyppistä 
geolujiteverkkoa. Tuotteista testattiin vetolujuus ja 
murtovenymä. Tuotteista kolmessa havaittiin alitus 
verrattuna ilmoitettuun murtolujuuteen. Yhden 
lujitteen osalta tulokset eivät ole luotettavia, koska 
lujitteelle laboratoriossa määritetty murtovenymä oli 
noin nelinkertainen verrattuna ilmoitettuun arvoon. 
Mitattuja murtovenymiä ei käytetty 
arvostelukriteereinä, koska laboratorion käyttämä 
venymämittaus poikkesi standardista SFS-EN ISO 
10319.

36



4.3. Pohjaveden-
suojaukset

Maanteiden pohjavedensuojauksissa 
käytettävistä materiaaleista on otettu 
näytteitä vuosina 2016-2018.

Tutkimuksessa on keskitytty 
bentoniittimattojen ominaisuuksien 
tutkimiseen, mutta yksittäisiä näytteitä 
on otettu myös muovikalvosta ja suoja-
ja salaojakerroksen materiaaleista.
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4.3. Pohjavedensuojaukset

Vuonna 2016 pohjavedensuojausmateriaalien 
näytteenottoa testattiin yhdessä kohteessa, josta otettiin 
bentoniittimatoista näytteitä kolmesta eri rullasta siten, 
että A- ja B-näytteet otettiin samasta rullasta. Näytteistä 
tutkittiin bentoniitin neliömassa sekä bentoniitin 
paisumisindeksi. Testit myös tehtiin poikkeuksellisesti 
sekä A- että B-näytteille. Kaikkien kolmen testatun rullan 
tulokset täyttivät vaatimukset. 

Vuonna 2017 testattiin kaksi bentoniittimattoa. 
Molemmissa tuotteissa havaittiin A-näytteessä 
poikkeama. Toisen tuotteen bentoniittimäärä poikkesi 
vaaditusta, ja toisen tuotteen bentoniitin paisumisindeksi 
alitti vaatimukset. B-näytteen paisumisindeksi täytti 
vaatimukset, mutta toisen tuotteen bentoniittimäärä alitti 
vaatimuksen myös B-näytteen tulosten perusteella. 

Vuonna 2017 tutkittiin yhdestä kohteesta näytteitä myös 
pohjavedensuojausrakenteissa käytettävästä 
ohutmuovista. Ohutmuovista määritetty neliöpaino ja 
sen perusteella laskettu paksuus alitti selkeästi 
vaatimukset. 

Vuonna 2018 bentoniittimattonäytteitä otettiin 
kahdesta pohjavedensuojaushankkeesta. Molemmissa 
hankkeissa käytettiin samaa tuotetta, jossa 
bentoniittimaton päälle on liimattu 0,2 mm paksuinen 
HDPE-muovikalvo. Muovikalvon laskennallinen paksuus 
ei täyttänyt InfraRYL:ssä esitettyjä muovikalvon 
vaatimuksia. 

Vuonna 2018 kummassakaan tutkitussa 
bentoniittimattonäytteessä kokonaispaino ei vastannut 
tuotetiedoissa ilmoitettuja arvoja. Bentoniittimattojen 
laskennallinen bentoniittimäärä ei täyttänyt 
vaatimuksia. Bentoniitin paisumisindeksi oli 
vaatimusten mukainen. Tulokset varmistettiin kahdessa 
eri laboratoriossa.
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4.4. Laatu-
dokumentit

Geosynteettien laatudokumentteja on 
tarkastettu investointihankkeiden 
laatudokumenttien tarkastuksen yhteydessä 
vuosina 2019-2020. Lisäksi vuonna 2020 
tarkastettiin geosynteettien
laatudokumentteja, mikäli hankkeet 
pyysivät.  

Yleisellä tasolla geosynteettien
laatudokumenttien tarkastuksen havainnot 
olivat samankaltaisia kuin kiviainesten 
laatudokumenttien osalta. Usein 
toimitettuihin papereihin luotetaan 
sellaisenaan, niiden sisältöä ei tarkisteta ja 
ne vain tallennetaan laatuaineistoon.
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4.4. Geosynteettien laatudokumentit

Tehtyjen tarkastusten perusteella geosynteettien
laatudokumentaatio oli varsinkin tutkimuksen 
alkuvaiheessa varsin kirjavaa. Suodatinkankaiden osalta 
oli tyypillistä, että tuotteesta oli laatuaineistossa jokin 
dokumentti. Joskus tuotteesta oli tallennettu pelkkä 
suoritustasoilmoitus, joskus pelkkä kolmannen 
osapuolen laadunvalvontasertifikaatti. Jos 
suodatinkankaista oli molemmat em. dokumentit 
laatuaineistossa, niissä ilmoitetut tuotantoerät eivät 
vastanneet toisiaan.

Työmaalle tulleisiin tuotantoeriin oli etenkin 
suodatinkankaiden osalta vaikeaa päästä käsiksi, koska 
urakoissa ei oltu tehty tai ainakaan dokumentoitu 
riittävällä tasolla työmaalla tehtäviä materiaalien 
vastaanottotarkastuksia. Pelkkien dokumenttien 
perusteella on myös mahdotonta jälkikäteen selvittää 
työmaalle tullutta tuote-erää, kun tuotteet on 
asennettu ja pakkaukset hävitetty.

Tuotteiden vastaanottotarkastukseen tulisi kiinnittää 
nykyistä selvästi enemmän huomiota.

Bentoniittimattojen osalta molemmissa urakoissa 
tarkastukset saatiin tehtyä riittävän aikaisessa 
vaiheessa, jolloin pohjaveden suojauksessa käytetyille 
bentoniittimatoille ja ohutmuoveille tehtiin 
asianmukainen vastaanottotarkastus. 
Bentoniittimattojen osalta myös valmistajien 
toimittamat kuormakirjat helpottavat tuote-erän 
seurantaa.

Laatudokumenttien tarkastuksessa tehtyjen havaintojen 
perusteella on laadittu Geosynteettien
laadunvarmistusopas, jossa kuvataan työmaalla 
vaadittava dokumentaatio ja tarkastustoimenpiteet.
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5. Yhteenveto

Urakoiden laadunhallinnassa on havaittu 
huomattavaakin vaihtelua.

Tutkimukseen kuuluneissa materiaaleissa
on havaittu poikkeamia säännöllisesti. 
Eniten poikkemia on havaittu 
laatudokumentaatiossa ja CE-
merkinnöissä. Joidenkin materiaalien
osalta tilanne on parantunut
huomattavasti tutkimusvuosien aikana.

Väylärakentamisen materiaaleihin liittyvää 
osaamista ja resursseja tulisi vahvistaa. 
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5.1. Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksessa on selvitetty väylärakenteissa käytettävien kiviainesten ja geosynteettien laatuvaatimusten 
täyttymistä erityyppisillä hankkeilla pistokoemaisesti tehdyn näytteenoton ja laatudokumentaation 
tarkastusten avulla.

Väylävirasto on toteuttanut tutkimuksen vuosina 2014-2020.

• Ramboll Finland Oy on vastannut tutkimuksen organisoinnista, näytteenottotyöstä ja 
laatudokumenttien tarkastuksista.

• Tampereen yliopisto on vastannut laboratoriotesteistä ja ollut asiantuntijana tutkimuksessa.

Näytteiden tasalaatuisuuden ja keskinäisen vertailtavuuden varmistamiseksi näytteenotto ja laboratoriotestit 
on tehty keskitetysti.

Joissain tapauksissa on tutkittu näytteitä useammassa eri laboratoriossa, kun yksittäisessä materiaalissa on 
havaittu poikkeuksellisen paljon poikkeamia tietyissä ominaisuuksissa. 

Kaikkien näytteenottojen yhteydessä urakoitsijalle on tarjottu mahdollisuutta ottaa omia rinnakkaisnäytteitä.
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5.2. Tutkimuksen tavoitteet

• Ensisijaisena tarkoituksena on vaikuttaa väylärakenteissa käytettävien
materiaalien laatuun pitkäjänteisesti lisäämällä tietoa ja viemällä tuloksia osaksi
hankkeiden laadunhallintaa. 

• Selvittää väylärakenteissa käytettävien kiviainesten ja geosynteettien
vaatimustenmukaisuutta sekä muodostaa kokonaiskäsitys materiaalien laadun ja
laatudokumentaation tasosta.

• Kehittää materiaalien laatuvaatimuksia.

• Kehittää mm. näytteenottoa koskevaa ohjeistusta.

• Osallistua urakoiden laadunhallinnan ja -valvonnan kehittämiseen.
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5.3. Tutkitut ominaisuudet
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Kaavio 1. Yhteenveto tutkimuksessa tutkituista näytteistä.
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5.4. Tutkimuksen kattavuus

Tutkimuksen aikana on otettu näytteitä yhteensä 135 hankkeesta tai urakasta. 
Näytteitä on otettu kaikkiaan noin 1 600 kpl. Laboratoriotestien kokonaismäärä 
on yli 3 000. 

Näytteenoton piiriin kuuluneiden hankkeiden lisäksi eri materiaalien 
laatudokumentteja on tarkastettu noin 30 hankkeesta tai urakasta.

Tutkimukseen on kuulunut Väyläviraston ja ELY-keskusten investointihankkeita, 
päällysteiden ylläpitourakoita sekä hoidon ja ylläpidon alueurakoita.

Kartalla (kuva 1) on esitetty tutkimukseen kuuluneita kohteita vuosilta 2017-
2020, joiden tulokset on koottu paikkatietoaineistoon. Lisäksi vuosina 2014-
2017 on tutkittu likimain saman verran kohteita, jotka eivät näy kartalla.

Kuva 1: Tutkimukseen kuuluneita kohteita 
kartalla. 
Keltainen: vuosi 2017; Oranssi: vuosi 2018; 
Vihreä vuosi 2019; Sininen: vuosi 2020
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5.5. Keskeiset havainnot

Tutkimuksen aikana kaikissa tutkituissa materiaaleissa 
on havaittu poikkeamia laadussa. Merkittäviä 
materiaalin laatupoikkeamia on kuitenkin ollut 
verrattain vähän. Useimmiten puutteet ovat vähäisiä.

Urakoiden laadunhallinnassa on havaittu
huomattavaakin vaihtelua. Eniten poikkemia on 
havaittu laatudokumentaatiossa ja CE-merkinnöissä. 

Useissa tapauksissa hankkeessa tuotettavien
kiviainesten testaaminen ei ole ollut riittävän kattavaa.

Usein luotetaan dokumentaation osoittavan 
käytettävän tuotteen laadun ilman eri tutkimuksia. 
CE-merkintä ja suoritustasoilmoitus eivät yksistään 
takaa kaikkien tilaajan vaatimusten täyttymistä. 
Tuotestandardissa määritetty tehtaan sisäisen 
laadunvalvonnan testaustiheys voi myös poiketa 
InfraRYLissä tai hankekohtaisesti asetetusta 
vaatimuksesta.
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5.6. Havaitut poikkeamat

Kiviainesten materiaaliominaisuuksien poikkeamat on arvioitu 
merkitykseltään suuriksi, jos ne ovat liittyneet kiviaineksen 
lujuusominaisuuksiin. Kiviaineksen geometristen ominaisuuksien osalta 
pienet, enintään yhden luokan poikkeamat on arvioitu merkitykseltään 
pieniksi.

Kiviaineksen rakeisuuteen ja hienoainespitoisuuteen liittyvät poikkeamat 
on arvioitu tapauskohtaisesti. Soratien kulutuskerroksen osalta 
poikkeama hienoainespitoisuudessa on arvioitu merkitykseltään suureksi, 
jos tulokset ovat poikenneet vähimmäisvaatimuksesta yli 2 %-yksikköä. 
Tien kantavan kerroksen ja radan alusrakennekerrosten osalta 
poikkeamat rakeisuudessa tai hienoainespitoisuudessa on arvioitu 
merkittäviksi, jos niillä on katsottu olevan vaikutusta materiaalin 
pitkäaikaiseen routimiskäyttäytymiseen.

Kiviainesten laatudokumenttien poikkeamat on arvioitu merkitykseltään 
suuriksi, mikäli ne ovat liittyneet materiaalien lujuusominaisuuksiin tai jos 
materiaalista ei ole ollut olemassa suoritustasoilmoitusta ja CE-
merkintää, vaikka materiaali on kuulunut Rakennustuoteasetuksen piiriin.

Geosynteettien osalta poikkeama materiaaliominaisuuksissa tai 
laatudokumenteissa on arvioitu merkitykseltään suureksi, jos poikkeama 
on todettu maanteiden pohjavedensuojauksessa käytettävissä tuotteissa 
tai geolujitteissa, sekä suodatinkankaiden osalta, jos poikkeaman 
suuruus on tarkoittanut tuotteen kuuluvan testitulosten perusteella 
alempaan käyttöluokkaan.

Kaavio 2. Yhteenveto tutkimukseen kuuluneista 
materiaaleista ja laatudokumenteista havaituista 
poikkeamista.
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5.7. Tutkimuksen vaikuttavuus

Tutkimuksen tulosten perusteella on tehty muutoksia laatuvaatimuksiin:
• InfraRYL: Kantavan kerroksen materiaalin maksimiraekoon ja kerrospaksuuden välinen suhde 

ja rakenteesta otettavien näytteiden näytteenottomenetelmä
• Asfalttinormit: Nastarengaskulutuskestävyysvaatimukset
• Hoidon ja ylläpidon alueurakoissa tehtävien sorastusten arvonmuutosperusteet   

Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella on laadittu myös kokonaan uutta ohjeistusta:
• Geosynteettisten tuotteiden laadunvalvonta
• Raidesepelin tekniset toimitusehdot (julkaistaan myöhemmin)
• Heikkolaatuisten pengermateriaalien laadun arviointi

Tutkimuksen tuloksia on mm. hyödynnetty laajasti InfraRYLin päivitystyössä ja tutkimusmenetelmien 
kehittämisessä.

Tutkimuksen yhteydessä on pidetty useita väylämateriaalien ominaisuuksiin ja laatuun liittyviä 
koulutustilaisuuksia.

Väylähankkeilla tehtyjen laatudokumentaation tarkastusten yhteydessä on jaettu tietoa 
urakoitsijoiden ja tilaajien kanssa.

Pitkäjänteisellä tilaajan laadunvalvonnalla on positiivisia vaikutuksia, ja se on parantanut materiaalien 
ja laatudokumenttien laatua – joidenkin osalta merkittävästikin. 

Tilaajan laadunvalvonta on lisännyt myös urakoitsijoiden omaa laadunvalvontaa.
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5.8. Päätelmät ja jatkokehitystarpeet

Väylien koko elinkaaren kattavan kestävyyden kannalta rakentamiseen käytettävien tuotteiden tulee 
olla laadukkaita ja ominaisuuksien vaatimustenmukaisia sekä käyttökohteeseen soveltuvia. Tuotteista ja 
materiaaleista kerättävän tiedon tulee olla paikkansapitävää.

Väylämateriaaleihin ja laadunhallintaan liittyvää ymmärrystä, osaamista ja resursseja tarvitaan 
enemmän.

Materiaalien kokonaislaadun kannalta on hallittava useissa eri asiakirjoissa esitetyt vaatimukset:
• Rakennustuotteiden harmonisoidut tuotestandardit ja niiden kansalliset soveltamisstandardit
• Asfalttinormit ja InfraRYL
• Väyläviraston ohjeet
• Hankekohtaiset vaatimukset

Säännöllistä tilaajan laadunvalvontaa tarvitaan etenkin merkittävimmissä rakenneosissa.
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	Tutkimuksen yhteydessä on tutkittu myös 
	materiaalien kulutuskestävyyttä, jotta on saatu 
	syvennettyä käsitystä kantavan kerroksen 
	murskeiden mekaanisista ominaisuuksista. 
	Tutkittujen materiaalien kulutuskestävyys on 
	ollut hyvä.
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	Tutkituissa materiaaleissa on havaittu säännöllisesti  pieniä 
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	Tutkimukseen valikoituneiden hankkeiden laadunhallinta on 
	Tutkimukseen valikoituneiden hankkeiden laadunhallinta on 
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	Keskeiseksi kehittämiskohteeksi havaittiin 
	Keskeiseksi kehittämiskohteeksi havaittiin 
	investointihankkeiden kiviainesten laatudokumentointi ja 
	urakan sisältä saatavan kiviaineksen hyödyntämisprosessi. 
	Hankkeen alueella olevien kiviainesten laadun 
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	jolloin materiaalien iskunkestävyyttä kuvaava LA
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	luku on 
	ollut myös hieman liian suuri, tai tasausmurskeen käyttöön.
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	Tutkimuksessa havaittiin kantavasta kerroksesta 
	Tutkimuksessa havaittiin kantavasta kerroksesta 
	Tutkimuksessa havaittiin kantavasta kerroksesta 
	otettavat näytemäärät ja/ tai tulosten dokumentointi 
	vähäiseksi. Myöskään Rakennustuoteasetuksen 
	mukaisia suoritustasoilmoituksia ei saatu kaikista 
	materiaaleista, ja lisäksi toimitetuissa dokumenteissa oli 
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	Tutkimuksessa kokeiltiin myös pelkästään 
	Tutkimuksessa kokeiltiin myös pelkästään 
	hienoaineksen määrän selvittämiseen tarkoitettua 
	näytteenottomenetelmää, mutta sitä ei pystytty kaikilta 
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	Tutkimuksessa pyrittiin kehittämään näytteenottoa 
	Tutkimuksessa pyrittiin kehittämään näytteenottoa 
	urakoitsijoiden työtä helpottavaan suuntaan. 
	Tutkimuksen havaintojen perusteella 
	InfraRYLin
	näytteenottomenettelyä selkiytettiin ja vaatimus 
	näytteiden varastoinnista poistettiin.


	Näytteenottotyön yhteydessä pyrittiin myös arvioimaan 
	Näytteenottotyön yhteydessä pyrittiin myös arvioimaan 
	Näytteenottotyön yhteydessä pyrittiin myös arvioimaan 
	valmiin tiivistetyn pinnan laatua. Kantavan kerroksen 
	pinnalle tehty lajittumisen tarkkailu osoitti, että 
	työmaatekniikalla on suuri merkitys lopputulokseen.

	Tutkimuksen tulosten perusteella 
	Tutkimuksen tulosten perusteella 
	InfraRYLiin
	määritettiin vaatimus käytettävän materiaalin 
	maksimiraekoon ja kantavan kerroksen paksuuden 
	suhteelle. Uusi vaatimus vähentää osaltaan 
	lajittumisongelmaa, mutta ei poista työmaalla tehtävien 
	toimenpiteiden merkitystä. Materiaalin levittämiseen ja 
	tasaamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, vaikka 
	kehittyvä teknologia tarjoaa tähän lisää geometrista 
	tarkkuutta koneohjauksen myötä.
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	Tierakenteissa käytettäviä 
	uusiomateriaaleja tutkittiin kahdesta 
	kohteesta. Molemmissa hankkeissa 
	käytettiin betonimursketta tien jakavassa 
	kerroksessa ja sitä alemmissa 
	rakenteissa.

	Tutkituille betonimurskeille tehtiin 
	Tutkituille betonimurskeille tehtiin 
	InfraRYLin
	vaatimuksia kattavammin 
	testejä. Laajoilla testisarjoilla haluttiin 
	saada tietoa betonimurskeen 
	ominaisuuksista, jotta laatuvaatimuksia 
	voidaan tiedon karttuessa kehittää.

	Molemmat testatut materiaalit täyttivät 
	Molemmat testatut materiaalit täyttivät 
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	kappaleessa 21210.1 ja 
	liitteessä T18 esitetyt vaatimukset 
	betonimurskeelle jakavassa kerroksessa.
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	tutkittujen materiaalien laatudokumenteissa 
	ja suoritustasoilmoituksissa havaittiin poikkeamia. 
	Toisella materiaalilla ei ollut suoritustasoilmoitusta ja 
	kaikkia vaadittuja ominaisuuksia ei ollut ilmoitettu. 
	Toisella materiaalilla suoritustasoilmoituksen sisältö ei 
	vastannut luokittelutestin tuloksia.

	InfraRYLin
	InfraRYLin
	vaatimukset jakavassa kerroksessa 
	käytettävälle betonimurskeelle ovat kevyemmät kuin 
	kantavassa kerroksessa käytettävälle betonimurskeelle. 
	Jos eri kerroksissa käytetään eri materiaaleja, koko 
	rakenteen toimivuus on otettava huomioon.
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	Kaikkien tutkittujen kiviainesten 
	Kaikkien tutkittujen kiviainesten 
	Kaikkien tutkittujen kiviainesten 
	laatudokumentit on tarkastettu tutkimuksen 
	aikana.

	Vuosina 2019
	Vuosina 2019
	-
	2020 tavoitteena on ollut 
	muodostaa laajempi kokonaiskäsitys 
	kiviainesten laatudokumentaatiosta, ja 
	valikoitujen investointihankkeiden 
	laatudokumentaatiota on seurattu 
	tarkemmin.

	Laatudokumentaation kertymistä on 
	Laatudokumentaation kertymistä on 
	seurattu hankkeiden edetessä. 
	Käytännöissä on havaittu vaihtelua.
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	nähtiin
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	urakoitsijoista
	koki
	osaamisensa
	esimerkiksi
	suoritustasoilmoitusten
	tulkinnassa
	puutteelliseksi
	, 
	ja
	kertoi
	luottavansa
	toimitettuihin
	dokumentteihin
	sellaisenaan
	.

	Tarkastusten yhteydessä valtaosa kiviainesten 
	Tarkastusten yhteydessä valtaosa kiviainesten 
	laatudokumentteihin liittyvistä poikkeamista oli 
	merkintäteknisiä eikä suoraan vaikuttanut 
	kiviainesten kelpoisuuteen. Joukossa oli myös 
	muutamia käyttötarkoitukseen nähden puutteellisia 
	dokumentteja. 


	Samankaltaiset, käytettävän tuotteen ominaisuuksiin 
	Samankaltaiset, käytettävän tuotteen ominaisuuksiin 
	Samankaltaiset, käytettävän tuotteen ominaisuuksiin 
	liittyvät puutteet ovat olleet yleisiä myös tapauksissa, 
	joissa hankkeen alueella murskataan materiaalia hankkeen 
	käyttöön. Useassa tapauksessa kiviaineksen murskauksen 
	yhteydessä ei ole tutkittu kaikkia aiottuun 
	käyttötarkoitukseen vaadittuja ominaisuuksia, vaan on 
	esimerkiksi seurattu vain materiaalin rakeisuutta 
	valmistuksen aikana.

	Suoritustasoilmoitukset vaihtelevat materiaalitoimittajan 
	Suoritustasoilmoitukset vaihtelevat materiaalitoimittajan 
	mukaan. Taulukoiden vertailtavuus ja samalla 
	todennäköisesti myös ymmärrys suoritustasoilmoituksessa 
	ilmoitettavista ominaisuuksista paranisi, jos 
	suoritustasoilmoitukset olisivat yhtenäisiä. 

	Laadun toteamisen, dokumentoinnin ja väylän koko 
	Laadun toteamisen, dokumentoinnin ja väylän koko 
	elinkaaren aikaisen tiedon hyödyntämisen kannalta kaikilla 
	väylähankkeiden osapuolilla tulisi olla enemmän 
	kiviainesosaamista.
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	Tutkimuksessa on tarkasteltu radan 
	alusrakennekerroksiin käytettävien 
	materiaalien ominaisuuksia yhteensä 20 
	eri kohteessa. 11 kohteessa tutkittavana 
	materiaalina on ollut eristys
	-
	ja 
	välikerroksessa käytettävä kalliomurske ja 
	9 kohteessa luonnonhiekka tai 
	–
	sora.

	Lisäksi on tutkittu raidesepelin laatua 
	Lisäksi on tutkittu raidesepelin laatua 
	yhteensä 19 kohteessa.

	Poikkeamia on havaittu säännöllisesti 
	Poikkeamia on havaittu säännöllisesti 
	kaikissa tutkituissa materiaaleissa.
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	Raidesepelin ominaisuuksia on tutkittu 
	Raidesepelin ominaisuuksia on tutkittu 
	vuosina 2017
	-
	2020. 

	Raidesepelin ominaisuuksia on tutkittu 
	Raidesepelin ominaisuuksia on tutkittu 
	yhteensä 19 kohteessa.

	Tutkituista kiviaineksista ainoastaan kaksi on 
	Tutkituista kiviaineksista ainoastaan kaksi on 
	täyttänyt kaikki raidesepelille asetetut 
	vaatimukset. 

	Erityisen paljon poikkeamia on ollut 
	Erityisen paljon poikkeamia on ollut 
	pituudeltaan >100 mm osuudessa. 
	Ominaisuuden määritys on tullut Suomessa 
	voimaan raidesepelinkiviainesten kansallisen 
	soveltamisstandardin SFS 7007 päivittämisen 
	myötä vuonna 2016.

	Myös muita poikkeamia, etenkin 
	Myös muita poikkeamia, etenkin 
	iskunkestävyydessä, on havaittu joka vuosi.
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	Tutkituista materiaaleista vain kolme on täyttänyt vaatimukset 
	Tutkituista materiaaleista vain kolme on täyttänyt vaatimukset 
	Tutkituista materiaaleista vain kolme on täyttänyt vaatimukset 
	pituudeltaan > 100 mm rakeiden enimmäismäärästä (Taulukko 
	5). 

	Runsas poikkeamien määrä voi johtua useista tekijöistä. Yli 100 
	Runsas poikkeamien määrä voi johtua useista tekijöistä. Yli 100 
	mm rakeiden enimmäismäärän määrittäminen on tullut 
	Suomessa uudelleen vaatimukseksi, kun raidesepelikiviaineksia 
	koskeva kansallinen soveltamisstandardi SFS 7007 on päivitetty 
	vuonna 2016. Tutkimukseen valikoituneista materiaaleista 
	kuitenkin vain kaksi oli valmistettu ennen soveltamisstandardin 
	voimaantuloa. Ominaisuuden määrittämiselle ei ole erillistä 
	testausstandardia, vaan ominaisuuden määritys on perustunut 
	raidesepelikiviainesstandardin SFS
	-
	EN 13450 kirjaukseen. Eri 
	laboratorioiden välillä on voinut olla kirjavuutta 
	mittaamiskäytännöissä. Joissakin laboratorioissa on ollut 
	käynnissä vertailukoe vuoden 2020 loppupuolella.

	Etenkin tutkimuksen alkuvaiheessa raidesepeleissä havaittiin 
	Etenkin tutkimuksen alkuvaiheessa raidesepeleissä havaittiin 
	myös huomattava määrä muotoarvopoikkeamia. Näiden 
	poikkeamien määrä on tutkimuksen edetessä vähentynyt.

	Tutkimuksessa on säännöllisesti havaittu poikkeamia 
	Tutkimuksessa on säännöllisesti havaittu poikkeamia 
	raidesepelin iskunkestävyydessä.


	Taulukko 5. Raidesepelin poikkeamien yhteenveto.
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	Radan eristys
	Radan eristys
	Radan eristys
	-
	ja välikerroksissa 
	käytettävää kalliomursketta on tutkittu 
	yhteensä 11 kohteesta vuosina 2015
	-
	2019. Pieniä poikkeamia 
	materiaaliominaisuuksissa on havaittu 
	valtaosassa materiaaleja. Materiaalin 
	laatudokumentit ovat olleet suurimmassa 
	osassa tapauksia puutteellisia. 

	Alusrakennekerroksiin käytettyjä 
	Alusrakennekerroksiin käytettyjä 
	luonnonhiekkoja ja 
	–
	soria on tutkittu 9 
	eri kohteessa. Myös näissä on havaittu 
	poikkeamia säännöllisesti. Näiden lisäksi 
	on tutkittu kairauksiin perustuvien 
	maalajin routimisarvioiden 
	vertailututkimusta yhteensä viidestä 
	kohteesta otettujen näytteiden avulla.


	Figure

	Slide
	Span
	3.2. Eristys
	3.2. Eristys
	3.2. Eristys
	-
	ja välikerroksen kalliomurske


	Tutkimuksen aikana on tarkastettu eristys
	Tutkimuksen aikana on tarkastettu eristys
	Tutkimuksen aikana on tarkastettu eristys
	-
	ja 
	välikerroksessa käytettäviä kalliomurskeita yhteensä 11 
	kohteesta. Materiaaliominaisuuksien poikkeamia on 
	havaittu noin 2/3 kohteista (Taulukko 6). Havaitut 
	poikkeamat ovat liittyneet materiaalien mekaanisiin 
	ominaisuusiin ja raekokojakaumaan.

	Tyypillisimmin poikkeama on liittynyt materiaalin 
	Tyypillisimmin poikkeama on liittynyt materiaalin 
	hienoainespitoisuuteen. Tuotannon aikana eristys
	-
	ja 
	välikerrosmurskeessa saa olla enintään 2 %
	-
	yksikköä 
	hienoainesta (≤ 0,063 mm lajite). Vaatimus on tiukempi 
	verrattuna esimerkiksi tien kantavan kerroksen 
	murskeeseen. Koska varsinkin alueellisesti 
	ratarakenteeseen soveltuvan murskeen menekki 
	vaihtelee, ei tämäntyyppinen materiaali kuulu 
	kiviainestoimittajien normaaliin vuosittaiseen 
	tuotantoon. Esimerkiksi kunnossapidon hankkeissa 
	yhdessä kohteessa muodostuva tarve on pieni, eikä 
	tällaista kohdetta varten yleensä valmisteta erillistä 
	tuote
	-
	erää. Kohteissa onkin voitu käyttää alun perin 
	toista käyttötarkoitusta varten valmistettua mursketta.


	Taulukko 6. Yhteenveto radan eristys
	Taulukko 6. Yhteenveto radan eristys
	Taulukko 6. Yhteenveto radan eristys
	-
	ja välikerroksissa 
	käytettävissä kalliomurskeissa havaituissa poikkeamissa.  
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	Tutkittujen materiaalien laatudokumentit eivät olleet 
	Tutkittujen materiaalien laatudokumentit eivät olleet 
	kaikilta osin kunnossa yhdenkään materiaalin osalta 
	(Taulukko 7). Tyypilliset poikkeamat liittyivät rakeisuus
	-
	ja hienoainesluokkien ilmoittamiseen. Myös tämä 
	kertoo osaltaan siitä, että tämäntyyppiset murskeet 
	eivät ole vuosittaisessa tuotannossa kuin hyvin 
	harvoilla kiviainesalueilla. 

	Useammassa kohteessa myöskään materiaalilta 
	Useammassa kohteessa myöskään materiaalilta 
	vaadittua kulutuskestävyysluokkaa ei ollut ilmoitettu. 
	Kolmantena tyypillisenä merkintäpoikkeamana oli 
	materiaalin vedenimeytymisluokka.


	Taulukko 7. Yhteenveto radan eristys
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	ja välikerroksissa 
	käytettävien kalliomurskeiden laatudokumenteissa havaituista 
	poikkeamista. 
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	Luonnon lajittamien radan alusrakennekerrosten 
	Luonnon lajittamien radan alusrakennekerrosten 
	materiaalien osalta tyypillisimmät poikkeamat (taulukko 
	8) liittyvät välikerrosmateriaalien osalta karkeisiin 
	rakeisiin. Soramateriaaleissa on havaittu ylisuuria, >150 
	mm rakeita.
	Ylisuuret
	rakeet
	voivat
	liikkua
	rakenteen
	routaantuessa
	ja
	aiheuttaa
	raidegeometrian
	muutoksia
	.

	Hiekkojen osalta on havaittu poikkeamia materiaalin 
	Hiekkojen osalta on havaittu poikkeamia materiaalin 
	raekokosuhteessa ja raekokojakaumassa. Tutkitut 
	näytteet ovat tällöin olleet jonkin verran 
	hienorakeisempia verrattuna materiaalista toimitettuihin 
	tietoihin. Materiaalin ominaisuudet ovat saattaneet 
	muuttua ottopaikalla, eikä tätä ole havaittu ottopaikan 
	laadunvalvonnassa.

	Yhden luonnonhiekkana hankkeelle myydyn materiaalin 
	Yhden luonnonhiekkana hankkeelle myydyn materiaalin 
	osalta havaittiin poikkeama, joka liittyi materiaalin 
	valmistustapaan. Materiaalia myytiin hiekkana, vaikka 
	kaikki silmin havaittavat rakeet olivat murtopintaisia, eli 
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