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Tiivistelmä

• Raportissa esitetään vuosina 2017–2018 tehdyiltä päällysteiltä 
takuuaikana, vuosien 2020–2021 aikana tehtyjen PTM-
karkeusmittausten tuloksia tavoitteena määrittää alustavia raja-
arvoja haitalliselle, korjausta vaativalle tai arvonmuutokseen 
johtavalle karkeudelle. 

• Mittaukset on tehty menetelmällä PANK-5212 Destia Oy:n 
toimesta Väyläviraston tai ELY-keskuksen toimeksiannosta. 

• Vuonna 2022 uusien ja takuun alaisten päällysteiden 
tasalaatuisuuden silmämääräistä tarkastamista ohjataan PTM-
mittaustulosten avulla. Raja-arvoja tullaan tarkentamaan ja 
arvostelumenetelmää kehittämään havaintojen perusteella. 



Vuoden 2021 tavoite: 
Hyödyntää pintakarkeusmittausta v. 2022 
urakoissa tasalaatuisuuden arvioinnissa

• Pintakarkeuden mittaamiseen perustuvaa 
lajittumavirheiden/tasalaatuisuuden 
mittausmenetelmää ja arvostelua on kehitetty v. 
2016 alkaen 

• Julkaisu 2017: SMA-päällysteen lajittumavirheiden
mittaaminen

• Julkaisu 2019: Päällysteen tasalaatuisuuden mittaaminen: 
Purkauma ja bitumin pintaan nousu AB-päällysteellä 

• Julkaisu 2020: PTM-karkeustiedon hyödyntäminen 
toimenpidesuunnittelussa

• PANK-5212, Uuden päällysteen tasalaatuisuus, PTM-auto 
• POP ELY:n takuukohteiden mittauksia v. 2020–21

• Kesän 2021 aikana tehtiin karkeusmittauksia v. 
2018 tehdyiltä AB-kohteilta, joilta on 
mittaustulokset uutena sekä muutamilta UUD 
ELY:n takuukohteilta

• Jatkaa vuonna 2020 aloitettua 
arvonmuutosperusteiden kehitystyötä

https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Liikennevirasto/lts_2017-01_paallysteen_lajittumavirheiden_web.pdf
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-317-695-9
https://urn.fi/URN:ISBN:%20978-952-317-746-8
https://www.pank.fi/wp-content/uploads/2020/12/pank-5212-2018-p-llysteen-tasalaatuisuuden-mittaus-31.1-.2019.pdf


Taustaa v. 2020 työstä



Karkeuden mittaus

• Makrokarkeus, MPD (mm)

PTM

Pistelaserit (64 kHz)

Vasen, keski, oikea

ISO 13473

• Lajittunut pinta-ala (m2)

PTM-laite

Pistelaserit (64 kHz+16kHz+takalaserit)

Mittausleveys 3,2 m

17 linjaa

Tasokorjaus 64kHz/taka16kHz

PANK-5212



Lopullinen tavoite kriteeristölle

• Lajittunut pinta-ala
• bitumin pintaan nousu
• rakeisuuslajittuma
• vakavuusaste (korjattava, 

arvonmuutos, bonus)

• Laadun mittaus lähtee 
raakadatan tasolta 
• 150 havaintoa/3m2

• Mutta vaatimukset on asetettava 
karkeammalle tasolle
• 10 m
• 100 m



Haasteet

• Makrokarkeus riippuu 
päällystetyypistä ja 
työmenetelmästä

• Makrokarkeus kehittyy 
alkuvuosina

• Makrokarkeus vaihtelee 
kohteen sisällä



1. Alkavan purkauman raja-arvo
2. Kehittyneen purkauman raja-arvo

• Vuonna 2020  
tarkasteltiin v. 2017 
päällystettyjä kohteita

• Tilaajan ja urakoitsijan 
näkökulmat 

• Todennettu maastossa

• SMA-päällysteillä raja-
arvot noin 1,8 mm ja 
1,5 mm

• AB-päällysteillä 
työmenetelmästä 
riippuvat raja-arvot 
1,15–1,30 mm ja 0,95-
1,0 mm

Tero Kouvan
maastotarkastelu eräillä 
takuukohteilla POP ELY:ssä



Kesän 2021 mittaukset & tulokset



Lähtökohta v. 2021 mittauksille

• Hyödynnetään POP ELY:n / Tero Kouvan 
kokemuksia ja raja-arvoja

➢Siirrytään tekemään mittauksia takuun 
alaisilta 3 vuoden ikäisiltä päällysteiltä

➢Vuonna 2018 päällystetyt ja mitatut AB-
kohteet:
o Kantatie 58, tieosa 30 (AB 16/100 MP/LTA) 
o Maantie 325, tieosa 6, bussipysäkkien kohdat 

5365 ja 5890 (AB 16/100 MP) 
o Maantie 140, tieosat 15 ja 16 (AB 16/100 MPKJ)

➢UUD ELY:n takuukohteita (SMA & AB):
o Vt 25 Selki tieosat 25–27 (AB 16 MPKJ) 
o Kt 51 Suomenoja tieosat 3–6 (SMA 16 LTA) 
o Mt 101 Myllypuro tieosa 8 (SMA 16 LTA) 
o Mt 11321 Jokimäki–Selki tieosa 1 (AB 16 LTA) 



Mittaustulosten ja raja-arvojen tarkastelua 
visuaalisesti karttasovelluksen avulla

• Kartalla on mahdollista tarkastella 10 cm:n 
tulosten lisäksi 1 m:n keskiarvoja

• 10 cm:n MPD-tuloksista laskettiin keskiarvot 
1 m:n jaksoille

• Reunalaserit on jätetty pois tarkasteluista 
(esim. jyrsittyjen tiemerkintöjen vaikutus)

• Jaettu kaista kolmeen osaan: vasen ja oikea 
ajoura sekä kaistan keskiosa

• Samaa käsittelytapaa on käytetty vuosina 
2018–19 KES ELY:lle tehdyissä tarkasteluissa 

• Väritys/raja-arvot säädettävissä

• Tulosten visualisointi on kehittynyt vuosien 
aikana, joten kuvien väriskaalat ja 
esitystapa vaihtelevat kalvoilla



UUD ELY:n takuukohteita 
Yleisvaikutelmaa kohteista
- Vt 25 Selki tieosat 25–27 (AB 16 MPKJ) 
- Mt 11321 Jokimäki–Selki tieosa 1 (AB 16 LTA)

Mt 11321

Vt 25



UUD ELY:n takuukohteita
Esimerkkikuvia karkeasta pinnasta
Vt 25 Selki (AB 16 MPKJ): Aosa 27, su 1, n. Aet 85
(kuvat Katri Eskola)

Valon suunta vaikuttaa silmämääräisesti tehtävään arviointiin – purkauma erottuu vasta valoa vasten.



Vt 25 Selki (AB 16 MPKJ): 
Aosa 27, su 1, n. Aet 85

Oranssilla alkava purkauma (0,95)
Punaisella purkauma (1,16)



Vt 25 Selki (AB 16 MPKJ): 
Aosa 27, su 1, n. Aet 85

Oranssilla alkava purkauma (1,1)
Punaisella purkauma (1,3)



UUD ELY:n takuukohteita
Mt 11321 Jokimäki–Selki tieosa 1 (AB 16 LTA)
Esimerkki yksittäisestä harvasta kohdasta, jota vaikea havaita kuvasta 
(n. Aet 2 555 m, suunta 1)  



UUD ELY:n takuukohteita
Mt 11321 Jokimäki–Selki tieosa 1 (AB 16 LTA)
Esimerkki tiiviistä kohdasta (n. Aet 6 060 m, suunta 2)  
Aukinainen keskisauma näkyy välillä korkeina arvoina kaistan keskellä



UUD ELY:n takuukohteita
Yleisvaikutelmaa kohteista
- Kt 51 Suomenoja tieosat 3–6 (SMA 16 LTA) 
- Mt 101 Myllypuro tieosa 8 (SMA 16 LTA) 

Kt 51

Mt 101



Vuonna 2018 päällystetyt AB-kohteet
Yleisvaikutelmaa kohteesta Mt 140, tieosat 15 ja 16 (AB 16/100 MPKJ)



Vuonna 2018 päällystetyt AB-kohteet
Esimerkki kohteelta Mt 140: tieosa 15, su 1, n. Aet 2 580 m (Näyte N 
otettu v. 2018), karkeampi pinta, kohteen sisäisessä vertailussa, v. 2018 
ja 2021 mittauksissa



Vuonna 2018 päällystetyt AB-kohteet
Esimerkki kohteelta Mt 140: tieosa 15, su 1, n. Aet 4 783 m 
(Näyte A otettu v. 2018), tiivis pinta v. 2018 ja 2021 mittauksissa



Vuonna 2018 päällystetyt AB-kohteet
Yleiskatsaus kohteesta Mt 325, tieosa 6, bussipysäkkien kohdat 
5365 ja 5890 (AB 16/100 MP) 



Vuonna 2018 päällystetyt AB-kohteet
Esimerkki kohteelta mt 325, tieosa 6, bussipysäkin kohta 5890, su 2: 
Bussipysäkin pinnan karkeutta vaikea arvioida luotettavasti pinnan 
vaurioiden takia (10 cm data ei näkyvillä yläkuvassa)



Vuonna 2018 päällystetyt AB-kohteet
Yleiskatsaus kohteesta kt 58, tieosa 30 (AB 16/100 
MP/LTA) 



Vuonna 2018 päällystetyt AB-kohteet
Esimerkkikohta kt 58/30/1588, kaista 21

• Pinta hyvä ja tiivis

• Viereinen kaista selvästi karkeampi



Vuonna 2018 päällystetyt AB-kohteet
Esimerkkikohta kt 58/30/1588, kaista 21
(kuvat Markus Simonen)

• Pinta hyvä ja tiivis

• Viereinen kaista selvästi karkeampi



Vuonna 2018 päällystetyt AB-kohteet
Esimerkkikohta 58/30/4716, kaista 21

• Yksittäisiä kiviä irti siellä täällä
• Pinnassa ”koloja”, mastiksin puutetta (?)
• Yleisilme hieman harvempi 
• Ei ylitä toimenpidekynnystä



Vuonna 2018 päällystetyt AB-kohteet
Esimerkkikohta kt 58/30/4716, kaista 21
(kuvat Markus Simonen)

• Yksittäisiä kiviä irti siellä täällä
• Pinnassa ”koloja”, mastiksin puutetta (?)
• Yleisilme hieman harvempi 
• Ei ylitä toimenpidekynnystä



Vuonna 2018 päällystetyt AB-kohteet
Esimerkkikohta kt 58/30/4716, kaista 21
(kuvat Markus Simonen)

• Yksittäisiä kiviä irti siellä täällä
• Pinnassa ”koloja”, mastiksin puutetta (?)
• Yleisilme hieman harvempi 
• Ei ylitä toimenpidekynnystä



Vuonna 2018 päällystetyt AB-kohteet
Esimerkkikohta 2515-2550, kaista 11 

• Silmämääräisesti selvästi karkeaa 
suunnassa 1



Vuonna 2018 päällystetyt AB-kohteet 
Esimerkkikohta kt 58/30/2515-2550, kaista 11
(kuva Markus Simonen)

• Silmämääräisesti selvästi karkeaa 
suunnassa 1



SMA-kohteiden raja-arvoja peilattiin myös v. 2019 mitattuihin 
KES ELY:n takuukohteisiin (punaisella purkauma -1,8)

Kohteen G karkeudeltaan poikkeavia 
jaksoja, jotka näkyvät kartalla 
punaisina ja karttaan ympyröity 
keltaoranssina näkyvä jakso, joka 
silmämääräisesti ei vielä ollut 
karkeuden perusteella korjattava. 



SMA-kohteiden raja-arvoja peilattiin myös v. 2019 mitattuihin 
KES ELY:n takuukohteisiin (punaisella purkauma -1,8)

Kohteen H pinnaltaan karkea ja reikiintynyt 
kohta, joka näkyy kartalla punaisena.



SMA-kohteiden raja-arvoja peilattiin myös v. 2019 mitattuihin 
KES ELY:n takuukohteisiin (punaisella purkauma -1,8)

Kohteen I pinnaltaan karkeita jaksoja, 
jotka näkyvät kartalla punaoransseina.



Arvonmuutosperusteiden kehityksestä



Tasalaatuisuuden arvostelun lähtökohta: 
Bonukset vai sakot tai näiden yhdistelmä?

Eri vaihtoehtoja: 

1. Tuotetaan mittaustulokset kartalla raja-arvoilla väritettynä → tilaaja ja 
urakoitsija tarkastavat raja-arvon ylittävät/alittavat kohdat ja sopivat 
korjauksista

2. Korjauksen lisäksi sakkoja raja-arvon ylittävistä karkeista 
purkautumisalttiista kohdista (esim. m2 / 100 m)

3. Korjauksen lisäksi mahdollisuus bonuksiin, jos kohteen karkeuden 
jakauma raja-arvojen sisällä esim. 97-prosenttisesti
• Mahdollista asettaa bonuksia myös esimerkiksi jaksollisen vaihtelun pysymiselle 

rajojen sisällä

4. Mahdollista ottaa poranäytteet sileistä sekä karkeista kohdista ja tehdä 
arvostelu niistä määritettyjen tyhjätilojen perusteella



• SMA-päällysteille (REM-kohteet 
jätetty tarkastelun ulkopuolelle):

• korjausta vaativa raja-arvo ~1,8 mm 

• AB-päällysteille 1,16–1,3 mm ? 

Korjattavien virheiden raja-
arvojen asettamisesta



Tilaajalla mahdollisuus ohjata pinnan karkeutta 
haluttuun suuntaan esimerkiksi bonuksilla 



PANK-5212 Uuden päällysteen tasalaatuisuus, 
PTM-auto (hyväksytty 31.1.2019), päivitys v. 2022

• https://www.pank.fi/wp-content/uploads/2020/12/pank-5212-
2018-p-llysteen-tasalaatuisuuden-mittaus-31.1-.2019.pdf

• Menetelmäkuvauksessa kuvattu mittausmenetelmä, tarvitaan 
kolme makrolaseria ja kalibrointi takalasereiden avulla → OK

• Tullut päivitys ISO/FDIS 13473-1:2018(E) → ISO 13473-1:2019 

• Tunnuslukujen laskennasta puuttuu tulosten keskiarvoistaminen
kaistan kolmelle osalla ja 1 m jaksoille → päivitetään laskentatapa 
menetelmäohjeeseen

• Puuttuu laitteiston hyväksyntäperiaatteet → lisätään esim. samat 
kuin lankauran ja IRIn menetelmäkuvauksissa

• Tehdään uusi esitys menetelmäkuvauksesta, joka käsitellään 
PANK-laboratoriotoimikunnassa

https://www.pank.fi/wp-content/uploads/2020/12/pank-5212-2018-p-llysteen-tasalaatuisuuden-mittaus-31.1-.2019.pdf


Ajatuksia tasalaatuisuuden mittauksesta & 
arvostelusta vuonna 2022

• Kohteet mitataan:
• Tarvittaessa uutena (liukkaus, sideaineen pintaan nousu)
• Ensimmäisen talven jälkeen, jotta urakoitsijalla mahdollisuus tehdä korjauksia 

jo hyvissä ajoin takuuaikana
• Viimeisenä takuuvuotena → korjaukset elokuun loppuun mennessä

• Mittausajankohta alkukesästä, jolloin pinta tasoittunut talven jälkeen, 
kesä aikaa tehdä korjauksia

• Tulosten toimitus tilaajan ja urakoitsijoiden käyttöön esim. 
nettipohjaisella karttasovelluksella 

• Tulosten tarkastelu/toimitustapa on riippuvainen sovellettavasta 
arvonmuutosperusteesta 
• m2 / 100 m, ylittävien %-osuus



ISSN 2490-0745
ISBN 978-952-317-951-6

Verkkojulkaisu pdf (www.vayla.fi)


	Uusien päällysteiden tasalaatuisuuden arviointi takuuaikana pintakarkeusmittauksen avulla
	Sisältö
	Tiivistelmä
	Vuoden 2021 tavoite: 
	Taustaa v. 2020 työstä
	Karkeuden mittaus
	Lopullinen tavoite kriteeristölle
	Haasteet
	Tero 
	Kesän 2021 mittaukset & tulokset
	Lähtökohta v. 2021 mittauksille
	Mittaustulosten ja raja
	Vuonna 2018 päällystetyt AB
	Vuonna 2018 päällystetyt AB
	Vuonna 2018 päällystetyt AB
	Vuonna 2018 päällystetyt AB
	Vuonna 2018 päällystetyt AB
	Vuonna 2018 päällystetyt AB
	Vuonna 2018 päällystetyt AB
	Vuonna 2018 päällystetyt AB
	Arvonmuutosperusteiden kehityksestä
	Korjattavien virheiden raja
	PANK


