
InfraRYL, 
mikä muuttuu? 

Laura Pennanen, Liikennevirasto 

Kiviaines- ja murskauspäivät 21.-22.1.2016 



Esityksen sisältö 

1. InfraRYL, Kiviainesluvut 

•Kiviaineslukujen valmistelu 

•Tavoitteita 

•Esimerkkejä valmistelluista muutoksista 

•Aikataulusta 

 

2. Väylärakenteiden valtakunnallinen kiviainestutkimus 

•Täyttävätkö väylärakenteissa käytettävät kiviainekset InfraRyl:n 
laatuvaatimukset? 

•Miten laatuvaatimuksia ja ohjeita tulisi kehittää? 
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InfraRYL, Kiviainesluvut: 
Rakennustietosäätiön toimikunta TK 242/TR 1+3 

Työryhmä: 

●Rakennustieto Oy 

●Liikennevirasto 

●Tampereen teknillinen yliopisto 

●Rudus Oy 

●INFRA ry 

●Destia Oy 

●Sito Oy 

●Lemminkäinen Infra Oy 

Käsiteltyjä lukuja: 

●13310 Kiviainesarinat  

●18110 Maapenkereet  

●18121 Maalle pengerretyt louhepenkereet 

●18141 Kevytsorapenkereet ja -rakenteet 

●18142 Kevytsorabetonipenkereet 

●18310 Asennusalustat 

●18320 Alkutäytöt 

●18330 Lopputäytöt 

●18360 Massanvaihtoon kuuluvat täytöt 

●21110 Suodatinkerrokset 

●21210 Jakavat kerrokset 

●21220 Eristyskerrokset ratarakenteissa 

●21230 Välikerrokset ratarakenteissa 

●21310 Sitomattomat kantavat kerrokset 

●21450 Sitomattomat kulutuskerrokset 

●24100 Ratojen tukikerrokset 
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InfraRYL, Kiviainesluvut: 
Päätavoitteet 

●Tuotteen kelpoisuuden osoittamista ja CE-merkintää koskevien vaatimusten täsmentäminen 

●Materiaalivaatimusten esittäminen EN-standardien mukaisesti 

●Uusiomateriaalien käyttöä koskevien vaatimusten täsmentäminen 

•esim. täsmennetty materiaalivaatimuksia ja lisätty kappaleet kerroksen rakentamisesta ja 
valmiista rakenteesta uusiomateriaaleja käytettäessä 

●Tie- ja ratarakenteita koskevien vaatimusten yhtenäistäminen soveltuvin osin 

●Vaatimusten yhtenäistäminen Liikenneviraston ohjeiden kanssa soveltuvin osin 

•esim. muokattu sitomattoman kulutuskerroksen rakeisuusvaatimus yhtenäiseksi 
kunnossapitomurskeen kanssa 

●Esitystavan selkeyttäminen, päällekkäisyyksien poistaminen 

•esim. laadittu yhteenvedot materiaalivaatimuksista 

•esim. siirretty kerrosrakenteiden tiivistystyön ja tiiviydentarkkailun menetelmät liitteeseen 

●Joidenkin menettelyjen selkeyttäminen 

•esim. yksinkertaistettu sitomattoman kantavan kerroksen kelpoisuuden 
osoittamismenettelyä tierakenteissa 
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InfraRYL, Kiviainesluvut: 
Taustalla mm. 

●Rakennustuoteasetus ja EN-standardit 

●Selvitys kiviainesohjeistuksen nykytilasta ja kehittämistarpeista 

●Väylärakenteiden valtakunnallinen kiviainestutkimus 

●Liikenneviraston ohje InfraRYL laatuvaatimusten soveltaminen tienpidossa 

●Liikenneviraston ohje Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa ja Uusiomateriaaliopas 

●Liikenneviraston ohje Sorateiden kunnossapito 

●Aiheeseen liittyvät tutkimukset ja selvitykset, esim. Radan eristys- ja välikerrosten 
tiiviys- ja kantavuustutkimus 
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InfraRYL, Kiviainesluvut: 
Esimerkki luvun 21310 luonnoksesta, 
yhteenveto materiaalivaatimuksista 
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InfraRYL, Kiviainesluvut: 
Esimerkki luvun 21310 luonnoksesta, 
kelpoisuuden osoittaminen tierakenteissa 
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InfraRYL, Kiviainesluvut: 
Esimerkki luvun 21310 luonnoksesta, 
uusiomateriaalien käyttö 
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InfraRYL, Kiviainesluvut: 
Aikataulu 

●Toimikunnan valmistelemat luvut ovat luonnoksia. 

●Rakennustietosäätiö pyytää toimikunnan valmistelemista luonnoksista lausuntoa 
alan toimijoilta. 

●Luonnokset tulevat lausunnolle pääosin alkuvuoden 2016 aikana ryhmiteltyinä 
kokonaisuuksina, esim. tien rakennekerrokset yhtenä ”nippuna”. 

●Julkaisuaikataulu riippuu muiden lukujen luonnosten valmistumisesta. Lukuja tullaan 
julkaisemaan selkeinä kokonaisuuksina Rakennustiedon verkkopalvelussa (InfraRYL 
Net) vuoden 2016 aikana. 
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Väylärakenteiden valtakunnallinen kiviainestutkimus: 
Tavoitteet 

●Selvittää tie- ja ratarakenteissa käytettävien kiviainesten laatuvaatimusten 
mukaisuutta 

●Selvittää urakoiden laadunhallintadokumentaation tasoa 

●Kehittää materiaalien laatuvaatimuksia 

●Kehittää näytteenottoa koskevaa ohjeistusta 

●Kehittää ja jalkauttaa urakoiden laadunhallintaa ja –valvontaa 

 

●Päätavoitteena on vaikuttaa väylärakenteissa käytettävien kiviainesten laatuun 
pitkällä tähtäimellä lisäämällä tietoa ja kehittämällä ohjeistusta ja vaatimuksia. 

 

●Tutkimuksen on toteuttanut Liikenneviraston toimeksiannosta Ramboll Finland Oy ja 
Tampereen teknillinen yliopisto. 
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Väylärakenteiden valtakunnallinen kiviainestutkimus: 
Tutkimuskohteet 

●Tutkimuksessa on ollut mukana Liikenneviraston ja ELY-keskusten 
investointihankkeita sekä kunnossapidon alueurakoita. 

●Kohteiden valinnassa on pyritty alueelliseen kattavuuteen tutkimuksen aikataulun 
puitteissa. 

●Näytteitä on otettu sekä kasalta että rakenteesta. 

●Tutkittuja rakenteita/ materiaaleja: 

•Soratien kulutuskerros 

•Päällystekiviainekset 

•Kantava kerros 

•Suodatinkerros 

•Radan eristys- ja välikerrokset 
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Väylärakenteiden valtakunnallinen kiviainestutkimus: 
Päätuloksia 

●Soratien kulutuskerrosmateriaalit 

• 80 rakeisuustutkimusta 9:ltä alueelta: ei yhtään 
laatuvaatimuksen täyttävää materiaalia 

• Liian vähän hienoainesta sisältävä sorastusmurske vaikuttaa 
mm. 

• Tien liikennöitävyyteen, matka-aikaan, ajomukavuuteen, 
turvallisuuteen ja sorastuskierron pituuteen 

• Hyvän kulutuskerrosmateriaalin käyttö on pitkällä aikavälillä 
taloudellisempaa kuin huonon. Karkean ja varovaisen 
laskelman mukaan 

• 5 vuoden sorastuskierrolla Suomen sorateiden sorastus 
maksaa noin 11 M€ vuosittain 

• 4 vuoden sorastuskierrolla vuosittainen lisäkustannus on 
noin 2,75 M€ 

• 3 vuoden sorastuskierrolla vuosittainen lisäkustannus on 
noin 7,33 M€ 

 

●Päällystekiviainekset 

• Viisi hanketta: kolmessa hankkeessa tutkittava materiaali 
vaihdettiin yllättäen. 

 

●Laadunhallinnan dokumentaation ja työmaavalvonnan taso hankkeilla 
on kirjava 
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Väylärakenteiden valtakunnallinen kiviainestutkimus: 
Toimenpiteitä 

●Testaustulokset on luovutettu tilaajille. 

•Laadunalitusten aiheuttamat toimenpiteet eivät kuulu tämän tutkimuksen piiriin, 
mutta tilaaja voi ryhtyä sopimusten mukaisiin toimenpiteisiin tulosten perusteella. 

●Tuloksia on hyödynnetty mm. InfraRyl:n muutosten valmistelussa. 

●Alueurakoita on opastettu korjaaviin toimenpiteisiin. 

 

●Tutkimusraportti julkaistaan ilman toimijoiden/ hankkeiden nimiä Liikenneviraston 
nettisivuilla tutkimuksia ja selvityksiä –sarjassa alkuvuodesta 2016. 

●Tutkimusta on tarkoitus jatkaa vuonna 2016. Tutkimus pyritään kohdentamaan 
materiaaleihin/ ominaisuuksiin, joissa on ilmennyt puutteita. 
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Kiitos! 

Lisätietoja: 
laura.pennanen@liikennevirasto.fi 
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