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Sisältö

• Kiviaineksen laatuvaatimukset
– Mitä ja miksi?

• Asfalttinormit 2017
– Muutokset kiviaineksen laatuvaatimuksissa

• Lopuksi
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Kiviaineksen laatuvaatimukset

• Taustalla
– kiviaineksen saatavuus
– rakenteiden toiminnalliset ominaisuudet
– tutkittu tieto
– käyttöikä vaatimukset
– EN-standardit (testausmenetelmät ja luokat)
– kansalliset vaatimukset, olosuhteet
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H. Huang,  E. Tutumluer (2011): Discrete Element Modeling for fouled railroad ballast
Construction and Building Materials; Volume 25, Issue 8, August 2011, Construction and Building Materials



Asfaltin kiviainekset
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Kuva: http://www.roadex.org/fi/e-learning/kurssit/pysyvat-muodonmuutokset/3-pysyvat-muodonmuutokset-urautumisen-luokittelu/
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Arvot laskettu Liikenneviraston käyttämällä kaavalla. Lähtöarvona liikennemäärä 10 000 ja aika 4 vuotta.



Laatuvaatimusten päivityksiä
tehdään koko ajan

• InfraRYL (päivitykset 2017, 2018)
– Suositellut testaustaajuudet
– Laatuvaatimuksien yhteenvetotaulukot
– ”Tiivistys”-liite, mittausmenetelmät ja niiden

soveltuvuus eri kohteisiin
– Uusiomateriaalit

• Betonin kiviainekset BY43 – ilmestyy kevään 2018
aikana

• Asfalttinormit 2017
• Kommentteja pitäisi esittää enemmän!
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Asfalttinormit 2017

• Julkaistu loppusyksyllä 2017 sekä painettuna
että sähköisenä versiona (sähköinen versio vaatii
ilmaisen Adobe Digital Editions asennuksen)

• Myynti Rakennustieto https://www.rakennustietokauppa.fi/

• Muutettu hieman rakennetta
• Tarkennettu joitakin vaatimuksia
• Kiviaineksen vaatimuksiin muutamia

muutoksia/tarkennuksia
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Mineralogian vaatimukset
• Ei saa olla rapautunutta tai rapautumisherkkää
• Kelpoisuus aina ohuthieestä
• Yksinkertaistettua menettelyä murskeesta

voidaan käyttää tuotannon laadunvalvonnassa
• Sulfidimineraalien määrä ≤ 5 % tai

kokonaisrikkipitoisuus ≤ 0,1 %
• Pehmeät mineraalit

– ≤ 15 %;
– jos 15-20 % pitää olla tasaisesti jakautuneena;
– jos > 20% pitää tehdä jäädytys-sulatustesti
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Litteysluku
• Asfalttimassaan käytettävän

kiviainesyhdistelmän litteyslukujen keskiarvo
• Yksittäisten lajitteiden FI > 3
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Nastarengaskulutuskestävyys

• Muutostarpeita vaatimuksiin
– Kaikki kiviainekset eivät täyttäneet vaatimuksia

pistokoetarkastuksissa
– Kiviaines vaikuttaa oleellisesti

urautumiseen/uudelleenpäällystämisen tarpeeseen
– Pahimmat tapaukset: sallittua raja-arvon ylitystä 15 %:lla tulkittiin

väärin: raja-arvon sallittu ylitys laskettiin 10,4:sta (+15 %) ja eli
pyrittiin tuotteeseen, jossa kuulamyllyarvo juuri ja juuri täytti
vaatimuksen 12, vaikka ilmoitettuna luokkana oli AN10

– Vain yksi testaustulos edusti koko tuote-erää, vaikka vaihtelua
kiviaineksen laadussa voitiin havaita jo silmämääräisesti
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Testaustaajuus ja testattava määrä
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Vaatimukset
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Esimerkki

• Vaatimustaso AN10
• Kiviainestoimittajan

kuulamyllytulokset
• A) B)

• Tapaus A Keskiarvo täyttää
vaatimuksen, tuloksista 3 kpl
ylittää luokkarajan 10,4 –
kiviaines ei täytä luokan AN10
vaatimusta vaan on AN14 (85 %
tuloksista pitää olla ≤ 10,4)

• Tapaus B Tuloksista 1 ylittää
luokkarajan – kiviaines täyttää
luokan AN10 vaatimuksen

• Jos joku tuloksista ylittää
poikkeavan tuloksen
enimmäisarvon (11,5) –
vaatimus ei täyty
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Vaatimusten asettaminen/vaatimuksiin
vastaaminen

• Vaatimukset liian tiukat/liian löyhät
• Vaikka yleisvaatimukset olemassa, keksitään

omia esim. tuotantoprosessiin liittyviä
vaatimuksia

• Konsulttien osaamisessa liikaa vaihtelua
• Tarjotaan kiviainesta tarkoituksella väärillä

tiedoilla, lasketaan arvonmuutos jo valmiiksi
hintaan – tilaaja hyväksyy!

• Lyhytnäköistä optimointia – unohdetaan se,
miksi vaatimuksia asetetaan!
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Kertaus!

• Kiviainekselle asetettavat laatuvaatimukset ovat
lähtökohta rakenteen oikealle toiminnalle ja
riittävälle käyttöiälle – pitäisi olla kaikkien
osapuolien tavoite

• Asfalttinormien uudet kuulamyllyarvon
vaatimukset ovat väljemmät kuin CE-
merkinnässä, mutta toisaalta testaustaajuus on
huomattavasti tiukempi – tulkinnan vara on
minimoitu asettamalla absoluuttinen yläraja
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