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13. KALUSTON HUOLTO JA KORJAUS  

Laitteistojen huolto voidaan jakaa kausihuoltoihin ja käytön aikaisiin määräai-
kais- ja päivittäishuoltoihin.  

Asfalttitöissä käytettävien laitteiden huoltotarve ja huoltotoimenpiteet määräy-
tyvät ensisijaisesti käyttöajan perusteella. Oleellista tässä on todellinen käyttö-
aika – ei se aika, jonka laite on ollut työmaalla. Käyttötuntimittarin tulisikin kuu-
lua ainakin kaikkien moottorillisten laitteiden vakiovarusteisiin. Käyttövarmuu-
den kannalta on varmasti perusteltua tehdä varsinkin uusien laitteiden takuuai-
kana huolto-ohjelma laitteen valmistajan tai maahantuojan ohjeiden mukaan. 
Myöhemmin, kun laitteesta on saatu kokemuksia, voidaan laatia kokemusten 
perusteella omia ohjeita.  

Käyttöaikaan perustuvaan huolto-ohjelmaan voidaan sisällyttää myös kulutus-
osien vaihtoja. Tällöin tulevat kyseeseen erityisesti sellaisten kulutusosien 
vaihdot, jotka ovat suuritöisiä ja joiden vaihtotarve on kohtuullisella varmuudel-
la arvioitavissa etukäteen. 

Useimmat asfalttialan työkoneet ja asfalttiasemat edellyttävät myös päivittäisiä 
huoltotoimenpiteitä.  
Osa asfalttiaseman huoltotoimenpiteistä voidaan tehdä massanvalmistuksen-
kin aikana, mutta osa on aiheellista tai mahdollista tehdä vain massan-
valmistuksen ollessa keskeytyksissä tai jopa vasta asfalttiaseman kuumentu-
vien osien jäähdyttyä (esim. seulojen vaihto). 

Asfaltin levitys- ja tiivistyskaluston päivittäiset huoltotoimenpiteet tehdään 
yleensä työpäivän päättyessä.  

Asfaltin levitys- ja tiivistyskaluston huoltotoimenpiteisiin kuuluvat myös vuo-
denaikaan tai pikemminkin ulkolämpötilaan perustuvia huoltotoimia. Tällaisia 
ovat mm. mahdolliset voiteluaineiden vaihdot, siirtyminen dieselpolttoaineen 
talvilaatuun ja jäähdyttimien jäähdytysnesteen pakkaskestävyyden varmista-
minen tai vaihto. 

Asfalttimassoja ja – päällysteitä tuottavien organisaatioiden huolto- ja korjaus-
toimintaan vaikuttavat mm.  yritysten koko, toiminta-alue ja erikoistuminen. 
Kattavan ohjeiston tekeminen on käytännössä mahdotonta. Kuitenkin on yhtei-
siä asioita, jotka voidaan ottaa tässä oppaassa esille. 

13.1. Huolto ja korjaus 

13.1.1. Huollon ja korjauksen esi- ja jälkitoimet 

Monet asfalttikoneista ovat rakenteeltaan niin suojattuja, ettei ulkovarastointi-
kaan välttämättä edellytä erikoisia suojaustoimenpiteitä. 

Lähettäessään laitetta korjaamolle huoltoon tai korjaukseen, työmaan on teh-
tävä laitteelle alustava puhdistus (esimerkiksi poistettava levittimestä massa-
jätteet), varmistettava että laitteen mukana seuraavat kaikki ne varusteet, jotka 
normaalisti kuuluvat laitteen mukaan, ja tarvittaessa suojattava laitteen sellai-
set osat jotka voivat kuljetuksen ja mahdollisen ulkona tapahtuvan kuljetusva-
rasoinnin aikana vahingoittua. Laitetta on tietenkin seurattava selvitys huollon 
tai korjauksen syystä ja työkauden aikana tehdyistä toimenpiteistä kertova 
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tarkastuslista ja laitekortti. Laitteen edellisistä perus- ja kausihuolloista ja aikai-
semmista korjauksista tulisi huoltopisteessä aina olla käytettävissä dokumen-
toitu tieto.  

 

 

Kuva 1 Talvikorjaukseen tuotu puhdistettu jyrä 

 

Ennen huoltoa tai korjausta laite joutuu usein olemaan korjaamolla varastoitu-
na. Ennen huoltoa tai korjausta laite puhdistetaan. Toimenpiteiden jälkeen laite 
lähetetään työmaalle tai se varastoidaan. 

Varastointia varten laitteen vahingoittumisalttiit osat suojataan ja herkästi va-
hingoittuvat osat, kuten osa elektroniikasta, on suositeltavaa irrottaa ja säilyt-
tää varastoinnin aikana sisätiloissa. 

13.1.1. Kausihuolto / talvihuolto 

Laitekohtainen talvihuolto tapahtuu ensisijaisesti huoltokirjan ja laitekorttiin 
kirjatun huolto-ohjeen mukaisesti. Huolto- ja korjaustoimenpiteitä ohjaavana on 
pidettävä ensiarvoisen tärkeänä myös työkaudella tehtyjä ja kirjattuja havainto-
ja.  

Seuraavaa työkautta ajatellen on erittäin tärkeää, että kaikki talvihuollossa 
tehdyt toimenpiteet kirjataan toimenpiteen tekijän kuittauksen kera kyseisen 
laitteen korttiin. 

Nykyisin yleistynyt käytäntö, että koneiden käyttäjät itse osallistuvat aluekor-
jaamoissa tai työmaakorjaamoissa talvihuoltotoimenpiteisiin ja nimikirjoituksel-
laan osoittavat huoltotoimenpiteen tehdyksi, on osoittautunut erinomaiseksi 
keinoksi varmistaa laitteen toimivuus seuraavalla työkaudella. 
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13.1.2. Työkauden aikainen huolto 

 

 

Kuva 2 Laitteiden valmistajilla on monenlaisia ohjekirjoja ja muuta neuvontaa 

 

Työkauden aikana oikea-aikaisesti ja oikein tehdyt huoltotoimenpiteet vähen-
tävät oleellisesti korjaustarvetta ja talvikaudella tehtäviä huolto- ja korjaustoi-
menpiteitä. Laitteen käyttökustannukset vähenevät ja myös laitteen käyttöikä 
kasvaa. 

Kaikkien laitteiden työkauden aikaisen huollon suorituksen luotettava kirjaami-
nen on välttämätöntä talvikaudella oikein suunnatun huoltotoiminnan toteutuk-
selle.  

 

 

Kuva 3 Hihnakuljettimen laakerinvaihto kesken työpäivän 
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Työkauden aikaiset korjaukset sattuvat usein yllättäen, mutta ne ovat voineet 
antaa tarkkaan asioita seuraavalle konemiehelle jo aikaisemmin viitteitä tule-
vasta korjaustarpeesta. 

Työkaudella tapahtuvat huoltotoimenpiteet tekee yleensä kyseisen laitteen 
käyttäjä. Laitteen jatkuva toimivuus voitaneen parhaiten varmistaa sillä, että 
laitteella on vakituinen käyttäjä, joka tekee ja kuittaa työkauden aikana tehdyt 
huoltotoimenpiteen, ja on tehnyt tai ainakin osallistunut talvikaudella tehtyyn 
huoltoon. 

 

13.1.3. Korjaamot 

Korjaamotilat 

Aikaisemmin varsinkin suuremmilla asfalttiyrityksillä oli keskuskorjaamoja, joi-
hin keskitettiin etenkin talvikaudella tapahtuva vaativampi korjaus- ja huolto-
toiminta. Keskuskorjaamojen rooli on viime vuosina oleellisesti muuttunut. Lait-
teiden huolto ja kevyempi korjaustoiminta on pyritty siirtämään lähemmäs työ-
maita, jolloin vältytään varsin kalliilta työkoneiden siirroilta. Korjaamopalveluja 
ja jossain määrin myös huoltopalveluja on ulkoistettu. Erikoislaitteita ei kannata 
hankkia urakoitsijaliikkeiden korjaamoille, vaan niiden luonnollisiksi käyttöpai-
koiksi ovat muodostuneet valmistajien ja maahantuojien korjaamot. 

Entiset keskuskorjaamot ovat monissa yhtiöissä supistuneet pikemminkin huol-
to- ja korjaustoiminnasta vastaaviksi ja niitä ohjaaviksi hallinnollisiksi yksiköik-
si. Varsinainen tekninen toteutus on siirretty lähempänä työmaita oleville alue-
korjaamoille ja myös työmaalla tapahtuvaksi toiminnaksi. 

Keskuskorjaamon tai sitä vastaavan hallinnollisen yksikön tehtävänä on johtaa 
ja ohjata huolto- ja korjaustoimintaa, ei niinkään itse tehdä sitä. Sen tehtäviin 
voidaan katsoa kuuluvan huolto- ja korjaamotoimintaan liittyvien kulutus- ja 
varaosien hankinta, huoltotarvikkeiden keskitetty hankinta, edellä mainittujen 
hankintasopimukset ja niihin liittyvä logistiikka ja myös huoltoon ja korjaukseen 
liittyvät ulkoiset palvelut. 

 

 

Kuva 4 Huoltoon ja korjaukseen liittyy usein tulitöitä 



5 

PANK Oppimateriaali C13 

 

Kuva 5 Osa asfalttiasemien tulitöistä tapahtuu ulkotiloissa. 

 

Oli kyseessä keskuskorjaamo, aluekorjaamo tai työmaakorjaamo, on korjaa-
motilojen täytettävä viranomaisten asettamat vähimmäisvaatimukset. Työ-, 
palo- ja sähköturvallisuuteen liittyvät määräykset eivät ole suinkaan kovin vä-
häisiä.  

Korjaus ja huolto sisältävät runsaasti tulityöksi luokiteltuja toimenpiteitä. Tulityö 
edellyttää tekijältään tulityökorttia ja asettaa vaatimuksia myös työskentely-
ympäristölle ja paikalla oleville varusteille ja varmistustoimenpiteille. 

Sähkölaitteiden ja erityisesti sähkökaapeleiden kunnossa on valitettavan usein 
toivomisen varaa. 

Tyypillisiä työturvallisuutta heikentäviä asioita ovat lattialla tai maassa lojuvat 
sähkökaapelit, erilaiset letkut ja kulkuteille jätetyt tavarat. 

Huoltoon ja laitteiden korjaukseen liittyvää maalausta ja työskentely-
ympäristöä rajoittavat varsin tiukat määräykset. 

Huolto- ja korjaus tuottaa runsaasti erilaisia jätteitä. Suuri osa jätteistä on luoki-
teltava jopa ongelmajätteiksi. Romuja ei aina mielletä jätteiksi. Jätelaki tulkit-
see kovin herkästi sellaisenkin materiaalin jätteeksi, jota on tarkoitus myö-
hemmin hyödyntää. 

Aikaisemmin yleinen tapa hävittää kiusalliset aineet ja materiaalit polttamalla, 
ei tänä päivänä tule yleensä kyseeseen. Omatoiminen jätteiden hävittäminen 
on hyvin rajattua. Korjaamoalueella, oli sitten kyseessä kiinteä korjaamo tai 
työmaakorjaamo, on otettava huomioon jätelain vaatimukset. Erilaisia jätteitä 
varten on oltava keräilypisteet ja jätesuunnitelma. On myös huolehdittava jäte-
suunnitelman mukaisesti jätteiden keräämisestä ja kuljettamisesta lain mukai-
siin hävittämispaikkoihin.  
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Huoltoon ja korjaukseen työmaalta tulevat asfalttityömaan koneet ja laitteet 
ovat tavallisesti likaisia, bitumisia ja öljyisiä. Onnistunut ja asiallinen huolto ja 
korjaus edellyttävät niiden puhdistamista.  

Kiinteisiin korjaamotiloihin on varattava sellaiset pesu- ja puhdistustilat, että 
niissä voidaan puhdistus tehdä määräyksiä noudattaen. Bitumin irrottaminen 
edellyttää joko liuotinpesua tai höyrypesua. Molemmat toimenpiteet asettavat 
kovia vaatimuksia irrotetun materiaalin talteenotolle ja toimittamiselle jätteen-
käsittelylaitokselle.  

Työmailla tapahtuva puhdistus on hankalaa. Kiinteiden puhdistukseen varattu-
jen tilojen puuttuessakin on laitteiden puhdistuspaikat suojattava niin, ettei 
saastuneita puhdistusvesiä, liuottimia tai jätteitä joudu maastoon. 

Huollettavien laitteiden puhdistus on kuitenkin onnistuneen huoltotoimenpiteen 
perusedellytyksiä. 

13.1.4. Työkalut 

Korjaamon yleistyökaluvalikoiman on oltava riittävän monipuolinen. Yleistyöka-
lujen lisäksi korjaamolla on oltava kaikkien niiden laitteiden ja koneiden huol-
toon ja tavanomaisiin korjauksiin tarvittavat erikoistyökalut, joita korjaamo jou-
tuu normaalisti huoltamaan ja korjaamaan.  

Varsinkin uusiin koneisiin liittyy erikoiskomponentteja, joiden huoltotoimenpi-
teet jo voivat edellyttää kalliita erikoislaitteita. Tällaisia laitteita ei voi yleensä 
edellyttää urakoitsijaliikkeiden korjaamolta, vaan ne kuuluvat kyseisten konei-
den ja laitteiden valmistajien tai maahantuojien korjaamojen varusteisiin. 

Aikaisemmin yleisestä käytännöstä, jonka mukaan työkalut säilytettiin työkalu-
varastossa, jonka hoitaja luovutti korjaamotyöntekijälle hänen tarvitsemansa 
työkalut ja joka myös vastasi työkalujen hankinnasta ja kunnosta, on useim-
missa asfalttiyrityksissä luovuttu. Korjaamon ohjeistossa on kuitenkin selvästi 
määrättävä, kuka vastaa työkaluista, niiden säilytyksestä, määräystenmukai-
suudesta ja kunnosta. Varsin monia työkaluja koskevat hyvinkin tiukat viran-
omaismääräykset. Jokaisen työkaluja käyttävän ja niitä käyttöön luovuttavan 
on oman henkilökohtaisen vastuunsakin vuoksi oltava selvillä kyseisistä mää-
räyksistä ja oltava ottamatta käyttöön tai luovuttamasta käyttöön määräysten 
vastaisia työkaluja. 

Tässä yhteydessä on syytä korostaa myös työnjohtajan vastuuta. 

 

13.2. Huolto- ja korjausohjeisto 

13.2.1. Yleisohjeisto 

Kaluston huoltoa ja korjaustoimintaa varten on oltava ohjeisto, jossa määrite-
tään huolto- ja korjaustoiminnasta vastaava, huolto- ja korjaustoiminnan orga-
nisaatio ja yleiset suuntaviivat.  

Ohjeiston tulee sisältää ohjeet organisaation huolto- ja korjaustoiminnan tekni-
sestä ja taloudellisesta toteutuksesta. 

Yleisohjeisto on tavallisesti yrityksen korjaamotoiminnasta vastaavan toimi-
henkilön hallussa ja hänen tehtäviinsä kuuluu tavallisesti tämän ohjeiston ajan 
tasalla pitäminen ja kehittäminen. 
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Kuva 6 Käytössä olevan konerekisterikortin mukaan tehty esimerkkilomake 

Yleisohjeistoon kuuluvaksi voidaan katsoa myös huolto- ja korjaustoiminnan 
eri kiinteitä toimipisteitä koskevat laitteista riippumattomat ohjeistot. 

13.2.2. Laitekohtaiset ohjeistot 

Laitekohtaisia ohjeistoja ovat koneiden ja muiden laitteiden: 

- käyttäjän käsikirjat 

- huolto-ohjeet 

- varaosakirjat 

 
Laitekohtaisista ohjeistoista tulee aina säilyttää alkuperäinen kopiointikelpoi-
nen laitos arkistoituna esimerkiksi keskuskorjaamolla (mikäli sellainen  
on) tai muussa varmassa paikassa ja kopio kyseisen laitteen käyttäjän saata-
villa. On suositeltavaa, että nämä kopiot seuraavat laitetta kuten myös laitteen 
huoltokortti tai vastaava, johon kaikki huolto- ja korjaustoimenpiteet kirjataan. 

13.2.3. Kalustorekisterit ja laitekohtainen seuranta 

Kalustorekisterin ja laitekohtaisen seurannan tarkoituksena on mahdollistaa 
ajan tasalla oleva tieto kalustosta, sen huolto- ja korjaustoiminnalle asettamista 
ajallisista ja materiaalisista tarpeista, huoltotarpeista ja huoltoon tarvittavista 
osista, tarvikkeista ja aineista. 

13.2.4. Kalustorekisteri 

Kalustorekisterin ylläpito kuuluu yleensä keskuskorjaamolle tai sitä vastaavalle 
hallinnolliselle yksikölle.  

Käytännössä useimmat asfalttiyritykset ovat siirtyneet paperilla pidetyistä ka-
lustorekistereistä tietokonepohjaisiin rekistereihin. Tietokonepohjainen rekisteri 
voidaan helposti tehdä sellaiseksi, että siitä voivat tietoa tarvitsevat saada juuri 
ne tiedot, joita heidän tehtävänsä edellyttävät. "Laitekortteihin" voidaan kirjata 
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esimerkiksi sekä investoinneista päättävien että työmaakohtaisia huolto- ja 
huoltoainetietoja ja ohjelma voidaan helposti rajata käyttötarkoituksen mukaan. 

Valmistusnumero on osoittautunut varsinkin sarjatuotantolaitteiden osalta erit-
täin tärkeäksi tiedoksi. Monien koneiden kohdalla tyyppimerkintä ja valmistus-
vuosi eivät enää riitä. Muutoksia on voinut tapahtua kesken valmistusvuoden.  

13.2.5. Laitekohtainen seuranta 

Laitekohtaisessa seurannassa oleellista osaa näyttelevät laitekohtaiset seu-
rantakortit ja tarkastuspöytäkirjat. 

 

 

Kuva 7  Esimerkki asfalttiaseman tarkkailukortista 
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Kuva 8 Esimerkkejä liikkuvan kaluston tarkastus- ja huoltokorteista 

 
Asfalttiurakoitsijan kone- ja laitevalikoima on yleensä niin monipuolinen ja mo-
niulotteinen, ettei yksi valvontakortti riitä kattamaan kaikkia laite- ja koneryh-
miä. 

Yleensä lienee tarkoituksenmukaista suunnitella omat tarkastuspöytäkirjat tai 
tarkastuskortit esimerkiksi asfalttiasemille kokonaisuuksina, ja sen yksityiskoh-
dille erikseen, sekä liikkuvalle ja siirrettävälle kalustolle omat. 

 

 

Kuva 9 Tarkastuskortti 

 


