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Miksi uudet normit?

• Edellinen normi 2011 on julkaistu ennen 

rakennustuoteasetuksen voimaantuloa 

(vanhentunutta tietoa ja terminologiaa)

• Lisälehtiä julkaistu jo 14 sivua

• Kiviaineksen, bitumin ja asfalttimassojen 

tuotestandardit uudistuvat 

• Tarve kehittää normien käytettävyyttä

• Sähköisen version julkaisu
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Normien 2017 myynti

• Normit ovat myynnissä rakennustiedon verkkokaupassa: 

https://www.rakennustietokauppa.fi/

• Sekä painettu että sähköinen versio (vaatii ilmaisen 

Adobe Digital Editions asennuksen)

• Hinta 80 (alv 0%)

• Mahdolliset päivitykset ja painovirhekorjaukset 

julkaistaan myös PANK:n kotisivuilla 

– siirretään sähköiseen versioon vain tietyin väliajoin, 

painettuun korjauslehti mukaan
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Muutokset

• Asioiden käsittelyjärjestys muutettiin

– Päällysteet

– Massat

– Raaka-aineet

• Kiviaines 

• Asfalttirouhe

• Bitumi

• Lisäaineet

• Uusiomateriaalit

• Selkeytettiin joitakin vaatimuksia ja terminologiaa

• Kiviainesvaatimuksiin muutoksia
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CE-merkintä

• Suoritustasoilmoitus ja CE-merkki ovat pakollisia 

dokumentteja

• Suoritustasoilmoitusesimerkit tullaan julkaisemaan 

henhelpdeskissä alkuvuodesta 2018

• CE-merkintä on lähtökohta tuotteen laadun 

osoittamiselle

• Normien vaatimukset ovat esim. testaustaajuuden osalta 

asiakkaan vaatimuksia

• Tuotteen ostajan vastaanottotarkastukset niin 

dokumenttien kuin tuotteen laadunkin osalta tärkeitä
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Tavoitteena selkeyttää vaatimuksia –

vähemmän tulkintaa
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Kumibitumi (KB) = Polymeerimodifioitu bitumi 

(PMB)

• Polymeerimodifioitu bitumi (PMB): sideaine, jonka 
ominaisuuksia on muutettu elastomeerilisäyksellä niin, että 
bitumi saa kumimaisia ominaisuuksia. Suomessa käytetään 
yleensä styreeni-butadieeni-styreeni-elastomeeriä (SBS). 
Bitumista käytetään merkintää PMB75/130-70, missä 
ensimmäinen lukuarvo kuvaan tyypillistä pehmenemispistettä 
ja toinen lukuarvo kuvaa tunkeumaluokkaa. Suomessa 
voidaan käyttää myös termiä kumibitumi ja esimerkiksi 
lyhennettä KB75, missä lukuarvo tarkoittaa tyypillistä 
pehmenemispistettä.
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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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Pehmeä mineraali

• Mineraali, jonka kovuus Mohs'in kovuusasteikolla on alle 

3. Yleisimpiä pehmeitä mineraaleja ovat kiilteet 

(esimerkiksi biotiitti, muskoviitti ja flogopiitti), karbonaatit, 

kloriitti, serpentiini, talkki, kipsi, grafiitti, molybdeniitti, 

lyijyhohde ja savimineraalit.
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Litteysluku

• Asfalttimassaan käytettävän 

kiviainesyhdistelmän litteyslukujen keskiarvo

• Yksittäisten lajitteiden FI > 3
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Nastarengaskulutuskestävyys –

muutoksen tausta

• 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 

%) 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

1.2.2018 16



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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Korjaukset

• Korjauspäivityksiä julkaistaan tarvittaessa

• Sivun 92 Taulukosta 51 on hävinnyt pdf-muunnoksessa tekstiä 

(korjattu version toimitettu lisättäväksi PANK:n kotisivuille)

• Jos löydätte korjattavaa, ilmoittakaa pirjo.kuula@tut.fi tai muille 

normitoimikunnan jäsenille:
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Vaatimukset/tulosten 

ilmoittaminen

• Vaatimusten asettaminen/vaatimuksiin 

vastaaminen

– Kuinka paljon pitää testata?

– Mikä on oikea näytemäärä?

– Ohjeiden ja standardien päivitykset

• Tulosten ilmoittaminen – standardien mukaan
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Testausmenetelmien päivityskyselyjä

Ballot Type Committee Closing date 

EN 1097-4:2008
 

NPOSM

  
RTT/SR 11 2018-01-31 23:00:00 

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 4: Determination of the voids of dry compacted filler 

EN 1097-5:2008
 

NPOSM

  
RTT/SR 11 2018-01-31 23:00:00 

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 5: Determination of the water content by drying in a 

ventilated oven 

EN 1097-7:2008
 

NPOSM

  
RTT/SR 11 2018-01-31 23:00:00 

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 7: Determination of the particle density of filler - Pyknometer 

method 

EN 1367-1:2007
 

NPOSM

  
RTT/SR 11 2018-01-31 23:00:00 

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 1: Determination of resistance to freezing and thawing 

EN 1367-4:2008
 

NPOSM

  
RTT/SR 11 2018-01-31 23:00:00 

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 4: Determination of drying shrinkage 

EN 1744-3:2002
 

NPOSM

  
RTT/SR 11 2018-01-31 23:00:00 

Tests for chemical properties of aggregates - Part 3: Preparation of eluates by leaching of aggregates 

EN 1744-8:2012
 

NPOSM

  
RTT/SR 11 2018-01-31 23:00:00 

Tests for chemical properties of aggregates - Part 8: Sorting test to determine metal content of Municipal Incinerator Bottom 

Ash (MIBA) Aggregates 

EN 932-1:1996
 

NPOSM

  
RTT/SR 11 2018-01-31 23:00:00 

Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for sampling 

EN 933-4:2008
 

NPOSM

  
RTT/SR 11 2018-01-31 23:00:00 

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 4: Determination of particle shape - Shape index 
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Yhteenveto

• Normi on ostettavissa Rakennustiedon 

verkkokaupasta

• Rakenteellisia muutoksia

• Teknisiä sisältömuutoksia (erityisesti 

kuulamylly)

• Laboratoriot ovat merkittävässä roolissa 

laadunvarmistuksen toteutuksessa

• Tulokset pitäisi ilmoittaa standardien mukaan 
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Asfalttinormeista valitut vaatimukset 

täyttämällä on mahdollisuus valmistaa 

kestäviä päällysteitä
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