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Sisältö

• Yleistä standardi- ja ohjeasiaa
• Asfalttinormit 2017

– Aikataulu
– Tärkeimmät muutokset

• Yhteenveto
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Standardi- ja ohjemuutoksia
• Kiviaineksen uudet tuotestandardit edelleen

prosessissa ehkä tulossa tänä vuonna, mutta
ei todennäköisesti julkaista EU:n virallisessa
lehdessä

• Asfalttimassojen uudet tuotestandardit on
hyväksytty, mutta niitä ei ole julkaistu EU:n
virallisessa lehdessä – ei voida käyttää CE-
merkinnässä

• Uudet kiviaineksen kansalliset
soveltamisstandardit julkaistu keväällä 2016

• InfraRYL luku 21411 Asfalttipäällysteet uusittu
(11/2015)

• Asfalttinormien 2011 lisälehti 1.1.2017
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Asfalttinormit 2011

• Lisälehti 1.1.2017
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Asfalttinormit 2017
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• Tulossa kommentointikierrokselle helmi-
maaliskuussa

• Julkaistaan sähköisenä ja paperiversiona –
sähköinen kanava vielä auki

• Julkaistaan viimeistään elokuussa 2017



Asfalttinormit 2017 - muutoksia
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• Sisältö uudessa järjestyksessä
– Asfalttipäällysteet
– Asfalttimassat
– Kiviainekset
– Lisäaineet
– Sideaineet
– Liitteet

• Pyritty selkeyttämään tekstiä ja vaatimuksia
– Asfalttimassojen tuotannon laadunvalvonnan arvioinnissa CE-

merkinnässä käytetään vain yksittäistulosmenetelmää (SFS-EN 13108-
21 mukainen keskiarvotarkastelu menettelyiltään ja terminologialtaan
epäselvä)

– Asfalttimassojen enimmäislämpötilat uusien standardiversioiden
mukaiset
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Joitakin muutoksia
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Taulukko 13. Tieltä porattujen näytteiden deformaatioluokat.

Deformaatio-
Luokka

Pysyvä muodonmuutos en (%)
SFS-EN 12697-25 A

I ≤ 2,0
II ≤ 3,5

Ensisijainen menetelmä kiviaineksen kelpoisuuden
osoittamisessa on ohuthie, joita on tehtävä niin
monta, että kallioalueen mahdollinen
heterogeenisyys tulee esille.

Murskeesta tehtyä yksinkertaistettua (SFS-EN 932-
2) petrografiaa voidaan käyttää laadun-
varmistuksessa.
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Karkean ja koostekiviaineksen muoto määritetään SFS-EN 933-3 mukaisesti ja
ilmoitetaan muotoluokkana taulukon 45 mukaisesti. Laadun arvioinnissa käytetään
määritettyjen litteyslukutulosten keskiarvoa. Asfalttimassaan käytettävän
kiviainesyhdistelmän litteysluvun on täytettävä valitun litteyslukuluokan vaatimus.
Litteysluvun pitää olla aina suurempi kuin 3.

Taulukko 45. Litteysluvun enimmäisarvojen luokat

Litteyslukuluokka Litteysluvun arvo

FI10 ≤ 10

FI15 ≤ 15

FI20 ≤ 20

FI35 ≤ 35



• Sisällölliset muutokset kohtuullisen pieniä
• CE-merkintäasioiden pitäisi olla jo arkipäivää
• Asfalttiin käytettävien kiviainesten

laatuvaatimusten tiukentuminen
• Sähköinen versio toivottavasti parantaa

käytettävyyttä (ja oikeaa käyttöä)
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Laadunvalvonnan tarkoituksena on
varmentaa tuotteen laadun säilyminen

ilmoitettujen luokkien mukaisena
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