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ALKUSANAT 

Tie- ja vesirakennushallituksen tekemn kunnossapidon laatutasotutkimuk-

seen kuuluu nelj eri osaa, joita on eri ty5ryhmien toimesta valmisteltu. 

Osa 3 ksitt 	koetietoiminnan ja mittausmenetelmien kehitt5misen. Mittaus- 

menetelmifl on ollut kehittmss kaksi erillistä ty6ryhm, joista toisen 

(pj. tekn.tri Asko Saarela) tavoitteena oli kehitt 	laadunarvostelujrjes- 

1elm sekä sorateiden ja iljysorateiden osalle että myis kaikkien teiden 

talvihoitotason mrittmiseksi ja toisen (pj. yli-ins. Veli Markkula) ta- 

voitteena oli kehitt 	laadunarvostelujrjestelm asfalttibetoniteiden 

osalle. 

Mittausmenetelmi ja laadunarvosteluasteikkoja on koekytetty ja samanai-

kaisesti edelleen kehitelty vuodesta 1982 lhtien. Thn julkaisuun on 

koottu kolmen vuoden kehitystyön tulos. Laadunmittausmenetelmien 

kehitysty5t tullaan jatkamaan viel mm. havainnoinnin, tulosten käsittelyn 

samoin kuin erityisen kuntorekisterin osalta. 

Helsinki kesäkuu 1985 

Asko Saarela 	Heikki Lappalainen 	Kullervo Havu 
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LIITTLEI 



TI IVISTELM 

Kunnossapidon laatutasotutkimukseen liittyen on kehitetty menetelmifl teiden 

ajoradan kunnon mittaamiseksi. Mittaukset ksittvt seuraavat nelj ta-

pausta: 

Sorap5llysteen kunto mritetn valokuvastandardilla. Kuntoluokkia on 5 

kappaletta. Keskeisimpin 1aatukriteerein ovat tien pinnan tasaisuus,si-

toutuneisuus, p5lymisalttius ja poikkileikkauksen säilyminen. Kunnon m-

ritys tehdn kilometrin pituisin jaksoin antamalla kullekin jaksolle koko-

naislukuarvosanan 1...5. Rekister6intilomakkeelta voidaan se1vitt 	tien 

kunnon jakauma, keskiarvo ja -hajonta. Arviointiin perustuvaa kunnon mri- 

tyst voidaan kontrolloida ja tydent 	mittaamalla tien pinnan tasaisuus. 

Tulos ilmoitetaan eptasaisuuslukuna (cm/km). 

bljysorapllysteen kunto mritetn samoilla periaatteilla kuin sorapl-

lysteenkin. Kuntoluokkia on 5 kappaletta. Arvostelu suoritetaan kilometrin, 

tarvittaessa sadan metrin jaksoissa. Tulokset kirjataan seurantalomakkeelle 

rakenteenparantamis- ja kunnostustöiden ohjeirnointia varten. Arviointiin 

perustuvaa kunnon mrityst voidaan kontrolloida ja tydent 	mittaamalia 

pllysteen tasaisuus. 

Asfalttibetonipllysteen 1aatukriteereit ei ole vielä muutettu entises-

t. Yksittisin vauriornittareina voimassaolevat kriteerit ovat melko kyt-

t6kelpoisia. Vaurioiden yhteisvaikutusta ei vielä sen sijaan ole oloissamme 

riittvsti selvitetty. Kuntomrityksi tehdn VTT:n uramittarilla. Tll 

hetkellä voidaan mitata urasyvyyden ohella pllysteen sivukaltevuus sek 

rekister6id pituus-, verkko- ja poikkihalkeamat, paikkaukset, puhkikulumat 

ja reit. Tulevaisuudessa yhdel1 mittausyksiköll pystytn mrittmn 

edel1 mainittujen seikkojen 1isksi pl1ysteen tasaisuus. 

Talvihoitotaso mritetn 5-luokkaisella asteikolla. Laatutasoon vaikutta-

vina muuttujina otetaan huomioon liukkaus, lumisuus ja tasaisuus. Ajorata 

arvostellaan pituussuunnassa antamalla kullekin rnuuttujalle kokonaisluku-

arvosana 1...5. Hoitotaso mrytyy yhtenisin jaksoin vallitsevan ti1an-

teen mukaan pienimm5n arvosanan antavan muuttujan perusteella, 



Talvihoitoa koskeva laadunseurantajrjestelm otettiin kyttö5n piiri- ja 

tiemestaripiiritasolla talvella 1984-85. Sora- ja 51jysorapllysteit kos-

kevat jrjestelmt tulevat koko laitoksen kytt5n kesll 1985. Tiemesta-

ripiireiss seuranta tht 	ennen kaikkea toimenpiteiden tarpeen arvioimi- 

seen. Tiepiirin kunnossapitotoimialan seurannalla kontrolloidaan, miten 

tiemestaripiireiss4 on noudatettu sovittua kp-politiikkaa. Lisksi voidaan 

suorittaa otantana valtakunnallisia mittauksia. 



1. JOHDANTO 

Kunnossapidon laatutasotutkimuksen kuudennen osaprojektin tavoitteena on 

ollut laatia ajoradan kunnon mittausmenetelmt. Mittausmenetelm sislt 

sek laatukriteerien mrittmisen ett niiden mittaamisessa kytettvn 

rekisteröinnin kehittmisen. Ajoradan kunnon mittaamisella pyritn selvit-

tmWn teiden ajoradan kunnon nykytila. Tuloksia voidaan kytt 	toisaalta 

sovitun tiepolitiikan toteutumisen arviointiin, toisaalta yhdessä kustan-

nus- ja vaikutustietojen kanssa tiepolitiikan muutostarpeiden mritte-

lyyn. Kunnon mittauksella pyritn selvittimn sekä tien ajoradan palvelu-

taso että mandollinen toimenpiteiden tarve. Sama kuntoluokitus tulee kaik-

kien organisaatiotasojen kytt66n. Palvelutason mrityst tarvitaan lisk-

si liikenteelle koituvien vaikutusten selvittmisess, mm. PMS-jrjestel-

massa. 

2. KUNNOSSAPITOTASON MÄÄRITYSPERUSTEET 

2.1 	5orapllyste 

2.11 Kuntoluokitus ja mittausten suoritus 

Sorateiden kulutuskerroksen kunto arvostellaan silmmrisesti kytten 

5-luokkaista standardia. Standardiin voidaan liitt 	yleinen palvelutasoki- 

site seuraavasti: 

Kuntoluokka 	 Palvelutaso 

1 	 huono 

2 	 vlttv 

3 	 tyydyttv 

4 	 hyv 

5 	 erittäin hyv 

Luokkien yksityiskohtaiset mritelmt esitetn oheisena. Keskeisimpin 

laatukriteerein ovat tien pinnan tasaisuus, sitoutuneisuus, pölymisalt-

tius ja poikkileikkauksen säilyminen. Sanallisten kuvausten lisäksi stan-

dardiin sisltyy arvost.eUja helpottava ja yhtenistvi valokuvasto (TVH 

743921). 



SORATEIDEN KULUTUSKERROKSEN KUNTOLUOKITUS 

Kuntoluokka 1. 

Tien poikkileikkausmuoto on useista kohdista muuttunut. 
Pinta on eptasainen kuoppien, "pyykkilaudan" ja purkau-
tumien vuoksi. Tiell on painumia ja kohoumia, joita ei 
voida vist. Tie pöly runsaasti. Tien pintaa on jat-
kuvasti tarkkailtava ja ajonopeutta useasti vaihdettava. 
Eptasaisuusluku > 400 cm/km. 

Kuntoluokka 2. 

Tien poikkileikkausmuoto on jonkin verran voinut muuttua. 
Tien pinnassa on jonkin verran "pyykkilautaa". Paikoin voi 
olla varoitusmerkein osoitettavia painumia tai kohoumia. 
Tie ply 	kohtalaisesti. Ajonopeutta on joskus hiljennet- 
tv ja eptasaisia kohtia varottava. 
Eptasaisuusluku 361-400 cm/km. 

Kuntoluokka 3. 

Tien pinta on y1eens silyttnyt muotonsa ja on suurimmak-
si osaksi tasainen ja kiinte. Pienehk5j kuoppia ja muuta 
eptasaisuutta voi olla paikoitellen. Tie p5ly 	jonkin 
verran. Tiellä olevat kuopat ja muut eptasaisuudet voidaan 
vist 	tai ne ovat sellaisia, ettei ajonopeutta tarvitse 
niiden vuoksi hiljent. Ohittavaa tai vastaantulevaa ajo-
neuvoa vistettess sek vastaavissa olosuhteissa saattaa 
ajonopeuden hiljentminen tulla kysymykseen. 
Eptasaisuusluku 321-360 cm/km. 

Kuntoluokka 4. 

Tien pinta on yleensä silyttnyt muotonsa ja on tasainen 
ja kiinteä. Muutamia pienifl erillisiä kuoppia voi siell 
tll esiinty. P6lymist ei tiell ole havaittavissa. 
Pinnan eptasaisuuden vuoksi ei ajonopeutta tarvitse hil-
jent. 
Eptasaisuusluku 281-320 cm/km. 

Kuntoluokka 5. 

Tien pinta on silyttnyt muotonsa ja on hyvin tasainen ja 
kiinte. Pinnan mandollinen eptasaisuus ei vaikuta ajomu-
kavuuteen. 
Eptasaisuusiuku <280 cm/km. 
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Tien kunnon arvostelu suoritetaan kilometrin pituisin ,jaksoin antamalla 

kullekin jaksolle kokonaislukuarvosana l...5. Täten voidaan selvitt 	tien 

kunnon jakauma, keskiarvo ja -hajonta. 

Arviointiin perustuvaa kunnon mritystö voidaan kontrolloida ja tydentöö 

mittaamalla tien pinnan tasaisuus yhteenlaskevalla sysysmittaril1a (Bump 

Integrator), kuva 1. Laitteen rnittariosan muodostaa kooltaan ja jousituk-

seltaan henkilöauton pyörö muistuttava pyörö, jonka pystysuorat liikkeet 

laitteen rungon suhteen rekisteröidön ja lasketaan jatkuvasti yhteen. Va-

kiomittausnopeutena kytetn 32 km/h. Tulos ilmoitetaan kilometreittöin 

epötasaisuuslukuna e (cm/km). 

Kuva 1. Yhteenlaskeva sysysmittari (VTT). 

2.12 Tulosten köyttö 

Sorateiden kuntoluokat. on suunniteltu siten, ettö luokka 1 merkitsee 

lähes ajokelvotonta ajoradan tilaa, joka on ensi tilassa korjattava. Luokka 

2 tarkoittaa vlttövsti liikennekelpoista ajorataa. Tllaisessakin tapauk-

sessa tie tulisi yleens korjata sopivan tilanteen sattuessa. Luokka 3 ku-

vaa liikennettö tyydyttöv.ö tilaa, mikä on samalla keskimröise11 sora-

tiellö lhellö optimia tienpitöjn ja tienkyttijön kustannuksia ajatella- 

essa. 
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2.2 	lljysorapllyste 

2.21 Kuntoluokitus ja mittausten suoritus 

Oljysorapllysteiden kunto arvostellaan silmmWrisesti kytten 5-luok-

kaista standardia. Standardiin voidaan liitt 	yleinen palvelutasoksite 

seuraavasti: 

Kuntoluokka 	 Palvelutaso 

1 	 huono 

2 	 vlttv 

3 	 tyydyttv 

4 	 hyvä 

5 	 erittäin hyvä 

Kuntoluokkien yksityiskohtaisemmat miritelmt esitetn oheisena. Sanalli-

sia mrite1mi tukee valokuvasto (TVH 743920). 

Ajoradan kunnon arviointi suoritetaan kilometrin pituisin jaksoin antamalla 

kullekin jaksolle kokonaislukuarvosana 1....5. Täten voidaan selvitt tien 

kunnon jakauma, keskiarvo ja -hajonta. Mik'41i tiel1 esiintyy useita kunto- 

luokkia, joiden vaihteluvlit ovat lyhyet, suoritetaan arvostelu sadan met-

rin jaksoissa. 

Arviointiin perustuvaa kunnon mrityst voidaan kontrolloida ja tydent 

mittaamalla tien pinnan tasaisuus. Tulokset ilmoitetaan eptasaisuuslukuna 

e (cm/km). Mittauslaite esitetn kuvassa 2. 



iLJYSORAPLLYSTE IDEN KLJNTOLUOK 1 TLJS 

Kuntoluokka 1. 

- pllyste useasta kohdin puhki sekä kauttaaltaan pahoin 
vaurioitunut, pohjamaa voi vauriokohdista nousta pintaan 

- pIlysteen vaurioitumisen syynä yleisesti heikko kanta- 
vuus, deformaatiot voivat olla 5-10 cm 

- eptasaisuusluku > 300 cm/km 

Kuntoluoldca 2. 

- pllysteess 	runsaasti reiki 	ja paikoin puhki 

- roudan ja heikon kantavuuden aiheuttamat vauriot ja de- 
formaatiot paikoittaisia (3-5 cm) 

- eptasaisuusluku 261-300 cm/km 

Kuntoluokka 3. 

- reiki 	esiintyy yleisesti siellä tWll 

- p4llysteess 	selv 	kulumaa tai painurnaa unen kohdalla 
(15-30 mm) 

- eptasaisuusluku 221-260 cm/km 

Kuntoluokka 4. 

- reiki 	ei esinny (yleens4) 

- pllysteen kulumista tai liev 	painumista unen koh- 
dalla (5-15 mm) 

- eptasaisuusluku 181-220 cm/km 

Kuntoluokka 5. 

- reiki 	ei esiinny 

- pllysteess 	vain liev 	kulumista (alle 5 mm) 

- eptasaisuusluku < 180 cm/km 



[. 	 .. ; .. 	 .. 	 -.. 	 . 	 - • 

- 	 - - - 

Kuva 2. Laser-tasaisuusmittari (VTT). 

Laitteen toiminta perustuu tien pituusprofiilin mittaamiseen laser-etisyy-

denmittauslaitteen sekä kiihtyvyysanturin avulla. Etisyydenmittauslaite 

sekä kiihtyvyysanturi on kiinnitetty auton etupuskuriin oikean etupyörn 

kohdalle. Matkan mittaus tapahtuu Peiseler-pyörn avulla. Mittausnopeus 

voidaan valita vlilt 40-60 km/h. 

Laitteella saadut arvot muunnetaan siten, että ne vastaavat yhteenlaskeval-

la sysysmittarilla (Bump Inteqrator) saatua epätasaisuuslukua e (cm/km). 

Mittausosuudella olevat suuret yksittiset eptasaisuuskohdat (routanousut, 

painumat yms.) mitataan erikseen asennettavan kiihtyvyysraja-arvon perus-

teella. Tietojen käsittely, tulostus ja tallennus tapahtuu autoon sijoite-

tun laitteiston avulla. Erityisellä inventointinäppäimistöll voidaan tal-

lentaa myös pllysteen kuntoluokka muistiin. 

2.22 Tulosten kyttö 

Mittaustuloksia voidaan kyttW toimenpiteitä suunniteltaessa hyväksi si-

ten, että luokka 1 merkitsee tien niin heikkoa tilaa, ett pelkkä pllys- 

teen korjaus ei yleensä ole eni jrkev toimenpide. Luokka 2 edellytt 

lyhyellä thtyksell pllysteen kunnostusta. Luokka 3 kuvaa tyydyttv 

pllysteen kuntoa (mandollisesti reikpaikkauksia). 
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2.3 	Asfalttibetonipiliyste 

2.31 Vaurioluokitus ja mittauslen suoritus 

Asfalttibetonipllysteen vauriotyyppeini tarkastellaan urasyvyytt, verk-

kohalkeamia ja epitasaisuutta. Urasyvyys mitataan oikolaudalla tai uramit-

tarilla, verkkohalkeamien osuus arvioidaan silmmrisesti. Eptasaisuus 

mitataan yhteenlaskevalla sysysmit.tari1Ia tai laser-tasaisuusmittarilla. 

Pllysteen yksityiskohtaisia kuntomrityksi tehdn uramittarilla (kuva 

3). Laitteella mitataan urasyvyys ja pllysteen sivukaltevuus. Pistekoh-

taisina rekisteriidn poikkihalkearnat ja reit. Jatkuvina rekisteröidn 

paikkaukset, pituus- ja verkkohalkeamat sekä puhkikulumat. Tulevaisuudessa 

mittausyksikön toimintoihin sisllytetn myös pllysteen tasaisuuden m-

ritys. 

Kuva 3. Uramittari (VTT) 



Uramittari muodostuu auton perss vedettvst mittauslaitteesta, auton 

sisll olevasta kyttöjörjestelmst, jota ohjataan kytt6nppimist6ll, 

inventointinppimistöst sek sivukaltevuuden mittauslaitteesta. liramit-

taus tehdön laitteessa 20 cm:n etisyydell toisistaan olevan 11 mittaus-

py6rn avulla. Mittausleveys on 2,50 - 3,75 m, normaalisti 3,0 m. Havainto- 

väli on normaalisti 10 m. Sivukaltevuus mitataan gyroskoopilla. Inventoin-

tinppimist51l voidaan tallentaa kaksi vauriotyyppi pistekohtaisena ja 

neljö jatkuvana. 

Tiedot tallennetaan mittauksen aikana magneettikasettinauhalle, jolta ne 

myöhemmin puretaan ja ksitelln tietokoneella. Mittauksen kuluessa on 

mandollista tulostaa vlittömsti urasyvyyttö koskevia tietoja. Mittausno-

peus on normaalisti 50 km/h. 

2.32 Tulosten köyttö 

Asfalttibetonipööllysteen laatukriteerit (TVH 742853) ovat nykyisess muo-

dossaan melko kytt6kelpoisia yksittisin vauriomittareina. Pllysteen 

kunnostamiseen ei tulisi taloudellisista syistö ryhtyä ennen kuin jokin 

seuraavista vaurioehdoista toteutuu: 

Urasyvyyden (mittaustulosten keskiarvo lisöttynö mittausajankohdan ja suun-

nitellun pllystmisajankohdan völisen aikana tapahtuvalla keskimöri-

sell kulumisella) on oltava vhintn seuraavan taulukon mukainen. Uran 

syvyyden keskiarvon sijasta voidaan kytt 	myös sitä arvoa, jonka 20 % 

mittaustuloksista ylittöö. Taulukon arvoja on tMlöin korotettava nopeuk-

sula 120-50 km/h vastaavasti 5-7 mm. 

Urasyvyys, mm 

oikolauta 	uramittari 

nopeusrajoitus km/h 

KVL autoa/vrk 	< 60 80 100 120 	60 80 100 120 

alle 1500 36 26 22 18 32 23 20 16 

1500.. .6000 32 23 20 16 29 21 18 14 

yli 6000 28 20 17 14 25 18 15 13 



Kun sivukaltevuus on riittmtön, on kytetUv vastaavasti pienempiä ar-

voja. Korotetun jalkakytvn viereen ei. saa jöd liian suuria uria. 

Verkkohalkeamapituus % kaistan pituudesta 

KVL autoa/vrk 

alle 1500 	20 

1500.. .6000 	10 

yli 6000 	5 

Eptasaisuus cm/km 

KVL autoa/vrk cm/km 

alle 1500 300 

1500...600U 270 

yli 6000 250 

Vaurioiden yhteisvaikutuksen huomioon ottamiseksi on laadittu, ja myös voi-

massaoleviin ohjeisiin sisällytetty, alustava malli: ns. yhteisvaurioaste. 

Tt puolta ei ole kuitenkaan vielä oloissamme riittvgsti selvitetty. Yh-

teisvaikutus tulisi pystyä esittmän esimerkiksi ns. vauriosumman (-as-

teen) sekä palvelutasoindeksin (P51) muodossa. Esimerkkinä palvelutasoa ku-

vaavasta mallista esitetn japanilaista per 	olevaa yhtl: 

P51 	4,53 - 0,518 logo(- 0,37\[E- 0,174 D 2  

missä 	P51 on palvelutasoindeksi 

c<. on eptasaisuuksien keskihajonta 

C 	on halkeamavauriot (%) 

D 	on urasyvyys (cm) 

Pllysteen kunnossapitotoimenpiteet mrytyvt yhtl6n antaman tuloksen 

mukaan seuraavasti: 

P51 	1,1 rakenteen parantaminen 

1,1...2 uudelleen pö1lystys 

2,1. ..3 pintaus 

3 	enintn paikkauksia 
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2.4 	Talvihoito 

2.41 Arvosteluasteikko ja mittausten suoritus 

Ajoradan talvihoitotaso arvostellaan oheisella 5-luokkaisella asteikolla. 

Reunaluokka 1 edustaa liikenteen kannalta huonoa, lähes kelvotonta ja luok-

ka 5 erittin hyv 	kelitilannetta. Laatutasoon vaikuttavina muuttujina 

tarkastellaan liukkautta, lumisuutta ja tasaisuutta. 

Liukkaus arvostellaan subjektiivisesti kuvauksiin, ajotuntumaan ja kokemuk-

seen tukeutuen. Apuna voidaan kytt 	kontrolloivasti kitkan mittausta. 

Lumisuus arvostellaan silmmrisesti. Lumi voi olla tiellä eri tavoin 

jakaantunut, joten arvion lht6kohtana on sataneen lumen 	lumimitta- 

rilukema. Eri lumilaatuina huomioidaan pakkaslurni, suojalumi ja sohjo. Ki-

nostuneisuus arvostellaan erillisell kuvauksella. 

Tasaisuus mritetn metrin mittaisella oikolaudalla tai silmmrisesti 

arvioimalla. Tasokriteerin on polanteessa olevien unen syvyys. Uriksi 

tulkitaan my5s osittain paljaalla ajoradalla ajokaistoilla olevat pitkit-

tissuuntaiset polannekaistaleet. Hoitotoimenpiteiden viivstymisen takia 

polanteessa voi esiintyä my6s muuta eptasaisuutta kuten reiki ja sy6py-

min. Nm huomioidaan eri1lisell kuvauksella. 

Ajoradan kunto arvostellaan tien pituussuunnassa antamalla kullekin muuttu-

jalle: liukkaus, lurnisuus ja tasaisuus, kokonaislukuarvosana 1...5. Hoito- 

taso mrytyy yhtenisin jaksoin vallitsevan tilanteen mukaan pienimmn 

arvosanan antavan muuttujan perusteella. 

2.42 Tulosten kytt5 

Arvostelutulosten perusteella ptetn toimenpiteiden tarve: ede1lyttvt-

k6 keliolosuhteet aurausta, tasausta tai liukkaudentorjuntaa. Asteikon laa-

timisperusteista johtuen yleiset hyvksyttvt alimmat laatutasot voivat 

olla tiest ja liikenteestä riippuen 2, 3 ja 4. Liukkaudentorjunta- ja au-

rausohjeissa annetaan tsment.vi ohjeita inatuluokkien soveltamisesta. 
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TEIDEN TALVIHOITOTASON ARVOSTELUASTEIKKO 

Laatuluokka 
Muuttuja 1 2 3 4 5 

1 LIUKKAUS 
- kitka-arvo 0,00-0,15 0,15-0,25 0,25-0,35 0,35-0,45 0,45-1,00 
- tien pinnan pääkallokeli tai kuiva jää- tai jää- tai lumipo- paljas ja märkä, paljas ja kuiva 

kuvaus muuten erittäin lumipolanne lanne hiekoitettu- tai ajourien vä- 
liukas na tai lämpötilan lissä polanteet 

ollessa alle —5°C 

II LUMISUUS 
- pakkaslumi > 50 mm ^ 50 mm ^ 30 mm ^ 20 mm - 

- suojalumi > 40 mm ^ 40 mm ^ 25 mm 15 mm - 

— sohjo > 30 mm 30 mm 20 mm 10 mm - 

- kinostunel- paikoitellen kul- kielekkeitä ulot- kielekkeet ulot- kielekkeet ulot- - 

suus kuvaikeuksia, auto tuu tien yli tai tuvat siellä tääl- tuvat siellä tääl- 
voi juuttua kinok- ajoradan reunalla lii tien yli, ajo- lä uloimman ajo- 
seen kiinni lunta kohtalai- nopeutta voi- kaistan puolivä- 

sesti, ajonopeutta daan joutua hil- liin, ajonopeutta 
paikoin hiljennet- jentämään ei yleensä tarvitse 
tävä hiljentää 

III TASAISUUS 
- urat > 30 mm 30 mm ^ 20 mm 10 mm - 

- muu epä-  polanne hyvin epä- polanteessa run- polanne tasainen, polannekaistalei- - 

tasaisuus tasainen, kynnys- saasti syöpymiä mandolliset epä- den paksuus ajo- 
mäisiä syviä kuop- syvyydeltään ̂  30 tasaisuudet eivät kaistojen sisä- 
pia, ajonopeutta mm tai häiritsevää juuri häiritse puolella ̂  JO mm 
hiljennettävä kuoppaisuutta, ajoa 
10-30 km/h ajonopeutta pai- 

koin hiljennettävä 

TEIDEN TALVIHOITOTASON ARVOSTELU LUMILUOKITUS 

Lumilaatu Kuvaus Kosteus- ja tilavuuspainoarvio 

pakkasluini - erittäin kuivaa tai kuivaa 
- ei puristu hansikkaat kädessä palloksi - kevyt 0. . .5 paino-o 

pakkaslumi pölisee liikenteen vaikutuksesta 
- pakkautuu tienpintaan kiinni sitä hitaammin mitä 10... 300 g/dm 3  

L 
suojalumi - kosteaa 5.. .15 paino-'o 

- puristuu hyvin palloksi 
- pakkautuu helposti liikenteen vaikutuksesta 80.. .400 g/dm3  

tienpintaan kiinni 

sohjo - märkää (lumiräntää) tai veden kyllästämää 15.. .30 paino-% 
- pysyy irtonaisena tiellä, liikenne siirtää hitaasti 400.. .800 g/dm3  

- lumirakeet ovat täysin veden vallassa, loskaa 30... paino-% 

- 

—liikenne roiskuttaa nopeasti tieltä pois 800... 950 g/dm 3 	 - 
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3. 	SEURANTAJÄRJESTELMÄT JA MITTAUSOHJELMAT 

	

3.1 	Sorap5llyste 

Sorateiden osalta kokeillaan kesll 1985 seuraavanlaista laadunseuranta-

jrjestelm: 

Tiemestaripiireiss suoritetaan jatkuvaa rutiininomaista seurantaa. Jos 

rutiininomaisessa tarkastuksessa ei seuranta rnuodostu riittvn kattavaksi, 

suoritetaan kerran viikossa tarkastuskierros, joka muodostuu esim. muuta-

masta tieosasta siten, ett kierroksen pituus on enimmilln noin 80 km. 

Tarkastuskierros suunnitellaan siten, että siin on edustettuna sek kp-

luokituksen että toiminnallisen luokituksen mukaan mandollisimman moni, 

optirnitapauksessa kaikki tiemestaripiirien eri tapaukset. Tarkastuskierros 

voidaan suunnitella yhteniseksi pivn aikana suoritettavaksi reitiksi tai 

tarvittaessa 2-3:sta pienemrnst kierroksesta muodostuvaksi reitiksi, jol-

loin tarkastukset voidaan suorittaa eri pivin. 

Seuranta aloitetaan kelirikon ptytty. Tarkastuskierroksen tulokset kir-

jataan seurantalomakkeelle (liite 1). Kunnossapitosuoritteita ei laatuar-

vostelun yhteydess edellytet kirjattavan, vaikka seurantalomakemalli an-

taa thn mandollisuuden. 

Tiepiireiss suoritetaan kontrolloivaa laadunseurantaa: 

- ylitiemestari ---> koko piiri 

- typllikk6 ---> oma alue 

Edellä mainitut tai tarvittaessa muut piirin nimemt henkilöt suorittavat 

tarkastuskierroksia yleiskuvan saamiseksi hoitotasosta. Seurannan tulokset 

kirjataan iiitteess 2 esitetyile lomakkeelle. 
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VTT:n tie- ja liikennelahoratorio suorittaa valtakunnallisen sorateiden 

tasaisuusmsittauksen yhteenlaskevalla sysysmittarilla. Samalla arvostel-

laan soratiestön kunto valokuvastandardilla. Mittauskierros ksitt 	yh- 

teens 2800 km sorateit. Samat tiet mitataan kunnossapitokauden aikana 

kolmeen kertaan. Sysyslukema ja kuntoluokka kirjataan manuaalisiesti ajon 

aikana muistiin. Tuloksena saadaan ATK-ksittelyn jlkeen tiepiirijaolla 

kuntojakauma sek eptasaisuusluku eri kp-luokissa. 

Keskitetyn mittauksen tarkoituksena on mandollistaa objektiivinen vertailu 

eri tiepiirien vlill. Samalla voidaan todeta, miten tiepiirien toimesta 

suoritetut kuntomritykset vastaavat keskitetyst (poikkileikkaus-) mit-

tauksesta saatuja tuloksia. Mikäli riittv vastaavuutta ei l6ydy voita-

neen keskitetyist mittauksista - nykyisess muodossaan - luopua. 

3.2 	filjysorapllyste 

iljysorap5l1ysteiden osalta kokeillaan kesll 1985 seuraavanlaista laa-

dunseurantajrjestelm: 

Tiepiireiss suoritetaan kuntoarvostelu s-tiest6lt joka toinen kesä. Kun-

toinventoinnin suorittaa psnt6isesti ty5pllikk6 omalta alueeltaan. 

Tulokset kirjataan seurantalomakkeelle (liite 3) rakenteenparantamis- ja 

kunnostust6iden ohjeirnointia varten. Tiemestaripiireiss suoritetaan jatku-

vaa rutiininomaista seurantaa hoitotoimenpiteiden tarpeen m5rittmiseksi. 

VTT:n tie- ja liikennelaboratorio mittaa kesll 1985 tasaisuuden laser- 

mittarilla n. 6000 km:lta. Samalla arvostellaan pllysteiden kunto kilo-

metrin vlein valokuvastandardilla. 

Piirikohtaiset mittaustulokset sisltvt tienumerojrjestyksess eptasai-

suusluvun 100 m:n v1ein, yhden kilometrin keskiarvon sekä koko tieosan 

keskiarvon. Tulostukseen sisltyy yksittiseptasaisuuksien arvo sek si-

jainti. 

Mittaustulokset yhdistetn tierekisteritietoihin ja tehdn tiemestaripii-

reittin listaus, jossa on seuraavat tiedot: tien numero, tieosan numero, 

pllysteen 1aatu kantouus, KVL, pily'tmisvuosi sek tasaisuus ja kun- 

toluokkn. 
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Valtakunnalliset sekä piirikohtaiset yhteenvedot tehdn kytten seuraavia 

muuttujia: KVL, kantavuus ja pllystmisvuosi. Valtakunnallisista ja p11.-

rikohtaisista yhteenvedoista sekä pllekkisten mittaustulosten ksitte-

lyst tehdn raportti. 

Tasaisuus- ja kuntomittaukset tehtiin vuonna 1984 yhteensä 9000 km:lta 61-

jysorateit. Vuonna 1986 on tarkoitus mitata jälleen 6000 km teitg. Pl-

lekkgisten mittausten (n. 3000 km/v) perusteella on tarkoitus laatia öljy-

sorapllysteiden laadun muutosta kuvaava malli. 

3.3 	Asfalttibetonipl1yste 

VTT:n uramittarilla mitattiin vuonna 1982 10100 km, vuonna 1983 8400 km 

ja vuonna 1984 7500 km kestopllysteisi teitä. Eri vuosien ohjelmat ovat 

olleet osittain p llekkisi. Valtakunnallisten yhteenvetojen aineistona 

oli vuonna 1984 12700 km, kun vuoden 1984 aineistoa oli tydennetty aiem-

pien vuosien aineistolla niilt tieosuuksilta, jotka eivät sisltyneet vuo-

den 1984 mittausohjelmaan. 

Vuonna 1985 jatketaan tutkimuksia mittaamalla uramittarilla seuraavat kes-

topillysteiset tieosuudet koko maasta: 

1. Vuosina 1986 - 1988 p llysteLtvksi suunnitellut kohteet 

2. Vuoden 1985 pllystysohjelma (mittaus pllyst4misen jälkeen) 

3. Vuonna 1984 pl1ystetyt osuudet, joita ei mitattu vuonna 1984 

4. Otantatiet (n. 2800 km, mitattu vuosittain 1982 alkaen) 

5. Piirien mandolliset liskohteet 

Edellä mainitut mittauskohderyhmt (1-5) ovat osittain p llekkisi. Koko 

mittausohjej.ma sislt 	n. 8000 km kestopllysteteit. 

Tieosakohtajsesta tulostuksesta esitetn malli liitteess 4. 

3.4 	Talvihoito 

Talvella 1984-85 oli koekytöss alustava malli laadunseurantajrjestelmk-

si. Laadunseurannan avulla oli tss vaiheessa tarkoitus saada mandolli- 

simman hyvä kuva nykykytnnöll eri piireiss ja eri tieluokilla aikaan- 
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saatavasta talvihoitotasosta. Eriss piireissä asetettiin jo tavoitetasoja 

uuteen arvosteluasteikkoon perustuen. 

Tiemestaripiireille annettiin seuraava toimintaohje: 

Ty5pivittin suoritetaan klo 9.QO:ön menness tai mikli toimenpiteet 

ovat viel kesken myöhemmin sopivampana ajankohtana tarkastuskierros, jonka 

avulla todetaan suolattavien teiden sekä mandollisuuksien mukaan otoksena 

alempiasteisen tieverkon tila. Tll5in kirjataan ko. tiestön laatuluokka 

muistiin seurantalomakkeelle (esim. 41A, jolloin löhtötaso 1 on muutettu 

tasoon 4 aurauksella) sekä ptetn mandollisista jatkotoimenpiteist. 

Hoitotoimenpiteit kuvaavat lyhenteet ovat seuraavat: A = auraus, T 	ta- 

saushöylys, S 	suolaus, H 	hiekoitus. Viikonloppuisin tarkkailu tulee 

kytkeä rnandollisten s- ja kelimuutosten toteamiseen ilman kiinte 	kel- 

lonaikaa. 

Kerran viikossa suoritetaan edellist laajempi tarkastuskierros, joka on 

suunniteltu siten, että sen avulla voidaan mritt 	tmp:n tiekohtainen ti- 

lanne. Tarkastuskierroksen tulokset kirjataan seurantalomakkeelle (liite 

5). 

Tiepiireiss suoritettiin kontrolloivaa seurantaa: 

- ylitiemestari --> koko piiri 

- työpöl1ikkö --> oma alue 

Edel1 mainitut tai tarvittaessa muut piirin nimemt henkilöt suorittavat 

tarkastuskierroksia yleiskuvan saamiseksi talven tilanteesta - erityisesti 

pöötiestölt. Tulokset kirjataan seurantalomakkeelle (liite 2). 



PIIRI TMP SORATEIDEN LAATUA JA SUORIT- PVM SUORITTAJA 

TEITA_KOSKEVA_ILMOITUS ____ _____________ 
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Ikmpv. 
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1km/v. 

PÖLYN$ID. 
t/pvpi 

PIKAUS 
. 	 pym _____________ 
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t 
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.3 

Iii. u._. 
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LIITE 2 

LAATUTASOA KOSKEVA ILMOITUS 

TALVIHOITO EJ 
Ös 	EI 

•iiii 	
SR 	 EI 

TIENUMERO JA VÄLI 	PITUU 	KUNTOLUOKKA 	PVM 
KM 	 KLO 	0M. 

2 	3 	4 	5 

a lie k 1 rj. 



LIITE 3 

AJORADAN KUNNON ARVIOINTI 

PIIRI/TMP 	TIENUMERO JA VALI 	PÄÄLLYSTE KP-LUOKKA 

PITUUS 

KM 
KUNTOARV0 / 100 M 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 KA HUOM. 

2 ______ ___________________ 

3 _______ __________________ 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

l0 

II 

12 

13 

'4 

15 

16 _____ _______________ 

'7 

18 

'9 

20 ______ _______________ 

21 

22 

23 ______ ________________ 

24 

25 

KA 

päivdys 	 suorittoja 



LIITE 4/1 

1 	MITTAUSTULOKSET URAMUOTOJEN 1,2 ja 3 OSALTA ERIKSEEN 

SEKÄ ERI tJRAMtJODOISTA YHTEENSÄ 

Eri uramuodot on esitetty kuvassa 1. Uramuoto 3 edustaa 

uutta, profiloitua päällystettä tai raideurapaikkaUsta, 

jossa palkkaus ylittää reuna- tai keskiviivari ja unen 

välisen harjanteen muodostaman oikolautatasOn. 

MITTA PYÖRÄT 1 . . . 1 1 

1 	6 	11 

! 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	3 
URAMUOTO 1 

- keskiharja alhaalla 

Vasen ura voi sijaita mit-
tapyörien 1 . . .6 ja oikea 
ura mittapyörien 6.. .11 
kohdalla. 

URAMUOTO 2 
- keskiharja ylhäällä 

Vasen ura voi sijaita mit-
tapyörien 1...6 ja oikea 
ura mittapyörien 6.. .11 
kohdalla. 

1 

vasen ura harjarine oikea ura 
(keskiura) 	(reunaura) 

vasen ura harjanne oikea ura 
(keskiura) 	(reunaura) 

URAMUOTO 3 
- profiloitu pinta 

Kulumisurien kohdat koro- 
tettu; sijaitsevat nolla- 1 vasen ura harjanne oikea ura 
tason yläpuolella. (keskiura 	(reunaura) 
Harjanteefla ilmoitetaan 	1 
syvin kohta korotettujen 
unen välistä. 
Ura- ja harjannetulOkSet ilmoitetaan uramuoto 3:ssa negatiivisina 
lukuina. 

Kuva 1 . Urarnuodot 1, 2 ja 3. 



LIITE 4/2 

KALTEVUtJSPROSENTTI ilmaisee mitatun kaistan sivu- 

kaltevuuden. Kun tien keskiharja on ylempänä kuin tien 

reuna, on kaltevuustulos positiivinen, muussa tapauk-

sessa negatiivinen. 

PINTA-ALA ilmaisee poikkiprofiilin ja oikolautatason 

välisen urautuneen osan pinta-alan. 

URAISUUS on mittapyörien tulosten itseisarvojen keski-

arvo. Luku kuvaa päällysteen poikkisuuntaista epätasai-

suutta. 

II 	MAKSIMIURAN JAKAUMA JA URANSYVYYDEN 80 % FRAKTIILI 

Urajakauma on esitetty 5 mm:n luokitusvälein. 80 % 

fraktiili ilmaisee sen uransyvyyden, jonka 20 % havain-

noista ylittää ja 80 % auttaa. 

III 	YKSITTZISTEN MITTAPYÖRIEN URATULOKSET 

Uransyvyydet mitataan 11 mittapyörän avulla. Mitta- 

pyörien asemaa verrataan laitteen kantavien pyörien tasoon. 

Mittapyörä 1 sijaitsee lähinnä keskiviivaa ja mittapyörä 

11 lähinnä reunaviivaa. 

IV 	HAVAITJT VAURIOMÄRXT 

Havaintojen lukumäärä ja pituus ilmaisee vaurion 

kokonaismäärän tieosalla. Seuraava lukumäärä ilmaisee, 

kuinka monessa kohtaa vauriota on havaittu tieosalla. 

Maksirnipituus ja sijainti ilmaisee pisimmän yhtenäisen 

vaurion. 

V 	GRAAFINEN ESITYS VASEMMAN JA OIKEAN URAN (KESKI- JA 

REURAURAN) SYVYYDESTX JA VAURIOIDEN ESIINTYMINEN KULLA-

KIN 100 M OSUUDELLA 

Vaurioiden lukumäärät ilmaisevat jdtkuvilla vaurioilla 

(vauriotyypit 1 - 4) <10 m vauriohavaintojen määrän kul-

lakin 100 m osuudella. 



VTT 
TIE- JA LI1(NN(LAP0RAT0RIO 

URA- JA VAURIOMIIIAUS 

VERSIO 3.0 (11.5.1984) 

MITTAUSAIKA 	 9. 5.1904 
PIIRI 1 
TIEN NUMERO 4 
TIEOSAN NUMERO 111 
SUUNTA 1 
IUTTAUSLEVETS 300 CM 
KAISTAN I.(VEYS 350 CM 
PINTAURSEN LEVErS 900 CM 
HAVAINTOVALIM MASTM1 10 	(1 
TIEOSAN MITTAUSPITUUS 4383 	N 

TI(OSAN MITTAUS ALOITETTU 	0 M T1(OS*N AL9.UkOHDAN JALKEEN 

1 
LUSUOHJE 	UPo4i.. NARJANTEESEEN JA URAISUUTEEN LIITflYAT EUNNUSLUVUT ON ILMAISTU MLLLI'EtR(INA. 

—1 
m 

(A) 



14AlS9IIURA VASEN 0!KE NANJANNE 	 ALtEVUuSrR0E k1NTA-LA C142 UkAISUUS 
URA 	JkA 

M(TRIt LkM 	PA kM MAKS KA / KA 	kA IH 	MAKS 	kA KM MIN KA KM .A 	KM 
1 

0- 	URAMIIOTO 	1 65 	12.0 2.1 15.4 11.8 / 8.3 	9.0 3.1 	ILO 	3.4 2.0 -.0 176 34 3.3 .8 4383 	1Jk.M(JOT0 	2 367 	12.6 2.5 18.5 12.5 	/ 	8.4 	14.3 2.ö 	2).' 	2.3 1.6 .1 157 33 5.1 .9 U.AU0TO 	3 1 	-7.5 0.0 0.0 -7.5 	/-4.2 	-3.8 0.0 	0..S 	2.0 0,0 2,0 17 0 2.4 	0.0 VHIEENS6 433 	12.4 2.6 18.5 12.3 / 8.4 	13.5 3.4 	20.2 	2.5 1.7 -.0 160 35 4.9 	1.1 

MAKSIAIIJRAN 	JAhAUMA 	(14141 1KM 2 	SUIMA-2 80 ZN FkAkTIILI 	TEOR.) 

- 	-10,0 0 0.0 	0.0 14.6 MM 
-10.0 - 	-5.0 1 .2 	 .2 
-5.0 - 	0.0 0 0.0 	 .2 

TT 0.0 - 	5.0 4 .9 	1.2 
5.0 - 	10.0 52 12.0 	13.2 

10.0 - 	15.0 333 76.9 	90.1 
15.0 - 	20.0 43 9.9 	100.0 
20.0 - 	25.0 0 0.0 	lOo,0 
25.0 - 	30.0 0 0,0 	100.0 
30.0 - 	35.0 0 0.0 	100.0 
35.0 - 	40.0 0 0.0 	100.0 
40.0 - 	45.0 0 0,0 	100.0 
45.0 - 	50.0 0 0.0 	100.0 
50.0 - 0 0,0 	100.0 

1KM KA KM +-95Z 

MITTAPIOkA 	1 433 9.1 3.3 8.8 	- 	9.4 
MI1lPYOkA 	2 433 10.3 3.2 10.0 	-10.7 

III JTAFYA 	3 433 11.2 3.1 11.0 	-11.5 
MIITAPTORA 	4 433 8.0 3.4 7.7 	- 	8.3 

5 433 3.6 3.0 3.3 	- 	3.9 
r,ITT.F'90R6 	6 433 1.4 2.0 1.2 	- 	1.5 
MITTAPYORA 433 1.9 2.2 1.7 	- 	2.1 
MITTAFyOR4 	8 433 2.5 2.8 2.2 	- 	2.7 
14ITTAPYRA 	9 433 5.4 2.9 5.1 	- 
MITTAPT0SA 	10 433 7.7 2.5 7.5 - 	7.9 
MITTAPYØKA 	11 433 6.9 2.2 6.7 	- 	7.1 

HAVAINTOJEN JATKUVAT VAURIOT 
1KM PITUUS LKM 	MAkSIMIPITUUS 	MAKSIPIIN SIJAINTI 

P1TUUSIIALKEAMA 9 60 14 	3 40 14 	3202 - 3242 P4 
VERKKOHALKEAMA 0 - 0 14 	0 0 	14 	0 	- 0 	14 

IV PAlkKAUS 6 40 (4 	2 20 14 	2702 - 2722 	14 
PUHKIKULUMA 0 0 14 	0 0 	14 	0 	- 0 	P1 
P0IKKIl4ALKE.MA 26 
REIKA 0 

1 

-4 
m 



ITTAUSA1J 9. 	5.1904 
PIIRI 1 
UEN NUNERO 4 
8IEOSAN NUNERO III 
SUUNTA 1 

LUUOHjf: lasi t V 1t.IAIS(E VASNNA$ AS1n1UkAw ESRIAV0N, 
LAITIrn*INEN * IL1tAISEE OItEAN MKSIItIURAN KESp1Arv0N. 

VASEN JA OIP(. tAPSIN1UA OVAT YNIA SUURET. 

IASL,%ftAM JA OIKEAN MAISLN1URAN tESK1Af.V0 VautelOT 

V -1-0-0-0-0 00000 1 	1 1 	1 	1 2 2 2 22333334 CN LK LP L 1 LN LKN 
AO 8 6 4 2 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 B 0 2 .t 6 9 OY nn VAURIOrYYPPJ 	1 2 3 4 5 6 

100 100 0 0 0 0 1 0 
200 200 0 0 0 0 1 0 
300 S*$I*V 300 0 0 0 0 1 0 
400 S**$**V 400 0 0 0 0 2 0 
500 *suV 500 0 0 0 0 1 0 
600 080*$*V 600 0 0 0 0 1 0 700 *t**$&V 700 0 0 0 0 0 0 
000 900 0 9 0 0 1 0 900 V O0 0 0 0 0 0 0 

1000 *****V 1000 0 0 0 0 0 0 1100 808V 1100 0 0 0 0 0 0 
1200 suu 1200 0 0 0 0 2 0 
1300 suu 1300 0 0 0 0 1 0 
1400 S**V 1400 0 0 0 0 2 0 
1500 **V 1500 0 0 0 0 2 0 
1600 OY 100 0 0 0 0 2 0 
1'OO I*Y I00 0 0 0 0 1 0 
1800 solu 1800 0 0 0 0 0 0 
1900 850350V 1900 0 0 0 0 1 0 
2000 8811Y 2000 0 0 0 0 0 0 
2100 1508V 2100 0 0 0 0 1 0 
2200 OsssV 3.00 0 0 0 0 2 0 
2300 SOtV 2300 0 0 0 0 1 0 
2400 **sV 7400 0 0 0 0 2 0 
2500 010559V 2500 0 0 0 0 1 0 
2600 ****s005sV 20 0 0 0 0 0 0 
2700 8685555V 2700 0 0 3 0 0 0 
2800 VOI 2800 2 0 3 0 0 0 
2900 VOI 200 0 0 0 0 0 0 
3000 *l106V 3000 0 0 0 0 0 0 
3100 lI0115V 3100 0 0 0 0 0 0 
3200 I$t*IV 3200 0 0 0 0 0 0 
3300 150s*V 3300 5 0 0 0 0 0 
3400 Oulu 3400 Ci 0 0 0 0 0 
3500 II*i*V 300 2. 0 0 0 0 0 
3600 *018v 3600 0 0 0 0 0 0 
3700 3700 0 0 0 0 0 0 
3800 **V 3800 0 0 0 0 0 0 
3900 Oy 3900 0 0 0 0 0 0 
4000 *t$V 4000 0 0 0 0 0 0 
4100 IS*IV 4100 0 0 0 0 0 0 
4200 118lV 4200 0 0 0 0 0 0 
4300 *tI***V 4300 0 0 0 0 0 0 
4383 5650*V 4383 0 0 0 0 0 0 

1 	pituushalkeama 
2 	verkkohalkeama 
3 	palkkaus 
4 	puhki-kuluma 
5 	poikkihalkeama 
6 	relkä 

1 
-1 

I—.4 

—1 
ril 

(ii 



PIIRI TMP TALVIHOITOTASOA KK SUORITTAJA 

KOSKEVA 	ILMOITUS 
• 	• 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 i 	1 	1 1 	1 	1 	 IL.,_l 
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