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TIIVISTELIV 

Tilastollisten laadunhallintamenetelmien käyttö maa- ja tierakentamisessa 
on ollut vähäistä. Matemaattisilla menetelmillä voidaan kuitenkin analyytti-
sesti ja täysin objektiivisesti arvioida urakoitsijan suoritteen kelpoisuutta. 
Laatuvastuurakentaminen tarjoaa mandollisuuden tilastollisten menetelmi-
en soveltamiseen sekä kelpoisuuden toteamisessa että laadunohjauksessa. 

Kelpoisuuden toteamisessa tarkastelu voidaan rajoittaa kahteen tapauk-
seen: 

Ominaisuus- eli attribuuttitarkastus 

Laatumuuttuja arvostellaan sellaisena suureena, että poimitta-
vat näyteyksilöt ovat joko kelvottomia tai kelvollisia (esim. 
poranäytteen tyhjätila on joko ̂  1 % tai < 1 %). Erän laatu 
arvioidaan otokseen tulleiden kelvottomien yksilöiden luku-
määrän perusteella. Tällä tavoin näyteyksilöiden arvostelu on 
yksinkertaista. Menettely soveltuu kaikille tilastollisesti 
arvosteltaville laatumuuttujille. 

II 	 Muuttujatarkastus 

Laatumuuttuja on normaalijakautunut ja erän laatu arvostel-
laan otoksesta eli näyteyksilöiden joukosta laskettujen para-
metrien (keskiarvo ja keskihajonta) perusteella. 

Menettely on tehokas, jos oletus jakauman normaalisuudesta 
on oikea. 

Eräät maa- ja tierakentamisen laatumuuttujat voidaan olettaa 
normaalijakautuneiksi, mutta oletuksen tulee perustua riittä-
viin tutkimuksiin. 

Tilastollisen kelpoisuuden toteamisen vaiheet ominaisuustar-
kastuksessa ovat: 

1. Laatutavoitteen asettaminen ("tienosan päällysteestä korkein-
taan 10 % saa olla sellaista, että sen tyhjätila on välin 1 % - 
5 % ulkopuolella"). 

2. Poimitaan otos ja määritetään kelvottomat ja kelvolliset 
näyteyksilöt ("10 satunnaisesta poranäytteestä oli x kpl 
kelvottomia"). 

3. Hyväksytään tai hylätään erä ("jos x ylittää tietyn luvun c, 
niin erä katsotaan kelvottomaksi"). 



Muuttujatarkastuksen vastaavat vaiheet ovat: 

1. Laatuvaatimuksen ilmaiseminen ("rakennetun tienosan kanta- 
vasta kerroksesta korkeintaan 10 % saa auttaa kantavuuden 
150 MPa/m 2 ). 

2. Poimitaan otos ja lasketaan tunnusluvut ("mitataan tienosan 
kantavan kerroksen kantavuutta esim. 6 satunnaisesta 
pisteestä ja lasketaan mittaustuloksista keskiarvo ja keskiha-
jonta"). 

3. Lasketaan keskiarvon ja keskihajonnan perusteella laatuindek-
si ("näppäillään laskinta tai tietokonetta ja luetaan taulukko- 
ja"). 

4. Laatuindeksin avulla tehdään päätös erän hyväksymisestä tai 
hylkäämisestä. 

Tilastollisten menetelmien hyväksi käyttö kelpoisuuden toteamisessa 
edellyttää ainakin 

- 	 mittaustekniikan kehittämistä 

- 	 rakennuttajan ja urakoitsijoiden henkilöstön kouluttamista 

- 	 helppokäyttöisten rutiinien kehittämistä (esim. ATK:n avulla). 
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JOHDANTO 

JOHDANTC 

Finnmap Oy on tie- ja vesirakennushallituksen (nykyisen tiehallituksen) 
toimeksiannosta tutkinut laatuvastuurakentamista (LVR). LVR:ssä sovelle-
taan laadunvarmistusjärjestelmää, jonka pääpiirteet ovat syntyneet muilla 
teollisuudenaloilla 40... 60-luvuilla. LVR:n pääpiirteet voidaan kirjata 
seuraavasti: 

1 	 Ura koitsija (tuottaja) vastaa täysin tuotantonsa laadunohjauk- 
sesta ja toteutuneesta laadusta. Tällöin urakoitsija voi valita 
mieleisensä teknisen toteutustavan ja suunnitella vapaasti 
resurssiensa käytön. 

2 	 Rakennuttaja (tilaaja) toteaa urakoitsijan suoritteen kelpoisuu- 
den. Tällöin rakennuttaja varmistaa vastaanottavansa vaati-
mustensa mukaisen tuotteen. 

LVR:een liittyy myös tilastomatematiikan voimakas soveltaminen sekä 
laadunohjaukseen että kelpoisuuden toteamiseen. 

Tilastollisten menetelmien selvitystyön tuloksena on laadittu kolme 
raporttia: 

1. osara portti: 	 Tilastolliset menetelmät laatuvastuura kentamises- 
sa 1 - Perusteet/ Kelpoisuuden toteaminen. 

2. osa raportti: 	 Tilastolliset menetelmät laatuvastuurakentamises- 
sa 2 - Tilastollinen laadunohjaus. 

3. osara portti: 	 Tilastolliset menetelmät laatuvastuurakentamises- 
sa 3 - Tielaitoksen aineiston analyysi/Otoskoot. 

Tässä ensimmäisessä osaraportissa perehdytään tilastollisen kelpoisuu-
den toteamisen ratkaisumalleihin ja menettelytapoihin. Näkökulma on siten 
nimenomaan rakennuttajan. Osaraportti esittelee: 

- 	 tärkeimmät tilastomatemaattiset käsitteet 

- 	 otostutkimuksen perusteet 

kelpoisuuden toteamisen eri tilanteita ja menetelmiä. 

Osaraportissa perehdytään lyhyesti myös tilastollisten menetelmien 
soveltuvuuteen maa- ja tierakentamisessa yleensä. 
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2 PERUSKÄS TTEET 

1 Pcpula 

Populaatio eli perusjoukko on tarkastelun kohteena oleva (luku)joukko. 

Esimerkki 1: 

Luentosalissa läsnäolevien henkilöiden pituudet muodostavat 
populaation. Tämä populaatio on äärellinen. 

Äärettömän populaation muodostavat esim. taivaankap-
paleiden massat (kun mukaan luetaan kaikki tähdet, pianeetat 
ja asteroidit). 

Populaatiosta satunnaisesti poimittu alkio on satunnaismuuttuja. Satun-
naismuuttuja noudattaa tiettyä jakaumaa, joka kertoo millä todennä-
köisyyksillä satunnaismuuttuja saa eri arvoja. Jakaumalla kuvataan siis 
yleensä jonkin prosessin tai ilmiön vaihtelun säännönmukaisuutta, jolloin 
voidaan arvioida prosessin tuottamien eri arvojen tai ilmiön - satunnais-
muuttujan - esiintymistodennäköisyyttä. 

Esimerkki 2: 

Kivimurskain tuottaa tietyillä säädöillä sille ominaista mursket-
ta. Murske ei kuitenkaan ole tasalaatuista, vaan esim. kivilajin 
laatu ja tyyppi aiheuttavat vaihtelua murskeeseen. 

Populaatiota eli satunnaismuuttujan arvojen jakaumaa voidaan havainnol-
listaa eri tavoin. Eräs tyypillinen graafinen kuvaustapa on histogrammi. 
Taulukossa 1 on esitetty populaatio, joka koostuu 100 mittaustuloksesta. 
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Taulukko 1. 100 havaintoarvoa 

HAVAINTOARVOJA (lOOkpl) 

51.26 35.98 45.11 53.92 40.92 
56.47 57.54 54.44 41.39 37.48 
51.47 39.71 43.24 53.84 46.74 
43.32 50.32 41.46 40.33 51.37 
40.85 47.92 55.68 43.53 52.90 
48.65 54.47 60.29 51.22 65.72 
46.19 49.66 47.16 46.92 47.56 
23.86 45.03 40.52 48.11 37.76 
38.00 31.90 50.08 54.00 60.87 
60.94 57.27 44.39 36.45 50.05 
41.25 61.09 51.52 46.47 64.17 
51.96 36.98 52.12 40.87 51.96 
25.25 54.19 59.31 54.40 39.48 
57.62 53.04 36.72 43.61 34.91 
54.91 55.50 58.18 56.64 46.81 
36.50 52.33 46.56 33.77 65.99 
45.57 58.30 39.70 46.79 41.82 
53.05 44.70 56.21 62.62 51.68 
52.78 53.15 44.53 51.08 34.64 
53.70 63.04 33.15 56.40 49.79 

Mittaustuloksista voidaan piirtää seuraava histogrammi (kuva 1). 

FREKVENSSI 

30 T 

26 

20 

10 

1 
3000 	 36.00 	 42.00 	 48.00 	 04 00 	 60.00 

Kuva 1. Histogrammi 
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Analyyttinen tapa kuvailla populaatiota on ilmoittaa populaatiota luonnehti 
via tunnuslukuja. Tärkeimmät tunnusluvut ovat 

a) Jakauman sijaintia kuvaavat 

- 	 odotusarvo 	 p 

- 	 mediaani 	 Md 

moodi eli tyyppiarvo 

b) Jakauman hajontaa kuvaavat 

varianssi 	 02  

keskihajonta 

On myös olemassa jakauman vinoutta ja huipukkuutta kuvaavia tunnuslu-
kuja. 

Usein jakaumasta ilmoitetaan odotusarvo p ja keskihajonta o, jotka 
esimerkiksi normaalijakauman tapauksessa kuvaavat jakauman täydeHises-
ti. 

Odotusarvo p (jota äärellisen populaation yhteydessä kutsutaan myös 
populaatiokeskiarvoksi) on satunnaismuuttujan "keskimääräinen" arvo. Jos 
populaatiosta poimitaan suuri joukko havaintoja, on odotettavissa, että 
havaintojen keskiarvo on likimain p (vrt, luku 2.2 "Otos"). 

Keskihajonta ja varianssi kuvaavat sitä, miten suppeasti jakauma on 
keskittynyt odotusarvon läheisyyteen. Kun keskihajonta (ja varianssi) 
kasvaa, on aina todennäköisempää saada yhä enemmän p:stä poikkeavia 
havaintoja. 

Kuva 2 esittää joukon jakaumia, jotka kertovat p:n ja a:n roolit populaati-
oissa. 
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Kaksi jakaurnaa, joilla eri ,U mutta sama 	 KaksI jakaumaa, joilla sama/1 mutta erI ö 

/11 

Kaksi jakeumaa. joilla eri jlja eri 

Kuva 2. p ja ci jakaumissa 

2.2 Otos 

Koko populaation tutkiminen on usein hankalaa, kallista tai peräti mando-
tonta. Populaation (jakauman) tunnuslukuja voidaan kuitenkin arvioida, 
estimoida, otoksen avulla. 

Yksinkertaisen satunnaisotoksen periaate 1 : 

"Poimitaan populaatiosta umpimähkäisesti n hava intoa". 

Otoksen tärkeimmät tunnusluvut ovat (otoskoko n): 

1 
Otoskeskiarvo = 	E x 1  

n 1=1 

1 	 Tämä on otannan perusmenetelmä. Käytännössä sovelletaan usein monimutkaisem- 
pia menetelmiä, jotka ovat samalla tehokkaampia. 
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PERUSKÄSITTEET 

Otosvarianssi 	- E (x - 
n-1 1=1 

Otoskeskihajonta 	s = V s 2  

Vaihteluväli 	 R = Xm.x  - Xm i n  

= suurin havaintoarvo - pienin havaintoarvo) 

Näitä estimaatteja käytetään, kun tutkittavan populaation tunnus?ukuja ei 
tunneta. Jos esimerkiksi p:tä ei tunneta, voidaan Iausu 

Estimaatti on sitä luotettavampi, mitä suurempi on otoskoko n. 

Otoskeskiarvojen jakauma 

Otoskeskiarvo 5 on yksi havainto satunnaismuuttujasta X. X:n populaa-
tion muodostavat X:n jakaumasta poimittujen kaikkien mandollisten n 
kpl:een otosten otoskeskiarvot. Kun X:n odotusarvo on p ja keskihajonta 
o-, niin X:n odotusarvo on p ja keskihajonta a/V'n. 

Esimerkki 3: 

Taulukko 2. 100 mittausarvoa 

HAVAINTOARVOJA (lOOkpl) 

51.26 35.98 45.11 53.92 40.92 45.44 
56.47 57.54 54.44 41.39 37.48 49.46 
51.47 39.71 43.24 53.84 46.74 47.00 
43.32 50.32 41.46 40.33 51.37 45.36 
40.85 47.92 55.68 43.53 52.90 48.18 
48.65 54.47 60.29 51.22 65.72 56.07 
46.19 49.66 47.16 46.92 47.56 47.50 
23.86 45.03 40.52 48.11 37.76 39.06 
38.00 31.90 50.08 54.00 60.57 46.97 
60.94 57.27 44.39 36.45 50.05 49.82 
41.25 61.09 51.52 46.47 64.17 52.90 
51.96 36.98 52.12 40.87 51.96 46.78 
25.25 54.19 59.31 54.40 39.48 46.53 
57.62 53.04 36.72 43.61 34.91 45.18 
54.91 55.50 58.18 56.64 46.81 54.41 
36.50 52.33 46.56 33.77 65.99 47.03 
45.57 58.30 39.70 46.79 41.82 46.44 
53.05 44.70 56.21 62.62 51.68 53.65 
52.78 53.15 44.53 51.08 34.64 47.24 
53.70 63.04 33.15 56.40 49.79 51.22 

= 48.31 X 	= 48.31 

s 	= 8.73 s 	= 3.89 

R 	= 42.13 
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PERUSKÄSITTEET 

Taulukko 2 on sama kuin taulukko 1 sillä erotuksella, että taulukon kunkin 
rivin viidestä arvosta on laskettu otoskeskiarvo x. Jos näistä lasketaan 
edelleen keskiarvo, saadaan X = 48.31 = p. Keskiarvojen keskihajonta 
s = 3.89, mikä vastaa teoreettista tulosta a, = crtv'n = 8.73/V'5 = 
3.90. 

Kuva 3 esittää esimerkin tilannetta. 

Kuva 3. Otoskeskiarvojen X jakauma. 
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3 TODENNÄKÖISYYSJAKAIJMAT 

3.1 Binomijakauma 

Tilastollisen laadunohjauksen ja kelpoisuuden toteamisen eräs keskeinen 
jakauma on binomijakauma. 

Esimerkki 4: 

Tuotantotinjalta poimitaan satunnaisesti n kpl samanlaisk 
tuotteita. Satunnaisesti esiintyvä valmistusvirhe aiheuttaa sen, 
että poimittu kappale on viallinen todennäköisyydellä p (0 ̂  

p : 1). 

Kun merkitään 

X = viallisten lukumäärä (n kpl:een otoksessa) 

niin X on satunnaismuuttuja, joka voi saada arvot 0, 1, 2, ... n, ja voi-
daan osoittaa, että 

n P (X = k) = 	pk (1-pY (k) 

missä 

k=O,1,2,...n 

	

- 	 n! 

	

(k) - 	 k!(n-k)! 

P(X = k) 	= todennäköisyys, jolla n kpl:een otokseen tulee 
tasan k viallista. 

Binomijakauma on ns. diskreetti jakauma. Diskreetin satunnaismuuttujan 
arvojoukko on äärellinen, esim. {viallinen, kunnossa) tai (musta, valkoi-
nen, punainen) tai (1, 2, ..., n}. 
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3.2 Normaalijakauma 

3.21 Normaalijakaumaan liittyvät käsitteet 

Normaalijakauma on jatkuva jakauma. Jatkuva jakauma määritellään 
jakauman tiheysfunktiolla. Oletetaan satunnaismuuttuja X normaalijakau-
tuneeksi siten, että odotusarvo on p ja keskihajonta o. Tällöin X:n tiheys- 
funktio on 

(x) - 	1 	-; (J\2 
e 	a / 

jonka kuvaaja on ns. Gaussin "keUokäyrä". 

Kuva 4. Gaussin käyrä 

lntegraali 

b 

f f (x) dx 
Jx 
a 

ilmoittaa todennäköisyyden, jolla satunnaismuuttuja X osuu välille [a,b] 
(kts. kuva 5). 

/7 	.a 

8 

Kuva 5. Tiheysfunktion määrätty integraali 
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TODENNÄKÖISYYSJAKAUMAT 

Määritellään merkintä 

X on N(p,a2 ), 

joka tarkoittaa, että satunnaismuuttuja X on normaalijakautunut suure, 
jonka odotusarvo on ji, varianssi u 2  ja keskihajonta a. 

Sijoittamalla 

= 
U 

saadaan A:sta N(O,1 2)-jakautunut suure, toisin sanoen f\ noudattaa myös 
normaalijakaumaa, mutta sen odotusarvo on 0, varianssi 1 2  ja keskihajon-
ta 1. Yllä kuvailtua toimenpidettä sanotaan normeeraukseksi ja N(0,1 2) on 
normeerattu normaalijakauma. 

Nyt voidaan määritellä N(O,1 2) - jakauman kertymäfunktio 

2 

• (X) = P (A ̂  N) = J 	1 	 d - 

joka kertoo todennäköisyyden, jolla umpimähkään poimittu satunnaisuure 
/\ osuu välille (-oo,  A), eli graafisesti esitettynä 

P(/\< \) = pinta - ala 

Kuva 6. N(O, 1 2)-jakauman kertymäfunktio 

N(0,1 2 )-jakauman kertymäfunktion arvoja on taulukoitu liitteessä 1. Ä:n 
kasvaessa lähestyy pinta-ala (ja todennäköisyys) arvoa 1. 
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3.22 Huomautuksia normaalijakaumasta 

Normaalijakautunut satunnaismuuttuja voi periaatteessa saada mielivaltai-
sen suuria tai pieniä arvoja. Normaalijakaumalla kuvataan kuitenkin usein 
suurelta, joiden mandollisten arvojen joukko selvästi on rajoitettu. Tämän 
ei käytännössä tarvitse johtaa väärien johtopäätösten tekoon, sillä mikäli 
tarkasteltavan suureen jakauma muuten on likimain normaali, ovat liian 
poikkeavien arvojen todennäköisyydet niin pieniä, että ne voidaan jättää 
huomiotta. 

Esimerkki 5 

Oletetaan esim. täysikasvuisten suomalaisten miesten pituuk-
sien noudattavan N(1 73,6 2)-jakaumaa. Tällöin, periaatteessa, 
osalla suomalaisista miehistä pitäisi olla negatiivinen pituus 
Kuitenkin todennäköisyys sille, että umpimähkäisesti valitun 
miehen pituus X on negatiivinen, on n. Q(-28.8), joka on 
häviävän pieni luku. Arvoa x = 0 vastaa normeeratun muut-
tujan arvo 

x-ii 	0-173 = 	= 	 -28.8. 
a 	6 

Itse asiassa liitteen 1 taulukon avulla voidaan laskea muun muassa, että 
noin 99,73 % N(ji,u 2) - jakautuneesta populaatiosta on välillä(p-3a, 
p+3a). Kuvassa 7 on esitetty, miten suuri osa jakaumasta on välillä p ± 
ka, eräillä k:n arvoilla. 

68.26% 	 9544% 	 99.73% 

Kuva 7. Normaa/ijakauman pin ta-alaosuuksia 

Esimerkki 6: 

Määrätään, että asfaltin paksuuden tulee olla vähintään 35 
mm. Oletetaan tunnetuksi tietyn päällystysprosessin paksuu-
den keskihajonta o = 8 mm. Asfaltin paksuus oletetaan 
normaalijakautuneeksi satunnaismuuttujaksi. 
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TODENNÄKÖISYYSJAKAUMAT 

Päällystysprosessi voidaan säätää nyt siten, että käytännössä 
päällyste aina täyttää paksuusvaatimuksen. Asetetaan keskiar-
yo 3  u:n etäisyydelle 35 mm:stä: 

35 mm + 3 8 mm = 59 mm. 

35 mm 	 59 mm 

3 ö = 3 • 8 mm 24 mm 

Kyseisellä prosessilia tuotetusta päällysteestä ainoastaan 
keskimäärin 0.135 % (= 100 % - 99.865 %) on paksuu-
deltaan < 35 mm. 

Jos halutaan todeta päällysteen paksuus näytetutkimuksen 
perusteella, esimerkiksi n = 4, on neljän näytteen keskiarvon 
alaraja asetettava seuraavasti (kts. luku 2.22 Otoskeskiarvo-
jen jakauma): 

a 	8mm 
x= 	

= 	=4mxn 

3 • 	- = 12 mm 

59 mm - 12 mm = 47 mm. 

47 mm määrätään neljän näytteen keskiarvon 
alemmaksi toleranssirajaksi L (kun halutaan, että 
päällysteen paksuus on lähes aina ̂  35 mm). 
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35 	 47 	5g 
3 8 mm = 24 mm 

3 B/ mm = 12 mm 

Kuva 9. Neljän näyt teen kesk/arvon toleranssiraja 

3.3 Muita jakaumia 

Erilaisia todennäköisyysjakaumia on määritelty lukuisa joukko ja yhtä 
lukuisat ovat niiden sovellusalueet. Tekniikan sovelluksiin käytetään usein 
normaalijakaumaa tai normaalijakauman johdannaisia, kuten t- ja F-ja-
kaumia. Useat jakaumat ovat toistensa johdannaisia tai erityistapauksia. 

Jäljempänä on lueteltu eräitä jakaumia sekä niiden käyttötarkoitus tai 
sovellusalue. 

Diskreettejä jakaumia 

Hypergeometrinen 	Kuvaa viallisten yksilöiden lukumäärä n kpl:n 
jakauma 	 satunnaisotoksessa äärellisestä populaatiosta, 

jossa viallisten suhteellinen osuus on p. (Ja-
kauman parametrit ovat populaation koko N sekä 
n ja p. Kun N on suuri otoskokoon n verrattuna, 
voidaan hypergeometrisen jakauman sijasta 
käyttää laskuteknisesti hieman yksinkertaisem-
paa binomijakaumaa 
Bin(n,p).) 
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Negatiivinen 	 Jos toistokoetta suoritetaan niin kauan, että tietty 
binomijakauma 	tapahtuma, jonka todennäköisyys on p, esiintyy 

k kertaa (esim. poimitaan populaatiosta, jossa 
viallisten suhteellinen osuus on p, alkioita yksi 
kerrallaan, kunnes on saatu k viallista), noudattaa 
tarvittavien toistojen lukumäärä negatiivista 
binomijakaumaa. 

Geornetrinen 	 Erikoistapaus (k 	1) negatiivisesta binomija- 

Poisson-jakauma 	Käytetään mm. liikennetH. 
Binomijakaumaa Bin(n,p) voidaan approksim o i c : 
sopivalla Poisson-jakaumalla, kun n on suuri ja p 
riittävän pieni (esim. p < 10 %) 

Jatkuvia jakaumia 

Weibullin jakauma 	Käytetään esim. luotettavuusteoriassa laitteen 
häiriöttömän käyttöiän jakaumana. 

Eksponentti- 	 Erikoistapaus Weibullin jakaumasta. Käytetään 
jakauma 	 myös monien luonnonilmiöiden, esim. radioaktiivi- 

sen hajoamisen kuvaamiseen. 

Ns. Poisson-prosessissa, jota käytetään esim. 
joidenkin liikenteen ilmiöiden matemaattisena 
mallina, keskeiset jakaumat ovat Poisson-jakauma 
ja eksponenttijakauma. 

Normaalija kauman parametrien estimoinnissa ja niitä koskevien hypoteesi- 
en testauksessa esiintyviä jakaumia ovat / 2-jakauma (luetaan "khi toi-
seen"), t-jakauma, F-jakauma ja t-jakauma. 
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).-jakauma 	 'J!-jakauma vapausastein n, merkitään /(n), määri- 
tellään suureen A 2 1  + ... + A20  jakaumana, missä 

/\, ovat riippumattomia N(O,1)-jakautu-
neita satunnaismuuttujia. ).-jakautunut testisuure 
esiintyy esim. N(p, a 2)-jakauman varianssia u 2  
koskevia hypoteeseja testattaessa ja lisäksi 
yhteensopivuus- ja riippumattomuustesteissä. 

F-jakauma 	 Jos X ja Y ovat riippumattomia satunnaismuuttu- 
jia ja -jakautuneita vapausastein m ja n (vastaa-
vasti), on suure (X/m)/(Y/n) F-jakautunut va-
pausastein m,n. F-jakauma tunnetaan myös 
nimellä Fisherin jakauma. F-jakautunut testisuure 
esiintyy esim. varianssianalyysissa ja kanden 
normaalijakautuneen suureen variansseja verrat-
taessa. 

t-jakauma 	 Lauseke 

stv'n, 

missä ja s ovat N(pa 2 )-jakaumasta poimitun n 
kpl otoksen tunnusluvut, noudattaa t-jakaumaa 
1. Studentin jakaumaa vapausastein n-1 (t-ja-
kauma määritellään normaalijakauman ja X- 
jakauman avulla). t-jakauma esiintyy p:tä koskevia 
hypoteeseja testattaessa ja mm. regressioanalyy-
sissa. 

l-jakauma 	 -jakauma esiintyy esim. estimoitaessa viallisten 
suhteellista osuutta N(p,cr 2 )-jakautuneen laatu- 
muuttujan jakaumasta tapauksessa, jossa p ja u 
ovat tuntemattomia. Menetelmää, jossa F-ja-
kaumaa käytetään, esitellään luvussa 5.223 
"Laatuindeksi". 
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4 POPULAATION TUTKIMINEN OTOKSEN AVULLA 

4.1 Ongelmakenttä 

Otostutkimuksen lähtökohta Ön se, että koko populaatiota ei voida tai ei 
haluta tutkia. Populaatiota (jakaumaa) tutkitaan sen osajoukon, otoksen, 
perusteella. 

Kun jakaumaa ei tunneta, tarkoitetaan sitä, että 

a) jakaumaa ei tunneta ollenkaan, tai 

b) jakauman tyyppi tunnetaan, mutta ei jakauman tunnuslukuja 

- 

	

	 esimerkiksi satunnaismuuttuja X on N(jj,u2 ) 

jakautunut, rn 

Otostutkimuksen perusongelmat ovat 

1 	 Estimointi (mikä on parametrin arvo 7) 

2 	 Hypoteesin testaus (ylittääkö/alittaako parametrin arvo jonkin 
kriittisen rajan ?). 

4.2 Estimointi 

Jos jakauman parametreja ei tunneta, ne estimoidaan otoksen avulla. 
Estimaatti on jokin lauseke otoksen havaintoarvoista 

x 	...x 1 	n 

Koska havainnot 

x.,(i = 1 .....n) 

vaihtelevat otoksesta toiseen, vaihtelee myös estimaatin arvo. Näin ollen 
saatu estimaatti on itse asiassa havainto eräästä satunnaismuuttujasta, 
estimaattorista. Estimaattori on harhaton, jos sen odotusarvo = estimoita-
va parametri. Alla on lueteltu eräitä estimaattoreita: 

Parametri 
	

Estimaattori 	 Harhattomuus 

odotusarvo p 	 otoskeskiarvo 	 harhaton 
varianssi 	a2 	 otosvarianssi 	s2 	harhaton 
keskihajonta ci 	otoskeskihajonta s 	ei harhaton 
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On kiintoisaa huomata, että vaikka s 2  on varianssin harhaton estimaatto-
ri, sen neliöjuuri ei ole keskihajonnan harhaton estimaattori! Harhatto-
muus on estimaattorin toivottava, joskaan ei välttämätön ominaisuus. On 
myös toivottavaa, että estimaattorin varianssi olisi mandollisimman pieni. 

Otoksesta laskettu estimaatti, esimerkiksi x, joka on p:n estimaatti, on 
pelkkä luku. Tämä luku on estimoitavan parametrin likiarvo, jonka tarkkuu-
desta tiedetään hyvin vähän tai ei mitään. Kyseessä on tällöin piste-
estimaatti. 

Väliestimaatti puolestaan antaa tietyn luottamusvälin, joka valitulla 
todennäköisyydellä sijoittuu niin, että se sisältää tutkittavan parametrin. 

Esimerkki 7: 

Lasketaan otoksesta x ja luku D siten, että tietyllä todennä-
köisyydellä (yleensä esim. 95 % tai 99 %) on voimassa 

-D ̂ p ̂  x + D 

Jos todennäköisyydeksi valitaan esim. 95 %, sanotaan väliä 

	

- 	D, 	+ DI p:n 95 % luottamusväliksi. 

N(ji, a2 )-jakauman tapauksessa luku D määritellään 

0 
n 

missä 

	

a = 	keskihajonta (joka oletetaan tunnetuksi) 

	

n = 	otoskoko 

	

= 	suure, joka voidaan lukea N(O,1 2 )-jakaurnan 
kertymäfunktion taulukosta (liite 1). 
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Esimerkki 8: 

Oletetaan sivun 3 taulukon 100 havaintoarvoa poimituksi 
N(u,a2)-jakaumasta. Lasketaan p:lle a) 95 % b) 99 % luotta-
musväli. 

a) us=8.73 	2 

x = 48.31 
n = 100 

Etsitään cNX):n arvo liitteen 1 taulukosta siten, että 

= ½ • (0.95 +1) = 0.975. 

X:aa vastaa tällöin arvo > = 1.96 

- 	 s 	8.73 
=> 	 x - 	 = 48.31 - 	 1.96 = 46.60 

	

In 	 /100 

- 	 s 	8.73 x + 	• 	= 48.31 + 	 1.96 = 50.02 

	

In 	/100 

=> 	 95 % luottamusväli p:lle on 

46.60 < p ̂  50.02 

b) s=8.73 
x = 48.31 
n = 100 

= ½ (0.99 + 1) = 0.995 

Taulukko => >., = 2.58 

- 	[48.31 - 0.873 • 2.58 = 46.06 
-> 	-48.31 + 0.873 • 2.58 = 50.56 

=> 	 46.06 ̂  p ̂  50.56. • 
4.3 Hypoteesin testaus 

4.31 Hypoteesin muodostaminen 

Käytännössä hypoteesin testaus voidaan määritellä toiminnoksi, jolla 
tilaaja otoksen perusteella laskemistaan tuloksista tekee johtopäätöksen 
siitä, täyttää kö tuote asetetut laatuvaatimukset. 

2 	
Oletus a 	s voidaan tehdä, koska otoskoko on suuri (n = 100). Jos otoskoko olisi 
n < 30 olisi käytettävä t-jakaumaa (kts. sivu 15). 

Teoria antaa oikeat tulokset sekä a)- että b)-kohdassa, sillä havaintoarvot on poimittu 
populaatiosta, jossa p = 50.00. 
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Jos tuntemattomasta parametrista on olemassa jokin ennakkokäsitys tai 
arvio, sitä voidaan testata. Tätä ennakkokäsitystä kutsutaan nollahypo-
teesiksi, jonka symboli on H 0 . Noflahypoteesin komplementti (ei - H 0) on 
vastahypoteesi, joka merkitään H 1 . 

Esimerkki 9: 

a) Betonin valmistaja väittää, että betonin puristuslu- 
juus on keskimäärin vähintään 35 MN/m 2 . (VaI-
mistusprosessin keskihajonta tunnetaan). Otoksen 
perusteella (n = 10) lasketaan koekappaleiden 
puristuslujuuden keskiarvoksi 33 MN/m 2 . Voidaan-
ko valmistajan väitteeseen luottaa? 

H 0 : 

H 1 : 	p<35 

b) Myyjä väittää, että tavaraerässä on viallisia 
korkeintaan 2 %. Otoksen perusteella tutkitaan 
hypoteesi 

H 0 : 	p ̂  0.02 

H 1 : 	p > 0.02. 

Testauksen lopputuloksena tehdään vaihtoehtoiset päätökset: 

- 	 H 0  hyväksytään (H 1  hylätään) 

- 	 H 0  hylätään (H 1  hyväksytään) 

Otos määrää, kumpi päätös tehdään. 

4.32 Testisuure 

Hypoteesin testauksen keskeinen käsite on testisuure. Testisuure on 
otoksesta laskettu tunnusluku. 

Testisuureen arvojoukko voidaan jakaa hyväksymisalueeseen ja hylkäys-
alueeseen. Jako valitaan siten, että 

- 	 H 0 :n ollessa voimassa, testisuureella on pieni todennäköisyys 
joutua hylkäysalueelle 

- 	 kun H 0  ei ole voimassa, niin testisuureella on mandollisimman 
pieni todennäköisyys joutua hyväksymisalueelle. 

Testisuureen lasketun arvon ollessa hylkäysalueella H 0  hylätään. 
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Esimerkki 10: 

Keskiarvon testauksen testisuure, kun X on N(ji,a 2 )-jakautu-
n ut: 

= x-p 	
(ci tunnettu) uiV'n 

X 	 (ci tuntematon) s/Vn 

4.33 Testauksen vaiheet 

Tilastollisen testauksen vaiheet voidaan jaoteila seuraavasti: 

1 	 Asetetaan hypoteesi H 0  (samalla H,) 

2 	 Lasketaan otoksesta tarvittavat tunnusluvut 

3 	 Lasketaan testisuure otoksen avulla 

4 	 Tehdään päätös (H 0  tai H,) sen perusteella, kuuluuko testisuu- 
re hyväksymis- vai hylkäysalueeseen. 

4.34 Erehtymisriskit 

Riskitaso (a) 

Riski- eli merkitsevyystaso kertoo, millä todennäköisyydellä H 0  hylätään, 
kun se todellisuudessa tulisi hyväksyä. Käytännön sovelluksissa tyypillisiä 
riskitasoja ovat a = 0.05 tai a = 0.01. a on ns. tuottajan riski, eh se 
kertoo mllla tc'' 	' d'' k 	'' 	1 	rt 	h\ 'ffl 

Esimerkki 11: 

Suoritetaan hypoteesin a) yksisuuntainen testaus b) kak-
sisuuntainen testaus riskitasolla a = 5 %. Tutkittava satun-
naismuuttuja on N(ji, a 2 )-jakautunut. 

a) 	 Halutaan testata hypoteesi H 0 : p 	p,, (H 1 : p < 
pc,), kun ci tunnetaan. Muodostetaan testisuure /\, 
joka on N(0,1 2 )-jakautunut. Testisuure on 

ci/V'fl 

X:n tilalla käytetään testisuureen symbolina usein myös symbolia 'z". 
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Kriittinen testisuureen arvo on 

c (X) = a = 0.05 <=> 1 - c (X) = 0.95 

=> 
X = -1.645 (kts. liitteen 1 taulukko) 

TiLanne on kuvan 10 mukainen. 

N(0,1 2) 

cx 	0.05 

-1,645 	 0 	 1.645 

Kuva 10. Yksisuuntainen testi 

Kuva kertoo, että on olemassa 5 % mandollisuus, että 
testisuure osuu tummennetulle hylkäysalueelle, eli jos todelli-
suudessa p = p0, on 5 % mandollisuus, että X < - 1 .645. 

b) 	 Halutaan testata H 0 : p = p1,, kun a tunnetaan. 

Testisuure on 

oiV'n 

Kriittinen testisuureen arvo on 

c (X) = a/2 = 0.025 <=> 1 - D (X) = 0.975 

X = - 1.96 

N(0,1 2) 

1/2cx = 0.025 
	

1/2cx =0.025 

0 	 1,96 

Kuva 11. Kaksisuuntainen testi 
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Kuvan mukaisesti on olemassa todennäköisyys ci = 0.05, jolla testisuure 
joutuu tummennetulle hylkäysalueelle. Jos todellisuudessa p = p0, on X 

- 1 .96 tai X > 1 .96 5 % todennäköisyydellä. 

Testin voimakkuus (1 - 

Testin voimakkuudella tarkoitetaan sitä todennäköisyyttä (1 - (), jolla testi 
hylkää H 0:n, kun se todellisuudessa tulisikin hylätä. puolestaan on ns. 
tilaajan riski, joka kertoo millä todennäköisyydellä todellisuudessa huono-
laatuinen tuote-erä hyväksytään (ts. H 0  jää hylkäämättä, vaikka se tulisi 
hylätä). 

Testin voimakkuutta kuvataan testin tunnusfunktiolla eli OC-kuvaajalla 
(Operating Characteristics). Tunnusfunktio ilmaisee hypoteesin H 0  hyväk-
symistodennäköisyyden valitun testin perusteella. 

Esimerkki 1 2: 

Merkitään viallisen materiaalin osuutta materiaalierässä p:llä. 
Määritellään testi, jos;a 

- 	 erä hyväks.'täin tod: 	. . 
= 2 % (ci = 0.05 

- 	 erä hylätään toden ....................,.. 
12 % (f = 0.10). 

Testin tunnusfunktio voidaan piirtää seuraavasti: 

Hyv&ksymlstodenrk5Isyys P(p) 

0.9 

0.8 

0.7 

0.0 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

2 	4 	6 	8 	10 	12 	14 	ie 
Kelvottoman meterlaIIn osuus p(%) 

Kuva 12. Tunnus funktio eli OC-käyrä. 
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Kun tarkastus on täydeUnen, ts. erän kaikki yksi'öt 
testille ideaalinen tunnusfunktio kuvan 1 3 mukaises 

1 

Kuva 13. Ideaallnen tunnusfunktio 

Testin voimakkuuden kasvaessa (esim. otoskokoa suurennettaessa), 
tunnusfunktio "jyrkkenee" ja lähestyy ideaalisen tunnusfunktion muotoa. 
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5 TILASTOLLINEN KELPOISUUDEN TOTEAMINEN 

5.1 Yleistä 

Tilastollinen laadunarvostelu jakautuu kahteen osaan: laadunohjaukseen ja 
kelpoisuuden toteamiseen. Näistä ensin mainittu kuulu: u 
sija) tehtäviin ja jälkimmäinen tilaajalle (rakennuttaja 

Kelpoisuuden toteaminen on ajankohtaista silloin, kun tuote-erä on valmis 
vastaanotettavaksi. Tuote-erä voi olla esimerkiksi 100 tn mursketta tai 
1000 m päällystettä. Tällöin on tärkeää, että kelpoisuus todetaan oikeaan 
aikaan. Ei ole järkevää todeta tien rakennekerrosten kiviaineksen kelpoi-
suutta esim. rakeisuuden osalta, kun tien päällystäminen on jo meneillään. 
Rakeisuus tulisi mitata murskauspaikalla. Kelpoisuuden toteaminen on siis 
rakentamisen aikana tapahtuvaa vaiheistettua toimintaa. Rakennuttajan 
kannalta olisi yksinkertaisinta todeta kelpoisuus valmiista tuotteesta, 
mutta tämän esteenä on toistaiseksi luotettavien mittausvälineiden puute 
ja toisaalta myös syvällisen tiedon puute laadun muodostumisesta (mitkä 
tekijät ovat todella olennaisia esim. hyvässä tierakenteessa ja miten niitä 
mitataan). 

Oikean ajoituksen ohella tärkeitä seikkoja kelpoisuuden toteamisessa ovat 
oikeaoppinen näytteenpoiminta ja huolellinen mittaus. Kun näytteet (otos) 
poimitaan, tulee otoksen olla satunnainen. Satunnaisuus on olennaista 
ensinnäkin siksi, että ainoastaan silloin voidaan tilastollisia teorioita 
pätevästi soveltaa ja toiseksi siksi, että tarkastus- tai mittaustoimenpitei-
den säännöllisyys antaa tuottajalle mandollisuuden manipuloida mittaustu-
loksia. Satunnaisuus koskee joko mittauksen paikkaa tai aikaa. Esimerkik-
si murskaamolta poimitut kiviainesnäytteet ovat ajallisesti satunnaisia kun 
taas valmiista päällysteestä poimitut näytteet ovat satunnaisia paikallises-
ti. 

Huolellinen mittaus on viimeinen kriittinen toimenpide kelpoisuuden 
toteamisessa, johon voidaan vaikuttaa. Mittaukset tulee tehdä "ohjekir-
jan" mukaisesti, sillä on selvää, että huolimaton mittaus saattaa aiheuttaa 
suuriakin tulkintavirheitä. Samoin on mittauslaitteiden laita. Mittauslait-
teiden tulee olla kalibroituja ja täydessä toimintakunnossa. 
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5.2 Eri menetelmät 

5.21 Ominaisuustarkastus 

5.211 Ominaisuustarkastus yleisesti 

Ominaisuustarkastuksessa jaetaan tuote-erän yksilöt hylättäviin ja hyvä k-
syttäviin. Yksilö on siis joko "kelvollinen" tai "kelvoton". Tämä johtaa 
siihen, että tutkittava muuttuja - laatumuuttuja - noudattaa diskreettiä 
jakaumaa. Mitä tahansa laatumuuttujaa voidaan arvioida tällä tavoin. 
Menettely on yksinkertainen ja näytetutkimus voidaan keskeyttää heti, 
kun otoksesta löytyy liikaa kelvottomia näyteyksilöitä. 

Kelpoisuuden toteamismenettelyjä on standardoitu. Ominaisuustarkastuk-
seen liittyviä standardeja ovat mm. MIL-STD 105D (MIL-STD = Military 
Standard), ISO 2859 ja SFS 4010. 

5.212 Kertanäytetarkastus /3/ 

Kertanäytetarkastuksen periaate on seuraava: 

"Ota erästä n:n kappaleen otos. Tarkasta otoksen yksilöt. Jos 
viallisia on enemmän kuin c kpl, hylkää erä, muutoin hyväksy 
se." 

Erän suuruus valikoituu pitkälti tuotteen mukaan. On selvää, että esim. 
kaivinpaaluja toimitetaan 100 kpl erissä ja ruuveja 100 000 kpl erissä, 
mutta ei päinvastoin. Otoksen koko vaikuttaa suuresti näytteenottosuuni-
telmaan tunnusfunktioon. Jos erän koko on äärellinen (N kpl), voidaan 
todennäköisyys erän hyväksymiselle todellisen virheellisten yksilöiden 
määrän funktiona laskea kaavalla 

c (pN (N(1-p) 
Vj/ V _j 

P(p) = E 
(N 

i=O 	n 

missä 

P(p) = 	erän hyväksymistodennäköisyys, kun viallisten osuus on p 

N 	= 	erän koko 

n 	= 	näytteiden lukumäärä otoksessa 

c 	= 	suurin hyväksyttävä virheellisten yksilöiden lukumäärä otok- 
sessa eli ns. hyväksymisluku 

p 	= 	todellinen virheellisten yksilöiden suhteellinen osuus erässä. 
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P(p) lasketaan käyttäen hypergeometrista jakaumaa ja on laskuteknisesti 
vaikea. Kun N on suuri, eli voidaan olettaa, että N => 00 ja kun n/N < 
0.1 ... 0.15 niin 

1 pN 1 N(1-p) 
't i)'t 	

n-i 

	

P(p) = 	 ()pi(1pn 

	

i=0 	(?: 

aUoin hp) 'asketaan kayttaen binomijakaumaa ja erän koko oetetaari 
muuttumattomaksi jokaisen näytteen poimimisen jälkeen. Tämä kaava 
soveltuu usein käytännön kel poisuuden toteamiseen. 

Jos vielä tehdään oletus, että n/N < 0.1 ... 0.15 ja p < 0.1 ... 0.15, 
voidaan P(p) approksimoida käyttäen Poisson-jakaumaa 

c (np) 1  
P(p) 	E 	- e 9  

	

1=0 	1! 

Kuvassa 14 on näytteenottosuunnitelmien tunnusfunktioita binomij3 
kauman tapauksessa. 

::0m1 m0  

	

0.7 	 _____ 
n=6 

	

0.6 	 n=8 

0.5 
(n 

E 
0.4 

:ci > 

	

1 0.3 	 \ 

0 	 20 	 4 '080 90 	. 	JO 
ViaIIsten yksikköjen osuus () 

Kuva 14. Näytteenottosuunnitelmien tunnusfunktioita /2/ 
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5.22 Normaalijakautuneiden taatumuuttujien arvost& 

5.221 Yleisi 

Esimerkiksi seaset muuttujat kuin pituus ja paksuus ovat usu 
jakautuneita. Normaalijakauma ei kuitenkaan ole itsestäänselvy vs, vaan se 
on aina varmistettava esim. normaalijakaumapaperin avulla. 

Normaalijakautuneiden laatumuuttujien arvosteluun liittyviä standardeja 
ovat mm. MIL-STD 414, ISO 3951 ja SFS 4760. 

Normaalijakautuneiden laatumuuttujien arvostelua nimitetään myös 
muuttujatarkastukseksi, ja sen paras ominaisuus on se, että se sallii pie-
nemmät otoskoot kuin ominaisuustarkastus testin voimakkuuden kärsimät-
tä. 

Eräs varjopuoli normaalijakautuneiden laatumuuttujien arvostelussa on 
tilanne, jossa yksittäisten havainto- tai mittausarvojen hajonta on suuri. 
Tällöin suuri hajonta saattaa aiheuttaa erän hylkäämisen, vaikka otoksen 
kaikki arvot olisivatkin toleranssirajojen sisäpuolella. 

5.222 Tavanomainen muuttujatarkastus / 1 / 

Keskihajonta a tunnetaan 

Oletetaan, että laatumuuttuja (= satunnaismuuttuja) X on N(p, o-2 )- 
jakautunut ja että o tunnetaan. Oletetaan vielä alempi toleranssiraja L 
määrätyksi. Tällöin yksilö on kelvollinen, kun X L ja kelvoton kun 
X < L. Kun eri erien odotusarvo p vaihtelee, voidaan erän kelvottomien 
osuus määritellä 

p:n vaihdellessa myös p vaihtelee kuvan 1 5 mukaisesti. 

	

-2 	 2 

	

N( 2 b) 	N( 1 ö) 

/J2 

Kuva 15. Kelvottomien osuus (p) 
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Jotta erän laatu voidaan määrittää, tarvitaan tieto y:n suuruudesta. p:tä 
estimoidaan otoskeskiarvolla x, jolloin ehtona on, että x on riittävästi 
suurempi kuin L. Yhtä hyvin on voimassa, että (x-L)/u on kyllin suuri ja 
positiivinen, koska L ja a tunnetaan. 

Nyt voidaan kirjoittaa ehto erän hyvkymsHo: 

- 	 hyväksy erä, jos X 

- 	 hylkää er 

x-L 
missä muuttuja 	X = 

	
(testisuure) ja k on positiivinen vakio. 

Ongelmana on otoskoon n ja vakion k määrittäminen siten, että testi 
toteuttaa määrätyn tunnusfunktion, ts. sovitut tuottajan riskit (a) ja 
tilaajan riskit (1) toteutuvat. 5  

Olkoon näytteenottosuunnitelman tunnusfunktion annetut pisteet (p 1 , 1-
a) ja (p2, () sekä olkoon X määritelty niin, että P(X X) = ci, kun X on 
N(O, 1 2)-jakautunut, eli Q(X 0) = 1-a. Tällöin voidaan johtaa otoskoolle n 
ja vakiolle k yhtälöpari 

i(n ( >1—k) = 

/n (k— >p2) = 

jonka ratkaisu on 

k
= N 2 	+ p1 >e 

+ 

> +X 	2 
n= ( 	 ) 

Nl,l - > p2 

Arvo n pyöristetään aina ylöspäin. 

6 	
Vain yksi tunnusfunktio voi kulkea kanden määrätyn pisteen (p,, I-a) ja (p 2. L) kautta. 
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Esimerkki 1 3 

Määntetaän naytteenotiosuunrutekna saeri, eltä era riyväksy-
tään todennäköisyydellä 0.95, kun kelvottomien osuus on 
enintään p = 2 % ja hylätään todennäköisyydellä 0.90, kun 
p = 13%. 

Tehtävänä on siis laskea n ja k niin, että tunnusfunktio kulkee 
pisteiden (2,0.95) ja (13,0.10) kautta kuvan 16 mukaisesti ja 

a = 0.05, p 1  = 2 %, r = 0.10, p 2  = 13 % 

Hyvks'rnstodennÖisyys P(p) 
1 

0.9 - 

0.8 - 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.2 

2 
Kevottornan metriaeHn osuus p(%) 

Kuva 16. Annetut ehdot täyttävät tunnus funktio 

Tällöin täytyy olla 

' 	= 1 - a = 0.95, • (>) = 1 - 13 	= 0.90 

1 - 	= 0.98, 	= 1 - 	
= 0.87 

rÖ 

Liitteen 1 taulukosta luetaan 

= 1.65, ) 	= 1.28, N 	= 2.05, 'p2 = 1.13 

Sijoittamalla nämä arvot edellä esitettyyn yhtälöpariin, saa-
daan 

n = 9.93, k = 1.53. 
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Ratkaisuna on siis näytteenottosunnitelma, jossa otoskoko on 
n = 10 ja testisuureen hyväksymisalue on X = (-L)/a 
1.53. 

Esimerkki 14: 

Määritetään edellisen esimerkin näytteenottosuunnitelman 
mukaisesti erän kelpoisuus, kun L = 60.0, u = 3.2 ja 10 
näytteen mittaustulokset 

63.5 61.0 65.2 61.7 69.0 67.7 60.2 

66.4 62.8 68.5. 

Lasketaan 

= 64.6 

= 	- r 	646 -•6O.O 

Erä hylä. 

Huom! 	Erä hylätään vaikka yksikään näyte ei auta arv 
L = 60.0. 

Jos määritetään, että X on kelvollinen kun X 	U ja kelvoton, jos X > U 
(U on ylempi toleranssiraja), niin saadaan sama kelpoisuusehto kuin sivulla 
29: 

- 	 hyväksy erä, jos X ̂  k 

- 	 hylkää erä, jos X < k, 

missä X on nyt X = 

Esimerkki 1 5: 

Käytettävissä on sama havaintoaineisto kuin esimerkissä 14: 

n = 10, k = 1.53, a = 3.2, U = 70.0 

- 	 - 70.0-64.6 
1\ 	

- 	 3.2 

Erä hyväksytään, koska X = 1 .69 > 1 .53. 

Jos laatumuuttujalle asetetaan sekä alempi toleranssiraja L että ylempi 
toleranssiraja U on tilanne ongelmallisempi. Keskihajonnan ollessa suuri 
joutuu yksilöitä molempien toleranssirajojen ulkopuolelle. 



38 	 Tilastolliset men.telmat laatuvastuurakentamisossa 1 
TILASTOLLINEN KELPOISUUDEN TOTEAMINEN 

Keskihajonta a tuntematon 

Kun o-  ei tunneta, estimoidaan sitä otoskeskihajonnalla s. Testisuure 
voidaan nyt kirjoittaa 

x 
s 

tai 
x 

s 

Otoskoon n ja vakion k määrittäminen tunnusfunktion avulla on kuitenkin 
nyt vaikeampaa. Eräitä approksimointimenetelmiä on tähänkin tilantee-
seen kehitetty. (esim. /1/ sivu 11 6 ja SFS 4760). 

Esimerkki tällaisesta approksimaatiosta on yhtälöpari otoskoolle n ja va-
kiolle k 

Xp2 'a + >\pl > e  
+ 

2 

r 	(1 	k 	
+N 

= 	+ 	/ 
- >\p2 

Yhtälöpari on vastaava kuin sivulla 35 esitetty, jolloin a oli tunnettu. 
Yhtälöpari antaa saman arvon vakiolle k, mutta otoskoko n on (1 + k 2/2) 
kertaa suurempi. 

Esimerkki 1 6 

Kun esimerkki 1 3 lasketaan em. approksimaatiolla täysin 
vastaavasti, saadaan 

k = 1.53 

= (1 + 
1.53) 

 9.93 	22. 
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Muuttuvat toleranssirajat /4/ 

Eräs ratkaisu 0:n vaihdellessa on pitää a tai l kiinteinä ja määrittää tole-
ranssit erä kerrallaan. Tilaajan (rakennuttajan) kannalta on parempi pitää 
I vakiona ja antaa an ja a:n vaihdella. 

Oletetaan, että tilanne on kuvan 1 7 kaltainen, jossa on annettu sekä L 
että U. 

H ÄKSYMISALUE 

,LL 
L 	

lu o 	 1J 

TAvO'TERVO 

Kuva 1 7. Toleranssirajat 

Erien odotusarvon vaihdellessa vähn (PL'  p)ulko-puoleLla, hyväksytäin 
toleranssirajojen ulkopuolelle sattuvat erät korkeintaan todennäköisyyde 
lä l,. Jos a muuttuu, muuttuu myös F, mikäli toleranssirajat py-sytetä: 
ennallaan. voidaan kuitenkin pitää vakiona siirtämällä toleranssirajc 
(kuva 18). On syytä huo-mata, että hajonnan kasvaessa toleranssit kir 
tyvät. 

ILJS' HY'JAKSMISALUE 

L 	 U 

TAVO TEARVO 

1hlererssir&jojen muutO.s L 	L je U = U 

Kuva 18. Muuttuvat to/eranssirajat 
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Esimerkki 17: 

Esimerkin 13 ja 14 mukaisesti on annettu a = 0.05, 	= 
0.10, n = 10, k = 1.53 ja L = 60.0, kun a 	3.2 tunne- 
taan. Kriittinen odotusarvo, jolla erä hyväksytään todennäköi-
syydellä 0.10 on PL 

L -PL 
= 1.53 

.7 	7 	 nsi 
L 

L = ,UL + 1.53a = 55.1 + 1.53 4.6 = 62.1. 

Käytännössä a estimoidaan erä kerrallaan s:llä. Kun tuottaja 
tuottaa hajonnaltaan suurta tuotetta, lisää hän omaa riskiään. 

5.223 Laatuindeksi /1/ 

Laatuindeksin avulla arvioidaan erän kelvottoman materiaalin osuutta, kun 
tarkasteltava laatumuuttuja X on N(p,u 2 )-jakautunut. 

Yleisesti arvioinnissa (tavanomainen muuttujatarkastus) käytetään tes-
tisuuretta 

___ 	 U-x tai >= 

ja kelvottoman materiaalin osuus voidaan lukea normaalijakauman taulu-
kosta (liite 1). Jos a ei tunneta, estimoidaan a s:llä ja menetellään muu-
toin samalla tavalla. Tämä menetelmä antaa kuitenkin harhaisen estimaa-
tin kelvottoman materiaalin osuudelle. Virhe on sitä suurempi, mitä 
pienempää otosta laskennassa käytetään. 

Tarkempi menettely on sellainen, että tapauksessa a tunnettu käytetään 
normaalijakaumataulukkoa, mutta testisuure (eli laatuindeksi) korjataan 
kertoimella 

yJL 
n- 1 
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Laatuindeksi on siis muotoa 

01. 	 tai 

Jos a on tuntematon, käytetään kelvottoman materiaalin osuuden määrit-
tämiseksi erityisiä laatuindeksitaulukoita (katso liite 2). Laatuindeksit 
lausutaan 

o 
i-L 	___ 

s 	' 	QU = 

Laatuindeksin käytöstä käytetään myös nimitystä 'M-menetelmä". Stan-
dardi SFS 4760 käyttää nimitystä "s-menetelmä" tai "a-menetelmä" riip-
puen siitä, onko a tuntematon vai tunnettu. 

Käytetään seuraavia merkintöjä: 

= alempi laatuindeksi 
= ylempi laatuindeks 

p 	= laatuvaatimuksista poikkeava Osu 

PWL = laatuvaatimukset täyttävä osuus 
= 100-p(%) 

Keskihajonta a tunnetaan 

Kun laatumuuttuja X on N(p,a2)-jakautunut, niin voidaan osoittaa, että p:n 
piste-estimaatti on 

Kun u tunnetaan ja on annettu alempi toleranssiraja L. Tällöin 

- 	 x-L 
[ 

n' 
a 	'n-l. 

Koska 

^ k (k on tunnettu vakio) 

on tosi täsmölleen silloin, kun 

j 	
( -L[ir)< 	

(kT) 

niin :tä verrataan arvoon 

M = 1 - 	 (k T) 
missä M on kriittinen kelvottoman materiaalin osuus. Mikäli p ̂  M, 
hyväksytään erä, muutoin hylätään se tai peritään arvonvähennys. 

6 	
PWL = Percentage W,thin Limits. 
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Esimerkki 1 8: 

Lasketaan esimerkki 14 laatuindeksin avulla ali M-menetelmäl-
lä. 

M = 1 - 	(1.53 ri' )= 1 - 0.9463 	5.4 % 

- 64.6-60.0 fI' 
3.2 	 - 1.52. 

Tällöin 

p = 1 - Cp (1.52) = 1 - 0.9357 = 0.064 	6.4 % 

(eli PWL = 93.6 %). 

Koska p > 5.4 %, erä hylätään tai siitä maksetaan sovittua 
pienempi hinta. 

Jos on annettu vain ylempi toleranssiraja U, lasketaan 

p = 1 - c (Q0), 

missä 
- U-x / n 
- a 

Jos laatuvaatimuksissa on annettu sekä L että U, on kelpoisuusehtona 

P = PL + Pu 	M, 
missä 

= alemman toleranssirajan alittava osuus 

= ylemmän toleranssirajan ylittävä osuus 

M = suurin sallittu kelvottoman materiaalin 
osuus 

Keskihajonta o tuntematon 

Keskihajonnan o ollessa tuntematon, lausutaan laatuindeksit 

x-L 
= 

s 	 s 

Jos hajontaa approksimoidaan otosvaihteluvälin R avulla, voidaan laa-
tuindeksit kirjoittaa 

x-L 	U-x 
0L 	 ' 	U = 

R 	 R 
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Otoskeskihajonnan s käyttö on suositeltavampi suuremman tarkkuutensa 
johdosta. Liitteessä 2 on taulukoitu molempien laskutapojen laatuindekse-
jä vastaavat PWL-arvot (PWL = l-p) otoskoolle n = 3-7. 

Huom! 	Keskihajonnan ollessa tuntematon on otoskoon oltava aina n 
^ 3. 

Esimerkki 1 9: 

Olkoot annetut L = 40.00 ja U = 60.00 sekä havaintoarvot 
(n = 5) 

52.33 41.46 57.54 51.52 47.60. 

Määritetään p a) otoskeskihajonnan avulla b) vaihteluvälin 
avulla. 

x = 50.09, s = 5.98, R = 16.08. 

50.09-40.00 
a) = 	 1.6873 

5.98 

60.00-50.09 
= 	 1.6572. 

5.98 

Luetaan liitteen 2 taulukosta interpoloimalla 

PL = 100 - PWL L  = 100 - 99.8 = 0.2 % 

p=10O-PWL 

=>p=0.2% 

50.09-40.00 
b) = 	 = 0.6275 

16.08 

60.00-50.09 
- 

16.08 

PL = 100 - 97.5 = 2.5 % 

pu = 100- 97.0 = 3.0 % 

=> p = 5.5 %. 

Kuten nähdään, poikkeavat tulokset toisistaan. a)-kohdan 
tulos on luotetta vampi. 
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I-4UOMIONARVOISTA TIENRAKENTAMlSEEr 

6 HUOMIONARVOISTA TIENRAKENTAMISEEN 

6.1 Sopivan menetelmän valinta 

Sopivan menetelmän valinta ei ole yksiselitteistä, vaan asia on joka kerta 
harkittava erikseen. Menetelmän, jolla kelpoisuus todetaan, valintaan 
vaikuttavat mm. seuraavat seikat: 

- 	 laatumuuttujan jakaumatyyppi, joka on aina selvitettävä. 
Normaalijakauman tapauksessa sovelletaan muuttujatarkas-
tusta erinomaisesti. Jos jakauma ei noudata normaalijakau-
maa, voidaan käyttää ominaisuustarkastusta, jolloin näy-
teyksilö määritetään joko kelvolliseksi tai kelvottomaksi. 

- 	 tunnetut/tuntemattomat laatumuuttujan tunnusluvut. Tässä 
tapauksessa on yleensä kaksi mandollisuutta: keskihajonta a 
on joko tunnettu tai tuntematon. 

- 	 otostutkimuksen kustannukset, johon sisältyvät poiminnasta 
ja mittauksesta aiheutuvat kustannukset. 

Maa- ja tierakentamisessa vallitsee usein tilanne, jossa p ja c ovat tunte-
mattomia. Tällöin tulee kysymykseen muuttujatarkastus, sillä edellytyk-
sellä, että laatumuuttuja on normaalijakautunut suure. Yhdysvalloissa ja 
Kanadassa on laatuindeksin käytöllä pitkät perinteet, missä menetelmää 
sovelletaan lähes kaikkiin tilastollisesti arvosteltaviin, normaalijakautunei-
sun laatumuuttujiin. Tyypillisiä sovelluskohteita ovat olleet erityisesti murs-
kaus- ja päällystetuotteet. p:n ja a:n ollessa tuntemattomia antaa laatuin-
deksin käyttö harhattoman estimaatin kelvottoman materiaalin osuudelle 
erässä. 

Eräissä prosessinomaisissa tuotantotekniikoissa voidaan ehkä määrittää u 
riittävällä tarkkuudella, jolloin se katsotaan tunnetuksi. Tämä edellyttää jo 
olemassaolevan historiallisen aineiston analyysia tai tiedon keruuta sopi-
valta aikaväliltä. 

Yhteenvedonomaisesti voidaan siis todeta: 

1. Jos laatumuuttuja on likimain normaalijakautunut, sovelletaan 
kelpoisuuden toteamiseen laatuindeksin käyttöä, koska maa- 
ja tierakentamisessa lähes poikkeuksetta jakauman paramet-
reja p ja a ei tunneta (menetelmä esitelty luvussa 5.223 
"Laatuindeksi"). 

2. Jos laatumuuttuja ei ole normaalijakautunut tai sen normaali- 
suus on liian epävarmaa, todetaan kelpoisuus binomijakauman 
käyttöön perustuvalla ominaisuustarkastuksella (menetelmä 
esitelty luvussa 5.21 2 "Kertanäytetarkastus"). 
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Luetelluilla tarkastustyypeillä katetaan kaikki maa- ja tierakentamisen tilan-
teet (ja laatumuuttujat), joissa kelpoisuus todetaan tilastofiisesti. 

6.2 Eräkoon valinta 

Erä voi olla esim: 

- 	 500 m mittainen osa tien valmista päällystettä ajokaistalla 

- 	 1000 m 3  betonia 

- 	 10 autokuormallista mursketta 

- 	 yksittäinen rakennekerros 

- 	 yhden päivän tuotanto jne. 

Alaerä on puolestaan erästä erotettu osa, usein niin, että otoskoon ollessa 
n, on alaerän suuruus eräin. Erästä poimitaan siis n näytettä, yksi kusta-
kin alaerästä. Tällä estetään näytteiden "keskittyminen" ja saadaan erästä 
edustavampi otos. On kuitenkin huomattava, että tällä menettelyllä otok-
sen satunnaisuus kärsii jossain määrin. Kuvassa 1 9 on havainnollistettu 
täysin satunnaisen ja "ositetun" otannan eroa. 

ERÄ 

4 satunnaisesti poimittua näytett 

ERÄ 

4 alaeröä 

I I 

4 satunnaisesti poimittua näytettä 

yksi kustakin alaerästä 

Kuva 19. Täysin satunnainen ja ositettu otos 
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Maa- ja tierakentamisessa eräkoot (pinta-alat, massat, tilavuudet jne 
ovat suuria verrattuna otokseen (esim. 5 näytettä 3 kg). Näin olle 
eräkoolla ei ole tilastollisesti kovinkaan suurta merkitystä - asia voidaan 
näiltä osin jättää huomiotta. Ongelmana on löytää käytännön toteutuk-
seen saumattomasti niveltyvä eräkoko. Erän tulee olla suuruudeltaan myös 
sellainen, että se voidaan tarvittaessa uusia kokonaan ilman kohtuutto 
mia häiriöitä hankkeen edistymisen kannalta. Sopimaton eräkoko saattaa 
aiheuttaa ongelmia työn sujuvuuteen, kuten jonoja ja hukka-aikoja. Erän 
korjaaminen tai uusiminen saattaa myös olla vaikeaa. 

Eräs mandollisuus on arvostella koko hanketta yhtenä eränä ja käyttää 
niin voimakkaita sanktioita, että urakoitsija puolittain "pakotetaan" teke-
mään hyvää laatua. Tämä johtaa eittämättä urakkahintojen nousuun 
ainakin siihen asti, kunnes urakoitsijoiden laadunohjaustoiminnot ovat 
muodostuneet täydelliseksi rutiiniksi. 

Liitteessä 3 on esitetty tienrakentamisessa kelpoisuuden toteamiseen 
käytettyjä erä- ja alaeräkokoja. 

6.3 Laatumuuttujien valinta 

Laatumuuttujan tulee täyttää kaksi ehtoa: 

1. Sen on omalta osaltaan ilmaistava tuotteen suoritus- ja 
palvelukykyä eli ts. sen on todella kuvattava laatua. 

2. Sen tulee olla luotettavasti ja nopeasti mitattavissa. Lisäksi 
laatumuuttujan tulisi olla yksiselitteinen, mikä yleensä johtaa 
numeraalisiin suureisiin. 

Tienrakentamisen laatumuuttujat on jo pitkälti määritetty. Kuitenkin uudet 
rakenteet, materiaalit, mittauslaitteet, työmenetelmät tai tutkimus yleensä 
saattavat aiheuttaa tilanteen, jossa uusia laadun mittareita täytyy etsiä - 
on siis sovellettava arvoanalyysia. 

Kohdan 2 ongelma on soveltuvien mittauslaitteideri löytäminen. Luotet-
tavat ja nopeat in-situ-mitta uslaitteet edistävät laatuvastuura kentamisen 
käyttöönottoa. 

Liitteessä 4 /5/ on esitetty tienrakentamisen laatumuuttujia ja muuttujien 
mittausmenetelmiä. On syytä huomata, etteivät kaikki laatumuuttujat ole 
tilastollisesti tarkasteltavia, vaan suuri osa laatumuuttujista arvostellaan 
jatkuvin mittauksin. 
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6.4 Uusintanäytteet 

On hyvin tärkeätä oivaltaa, että tilastollisessa mielessä uusintanäytteiden 
poimiminen muuttaa oleellisesti aiemmin määriteltyjä riskejä. Riskit muut-
tuvat nimenomaan rakennuttajalle epäedullisiksi. 

Esimerkki 20: 

Urakoitsija tuottaa päällystemassaa, josta todellisuudessa keski-
määrin 50 % on kelvotonta. Rakennuttaja poimii erästä 4 
näytettä ja edellyttää, että kelvottoman materiaalin osuus on 
korkeintaan keskimäärin p = 10 %. Tällöin on hyväksymisto-
dennäköisyys arvolle p = 50 % noin 0.29. 

Kun erästä on poimittu 4 näytettä ja havaittu erä huonolaatuisek-
si, vaatii urakoitsija uuden otoksen poimimista. Tällöin todennä-
köisyys sille, että jompi kumpi otoksista osuu hyväksymisalueelle 
on 

1 - (1 - 0.29)2 = 0.50 

Urakoitsija siis parantaa asemaansa (tietoisesti tai tietämättään) 
vaatimalla uutta otosta. 

Yksinkertaisessa kertanäytetarkastuksessa (jota tienrakentamisessa yleensä 
sovelletaan) ei uusintanäytteitä poimita. 

6.5 Otostutkimuksen kriittiset vaiheet 

Otostutkimuksen perusteella tehtävät johtopäätökset sisältävät aina tilastol-
lisen analyysin luonteeseen kuuluvia riskejä. Otostutkimus sisältää kuitenkin 
myös vaiheita, jotka ovat alttiita inhimillisille erehdyksille ja huolimatto 
muudelle. Alla on esitetty otostutkimuk 
mandollisuudet virheiden eliminoimiseksi. 

Toimenpide 	 Vaikutusmandollisuudet 

Jakauman tyypin 	Voidaan vaikuttaa osittain esim. 
määrittäminen 	 huolellisella tutkimuksella 

Otoksen poiminta 	Voidaan vaikuttaa tutkimuksella ja 
huolellisuudella 

Mittaus 	 Voidaan vaikuttaa tutkimuksella ja 
huolellisuudella 

Estimointi ja 
hypoteesin testaus 	Ei voida vaikuttaa 

Tulkinta 
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6.6 Apuvälineitä 

Tilastollisten menetelmien käytön helpottamiseksi on kehitetty lukuisia 
tietokoneohjelmia. Erityisesti maa- ja tierakentamiseen on kehitetty ainakin 
kaksi käyttökelpoista ohjelmaa: QLA ja NONCENTT. Molemmat ohjelmat 
ovat lähtöisin Yhdysvalloista. Alla on lyhyesti lueteltu ohjelmien ominai-
suuksia ja sovellusalueita. Ohjelmia voidaan käyttää normaalijakautu-
neiden laatumuuttujien tapauksessa. 

QLA (Quality Level Analysis) 

Tekijä: 	 Federal Highway Administration, USA 

Ohjelmointikieli: 	DBASE III + -tietokantasovellus 

Käyttöympäristö: 	MS-DOS 

Sovelluskohteita: 	Tilastollinen kelpoisuuden toteaminen näytteiden 
havaintoarvojen perusteella. Ilmoittaa kelvollisen 
materiaalin %-osuuden erässä tapauksessa, jossa p 
ja o ovat tuntemattomia. 

Laatutietokannan ylläpito ja hyödyntäminen. 

Huomautuksia: 	Saatavana myös konekielisenä versiona, jolloin 
tietokantaohjelmaa ei tarvita. 

Tällä hetkellä yhteyshenkilönä FHWA:ssa toimii Jim 
Ericson. 

Saatavana tiehallituksesta. 

NONCENTT 

Tekijät: 	 Rick Barros (New Jersey Department of Transpor- 
tation, USA), Richard Weed (NJDOT), Jack Wil-
lenbrock (Pennsylvania State University, USA) 

Ohjelmointikieli: 	FORTRAN 77 

Käyttöympäristö: 	Fortran-kääntäjällä varustetut tietokoneet, kone- 
kielisenä myös MS-DOS 

Sovelluskohteita: 	Näytetutkimusten suunnittelu ja arvonmuutosyhtä- 
löiden ja -taulukoiden analysointi tapauksessa, jossa 
p ja 0 tuntemattomia. 

Huomautuksia: 	Yhteyshenkilö on Rick Barros. 

Saatavana Finnmap Oy:stä. 
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7 EHDOTUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI 

Edellä esitetyn perusteella voidaan seuraavia jatkotoimenpiteitä pitää 
tarpeellisina: 

1. Nopeiden ja luotettavien (in-situ-)mittausmenetelmien kehittä- 
minen ja käyttöönotto. 

2. Rakennuttajan henkilöstön perehdyttäminen tilastollisiin 
menetelmiin kelpoisuuden toteamisessa. Uusien menetelmien 
ja ajattelutapojen läpivienti ja omaksuminen suuressa organi-
saatiossa vaatii paljon työtä, joten tämä vaihe lienee raskain 
ja vaativin. 

3. Urakoitsijoideri laadunohjausvalmiuksien kehittäminen. Tilastol- 
lista laadunohjausta käsitellään raportin 2. osassa "Tilastolli-
set menetelmät laatuvastuurakentamisessa 2-tilastollinen laa-
dunohjaus". "Alkusysäyksenä" urakoitsijoiden omatoimiselle 
kehittämistoiminnalle voivat olla esim. koulutustilaisuudet ja 
koeurakat. 

4. Tilastollisten laatuvaatimusten ja niiden edellyttämien toimen- 
piteiden - esim. arvon-muutosten - sisällyttäminen asiakirjoi-
h n 

5. Eri laaturnuuttujieri jakaumatyyppien selvittäminen ja sitn 
soveltuvan kelpoisuustarkastuksen määrittäminen (normaali 
kauma - muuttujatarkastus/laatuindeksi, muu jakauma 
ominaisuustarkastus). Tätä ongelmaa on käsitelty raportin 3. 
osassa "Tilastolliset menetelmät laatuvastuurakentamisessa 3 
- Tielaitoksen aineiston analyysi/Otoskoot". 

6. Tarkka sallittujen riskien määrittely, joka liittyy otostutkimuk- 
seen, ja sitä kautta otoskokojen määrääminen. Myös tätä on 
käsitelty raportin 3. osassa. 

Toimenpiteet voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti joko tiehalli-
tuksen/tielaitoksen omana työnä tai toimeksiantoina konsul-
teille, korkeakouluille tai tutkimuslaitoksille. Myös yhteistyö- 
projektit eri osapuolten kesken ovat mandollisia. 
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PWL 	:3 	fl4 	n5 	n6 	n7 	PWI. 	n-3 	n.4 	n.5 	n6 	n7 

50 0.0000 0.0000 00000 00000 0.0000 99 1.1510 1.4701 1.6719 1.8016 1.8893 

45 0.1806 0.7500 0 	406 0 7364 0.7338 98 .7476 7 4401 1.6018 7.6990 l.76if 
40 0.3568 0.3000 0.2823 0.2740 0.2689 97 1.430 1.4101 1.5428 1.6190 1.6662 
39 0.3912 0 3300 0 3106 0.3018 0 2966 96 1 	1402 .3801 7 4898 1.5500 7.5868 

38 0.4252 0.3600 0.3392 0.3295 0 3238 95 1.1367 7.3507 7.4408 1.4892 7.5784 
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79 0.9555 0.9307 0.9723 0.9028 0.8066 76 0 8416 0,7807 0.7535 0,1403 0.7320 

78 0.9748 0.9601 0.9453 0,9367 0.9375 75 0,8764 0.7501 0.7227 0.7093 0.70)7 
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9 7.1087 7.230) 1.2663 7.2866 7.2960 66 0.5564 0.4800 0.4544 0.4426 0.4354 

8 1,7)70 1,260) 7.3091 7.3328 7.3465 65 0,5242 0.4500 0.4254 0.4740 0,4073 

7 1.1263 1.2901 1.3570 1.3813 7.3990 64 0.4917 0.4200 0.3968 0.3859 0.3791 

6 7.1330 1.3201 1,3946 7.4332 7.4562 63 0.4587 0.3900 0.3678 0.3577 0.3515 
5 1.1367 1.3501 7.4408 1.4892 7.5184 62 0.4252 0.3600 0.3392 0.3295 0.3238 
4 1.1402 7,3801 1.4898 1.5500 7,5868 61 0.3912 0.3300 0.3106 0.3016 0.2966 

3 1.7439 7.4107 1.5428 1.6190 7.6662 60 0.3568 0.3000 0.2823 0,2740 0.2689 

2 1,1476 7.440! 1 6078 7.6990 7.7615 55 0 £806 0.1500 0.1406 0.7364 0.7338 
1 1,7510 1,4701 7 6719 7.8076 1.8893 50 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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PWL n3 n.4 n-5 n6 n.'7 PWL n.3 n.4 n5 n=6 n.7 

50 00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 99 0.5895 0.6574 0.6642 0.6611 0.6534 

45 00970 0.0672 0.0573 0.0515 0,0477 98 0.5879 0,6440 0.6387 0.6264 0.6 124 

40 0.197! 0.7343 0 	7749 0. 7034 0.0957 97 0.5863 0.6307 0.6166 0.5983 0.581! 
39 0.2093 0.7477 0.7265 0.1739 0.7055 96 0.5847 0.6773 0.5966 0,5744 0.5550 

38 0.2274 0,1677 0,7382 0.7243 0 	7152 95 0.5830 0.6039 0.5777 0.5530 0.5319 

37 0.245) 0.1747 0 7497 0.1349 0. 7252 04 0.5814 0.5905 0.5600 0.5330 0,5110 

30 0.2625 0.788) 0.7674 0.1455 0.7351 93 0,5797 0.577! 0.5431 0.5743 0,4976 

35 0.2798 0.2015 0.1732 0.7562 0.7450 92 0.5762 0.5638 0.5267 0.4968 0,4735 

34 0 2965 0.2 149 0 1835 0.7668 0.7549 97 0 57)9 0.5504 0.5108 0.4800 0,4564 
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31 03450 0.2551 02206 0,7995 0.1854 88 0.5564 0.5701 0.4657 0.4337 0.4099 

30 0.3604 0.2685 0.2325 0.2 704 0.7957 87 0.5499 0.4967 0.4514 0.4191 0.3957 

29 0,3754 0.2820 0.2446 0.2215 0.2061 86 0,5432 0.4833 0.4373 0.4050 0,3817 

28 0.3901 0.2954 0,2567 0,2327 0.2766 85 0.5355 0.4699 0.4234 0.3913 0.3683 

27 0.4047 0 3088 0 2689 0.2440 0.2273 64 0.5275 0.4565 0.4097 0.3778 0.3552 

26 04179 03223 0.2877 0.2554 0.2380 83 0.5789 0443! 0.3962 0.3647 0.3424 

25 0.43)7 0 3358 0.2935 0,2669 0.2489 82 0.5098 0,4297 0.3829 0.3517 0,3300 

r-I 24 0,4439 0.3492 0 3059 0.2785 0,2500 87 0.5001 0,4162 0.3697 0.3397 0.3777 

• 
• 

23 0,4560 0.3626 0.3184 0.2902 0.2712 80 0.4889 0.4028 0.3567 0.3266 0.3058 

22 0,4679 0,3760 0 33)7 0.3023 0.2825 79 0.4701 0.3894 0.3438 0.3144 0.2941 

21 
20 

0.479! 
0.4899 

0.3894 
0.4028 

0.3438 
0.3567 

0.3 144 
0.3266 

0.2947 

0.3058 

78 
77 

0.4679 
0.4560 

0.3760 
0.3626 

0.33!! 
0.3184 

0.3023 
0.2902 

0.2825 
0,2712 

19 0.5001 0.4162 0,3697 0,3391 0.3177 76 0.4439 0.3492 0.3059 0.2785 0.2599 

18 0,5098 0.4297 0.3829 0.357 7 0.3300 75 0.4311 0,3358 0.2935 0.2669 0,2480 

17 0.5789 0.4437 0.3962 0.3647 0.3424 74 0.4179 0.3223 0.287! 0.2554 0.2380 

16 0.5275 0.4565 0,4097 0.3778 0.3552 73 0.404! 0.3088 0.2689 0.2440 0,2273 

15 0.5355 0.4699 0.4234 0.3973 0.3083 72 0.3907 02954 0.2567 0.2327 0.2 766 
(73 74 0.5432 0.4833 0.4373 0.4050 0.3817 7! 0.3754 0,2820 0.2446 0.2275 0.2067 

(3 0.5499 04067 0 45)4 0,4797 0.3957 70 0.3604 0.2685 0.2325 0.2104 0.7957 

72 0.5564 0.5)07 0,4657 0.4337 0.4099 69 0.3450 0.2557 0.2206 0.7995 0.1854 

II 0.5627 0.5236 0,4908 0.4485 0,4249 68 0.3293 0.2477 0.2086 0.7884 0.7752 

70 0.5677 0.5370 0 4955 0.4640 0.4402 67 0,373! 0.2283 0.1968 0.7777 0.7649 

9 0.5719 0.5504 0.5)08 0,4800 0.4564 66 0.2965 0.2749 0.7835 0.7668 0,7549 

8 0,5762 0.5638 0,5267 04968 04735 65 02798 02075 0.1732 0.1562 0.1450 
7 0,5797 0.5771 0.543! 0,5143 0 4076 64 0,2625 0,188! 0.1614 0.1455 0.735! 

6 0.5814 05905 0.5600 05330 0,5110 63 0.245! 0,7747 0.7497 0.7349 0.1252 

5 0.5830 0.6039 0.5777 0.5530 0.5319 62 0,2274 0.7671 0,1382 0.7243 0.7752 

4 0,5847 0.6173 0,5966 0,5744 0.5550 61 0.2093 0.7477 0.7265 0.1739 0.7055 

3 0.5863 0,6307 0.6166 0.5983 0,58!! 60 0.1911 07343 0,1149 0.1034 00957 

2 0.5879 06440 0 6387 0.6264 0.6 124 55 0 0970 0,0672 0.0573 00515 0.0477 

7 0.5895 0.6574 0.6642 06617 0.6534 50 00000 0.0000 0.0000 0,0000 0.0000 

Xäyttöohje 	Esim. PWL:n maärittminen otoskeakihajonnan (ylempi taulukko) avulla, kun 

	

= 1.6873, 	= 1.6572. n = 5. Luetaan taulukosta interpoloimalla 

PWLL = 99.8jaPUL 	98.8. PWL =99.8 	^ 98.8- 100=98.6. 

Esim. PWL:n määrittäminen vaihteluvälin (alempi taulukko) avulla, kun 

	

-0.2340. 	= 0.7500. n 	3. Luetaan taulukosta interpoloimalla 

PWLL = 376 	ja PWLU = 100 %. Siten PWL 	37.6 	+ 100 	- 100 	37.6 . 



LIITE 3 

LAATUMUUTTUJA NÄYTErfYPPI ERÄ ALAERÄ 

Päällysteen paksuus Poranäyte 2000 jalkaa 2000/5 = 
600 m 400 jalkaa 

2-ajokaistais-- 120 m 
ta tietä 

Päällysteen paksuus Poranöyte 1 levityskaista- 
kilometri 

Sideainepitoisuus Massanäyte alkava 500 tn -- 

Sideainepitoisuus Massanäyte 15000 tn -- 

Päällysteen kivi- 
aineksen rakeisuus Massanäyte 10000 tn -- 

Päällysteen kivi- 
aineksen rakeisuus Massanäyte 15000 tn -- 

Päällysteen tiiviys Säteilymittaus 1000 jalkaa 1000/5 = 
(Troxler) 300 m tai 200 jalkaa 

vähintään päi- 60 m 
vän tuotanto 

Rakennekerrosten kivi- Kiviainesnäyte 4000 tn 4000/4 = 
aineksen rakeisuus 1000 tn 

Rakennekerroksen Söteilymittaus 500 m 2-kais- 500/4 = 
tiiviys (Troxler) taista ajorataa 125 m 
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LOPPUTUOTE 

TIE 

PX.XLLYSTE 

9 ITONATTOMAT 

PXXLLYSRA- 

XENNEXERROK- 

SET 

LEIKKAUS- 

ALUSTA. 

PENOER TAI 

MASSANVAIHTO 

KALLIO- 

LEIKKAUS 

LAATUOMINAISUUS ESINERKKEJX MITTAUSMENETELMISTX J - JATKUVA 

JA MITrAUSTAVASTA 0 - OTOS 

X • KERTA 

AJORADAN PXXLLYST!EN JA PIENTAREEN OPTXNEN MIrrAUS J 

LEVEYS 	(.) (TAKYMETRI) 

AJORADAN KESKILINJAN JA LUISKIEN OPTINEN TAI STEREOPOTO- 

VAAXA-/KORKEUSSIJAINTI (X,Yz) ORAMMETRINEN MITTAUS 3 

SXVUKALTVJUUS (*) EEKI3TER*IVX TASAISUUS/KALTEIrUUS 1 

EPXTASAISUUSLUKU (cm/km) MITTAUSLAITE 3 

SUURIN YKSITTÄISEPATASAISUUS (mm) KALTEVUUS-MITTAUSLAITE 3 

(PITUUS- JA POIKITTAISSUUNNASSA) (ESIM. 	LIBELLA) 

TAI RST-LASER-MITTAUSAUTO 

KANTAVUUS PXXLLYSTEEN PXXLTX E 2  (NN/. 2 ) PUDOTUSPAINO TAI 

LEVYKUORMITUSLAITE 0 

PAKSUUS 	(mm) MASSANMENEKIN MITTAUS/TUTKA J 

KULUTUS- JA SXÄNKESTXVYYS (cm 3 ) PORANÄYTTEEN KULUTUSAOS (-20C) 0 

TIIVIYS. 	SIDEAXN!PXTOISUUS. 

KOSrZUS 	() SATEILYMITTAUS 	(ESIM. TROXLER) 0 

SIVUKALTEVUUS 	(*) LASER-MITTAUS 3 

EPATASASUUSLUKU (cm/km) t.ASER-MITTAUS 3 

SUURIN YXSITTAXSEPXTASAISUUS 	(mm) LASER-MITTAUS 

HALKEAMAT 	(kpl) 	TAI 	Cm) LASER-MITTAUS TAI 

LAJITTUMAT 	(m 2 ) KUVATULKINTA 3 

PAKSUUS 	(m) MAATUTKA 3 

LEVEYS 	(m) OPTINEN MITTAUS 3 

KIVIAINEKSEN RAKEISUUS SEULONTA 0 

KERROKSEN TIIVIYS 	() REKISTERINTITIEDOT (AMPLITUDI/ 3 

PR!KV!NSSI) 

TI IVISTYSJYRÄYXS!N 

ATK-JXRJ ESTELMXSrX/ 

SXTEILY7IITTAUS 

VAAKA/KORXEUSSIJAINTI TYÖKONEEN REKISTERÖINTI- 3 

(X. 	Y. 	1) LAITE/ATK-JXRJESTELMX 

TIIVIYS SATEILYMITTAUS 0 

MATERIAALIN RAKEISUUS SEULONTA 0 

VALMIIN PINNAN SIJAINTI 	(X.Y.Z) OPTIN!N MITTAUS/VALOKUVAUS 3 
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