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TIIVISTELMA 

Tiehallinto  on  inventoinut päällystettyjen  teiden vaurioita  1980-luvun lopulta 
lähtien  ja  käyttää inventoitua vauriotietoa verkko-, ohjelmointi  ja  hanketason 

 toiminnassaan. Menetelmänä käytetään edelleen visuaalista vaurioinven-
tointia. lnventoinnilla ei voida kuitenkaan saavuttaa niitä laatuvaatimuksia, 
joita vauriotiedon käyttö sille tänä päivänä asettaa. Tässä selvityksessä esi-
tellään nykyisiä automaattisia vaurioiden mittausmenetelmiä  ja  niiden sovel-
tuvuutta Tiehallinnon tarpeisiin.  Jos  uuteen vauriomittausmenetelmään pää-
tetään siirtyä, tulee tekniikan valinnassa ottaa huomioon  koko  tiedon tuotan-
toketju aina tiedon tuottamisesta  ja  jalostamisesta  sen  hyödyntämiseen,  

Automaattisia vauriolden mittauslaitteita  on  ollut tuotantokäytössä noin  5 
 vuoden ajan. Laitteiden tekniikka  on  kehittynyt vähitellen  ja  nähtävissä onkin 

selvä kehityspolku:  On  siirrytty analogisesta tekniikasta digitaaliseen  ja  mat
-riisikameroista viivakameroihin.  Tarkkuudessa kuvapisteen koon suhteen 

tavoitellaan  jo  1 mm  ruutua. Pitemmällä aikavälillä tullaan siirtymään kaksi-
ulotteisesta kuvaamisesta lasertekniikan avulla tapahtuvaan kolmiulotteiseen 
korkeusmittaukseen. 

Tavoitteena  on  kehittää yleisiä, laitteistoista riippumattomia vauriomuuttujia 
 tai  tunnuslukuja.  Tämä työ  on  kuitenkin vielä käynnissä. Tiehallinnon tulisikin 

jatkossa osallistua aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön. Tällä hetkellä 
 se  millaisia vauriomuuttujia  tai  tunnuslukuja  voidaan tuottaa, riippuu siitä, mi-

tä vauriomittausmenetelmää käytetään. 

Automaattinen päällystevauriotieto syntyy kandessa erillisessä vaiheessa: 
•  Mittaus-  ja  kuvaustapahtuma  (laitteen toimintaperiaate  ja sen  toteutus: 

 kameran  tyyppi, resoluutio, kuvakoko jne.) 
•  Kerätyn aineiston automaattinen tulkinta (kuvatulkinnan periaatteet, 

parametrit, erottelukyky jne.) 

Verkkotasoisia tuotantomittauksia  tehdään automaattisilla vaurioiden mitta-
uslaitteilla Yhdysvaltojen  8  osavaltiossa sekä Englannissa. Tällä hetkellä Eu-
roopassa ei ole varsinaisia vakiintuneita markkinoita, joilla palveluntarjoajat 
kilpailisivat. Nykyisten mittalaitteiden laatutaso lienee riittävä Tiehallinnon 
tarpeisiin, mutta täällä käyttöönotettavat muuttujat  ja  tunnusluvut tulee kehit-
tää vastaamaan Tiehallinnon tarpeita. 

Mittausvolyymi  ja  -ohjelmat tulee suunnitella keskitetysti, jotta vauriotieto ku-
vaisi eri alueita riittävällä tarkkuudella yhteismitallisesti. Jatkossa kannattaa 
myös selvittää, voidaanko päällystettyjen teiden automaattinen vauriomittaus 

 ja  PTM-mittaus suorittaa yhdessä (samasta ajoneuvosta yhdellä ajokerralla). 

Tämä selvitys suosittaa, että Tiehallinto siirtyisi nykyisestä vaurioinventoin-
nista automaattiseen vauriomittaukseen. Automaattisessa vauriomittaukses

-sa  mittausten laatu  ja  toistettavuus  on  selvästi parempi kuin nykyisessä in-
ventoinnissa. Automaattinen päällystevaurioiden mittaus mandollistaa toteu-
tuessaan myös uusien hankintamenettelyjen mukaisten toimivuusvaatimus

-ten  kehittämisen  ja  niiden täyttymisen luotettavan tarkastamisen. 
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SAMMANFATTNING 

Vägförvaltningen har inventerat vägbeläggningens sprickor från och med 
slutet av 1980-talet. Inventeringen har gjorts visuellt, vilket inte kvalitetsmäs-
sigt fyller dagens krav. Denna  rapport  handlar om existerande automatiska 
sprickmätningsmetoder och hur  de  lämpar sig för Vägförvaltningens behov. 
Vägförvaltningen använder sprickdata  på  vägnäts-, projekt- och objektnivå. 

 Man  behöver  en  sprickvariabel som  är  noggrann och repeterbar. Detta kan 
uppnàs endast med ett lämpligt mätinstrument. 

Mätinstrument har använts  sedan  slutet av 1990-talet. Tekniken har små-
ningom utvecklas och  man  kan  se en  tydlig utvecklingstrend: 

• 	från  analog till digital  teknik 
•  matriskameror har ersatts med linjekameror 
• pixeistorleken  minskar och  man  strävar  till 1 x 1mm 
•  i framtiden kommer lasertekniken med tre dimensioner att ersätta 

 den  tvådimensionella bildtekniken.  

Den  visuella mätmetoden ger ett annat resultat och mätvariabel  än  mätning 
med ett mätinstrument.  Man  försöker utveckla generella variabler, som  är 

 oberoende av mätinstrument. Inom kort inleds detta internationella arbete i 
vilket Vägförvaltningen borde  delta.  

Automatiska sprickmätningsmetoder består av tva delar: 
•  mätningsprincip och dess instrumentering (kameratyp,  resolution, 

 bildstorlek, databehandling) 
•  automatisk tolkning av mätinformation (parametrar för bildbehandling, 

urskillnings- förmåga, utkomst) 

Produktionsmätningar  pa  nätverksnivå utförs  England  och i ätta delstater i 
 USA. I Europa  finns det ingen marknad för sprickmätningar och det saknas 

konkurrens. Automatiska sprickmätningsinstrument har  en  tillräckligt hög 
kvalitet för Vägförvaltningens behov,  men  variabler borde utvecklas och an-
passas  till  finska förhållanden, 

Mätningsprogrammmen  borde planeras centralt, för att sprickdata från  de 
 olika regionerna skall vara jämförbara. Sprickmätningarna borde utföras 

samtidigt som jämnhets- och spårmätningarna. 

Utredningen rekommenderar att Vägförvaltningen övergar frän visuell 
sprickmätning  till  automatiska mätmetoder. 
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SUMMARY 

The Finnish Road Administration  (Finnra)  has been conducting crack meas-
urement on the paved road network since the 1980's. The measurement 
method has been semiautomatic visual inventory but it does not meet the 
current quality demands for crack data. This report presents existing auto-
matic crack measurement systems and how they could fit  Finnra's  needs at 
network, project and object level.  Finnra  needs a crack variable that is pre-
cise and repeatable. 

Automatic crack measurement has been done for production measurements 
about 5 years. The technology has been developed and there exists a clear 
trend:  

•  from analogue to digital technology  
•  from matrix cameras to line scanning cameras  
•  pixel size is going down toward 1 x 1 mm  
•  in the future laser technology with 3D information will replace the 2D 

picture technology 

Crack variables currently depend on the measurement method but the trend 
is to find general variables that are possible to measure with different in-
struments. This international work is beginning and  Finnra  should participate 
in these projects. 

The automatic crack measuring contains 2 main subsystems:  
•  Measuring principle and the instrumentation (type of camera, resolu-

tion, picture size)  
•  Automated image analysis system (parameters, acquisition, quality) 

England and eight DOT agencies in USA are using automatic crack meas-
urement systems. At this moment in Europe there is no measurement mar -
ket or competition for this type of measurements. The quality of these meas-
uring instruments meets the requirements of  Finnra,  but the variables must 
be developed according to the Finnish circumstances. 

The planning of crack measurements should be done centrally and the crack 
measurements should be done during the summer period at the same time 
with roughness and rutting measurements. 

This study recommends that  Finnra  changes the crack measurement 
method from visual measurement to automatic crack measurement.  



ESIPUHE 

Käytettävä vauriomittausmenetelmä määrää  sen,  millaista vauriotietoa  on 
 mandollista saada toiminnansuunnittelun  ja  -ohjauksen käyttöön. Nykyiselle 

silmämääräisesti tehtävälle vaurioinventoinnille etsitään tämän selvityksen 
avulla uusia vaihtoehtoja. Selvityksessä tarkastellaan myös vauriotiedon eri 
käyttökohteita  ja  mandollisuuksia soveltaa olemassa olevien automaattisten 
vauriomittausmenetelmien tuottamia tuloksia näihin tarpeisiin. 

Tämä selvitys  on  tehty osana Väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjelmaa 
(VOH), jossa  se  kuuluu "Päällystettyjen teiden vaurio-  ja kantavuusmittaus

-ten  kehittäminen" projektikokonaisuuteen. Selvityksen projektiryhmään ovat 
kuuluneet: 

Tuomas Toivonen 	Tiehallinto, puheenjohtaja 
Ismo Iso-Heiniemi 	Tiehallinto 
Pertti Virtala 	 Tiehallinto 

Selvityksen  on  laatinut  100 Gen  Oy:ssä  DI  Juha Aijö.  

Helsinki  joulukuu  2004 

Tiehallinto 
Keskushallinto 
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TAU  STAA 

PAALLYSTETTYJEN  TEIDEN VAURIOMITTAUS  

I  TAUSTAA 

Tienhallinto  on inventoinut päällystettyjen  teiden vaurioita  1980  luvun lopusta 
lähtien. Vakiintuneena menetelmänä  on  käytetty visuaalista inventointia, jos-
sa hitaasti ajavan auton kuljettaja luettelee havaitsemansa päällystevauriot 
työtoverilleen, joka tallentaa havainnot kannettavalle tietokoneelle. Tietokone 

 on  liitetty auton matkamittariin, joten tulosten pituusmittaus  ja tierekiste-
riosoitteen  määrittäminen yhdistetään inventointiin automaattisesti. 

Tällainen inventointimenetelmä ei saavuta vauriotiedolta tarvittavia laatuvaa-
timuksia,  on  hankala toteuttaa sekä maksaa paljon. Tämän selvityksen tar-
koituksena  on: 

•  Esittää nykyisin saatavilla olevien automaattisten päällysteiden vau-
riomittausmenetelmät  ja  niiden ominaisuudet 

•  Arvioida saavutettavissa oleva laatutaso 
•  Selvittää Tiehallinnon käyttömandollisuudet uudelle, automaattisesti 

mitatulle vauriotiedolle 
•  Esittää suosituksia uuden mittausmenetelmän käyttöönottamiselle 

Vauriomittausmenetelmiä  on  viimeisen  20  vuoden aikana kehitetty useissa 
yhteyksissä sekä Suomessa että muualla. Tulokset ovat olleet useimmiten 
pettymyksiä, mutta muutamia laitteistoja käytetään hankekohtaisissa  inven-
toinneissa  sekä tieverkkomittauksissa  mm.  Englannissa  ja  USA:ssa. Tämän 
selvitys painottuu verkkotason vauriomittausten toteuttamisen, koska  sen 

 osalta automatisoinnin hyödyt ovat merkittäviä nykytekniikallakin. Mittauksen 
automatisointi  on  monen tekijän  summa  ja  mandollisia teknisiä ratkaisupe-
rusteita vauriotiedon tuottamiseen  on  kaksi vaihtoehtoa, lasereihin perustuva 
korkeusmittausmenetelmä  ja  kameroiden kaksiulotteisten kuvien keräysme-
netelmät. Kerätyn tiedon automatisoitu tulkinta muodostaa omat valmistaja-
kohtaiset ratkaisunsa.  

1990—luvun lopussa Tiehallinto tutki  ja  rahoitti aktiivisesti eri mandollisuuksia 
uuden vauriomittausmenetelmän toteuttamiseen. Tämän vuoksi  sillä  on 

 mandollisuus arvioida eri menetelmiä monipuolisesti sekä tarkastella niiden 
teknistä toteutusta, tehtyjä valintoja, tehokkuutta, tarkkuutta sekä tuotanto- 
mittausten laatua. 
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VAU  RIO  ITUM  IN EN 

2 VAURIOITUMINEN 

Vaurioituminen  on  merkki tien kestoiän loppumisesta  tai  alimitoitetusta  ra-
kenteesta ilmasto-  tai  kuormitusrasituksen  suhteen.  Jos  vaurioita ei korjata, 
ne kasvavat pituutta  ja  leveyttä sekä niiden määrä lisääntyy. Jossain vai-
heessa ne alkavat muodostua verkkohalkeamiksi. Halkeamista pääsevä vesi 
heikentää rakennetta edelleen  ja  erityisesti rakenteeseen kulkeutuva tiesuo-
la pitää rakennetta kosteana  ja  nopeuttaa kiviaineksen hienonemista  ja  siten 
altistumista routimiseen. 

Kun  raskas  ajoneuvo ajaa epätasaisen kohdan yli, aiheuttaa ajoneuvon 
 massan  heijaaminen tienpinnalle  epätasaisen kuormituksen. Tämä puoles-

taan nopeuttaa päällysteen rappeutumista, lisää epätasaisuutta. Jatkuva 
epätasaisuuden lisääntyminen merkitsee samalla tien kantavuuden heikke-
nemistä. Tämä prosessi  on  sitä nopeampi, mitä pienempi lähtökantavuus  on. 

 Tämän johdosta huonosti kantaville teille pitäisi asettaa tiukemmat tasai-
suusvaatimukset kuin teille, joilla  on  hyvä kantavuus. Jatkuvien mittausten 
avulla pyritään seuraamaan rappeutumisen asteittaista lisääntymistä, jotta 
korjaustoimenpiteisiin osataan ryhtyä oikeaan aikaan.  

2.1 Vauriotyypeistä  

Vaurioita luokitellaan usealla tavalla. Yksinkertaisimmillaan vauriotyyppi 
määritetään  sen  mukaan miten ne sijaitsevat tien pinnalla: 

Poikkihalkeamat  kulkevat usein  koko  tien leveyden poikki. Ne aiheutu-
vat päällysteen kutistumisesta  tai  pohjarakenteen painumista.  Nopeat 
lämpötilan muutokset aiheuttavat päällysteen kutistumisen eli poikki- 
halkeamat eivät ole ensisijaisesti liikennekuormituksen aiheuttamia 
mutta kuormitus pahentaa niitä nopeasti. Muita poikkihalkeamia ovat 
heijastehalkeamat sekä epätasaisien routanousun aiheuttamat hal-
keamat. 

Pituushalkeamat  voivat aiheutua nopean lämpötilan laskun johdosta 
kun päällysteen sideaine  on  kovettunut. Myös heijaste  ja  routanousun 

 aiheuttamat halkeamat voivat olla pituussuuntaisia.  

Tien  kulkusuunnassa v/not  halkeamat ovat yleensä epätasaisen routa- 
nousun  tai  rumpujen  ja  kaapelikaivantojen  aiheuttamia. 

Ajourissa  raskaan liikenteen aiheuttamat pituushalkeamat muuttuvat 
nopeasti  verkkohalkeamiksi.  Ne syntyvät kun päällystekerros ei enää 
kestä liikenteen dynaamista  ja  toistuvaa kuormitusta. Kun ne sijaitse-
vat ajourissa  on se  selvä merkki rakenteen elinkaaren loppumisesta, 
riittämättömästi suunnitellusta rakenteesta, rakenteen vesi-  ja  routa-
herkästä materiaaleista puutteellisesta kuivatuksesta ja/tai liian jäykäs

-tä  asfalttikerroksesta  suhteessa muuhun rakenteeseen. 

Toinen luokittelutapa perustuu vaurioiden syntytavan tunnistamiseen eli: 
Ilmastonperäiset vauriot 
Rakenteesta johtuvat vauriot, joihin kuuluvat  mm.  heijastevauriot. 
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Ongelmana tässä lähestymistavassa pidetään niiden vuorovaikutuksen ole-
massaoloa, ilmaston  ja  liikenteen kuormitus kiihdyttävät yhdessä tien raken-
teen rappeutumista. 

Ilmastoperäiset routavauriot  ilmenevät yleensä laajoina halkeamina  koko 
 tien alueella. Tierakenteen sisältämä vesi laajenee jäätyessään. Mitä suu-

rempia routanousut ovat, sitä epätasaisempia ne yleensä myös ovat. Epäta-
sainen routanousu aiheuttaa päällysteen rikkoutumista sekä rakennekerros

-ten  pysyviä muodonmuutoksia  ja  sekoittumista.  Roudan sulaessa tien  ra
-kennekerrokset  tilapäisesti pehmenevät  ja  niiden kyky vastustaa liikenne- 

rasitusta heikkenee. Edellä kuvatun väsymisvaurioitumisen nopeutumisen 
lisäksi rakenteiden pysyvät muodonmuutokset lisääntyvät liikenteen vaiku-
tuksesta. Päällysteen vaurioituessa  se  ei enää toimi kuormituksia jakavana 
jäykkänä laattana. Tällöin liikennekuormituksen aiheuttamat jännitykset  ja 

 muodonmuutokset tierakenteessa  ja  pohjamaassa  kasvavat. Rakenteen 
samalla heikentyessä siihen tunkeutuvan  veden  vaikutuksesta yhä suurempi 

 osa  muodonmuutoksista  jää  pysyviksi. 

Rasitusvauriot (Väsymis-)  ovat rakenteel lisia vaurioita, jotka syntyvät pitkän 
ajan dynaamisen kuormituksen seurauksena. Toisaalta päällyste voi vaurioi-
tua yhdenkin liian suuren kuormituksen seurauksena. Rakenteelliset vauriot 
esiintyvät ajourassa  tai  sen  välittämässä läheisyydessä. Ajouran keskellä  tai 

 reunalla oleva pituushalkeama syntyy kun raskaan liikenteen aiheuttama  ye
-tojännitys päällystekerroksen alareunalla  ylittää rakenteen keston. 

Jokainen sidottu kerros elää omaa elämäänsä liikenteen kuormittaessa pääl-
lystettä. Väsymisestä johtuva vaurioituminen alkaa päällysteen alareunan 
hiushalkeilusta  ja  etenee  koko  sidotun kerroksen läpi. Tätä mallia käytetään 
mitoitettaessa asfalttikerroksen kuormituskestävyyttä.  Jos  alapuolinen  sidot-
tu kerros  on  valmiiksi halkeillut (eli menettänyt kuormituskesto-ominai-
suutensa) heijastuvat vanhat halkeamat nopeasti uudenkin sidotun kerrok-
sen läpi. 

Päällysteen halkeama  voi alkaa myös pinnasta. Tällaisen vaurioitumisen 
syynä pidetään renkaan  ja  tienpinnan  välistä suurta pintapainetta. Tätä vau-
rioitumista kiihdyttää vanha  ja  kovettunut päällysteen sideaine. 

Tienreunan  pettämistä kuvataan yleensä erikseen reunapainumina/hal-
keamina. Pituussuuntainen halkeama kulkee reunan suuntaisesti  ja  aiheutuu 
reunan puutteellisesta kantavuudesta.  Jos  raskas  ajoneuvo kapealla tiellä 
ajaa lähellä reunaa, tien rakenne ei kestä kuormitusta  ja  syntyy reunahal-
keamia. Muita syitä voi olla puutteellinen tiivistys, liian jyrkät luiskat  ja  voi-
makkaat routanousut. 

Vauriot voivat myös aiheutua rakentamisen aikaisista virheistä, käytetään 
liian heikkoja materiaaleja, riittämätöntä kunnossapitoa  tai  suunnittelun vir-
heitä. Riittämätön työnaikainen tiivistys  tai  liian kuuma asfalttimassa aiheut-
tavat vaurioita päällysteeseen. Päällyste vaurioituu myös  mm.  asfalttimassan 
lajittumisen  seurauksena  ja  pintaan ilmestyy reikiä, pakkaskatkoja  ja pur

-kaumia.  

Suhteellisen suora  ja  pitkä halkeama päällysteen sauman kohdalla aiheutuu 
usein rakentamisen aikaisista virheistä, huonosta siirtymäkiilasta kanden ra- 
kenteen välissä  tai  huonosta päällystesaumasta. Saumat ovat päällysteen 
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heikoimpia osia  ja  siten ne murtuvat helposti sauman kohdasta esimerkiksi 
lämpötilan vaihdellessa. Paljaana pidettävillä teillä maa routaantuu syvem-
mältä tien keskiosasta kuin reunoilta.  Jos  tien materiaali  on  sellaista, että  se 

 routii,  tien keskusta nousee  ja  sauma  aukeaa talvella. 

Päällystystyön  aikaisia halkeamia syntyy,  jos  liian kylmää asfalttimassa jyrä-
tään. Tällöin tiivistäminen murtaa liian jäykän päällystekerroksen. 

Kunnossapitotyöt  saattavat aiheuttaa muutoksia tien rakenteeseen. Joka 
kerta kun päällyste avataan, tehdään muutoksia rakennekerroksiin  ja  siten 
mandollisten rakennevaurioiden riski lisääntyy esimerkiksi huonon tiivistämi

-sen  myötä. Samoin korjauskohdan sauma  on  muuta päällystettä heikompi 
kohta.  

2.2  Vaurioiden kehittymisen teorioita  

Asfalttimassan sideaine  määrää suuren osan päällysteen ominaisuuksista. 
Sideaineen käyttäytymiseen vaikuttaa hyvin paljon lämpötila  ja  kuormituksen 
kesto. Korkeassa lämpötilassa (esim. erämaaolosuhteissa)  tai  pitkäaikaises-
sa kuormituksessa  (raskas  paikallaan oleva kuorma -auto)  bitumi  käyttäytyy 
kuin viskoosinen neste. Tämän seurauksena esimerkiksi päällyste voi urau-
tua kuumana kesäpäivänä muutaman raskaan auton vaikutuksesta, Ilmaston 

 ja  kuormituksen vaikutukset kiihdyttävät päällysteen vaurioitumista. 

Matalissa lämpötiloissa, esimerkiksi talvella, lyhytaikaisissa kuormituksissa 
(suuret nopeudet) bitumi käyttäytyy elastisesti eli  se  palautuu alkuperäiseen 
muotoonsa. Bitumi muuttuu kuitenkin helposti rikkoutuvaksi kun lämpötila 
laskee sideaineen kestämän lämpötilan alapuolelle. Päällysteen sisälle 
muodostuu jännityksiä, kun bitumi menee kasaan  ja sen  liikkuminen  on  rajoi-
tettu. Kun päällysteen ollessa tällaisessa tilassa, sitä rasitetaan suurilla  tai 

 usein toistuvilla kuormilla, syntyy vaurioita. Jälleen ilmaston  ja  liikenteen yh-
teisvaikutus aiheuttaa  ja  kiihdyttää vaurioitumista. 

Päällysteen  väsyminen  on  seurausta jatkuvan liikennekuorman kumulatiivi-
sesta rasituksesta.  Se  aiheuttaa päällysteen rikkoutumisen eli vaurioitumi

-sen.  Väsymistä  on  yritetty kuvata ainakin kandella lähestymistavalla:  
1. elinkaari-  eli empiirinen malli  
2. mekanistinen  eli murtumisen  tai  vaurioitumisen  mekanismeja kuvaa-

va mallia. 

Päällystettä vaurioittavia liikennekuormitukseen  liittyviä muuttujia ovat: 
akselikuorma 
akselityyppi 
akseleiden  etäisyys 
renkaan tyyppi 
epätasainen kuorman jakautuminen 
renga  spa me  
jousituksen  tyyppi 
dynaamisen epätasaisuuden aiheuttamat pyöräkuormat 
liikenteen nopeuden vaikutus kuormitukseen 
kuormituksen jakautuminen leveyssuunnassa 
kuormituskertojen  lukumäärä 



Päällystettyjen  teiden  vauriomittauksen  kehittäminen 	 1 5  
VAU  RIO  ITU  MINE N  

Tärkeimpiä  ympäristöolosuhteisiin  vaikuttavia tekijöitä ovat: 
lämpötila 
sadanta  I  imeytyminen  
pohjaveden taso  
veden virtausolosuhteet  
kosteus  
ultra -violetti säteily  

Ihannetapauksissa  rappeutumista kuvaavat mallit ottaisivat nämä kaikki teki-
jät huomioon, mutta yleensä malleihin  sisällytetään  ainoastaan muutamia 
muuttujia. Tähän  on  monia syitä, kuten ei tunneta muuttujien vaikutusta rap-
peutumiseen  tai  muuttujat ovat vaikeita mitata. Monissa tapauksissa  on  vai-
kea saada mallissa tarvittavia tietoja materiaalien ominaisuuksista.  

Vauriomallit  tehdään yleensä  kaksiosaisina,  ennustetaan aikaa  vaurion  syn-
tyyn  ja sen  jälkeen vaurioiden kehittymistä erikseen. 

Yleisin tapa käsitellä vaurioiden syntymistä perustuu  päällystesuunnittelussa 
 käytettyyn  visko-elastiseen  teoriaan  (OffreII/Huang  1993),  jonka mukaan 
 päällystekerroksen alapinnan vetojännitykset  ylittävät materiaalin kestävyy-

den  ja alapintaan  syntyy halkeamia. 

Uudemman  teorian  mukaan  kova päällystekerros  voi toimia  palkin  tapaan, 
jolloin renkaan aiheuttama  pintajännitys  synnyttää halkeamia  päällysteker-
roksen yläpintaan. 

LTPP  tutkimuksen yhteydessä  on  Yhdysvalloissa tuotettu malleja, jotka ku-
vaavat vaurioiden syntyä. 

Kun vaurio  on  syntynyt  päällysteeseen,  se  laajenee  materiaalissa  tapah-
tuvien liikkeiden myötä. Pitkällä aikavälillä  päällystekerroksen  liikkumista ai-
heuttavat vuodenaikojen  ja  vuorokauden eri aikojen välillä tapahtuvat muu-
tokset lämpötilassa, joita korostaa  kosteusvaihtelut.  Toistuvat liikenteen 
kuormituksen aiheuttamat liikkeet ovat suurin syy  Iyhytvaikutteisiin  päällyste- 
kerroksen  liikkelsiin.  Näiden liikkeiden aallonpituus, suunta  ja sykli  sekä 

 päällysteen alapuolisten  kerrosten käyttäytyminen vaikuttavat  päällystevau
-noiden muodostumisen  paikaan,  suuntaan  ja  suuruuteen  (Offrell  I  Tredrea 

1986).  

Vaurioiden kehitystä  on mallinnettu  Ruotsin  LTPP  projektin  yhteydessä 
 IOffrell, Djärf  1997), EU:n PARIS  projektissa,  1999  sekä  HDM-4  työssä 

 1997.  

Edellä mainittujen projektien mallit perustuvat empiiriseen  vauriotiedon  kehit-
tymiseen. Tämän vuoksi niissä  on  joitain  tiedostettuja  puutteita, kuten riippu-
vuus ympäristöstä, yksi  rakennekerros, kiihdytetty  testi  tai vain  muutamia 

 materiaalivaihtoehtoja.  Näitä malleja kehitetään liittämällä niihin  mekanisti
-sen teorian  osia, mutta niiltä puuttuvat vielä  uskottavat  perusteet.  
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3  VAURIOTIEDON  KÄYTTÖ  

3.1  Tiehallinnon  käyttötarpeet vauriotiedolle 

Vaurioiden kuvaamisessa käytetyt muuttujat ovat riippuvaisia käytetystä  mit-
tausmenetelmästä.  Tällä hetkellä  mittausmenetelmät  ovat  leimautuneet  hy-
vin voimakkaasti  laitevalmistajiin,  mutta pyrkimyksenä  on  kehittää  vau-
riomuuttujia,  jotka olisivat riippumattomia laitteista. Toinen  kehitystrendi  on, 

 että  vauriokuvien (raakadatan)  tuottaminen pyritään erottamaan  kuvatulkin-
nasta  ja vauriomuuttujien  määrittelystä. Näin voidaan hallita paremmin tie-
don laatuun  ja hyödyntämiseen  liittyvät tekijät.  Kuntomuuttujan  valintaan vai-
kuttavat:  

•  Tiedon tuottaminen, mitä kerätään  ja  millainen  on  laatu (esimerkiksi 
vaurioiden sijainti, luokittelu  vakavuusasteen  tai  muodon mukaan 

 määrätieto, toistettavuus  tai kohdistuvuus) 
•  Tiedon käyttö, mitä siitä tehdään  (kuntojakaumat,  vertailuja eri vuosi- 

ne välillä,  priorisoiminen  tai  tavoitteiden  asetanta) 
•  Tiedon hyödyntäminen, miten  mittaustuloksista  saadaan hyötyä (en-

nustaminen,  vaurioitumisen  syiden määrittäminen  tai  tieverkon kes-
tokyvyn arviointi).  

Vauriotiedon  käyttöä  ja  hyödyntämistä  Tiehallinnossa  voidaan kuvata kol-
men  tarkastelutason  avulla. Ne ovat tieverkko-, ohjelmointi-  ja hanketaso, 

 jolloin viimeksi mainittuun liittyy oleellisesti  hankintamenettelyt  sekä kohde- 
suunnittelu. Teiden  vaurioituminen  on  oire tien rakenteessa tapahtuvista 
muutoksista, jotka  hoitamattomina  aiheuttavat  huomattaviakin  lisäkustan-
nuksia sekä  tieinvestoinnin  arvon suhteen että  kuljetustaloudellisuuteen 

 (esimerkiksi  rikkoutuneen  tien vuoksi asetettavat rajoitukset).  

Tieverkkotasolla vauriotietoa  käytetään  vauriotilanteen  yleiskuvan luomi-
seen.  Vauriotiedon  käyttöön liittyvät kysymykset liittyvät voimakkaasti vaurio- 
tiedon  hyödyntämisnäkökulmaan,  kuten 

Mikä  on  tieverkon tämänhetkinen  kestokyky?  
Miten  vauriotilanne  muuttuu? 
Mistä syystä  vauriotilanne  muuttuu  (ilmasto/kuormitus)?  
Miten  vauriotietoa  kannattaa käyttää  tulosohjauksessa?  

Tämä ei ole mandollista nykyisin  inventointimenetelmän  mukaan toimittaes-
sa. Tarvittaisiin  muuttuja,  joka olisi toistettava, alueellisesti samalla tavalla 
kuvaava sekä jonka  ikäkäyttäytymistä  voisi ennustaa kohtuullisen hyvin.  

Ohjelmointitasolla vauriotietoa  käytetään  ratkaistaessa  kohteiden sijoitta-
mista  toimenpideohjelmiin  ja  päätettäessä  kiireellisyysjärjestyksestä.  Varsin-
kin alemmalla  tieverkolla päällystevauriot  ovat merkittävä kriteeri toimenpide- 
ajan  ja  tyypin valinnassa.  Vauriomittaustuloksia  verrataan eri  tieosilta  ja  tar-
vittaessa tutkitaan millaisia  vauriotyyppejä  tiellä  on  ollut.  

Vauriotyyppien  perusteella arvioidaan arvioida mandollista kantavuus- 
puutetta sekä tehdä karkeaa  toimenpidevalintaa  periaatteella: 

pitkät leveät  - routaongelma 
poikkikatkot - rakenneongelma 
verkkohalkeamat - kantavuusongelma 
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Nykyisestä inventointituloksesta puuttuu tieto vaurion sijainnista ajoradalla, 
tieto, joka helpottaisi päättelyä vaurioitumisen syistä. Inventoinnin alueelliset 
erot eivät ohjelmoinnissa korostu. koska käsitellään yhden, yleensä tutun 
alueen vauriotietoja. Nykyisen vauriomuuttujan ennustemallit aiheuttavat 
joskus ongelmia ohjelmoinnissa. 

Hanketasolla vauriotietoa  haluttaisiin käyttää suunnitteluun  ja  toimenpideva
-linnan kysymyksiin: 

•  Missä  ja  mitä pitäisi tehdä? 
•  Miten pitkä  osa  tiestöstä  pitäisi korjata? 
•  Miten vauriot sijaitsevat tien poikkileikkauksessa? 
•  Miten paljon  100 m  matkalla  on  vaurioita? 

Vauriotieto  pitää pystyä yhdistämään sekä kantavuuden, epätasaisuuden  ja 
 kaltevuuden muutos -tiedon kanssa. Vauriokartoitus voidaan tehdä valituista 

kohteista erikseen suunnittelun vaatimalla tarkkuudella, mutta automatisoin-
nm yhteydessä pitää pyrkiä luomaan mandollisuus mitatun tiedon tarkallekin 
käytölle. Vaurioitumisnopeudet valituille muuttujille olisivat hyödyllisiä muut-
tujia suunnittelussakin, mutta niiden määrittämiseen tarvitaan muutaman 
vuoden historiatieto sekä kehitystyötä. 

Tyypillisiä suunnitteluun lähtötietoja ovat  "Crack Map"  tulosteet,  video  ja  yk-
sityiskohtainen vauriokartoitus. 

Hankinnassa toimitaan uuden hankintastrategian mukaan. Tarkoituksena 
 on  ottaa käyttöön kandenlaisia urakoita,  SR  eli suunnittele  ja  rakenna  ja 

 SRYH  eli suunnittele. rakenna, ylläpidä  ja  hoida. Vauriotietoa voitaisiin käyt-
tää näissä urakkamuodoissa toimenpidesuunnittelun lähtötietoja  ja  osana 
toiminnallisia laatuvaatimuksia.  Vauriotietoa haluttaisiin hyödyntää kysymällä 
urakoitsijoilta vauriomäärän tavoitearviota esimerkiksi  7  vuoden päähän, jol-
loin eri tarjousten toimenpidevaihtoehtojen kustannuseroja voitaisiin arvot-
taa. Tällä hetkellä tuollaisen ennusteen tarkkuus  on  erittäin huono. 

Laatuvaatimuksissa  voitaisiin seurata tiettyjä vauriotyyppejä (esimerkiksi le-
veitä halkeamia)  ja  verrata tien vaurioitumisen kehitystä tavoitearvoihin  ja 

 käyttää vauriomääriä arvonvähennysten perusteena. Kustannusriskiä ei ny-
kyisen vauriotiedon perusteella voida taloudellisesti siirtää urakoitsijalle, 
koska sovittavat muuttujat tulisi olla hyvin tunnettuja, mittaustilanteesta riip-
pumattomia  ja  loogisesti käyttäytyviä. 
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1— hentointi  —Mittaus - - 

ETL  

Tuottaminen 
	

Käyttö 	Hyödyntäminen  

Kuva  1. Inventoinnin  ja  mittaamisen ero toisiinsa verrattuna  näkökulmien  mukaan 
tarkasteltuna.  

Vauriotiedon  tuottaminen  inventoimalla  on  hidasta, yksitoikkoista  ja  vaarallis-
ta työtä. Mittaaminen liikenteen nopeudella  palvelutasomittausten  tapaan 
parantaa selvästi itse tiedon tuottamiseen liittyviä rutiineja.  inventoidun vau-
riotiedon  sisältö  ja  käyttö ovat vakiintuneet. Samoin  tiedonkäsittelyyn  liittyvät 
rutiinit ovat valmiina.  Inventoidun  tiedon  käytettävyyttä  heikentävät kuitenkin 

 sen  laatupuutteet,  kuten huono  toistettavuus  ja  vertailukelpoisuus  sekä van-
hentunut määrittely.  Mitatun  tiedon  käytettävyyden  paremmuus perustuu 
edellä mainittujen tekijöiden parempaan  hallittavuuteen  ja  mandollisuuteen 
käsitellä kerättyä tietoa tarpeen mukaan.  Inventoitua  tietoa ei voida tehok-
kaasti hyödyntää  ja  ennustemallien  tekeminen  on  käytännössä mandotonta. 
Kun uuden mittausmenetelmän tulokset saadaan  sovitettua toiminnanohja-
uksen  tarpeisiin voidaan  vauriotiedosta  saatavaa hyötyä lisätä huomattavasti 
(kuvan  katkoviiva). 

Tiehallinto  käyttää  päällysteiden vauriotietoa  useassa  toiminnansuunnittelun 
 vaiheessa. Nykyisen  vauriotiedon  laatu  on  rajoittanut  ja  vaikeuttanut suuresti 
 vauriotiedon  nykyistä käyttöä  ja  hyödyntämistä.  Vauriotiedolle  asetettuja uu-

sia vaatimuksia (esimerkiksi  hankintamenettelyn  tarpeet) ei inventointiin pe-
rustuvalla tiedolla pystytä toteuttamaan vaan tarvitaan laadultaan nykyistä 
parempaa, mitattua  vauriotietoa.  

Työn yhteydessä  on  keskusteltu myös  vauriotiedon  käytöstä luopumisesta, 
mutta asiantuntijat haluavat käyttää  vauriotietoa  omassa päätöksen

-teossaan. Vauriotieto  koetaan mielekkääksi  kuntomuuttujaksi  ja  sitä käytet-
täisiin nykyistä enemmänkin,  jos  käytettävissä olevien muuttujien laatu  ja  si-
sältö saataisiin kehitettyä nykyistä tarkoituksenmukaiseksi. 

Seuraavissa kappaleissa  on  lueteltu  vauriotiedon  erilaisia  vaurioista  tarvitta-
via tietoja,  käyttökohteita  ja  odotettavissa olevaa hyötyä. Jotta eri osapuolet 
pystyvät toimimaan oikein käytettävissä olevan tiedon kanssa, kaikista  vau

-noihin liittyvistä tiedoista tulee esittää laatuun (miten luotettavaa rekisterissä 
oleva tieto  on  eli virheiden määrä suhteessa  koko  tietoaineistoon)  ja sen 

 tarkkuuteen (miten hyvin  ko.  tieto kuvaa haluttua asiaa, esimerkiksi sijainti 
tiellä kuvaa  100  %  tarkkuudella havaitun  vaurion  etäisyyttä  reunaviivasta) 

 liittyvät ominaisuudet.  

100 
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50 
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nustuksen  laatuun vaikuttaa sekä mittauksen toteutuksen menettelytavat, 
 mittaustyön  laatu että  mittausohjelman  toteutus. Hyvän ennusteen avulla 

voidaan ohjata  mittausohjelmia,  mutta sellaisen aikaansaaminen  on  useiden 
vuosien määrätietoisen  laatutyön  tulosta.  

Tulosohjauksen  tavoitteita arvioitaessa tarvitaan yhtenäinen  tietopohja  al u
-eellisista  eroista, jotta tarvittavia painotuksia voidaan asettaa oikein. 

Hankinnassa voitaisiin  vaurioitumista  käyttää suunnittelun  avuna,  jos sen 
 hankinta voitaisiin toteuttaa objektiivisesti  ja  valittavan  muuttujalle  voitaisiin 

tehdä  ennustemallit.  

Yhteenveto edellisestä  on  kerätty seuraavaan  taulukkoon luokiteltuina  tiedon 
tyypin mukaan eri  suunnittelutasoilta.  

Taulukko  1.  Arvio  inventoinnin  ja  automaattisen mittauksen tiedon tasosta  vauriotie
-don  tyypin mukaan  (x on  olemassa,  (x)  käyttö ongelmallista, tyhjä mer-

kitsee ei mandollista). 

Tiedon 	Nykyinen 	Autom. 
Vauriotiedon  tarve 	 tyyppi 	 inventointi 	mittaus  2004  Kehitystarve 
Verkkotaso _____________ __________ __________ 

x  Toistettavissa  oleva muuttuja Tuottaminen  x 
Tasapuolinen mittaustulos Tuottaminen ____________  x x 
Vauriojakaumat _________  Käyttö  x x  ____________ 
Vauriotilanteen  muutos Käyttö  x x  
Vaurioiden aiheutumissyyt Hyödyntaminen ___________ x -  x  

x Tieverkon kestokyvyn arviointi Hyödyntäminen ___________ -  

-  

___________  
Vaunotieto tulosohjauksessa  Hyödyntäminen ____________ x 
Ennustettava muuttuja  Hyödyntäminen ___________ x 
Ohjelmointitaso _____________ ___________ ___________ ____________ 
Toistettavissa  oleva muuttuja Tuottaminen ___________  x  ____________ 

x  Vauriotyyppien määritys  Tuottaminen  x (x) 
Vaurioiden vakavuusaste Tuottaminen  x (x) x  
Pienet vauriot Tuottaminen  (x) ___________  x 
Vauriomäärät  Käyttö  x 

x 
x  
x 

-.  
x  Kohteiden valinta Käyttö  

Vaurioiden aiheutumissyyt Hyödyntäminen  (x) x x 
Ennustettava muuttuja  Hyödyntäminen  __________ ____________  x  
Hanketaso _____________ __________ ___________ _________ 
Vauriotyyppien määritys  Tuottaminen  (x) (x) x  
Vaurioiden vakavuusaste Tuottaminen  (x) (x) x  
Pienet vauriot Tuottaminen __________ ___________  x  
Sijainti tiellä  ja  paikantaminen  Tuottaminen ___________  x ___________ 
Vauriokartta  Käyttö __________  x  ____________ 
Suunnittelukriteerinä  käyttö Hyödyntäminen  ____________ _____________  x 
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3.2  Vauriomuuttujat  

Tässä kappaleessa esitetään käyttöön otettuja vauriomuuttujia sekä niiden 
valintoihin vaikuttaneita perusteita. Muuttujia määritetään tarpeiden mukaan, 
ne voivat kuvata yleisellä tasolla vaurioitumistilannetta  tai  yksityiskohtaisesti 
tiettyä ominaisuutta  tai  ilmiötä. Yksiselitteistä vauriomuuttujaa ei ole olemas-
sa, mutta tarkoitukseensa sopivia muuttujia vai valita olemassa olevien jou-
kosta. Useat organisaatiot ovat luoneet omaa käyttötarkoitustaan varten 
yleispäteviä manuaaleja, kuten AASHTO, SHARP/LTPP tutkimus sekä 
ASTM. 

Käyttöönotettavien vauriomuuttujien  tulisi kuvata haluttavaa asiaa mandol-
lisimman hyvin. Jotta käyttäjät voisivat luottaa valittuihin vauriomuuttujiin, 
niiden seuranta, testaaminen  ja  kehittäminen tulee sisällyttää uuden menet-
telytavan käyttöönottoon  ja siirtymäkauteen.  

Kun valitaan vauriomittausmenetelmää  tai  vaurioita kuvaavia tunnuslukuja, 
joudutaan etsimään tasapainoa "oikeiden havaintojen"  ja  hyväksyttyjen "vää-
rien havaintojen' määrän kanssa. "Väärät havainnot" aiheutuvat mittausme-
netelmästä, kuvatulkinnan oletuksista, mitattavan kohteen päällysteen laa-
dusta  ja  vaurioiden tyypistä. 

Mittalaitetta  arvioitaessa  ja  valittaessa tarvitaan testejä, joiden avulla näh-
dään valitun "tosimitan"  ja mittalaitteen  tuloksen välinen ero. Tämän testaa-
mista kutsutaan  kohdistuvuuden  arvioimiseksi  (trueness, accuracy tai bias).  
Huolellisella koesuunnittelulla kohdistuvuutta voidaan tutkia  ja sertifloida.  Eu-
roopassa TRL tekee koeradallaan tällaista testausta  Highway  Agency'lle, 

 Bast  Saksassa sekä VTI Ruotsissa ovat myös tehneet  ja  suunnitelleet vas-
taavanlaisia testejä. Näiden testien perusteella  on  mandollista suunnitella  ja 

 määrittää vauriomuuttujat esittämään päällysteen vaurioitumista, koska  tun
-nuslukujen  yhteys mittalaitteiden keräämiin havaintoihin tiedetään. 

Yleensä vauriomuuttujaa määritettäessä pyritään tasoon, jolla automaattisen 
laitteen luotettavasti tunnistamat vauriot ovat varmasti olemassa päällys - 
teessä  (näin  on  menetelty esimerkiksi Englannissa HA:n projektissa). Tällöin 
jätetään tallentamatta •'ehkä vaurioituneet", koska talletettavan tiedon laatu- 
vaatimus  on  asetettu korkealle. 

Automaattisten mittalaitteiden perusominaisuuksiin kuuluu kerättyjen tietojen 
piirtäminen tieosoitteeseen liitetyksi vauriokartaksi  ("Crack Map").  Sen  avulla 
nähdään, mitkä havainnot  on  pystytty keräämään  ja  tallentamaan jatko- 
käsittelyä varten. Kuvassa  2  olevassa vauriokartassa raakadataa  on  luokitel-
tu edelleen vakavuusasteen  ja vauriotyypin  mukaan käyttämällä värejä  ja 

 symboleja (poikkihalkeama esitetään viivana tietyn paalun kohdalla, vihreä 
väri,  jos halkeaman  keskimääräinen leveys  on  ollut  alle  6 mm,  punainen  jos 

 yli  20 mm).  
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Kuva  2. Vauriokartta  voidaan tuottaa kaikkien mittausmenetelmien avulla, kuvassa 
GlEn -tulostus vuoden  1998 testistä. 
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3.2.1 Vauriosumma  

Nykyisin Tiehallinnon käyttämä vauriosumma -muuttujalla  on  merkittävä rooli 
ylläpidon tavoitteena käytetyssä ns. KTA (Kuntotavoitteet auttavat tiet) 
tunnusluvussa. Suuruusluokaltaan vauriot näyttelevät huomattavaa osaa 
KTA tavoitteen tiepituudessa. Kesäkuun  2003  tilanteessa "kuntotavoitteen 
alittavia teitä oli noin  5 500 km,  joista vaurioituneita  1 700 km  (ura  700 km, 

 tasaisuus  2 200 km  ja  kantavuus  1 600km) 

X<=5,0 	 X<=50 
18,0% 	 95,0% 

8% 	i:i  

6% 

0% - 
0 	20 	40 	60 	80 	100  

Vauriojakauma,  m2  (ADT  1500-6000)  

Kuva  3. Vauriosumman  jakauma  kestopääl/ysteverko/la. KVL  1500-6000,  joulukuu 
 2003.  

Kuvissa  3  ja  4 on  esitetty vauriosumman nykytilanne kestopäällysteverkolla 
KVL  1500-6000  ja kevytpäällysteverkolla KVL alle  350.  Keskimääräinen 
vauriosumma oli kestopäällysteverkolla  17 m 2 ja 95 %:lla  teistä  on  vaurioita 

 alle  50 m 2 .  Vastaavat luvut kevytpäällysteverkolla ovat  46 m 2 ja 178 m 2 .  Vau-
riot muodostuvat ongelmaksi vähäliikenteisillä kevytpäällysteteillä, missä 
toimenpiteitä tehdään harvoin. 
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Kuva  4. Vauriosumman  jaka urna kevytpäällysteverkolla, KVL alle  350,  joulukuu 
 2003.  

Nykyisessä inventoinnissa kerätään  koko ajoradalta  seuraavat  vauriotyypit: 
- Poikkihalkeamat (pakkaskatkot, kapeat/leveät poikkihalkeamat) 
- Pituushalkeamat (kapea/leveä) 
- Päällystesaumahalkeamat 
- Verkkohalkeamat 
-  Reiät  ja purkaumat 

Vauriosumma  lasketaan summaamalla  100 m  matkalla  rekisteröltyjen vau-
riotyyppien  pituuden  tai pinta-alan  kertoimilla  painotettu  tulo.  

Tähän menetelmään liittyvät ongelmat ovat peräisin inhimillisistä tekijöistä eli 
 mittaajien silmämääräisestä  arvioinnista. Toisaalta mikään laite ei ole niin 

tarkka kuin ihmisen silmä mutta yksitoikkoinen  ja  samalla jatkuvaa tarkkuutta 
vaativa  pitkäkestoinen inventointi  ei sovi  tieverkkotason  tiedon  keruume-
netelmäksi.  Erityisesti visuaalisen mittauksen heikko tarkkuus  ja toistetta-
vuus  aiheuttavat eri alueiden tulosten erilaisuuden, vaikka mittauksen  yhteis-
mitallisuutta  on yritettykin  parantaa.  

PVI  mittaus vaatii  motivoituneita  ja  ammattitaitoisia  mittaajia,  joiden löytymi-
nen  on  tullut  nykyisessä organisaatiossa erittäin vaikeaksi.  Mittaajien  turval-
lisuus  on  myös  riskitekijä,  hitaasti etenevä  mittausajoneuvo  on liikennevirran 

 tiellä  ja  mittauksissa tapahtuu usein "läheltä piti" tilanteita 

Kuvassa  5a on  tulos vaurioinventoinnin toistomittauksista,  missä kontrolli- 
ryhmä  (vertailuryhmä)  on  käynyt  mittaamassa  kevään  tuotantomittauskohtei

-ta.  Jos tarkastelemme  esimerkiksi  kontrolliryhmän  VS  tulosta  50 m 2 ,  jonkin 
verran  vaurioitunutta  kohdetta,  on tuotantomittauksissa  samalla  kohteelle 

 saatu arvoja  20 m 2  ja  150 m 2  välillä. Vähän  vaurioituneissa  kohteissa,  10 m, 
 vastaava  tuloshaitari  on 0 m 2  ja  100 m 2  välillä,  Tuotantomittausten vau- 
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riosumma-arvoihin tuleekin suhtautua varauksella  ja  noin  +1- 30 % virhemar-
ginaalilla. 
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Kuva  5. a, b  Vauriosumman tuotantolaatu  ja kontrollimittaus  sekä  vauriosumman 
totstomittauksen tuotantolaatu  verrattuna tasaisuus  ja uramittausten 
tuotantolaatuun).  

Kuvassa  5b on  esitetty toistomittausten laatua laskemalla kanden mittauk-
sen suhteellinen erotus kaikista havainnoista. Tasaisuuden  ja  urasyvyyden 

 mittauksissa kanden mittauksen suhteellinen ero  on  huomattavasti parempi 
kuin vauriosumman osalta. 

Suuri virhemarginaali puolestaan aiheuttaa ongelmia tulostavoitteissa käytet-
tyjen  raja-arvojen (esimerkiksi  60 m 2 ja 140 m 2 )  kanssa. Tällöin mittaustulok

-set 40-80 m2  ja  vastaavasti  100-180 m 2  voivat olla rajan yli  tai  ali. Tämän 
virheen kustannusvaikutuksia Tiehallinnon toiminnassa  on  mandollista tutkia 
laadunhallinnassa käytettyjen menettelytapojen avulla. Tästä  on  esitetty esi-
merkkilaskelma kappaleessa  5.5 "Cost of Poor Quality". 

Poikkileikkaustietona  piirit pitävät vaurioinventointia käyttökelpoisena yleis- 
tietona piirin tiestön vauriotilasta  ja sen  kehityksestä. Piirien erilainen  mit

-tauskäytäntö  aiheuttaa vaikeuksia tiedon hyväksikäytölle  koko  maan tasolla. 
Kun tarkastellaan piirien vauriomittaussuoritteita viimeisen kymmenen vuo-
den ajalta  (kuva  7)  voidaan todeta, että mittausmäärät ovat pysyneet  koko 

 maan tasolla vakiona. noin  25 %  verkosta. Piirikohtaiset vaihtelut ovat ol-
leetkin liian suuria, jotta alueita voitaisiin arvioida laadultaan yhtenäisen tie-
don perusteella. 

Ennuste heikentää vuosittaisen vauriojakauman laatua, Piiri, joka ei ole mi-
tannut edellisenä vuotena saa kuntorekisteristä vauriojakaumaksi ennusteel

-la korjatun vauriosumman,  joka  on inventointiakin huonompilaatuinen  tulos. 
 Tulostavoitteena vauriosummaa  on  erittäin vaikeaa käyttää, koska seuraa-

van vuoden tuloksen arviointi riippuu hyvin paljolti piirin mittausohjelmasta  ja 
 vaurioitumistilanteesta.  Lisääntyvien mittausten vaikutus piirin kuntojakau-

maan saattaa olla hyvinkin suuri  ja  arvaamaton.  
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Kuva  6.  Vuosittaiset  vauriosumman mittausmäärät piireittäin  suhteutettuna piirin 
 tie  verkon  koko  pituuteen. 

Kuvan mittausmäärien vaihtelua ei voi perustella mitenkään, erityisesti kun 
yleisenä tavoitteena  on  aikaansaada mittausten avulla tasapuolinen  kuva  
tieverkon  vauriotilanteesta. Mittausmäärät  ja  kohteiden  va/innan per/aatteet 

 tulee määrittää keskitetysti  ja  samoin perustein kaikille  pi/reile. 

Vauriosumman  ennustaminen  

Vauriosummalle  on  laadittu ennustemalli,  jota  käytetään kuntorekisterin tie-
tojen ajan tasalla pitämiseksi.  J05  tiellä ei ole tehty edellisenä vuonna  mit-
tausta, viimeksi mitattu arvoa korjataan ennusteen mukaisesti. Käytössä 
olevien ennustemallien oikeellisuutta  on  esitetty kuvassa  7,  missä ennusteen 
mukaista vauriosumman arvoa  on  verrattu mitattuun arvoon. 

Vaurioennusteen oletuskehitys  toimenpiteen jälkeen seuraavaan mittauk-
seen saakka  on: 

AB  ja PAB  teillä  2 m2/v  ja  SOP  teillä  6 m2/v  

Ennuste koostuu kandesta osasta, mitatusta vauriosummasta (vauriom)  ja 
 kehitysennusteesta  yhden vuoden vauriolisäykselle (vauriokehityse). Ennus-

tettavien vuosien määrä annetaan kaavassa muuttujan  ikäe  avulla. 

vaurioe =  va ur/om + (ikäe * vauriokehityse) 

Kehitysennuste  on  periaatteessa nykyinen vauriomäärä jaettuna päällysteen 
iällä. Tätä rajoitetaan annettuihin maksimiarvoille eri päällystetyyppien mu-
kaan. 

vauriokehityse = vauriom/ikä 

Maksimikehitys =  8 m2/v (AB), 31 m2/v (PAB), 40 m 2/v (SOP  

Kuvan mukaan malli aliarvioi pienien vauriosummien kehitystä (ennustevirhe 
 on  pääosin negatiivinen)  ja  vastaavasti malli yliarvioi suuria vauriosummia. 

Muutos tapahtuu noin  80 m 2  kohdalla, koska malli  on  päätetty kalibroida mie-
lenkiintoisimmaksi koetun vauriomäärän kohdalle. Vauriosumma  on  alle 

 50 m2  80 % tieverkosta  eli ennuste aliarvio vauriosumman kasvua suurim-
malla osalla tieverkkoa. 
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On  arvioitu, että vauriotiedon laatu heikkenee noin  15 %  vuodessa käytettä-
essä ennustemallia. Tämä merkitsee, että  mallin  avulla ei pystytä ennusta-
maan vauriomuutosta kuntorekisterikäyttöä varten kuin  1-2  kertaa (vuotta). 

Vaurioennuste  vs.  PVI -mittaus  2001 

60 
0 

40 	- 	- 	- 	 -  
G  ENNUSTEV IRHE KA  

0 	40 	80 	120 	160  

Ennustettu  vauriosumma (m 2/lOOm)  

Kuva  7.  Nykyisen vauriosumman ennustemallin virhe vuodelta  2001 

32.2 AASHTO, Standard Practice for Quantifying Cracks in As-
phalt Pavement Surface 

"Standard Practice for Quantifying Cracks in Asphalt Pavement Surface", 
AASHTO Designation PP44-00 /AASHTO/ on  vuonna  2001  USA:ssa valmis-
tunut suositus yhtenäiselle vaurioiden määrittämiselle. Tämän tavoitteena  on 

 ollut kattaa menettelytavat, jotka määrittävät asfalttipäällysteiden vaurioitu-
misen ajourassa sekä  sen  ulkopuolella. Yksityiskohtaisia määrittelyitä ei teh-
dä laitekohtaisesti, vaan kaikki laitteet, joiden avulla voidaan kerätä vaurioi-
den määrä oheisten määrittelyiden mukaisesti, voidaan hyväksyä mittalait-
teeksi. Kunkin laitteen tarkkuus (kohdistuvuus) tulee pystyä osoittamaan  tes-
tien avulla. 

Vaurion  määrittäminen  ja  arviointi 
Yleiset ohjeet - Kunkin osavaltion tielaitoksen tulee määrittää tutkittavien 
ajoratojen suunnat  ja  sijainnit  tarpeensa mukaan. Seuraavat ohjeet suositta

-vat vähimmäisvaatimuksia  pitkän aikavälin mittausten yhteneväisyyden ta-
kaamiseksi. 

Tutkittavan alueen leveys  on 2.5 m,  vaihtoehtoisesti  3.6 m  (koko  kaistan le-
veys) Yksiajorataisilla teillä mitataan  vain  toinen ajorata yhteen suuntaan. 
Kullakin mittauskerralla mitataan samaan suuntaan samaa ajorataa. 

Vaurion  määrittely  ja  tyypit - Vaurio  on "epäjatkumo" paallysteen  pinnalla, 
joka  on  vähintään  1 mm  leveä  ja  25mm  pitkä (tässä vaikuttaa  US  mitat;  1/25 
in  ja  1 in).  Vauriot voivat olla pitkittäis-, poikittais-  tai  toisissaan kiinni olevia 
halkeamia (verkko). Tämän määrittelyn tarkoituksena  on  erotella kuormituk-
sesta johtuvat vauriot ilmasto-  ja  muista syistä aiheutuvista vaurioista. 
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Tässä tarkasteltu vaurioitumisen lisääntyminen ajourissa (verrattuna ajourien 
ulkopuolella oleviin vaurioihin) oletetaan kuormituksesta johtuvaksi vaurioi-
tumiseksi. Ajourien ulkopuolella olevan vaurioitumisen oletetaan aiheutuvan 
muista syistä kuin kuormituksesta, 

Paikattuja  halkeamia ei kerätä manuaalisissa menettelytavoissa. Automaat-
tiset laitteet eivät kerää yli  25 mm  leveitä päällysteen epäjatkumia. 

Vaurioitumisen  arviointi  tyypeittäin. 
Ajourien  vauriot määritetään kuvassa  1  esitetyltä  alueelta: 

-  Molemmista ajourista (sisä  ja  ulko): 
- Ajourien  välissä olevien vaurioiden määrittely 
- Ajourien  ulkopuolella olevien vaurioiden määrittely  on  analysoitavissa 
tienpitäjän  tarpeen mukaan. 

Vaurioiden luokitus vakavuuden mukaan  on  seuraava: 
Luokka  1:  Halkeamat <= 3mm  (1/8 in)  
Luokka  2:  Halkeamat  3  - =  6 mm  
Luokka  3:  Halkeamat >  6 mm.  

Vaurioiden määrä määritetään kussakin luokassa halkeamien pituutena tie-
tyllä  pinta -alalla  (mIm2).  Tämä määritetään kullekin ajoradan  osa-alueelle 
(ajourat, ajourien väli  ja  muut alueet).  
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Adjacent Lane  

Usual lane width  3.6rn  

Kuva  8. Ajoradan  jakaminen  eri osiin  AASHTOn  standardin  mukaan,  WP = ajoura.  

Kommentteja 
Vaurioiden määrittäminen sijainnin mukaan (ajourassa, ajourien välissä  ja 

 muualla)  on  suositeltavaa.  3  ja  6 mm  halkeamaleveydet leveysluokkina  ovat 
teknisesti saavutettavissa, mutta Suomen oloissa  6 mm on  turhan  pieni  (en- 
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tinenkin  raja on 20 mm).  Hyvää  on  edelleen harkinta muuttujasta, joka kuvaa 
vaurioitumisen lisääntymistä  ja  vakavuutta (ajouran vauriot - ajouran välissä 
olevat vauriot  I  leveysluokka).  

3.2.3  ASTM  Crack Protocol  

ASTM  standardit sisältävät myös yksityiskohtaisen määrittelyn eri vauriotyy-
peille  ja  niiden vakavuusasteen määrityksille. Muutamat USA:n tielaitokset 
käyttävät niitä toiminnanohjauksessaan. Vastaavanlaisen manuaalin  on  teh-
nyt myös USArmyCorps  of Engineers.  

Ohjeita voi pitää liiankin yksityiskohtaisina  ja  sopimattomina  automaattiseen 
mittaukseen. Vaurioiden määrityksen perusteokseksi ASTM manuaali sopii 
perusteellisuutensa vuoksi hyvin.  

3.2.4 Unified Crack Index,  UCI 

UCI  on Bill  Pattersonin  (World Bank)  ehdotus yksinkertaiseksi vaurioindek-
siksi. Siinä vaurioituneen päällysteen  pinta-ala suhteutetaan tarkasteltavan 
tienosan  pinta -alaan, yksikkönä %.  Se  ei ole toistaiseksi yleisessä käytössä 
mutta  on  suositeltava muuttuja tarkempaa tutustumista varten.  

Tulos  on  yksinkertainen muuttuja erilaisia mittaus-  ja  analyysityökaluja  var-
ten. 

Toinen vaihtoehto  on  laskea Vaurioindeksi tarkemmin lisäämällä siihen: 
• Laajuus suhteessa päällysteen  pinta -alaan (%) + 
•  Keskimääräinen vaurioleveys (vakavuusaste) 
•  Vaurioiden yhteenlaskettu pituus vaurioituneella tarkastelualueella 

 (10 m tai  lOOm) 
• Vauriotyyppi määritettynä  sen  mukaan miten halkeama näkyy (verk-

ko-, poikittais- jne.) 
• 	Sijainti ajoradalla.  

Cl  =  Laajuus  x  Leveys  x  Yhteenlaskettu pituus  

Vauriotyypeittäin ajoradan eri osilla  

3.2.5 Highway Agency,  Englanti  

Inventoinnin  tuloksista määritetään jokaiselle halkeamalle seuraavat tekijät: 
• 	alkupiste, tieosoitteen mukaan 

etäisyys keskilinjasta 
pituus 

• 	suunta 

RAV  laitteen tulosten hyväksynnän kriteeriksi määritettiin vaurioituneeksi 
määritetty  pinta-alue mitatulta tieltä. Vaurioitunut  pinta -alue määritetään 

 500 mm x 500 mm  ruutuina  3 m  leveydeltä. Ruutu määritetään vaurioitu-
neeksi,  jos sen  alueella  on  havaittu vaurio, muussa tapauksessa ruutu  on 

 vaurioton.  Tällä tavalla lasketaan kunkin  50 m  mittaisen tieosan vaurioitunut 
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pinta-ala,  jota  verrataan manuaalisesti inventoituun tulokseen  sen  jälkeen 
kun tulokset  on  normalisoitu  keskiarvojen suhteen. 

Vauriomuuttuja  (Crack Indices from  TRACS) 
Inventoitu vauriotieto  tuotetaan Englannissa vauriokarttoina, joista määrite-
tään vaurioituneiden  500x500 mm  ruutujen  osuus mitatusta pituudesta  50 m 

 välein. 

Automaattisen vauriomittauksen tuloksia pidetään kuitenkin lupaavina  ja  uu-
sia vauriomuuttuja-määrityksiä tehdään tienpitäjien kanssa. Nykyisin tuloste-
taan myös vaurioltuneiden ruutujen määrä  10 m  matkalta erikseen ajourista 

 ja  niiden ulkopuolelta. Vaihteluiden pienentämiseksi lasketaan liukuvaa kes-
kiarvoa  50 m  vauriomäärälle.  

3.2.6  Saksa 

Saksassa liittohallinnon vastuulla olevalta tieverkolta (Bundesfernstrassen) 
kerätään järjestelmällisesti vauriotietoa.  Se  kerätään videokuvauksen avulla 

 ja  inventointi  tehdään tällä hetkellä käsin videonauhojen perusteella 

Kestopäällysteteiltä  kerätään neljää vauriomuuttujaa kestopäällysteteiltä: 
Verkkohalkeamien osuus  100 m  matkalla (%) 
Pituus-  ja  poikkihalkeamien  pituus  (m)  
Paikkausten  osuus  100 m  matkalla (%) 
Pintaan nousseen sideaineen osuus  100 m  matkalla (%) 

Näistä kaksi ensimmäistä ovat Suomen käytännön kannalta mielenkiintoisia. 
Vaurioiden absoluuttiset määrät muunnetaan kuntoarvoiksi asteikolla  1-5. 

 Näitä kuntoarvoja verrataan sitten muihin kuntomuuttujiin priorisointia  ja  toi-
menpidesuunnittelua varten  /Bast.  
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4  PÄÄLLYSTEVAURIOIDEN  AUTOMAATTINEN 
MITTAAMINEN  

Vauriomittauksen automatisoiminen  muodostuu useasta osasta jotka vaikut-
tavat toisiinsa. Siirryttäessä uuteen menetelmään pitää valinta tehdä erik-
seen  mittalaitteen  ja  automaattisesti kerätyn  vauriotiedon  käsittelyn välillä. 

 Mittalaitteen mittausperiaate  vaikuttaa  kuvankäsittelyn  mandollisuuksiin, lait-
teen  hintaan  ja tarjoajien  lukumäärään. Toisaalta kaikilla laitteilla voidaan 
tuottaa samoja  tulosteita (vauriokartta)  ja  muuttujia  (vaurioituneen  tien 
osuus) siihen rajaan asti, missä laitteen  ja  sovellusten tekninen suorituskyky 
loppuu. 

Yleisiä vaatimuksia automaattiselle  päällystevaurioiden  mittaamiselle ovat:  
•  Mittauksen tulee tapahtua normaalin tieliikenteen nopeudella eli noin 

 70-80 km/h (20  m/s =  72 km/h).  
• Mittausleveys  yli  3 m  
• Mittausjärjestelmän  kapasiteetti mandollistaa  verkkotasonmittaukset 
• Päällystetyypit  ja päällysteiden  erilaiset  pintakarkeudet,  jotka vaikeut- 

tavat vaurioiden tunnistamista. tulee tunnistaa  ja  ottaa huomioon au- 
tomaattisesti  kuvatulkinnassa 

•  Vaurioiden sijainti  kaistalla  sekä niiden  "vakavuusaste"  tulee pystyä 
luo  kitte  lem aa  n  

•  Mittaus  on  toistettava 

Informaation hyöty 

Tiedon käsittely 

Mitta usme nete  I mä  

Ajoneuvo  /  väline 

Mittalaite, 
instrumentounti 

speriaate  

Kuva  9. Mittausjärjestelmän  osat.  Jokainen valinta vaikuttaa lopputulokseen  ja vau-
riotiedon  hyvä ksikä ytöstä saata vaan hyötyyn. 
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4.1  Mittaamisen periaatteet 

Yleisin lähestymistapa automaattiselle vaurioiden mittaamiselle lähtee tien 
 pinnan  kuvaamisesta.  Kuvat  voivat olla valo-,  video- tai  digitaalisia  kuvia, 

oleellista  on,  että tien  pinta  saadaan dokumentoitua  ja  siinä näkyvät vauriot 
kerätään käsittelemällä näitä kuvia tavalla  tai  toisella. 

Toinen periaate  on  soveltaa tasaisuusmittauksessa käytettyä profiilin kor-
keuden mittausmenetelmää laserkameroiden avulla myös vaurioiden havait-
semiseen.  Laser  -tekniikan avulla tien  pinnan  korkeusvaihtelut  voidaan mita-
ta tarkasti,  jos  halkeama  on  olemassa eikä  se  ole esimerkiksi täynnä hiek-
kaa. Vaurioiden tapauksesta mittaustietoa tarvitaan huomattavasti enemmän 
kuin pituussuuntaista profiilia laskettaessa, joten laskentakapasiteetti onkin 
edelleen keskeinen laitteiden kehitystä hidastava tekijä. 

Kehityssuuntauksena  on  erottaa hyvin selvästi kuvan tuottaminen  ja  kuvatul-
kinnasta.  Tällöin  on  mandollista käyttää eri toimittajia tiestön kuvaamiseen  ja 

 tuotettujen kuvien laatu  on  helpommin tarkistettavissa  ja  mitattavissa kuin 
kuvatulkinnan jälkeen tuotetut vauriomuuttujat. Samalla kuvatulkinnan kehit-
tyessä uusilla ohjelmaversioilla voidaan tulkita vanhat päällystekuvat uudes-
taan  (mm.  LTPP:n  periaatteita).  

4.2  Mittaamiseen liittyvä tekniikka 

Mittaamiseen liittyvää tekniikkaa esitetään tässä selvityksessä yleisellä ta-
solla. Tarkoituksena  on  tutustuttaa lukija olemassa oleviin mandollisuuksiin, 
jotta erilaisia laitteita  ja  kokoonpanoja  olisi mandollista tutkia  ja  vertailla.  Mit

-talaitteen  instrumentit  ja  niiden yhteensovittaminen muodostavat yhden ko-
konaisuuden, jotka alkavat olla vakiintuneita eri toimittajien valmiita ratkaisu-
ja. Signaalien tulkinta  ja  muokkaaminen raakadataksi liittyy laitevalmistajien 
ratkaisuihin  ja  osaamiseen. Raakadatan käsittely  ja  kuvatulkinta  on  työvaihe, 
joka  on  kehitysvaiheessa. Asiakkaiden tarvitsemien tulosten muokkaus  ja 

 määrittely muovautuu asiakkaan tarpeista, paikallisista olosuhteista  ja  siirty-
mäkauden kokemuksista lopulliseen muotoonsa otettaessa uusi mittausme-
netelmä käyttöön.  

4.2.1  Kuva,  kaksiulotteinen harmaasävykuva  

Kuva  muodostetaan nykyisissä järjestelmissä usealla eri tavalla hyväksikäyt-
täen sekä analogista että digitaalista kuvanmuodostamista. Kameroilla tal-
lennetaan ruutu, joka  on  kuvaushetkellä  kameran alla.  Kun  auto  liikkuu 
eteenpäin, otetaan seuraava  kuva.  Saadut  kuvat  yhdistetään  ja  näin saa-
daan käyttöön yhtenäinen  pinta  tarkasteltavasta päällysteestä.  

Tällä hetkellä ensisijainen mielenkiintomme kohdistuu digitaalitekniikkaan, 
koska  sen  myötä yksi kuvankäsittelyn työvaihe  jää  pois eli  analogisen  video- 
kuvan digitoiminen. Toisaalta analoginen tekniikka tekee mandolliseksi  koko 

 raakadata  -aineiston tallentam  isen ja  uudelleenkäsittelyn. 

Digitaalinen  kuva  voidaan muodostaa joko perinteisen  COD  kennon  avulla 
 tai  viivakameralla.  Erona näillä  on,  että CCD kenno muodostuu matriisista 

esim,  1024x1024  kuvapistettä  ja  vastaava viivakamera  on 1x1024  kuvapis- 
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tettä.  Molemmilla kameroilla  on  tällöin yhtä leveä  kuva-ala, mutta viivakame
-ran  lukeminen  on  nopeampaa. Tämän vuoksi niitä voidaan lukea  10 000  ker-

taa sekunnissa eli ajettaessa  20  m/s  (72  km/t)  yhden kuvapisteen sisältö tu-
lee  20 000  mm/s  jaettuna  10 000  kerralla/s  eli  2 mm  matkalta. Vastaavalla 
tavalla lasketaan poikkisuunnassa yhden kuvapisteen saama informaatio 
(kuvattava ala jaettuna kuvapisteiden lukumäärällä poikkisuunnassa). 

Kamerakennojen  tekninen kehitys  on  tällä hetkellä nopeaa. Vauriomittauk
-sen  osalta kiinnostuksen kohteena  on  kennojen kuvapisteiden  määrä suh-

teessa niiden lukemisen nopeuteen. 

Kehitystrendinä  tällä hetkellä  on  siirtyminen analogisesta tekniikasta digitaa-
liseen sekä digitaalisista matriisikameroista digitaalisiin viivakameroihin.  

4.2.2  Valaistus  

Kuvatulkinnan  olosuhteiden vakioimiseksi päällyste pitää valaista keinote-
koisesti.  Jos  vauriomittarissa  ei ole valaistusta, mittalaite ei kelpaa tuotanto- 
olosuhteisiin. Valaistus voidaan toteuttaa monella tavalla, oleellista  on,  että 

 se on  riittävä  ja  järjestelmä käyttää" omaa valoaan". 

Autossa kirkkaan valaistuksen järjestäminen asettaa kovia vaatimuksia 
sähköjärjestelmälle. Tämän vuoksi usein käytetään ns. stroboskooppista 
valoa, jolloin valon välähdys  on  synkronoitu  kameran  sulkimen  toimintaan, 
esim.  10 000  kertaa sekunnissa. 

Valaisin  tyyppi voi olla kaasupurkauslamppuja, halogeeneja  tai  lasereita,  joil-
la pystytään vielä säätämään (koodaamaan) lasereiden käyttämä aallonpi-
tuus halutulle tasolle  ja  syklille  

Onnistunut, homogeeninen valaistus  on  vaikea toteuttaa halutulle  3-4 m  mit
-tausleveydelle.  Tämä  on  osaltaan viemässä kehitystä digitaalisten viivaka-

meroiden valintaa matriisikameroiden tilalla.  

4.2.3 Laser,  kolmiulotteinen  korkeusmittaus 

Vauriomittauksessa  käytetään mieluummin ns. viivalasereita, jotka poikkea-
vat IRI mittauksessa käytetyistä pistelasereista. Viivalasereissa  laser  valo 
hajotetaan  prisman  avulla viivaksi  ja  mittaus tehdään ns. kolmiomittausperi-
aatteen (sama kuin IRI mittauksessa) avulla digitaalisen  kameran  ccd  ken - 
noilta. Kehittyneemmissä lasereissa viiva voidaan jakaa edelleen useam-
maksi tasoksi  ja  niiden avulla voidaan automaattisesti kompensoida auton 
heilumisen aiheuttamat korkeusvaihtelut, kuten kuvassa  10  esitetyssä GIE:n 

 laser-kamera  -moduulissa 
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ser  planes 

Inspected 
surface 

Sensor field 
of view  

Kuva  10.  Vi/valaserit  ja kameramoduuli, GIE:N  Bin's  -mittalaite tuottaa kolme prof/il/a 
samanaikaisesti aikaisesti yhdellä laser/I/a. 

Videokuvaukseen  verrattuna  laserkameran kennolta  ei lueta kuvapisteen  vä-
riarvoa  vaan sijainti tyyliin  1 tai 0. Kuvapisteet,  joihin laservalo  on  heijastunut 
kertovat kohteen etäisyyden  0.1 mm  tarkkuudella. Tällä tavoin  kameran  "lu-
keminen" voidaan tehdä nopeammin. 

Yleisesti ottaen lasereihin perustuvaa tekniikkaa pidetään toistaiseksi vai-
keana  ja  kalliina mutta lupaavana kehityksen kohteena olevana tekniikkana. 

Viidessä vuodessa tapahtunutta teknistä kehitystä voidaan arvioida GIE:n 
vuonna  1998  käyttämän  ja  nyt kehitteillä olevan laitteen välillä.  1998 GIE:n 

 laite käsitteli  11 cm  välein  3.6 m poikkileikkauksen 3.5 mm x 2 mm kuvapis
-teitä. Suunnitteilla olevassa versiossa päästään raakatiedon keruussa  3 cm 

 välein  3.6 m  profiilin  1 mm x 1 mm kuvapiste  tarkkuuteen. Tehokkuuden pa-
rannus  on  noin  20 kertainen. 

4.2.4  Instrumentointi, laitteet  

Mittalaitteen instrumentoinniksi  kutsutaan työvaihetta, jossa laitteiston eri 
komponentit asennetaan paikoilleen  ja Iiitetään  yhdessä toimivaksi kokonai-
suudeksi. Koska asennus tapahtuu liikkuvaan autoon  ja tieolosuhteisiin  käy-
tetyt laitteet  ja  komponentit altistuvat koviin olosuhteisiin, kuten tärinään, 
suuriin lämpötilan vaihteluihin  ja korroosioon.  Samoin sähköntuotanto  ja sen 

 kulutus vaatii tasapainottamista valittujen ratkaisujen toteutuksen kanssa. 

Laitteiden  ja  ohjelmistojen yhteensovittamisen  (Machine-Machine Interface) 
on  kukin laitevalmistaja ratkaissut itse tehdyillä ohjelmistoilla. Samoin lait-
teen käyttöliittymät  ja  mittaamisen aikaisen laadunvalvonnan automatisointi 
vaihtelee toimittajan mukaan. Parhaita ratkaisuja voivat tarjota yritykset, joi-
den laitteita  on  käytetty tuotantomittauksissa. Raportit  ja  asiakkaille luovutet-
tavat tulosteet  on  hyvin pitkälti sovittavissa asiakaskohtaisesti. 

Mittalaitteen  toteutus tuotanto-olosuhteisiin voidaan tehdä hyvin  ja  ratkaisut 
kestävät pitkään huoltamalla laitteet säännöllisesti. Laitteistoja vertailtaessa 
tuleekin varoa "tutkimuskäyttöön" tehtyjä kertaluontoisia ratkaisuja, jotka  tu- 
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levat  aiheuttamaan vaikeuksia  tuotantokäytössä.  Jos  laitetta  on  käytetty tu-
hansia kilometrejä, kokoonpanon lastentaudit  on  korjattu verrattuna täysin 
uuteen  prototyyppilaitteeseen.  

4.3 Kuvatulkinta, algoritmit, ohjelmistot 

Kuvatulkinta  koostuu useasta vaiheesta, joista kukin vaihe voidaan tehdä 
paremmin  tai  huonommin  ja  tehdyt valinnat ovat nähtävissä  lopputulokses

-sa. Laitevalmistajat  joutuvat päättämään  suoritetaanko kuvatulkinta  autossa 
vai jälkikäteen  toimistolla  vai näiden yhdistelmänä.  Kuvatulkinnan ohjelmistot 

 ja  menetelmät ovat tällä hetkellä voimakkaan kehityksen kohteena, mutta 
 sen  painopiste ei ole  tiepäällysteissä  vaan  helpom  missa mittausolosuhteissa 

ja  suuremmilla  markkina -alueilla. 

Seuraavassa esitellään tyypillisen,  yksinkertaisimmissa konenäkösovelluk-
sissa  käytettävän  kuva-analyysiprosessin  eri vaiheita  (kuva  11).  Tässä yh-
teydessä oletetaan, että  analysoitava  näkymä  on kaksiulotteinen,  ilman  sy-
vyystietoa.  

Ensimmäisenä vaiheena  on  kuvan muodostaminen  [image acquisition]  (mit-
talaitteen  tuottama signaali)  kuvalähteellä,  esimerkiksi  video- tai viivakame

-raha. Kuvan analysointia voidaan monissa sovellutuksissa ratkaisevasti hel-
pottaa,  jos  valaistus  ja  muut  kuvausjärjestelyt  suunnitellaan huolella.  

Kuvanmuodostus  I 	Esikäsittely  

Segmentointi  

Sisällön muodostus 

Opetus  ->  Mallit  J-'  Sovitus 

Tunnistus 
Luokittelu  

Kuva  11.  Kuvankäsittelyn päävaiheet, 

Digitoidussa  kuvassa voi olla  sovellutuksesta  riippuen suuresti vaihteleva 
määrä  kuvapisteitä.  Tyypillisesti pisteitä  on 512x512  kappaletta. Useimmiten 
käsitellään  harmaasävykuvia,  joiden  sävyasteikko kvantisoidaan  esimerkiksi 

 256  tasoon. Vastaavasti taas  värikuvassa  käytetään yleensä pisteen värin 
määrittämiseen  3x256 kvantisointitasoa  eli  256  tasoa kutakin  värikompo-
nenttia  kohti  (vauriosovelluksissa  käytetään  harmaasävykuvia).  

Seuraavana vaiheena  on  kuvan esikäsittely, jossa  kuva  muokataan  digitaahi
-sen kuvankäsittelyn menetelmihlä  analyysin kannalta  edullisempaan  muo-

toon. Kuvaa voidaan esimerkiksi  normalisoida  siten, että valaistuksessa  ja 
 muissa  ympäristötekijöissä  tapahtuneet vaihtelut eivät vaikuta liikaa  lopputu- 
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lokseen.  Monesti kuvasta pyritään suodattamaan poIs kohinaa  tai  muita ana-
lyysiä häiritseviä sävyvaihteluja sekä korostamaan mielenkiinnon kohteina 
olevia piirteitä. Työvaiheita ovat häiriöiden poisto, normalisointi, piirteen ko-
rostus,  kameran  kalibrointi.  

Seuraavaksi  kuva segmentoidaan.  Tavoitteena  on  erottaa kohteet  ja  kohtei-
den  osat  toisistaan  ja  taustastaan. Segmentointiin käytetään yleisesti kahta 
vaihtoehtoista periaatetta: 

• aluepohjaisilla  menetelmillä  kuva  jaetaan harmaasävyltään, väriltään 
tms. ominaisuudeltaan homogeenisiin alueisiin 

• reunanilmaisussa  [edge detection]  kuvasta ilmaistaan jyrkkiä sävyn-
muutoskohtia eli alueiden reunoja. 

Yleensä segmentointi  on  kuva-analyysin kriittisimpiä vaiheita  ja  segmentoin-
timenetelmät  vaihtelevat sovellutuksesta riippuen. Huono segmentointi vai-
keuttaa analyysiä  ja  saattaa jopa tehdä  sen  mandottomaksi. Mandollisia 
menettelytapoja ovat lokaali, globaali  ja  dynaaminen kynnystys. 

Tämän jälkeen lasketaan  segmentoitujen alueiden, reunojen tms. ominai-
suuksia kuvaavia piirteitä, joiden perusteella erilaisia kohteita voidaan erot-
taa toisistaan, Tällaisia ominaisuuksia ovat  mm.  muoto, väri  ja  alueiden  pin

-tarakennetta  kuvaava tekstuuri. Monesti tunnistettava kohde muodostuu 
useasta segmentoidusta alueesta  tai  reunasegmentistä.  Tällöin kohteen ra-
kenteen kuvauksessa tarvitaan alueiden (reunojen) ominaisuuksien ohella 
myös tietoa alueiden (reunojen) keskinäisistä relaatloista. Rakenteen ku-
vaukseen käytetään usein semanttisia verkkoja, joiden solmut kuvaavat 
alueita (reunoja)  ja  linkit  niiden keskinäisiä riippuvuuksia. 

Muodostettuja  kuvauksia verrataan systeemille etukäteen opetettujen proto-
tyyppikohteiden  malleihin  ja  pyritään näin tunnistamaan kuvassa esiintyviä 
kohteita  tai  ilmaisemaan poikkeamia malleista. Yksinkertaisimmassa tapa-
uksessa kohteet voidaan riittävän tarkasti kuvata globaaleilla yksittäisten 
segmentoitujen alueiden muotoa tms. ominaisuutta kuvaavilla piirteillä, jol-
loin eri kohteet voidaan tunnistaa tilastollisen hahmontunnistuksen menetel-
millä. Yleensä kohteet koostuvat kuitenkin useasta alueesta  tai  reunaseg-
mentistä,  jolloin usein käytetään rakenteellista hahmontunnistusta, esimer-
kiksi semanttisten verkkojen sovitusta. Muita menetelmiä tunnistusta varten 
ovat hahmon tunnistus, syntaktinen  ja  statistinen, sumea  logiikka, hierarkki

-set  päätöksenteko- / luokitteluprosessit. 

Tulosten perusteella kerättyä vauriotietoa jalostetaan edelleen Tiehallinnon 
päätöksenteon tietotarpeen mukaan (verkkotasolla kuntotilanteen seuraami-
seen, hanketasolla toimenpidevalinnassa sekä hankinnassa laadunvalvon-
nan välineenä). Käytetyt muuttujat ovat erilaisia, kuhunkin erityistarkoituk

-seen  kehitettyjä, mutta perusta  on  sama, raakadatasta kuvankäsittelyn avul-
la jalostettu vauriotieto. 

Esimerkiksi PAVUE  ja  RAV  järjestelmät tuottavat tallentavat "raakadatana" 
jokaisesta tunnistetusta polygonista  40  tietoa, kuten pituus, leveys,  x  ja  y 

 koordinaatit,  pisteiden lukumäärät, leveys jne. Kuvassa  12 on  esimerkki 
apuohjelmasta, jonka avulla käsitellään edellä mainittua raakadataa. Oike-
anpuoleisessa ruudussa määritetään pyöräurien paikka ajokaistalla  ja  sa-
malla oikeanpuoleisessa ikkunassa saadaan vauriolden määrä tietolajeittain. 
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Kuvatulkinnassa  käytetyt asetukset ovat paljolti asiakaskohtaista käsityötä. 
Pyrkimyksenä  on  ohjata kuvatulkinnanparametrien valintaa muiden mittaus- 
tietojen, kuten päällysteen laatu  ja pintakarkeus,  avulla. Kullakin laitetoimitta

-jaha  on  oma käytäntö uuden asiakkaan tarpeiden huomioonottamiseen. 

Mittausjärjestelmiä  voidaan opettaa  ja  niiden laatua parantaa jatkuvan laa-
dunseurannan  ja  kehittämisen avulla. Vauriomuuttujien osalta onkin erityisen 
tärkeää varautua muutaman vuoden siirtymäkauteen  ja  uusien muuttujine 
testaamisen vaatimaan työhön, jotta uutta menetelmää opitaan käyttämään 

 ja  soveltamaan parhaalla mandollisella tavalla Tiehallinnon tarpeisiin. 

Kuva  12. Sove/lus vauriotiedon luokitteluun, PA VUE (SC C). 
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Kuvassa  13 on  esimerkki tiedonkäsittelyn eri vaiheista kaksiulotteisesta ku-
vasta tehtävälle kuvatulkinnalle. 

Vasemmanpuoleisin  ruutu  (a) on  kooste yhdistetyistä videokuvista. Tuosta 
lähtödatasta kuvankäsittelyn keinoin poimitaan tieto,  jota  kutsumme vaurio- 
tiedon "raakadataksi"  (b).  Tämä  on  lopputulos laitteiston  ja  ohjelmistojen 
erottelukyvystä  ja  se  osoittaa laitteiston kohdistuvuuden tarkkuuden. Seu-
raavassa ruudussa  (c)  raakadataa  luokitellaan vauriotyypeiksi, vaurioiden 
sijainti kaistalla määritellään sekä niiden pituudet lasketaan yhteen  ja  luoki-
tellaan leveyden mukaan. Apuna käytetään yksinkertaista koordinaatistoa, 
joka suhteutetaan raakadatan dimensioihin. Viimeisessä kuvassa  (d) on 

 esimerkki englantilaisten käyttämästä vauriomäärityksestä, jossa lasketaan 
vaurioituneiden ruutujen määrää suhteessa tiepituuteen.  

Kuva  13. Vauriotiedon  kerääminen videokuvasta, vaiheet  a, b, c  ja  d. Mittalaitteena 
PA VUE (SCC). 
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Kuvassa  on 14  vastaava esimerkki kuvantulkinnan vaiheista, kun mittalaite 
tuottaa kolmiulotteista korkeusmittaustietoa. 

Ruutu  (a) on laserkameroiden  kuvaama poikkiprofiili eli päällysteen  pinnan 
 korkeus saadaan tallennettua  1 mm  välein, Tätä korkeustietoa käsittelemällä 

saadaan "raakadata"  (b)  vaurioiden tunnistusta  ja luokittelua  varten. Loppu-
tulos voidaan esittää graafisesti  (C)  eri värien  ja  tunnusten avulla  tai tauluk

-kona haluttuina vauriotyyppeinä.  

I 	 TSIII.LOC  

Kuva  14. Vauriotiedon keraäminen korkeustiedon perust eel/a,  vaiheet  a, b  ja  C.  Mit-
talaitteena GlEn LaserViEW 

4.4  Toteutettuja laitteita 

Mittausten suorittajat toimivat myös järjestelmämyyjinä, jolloin eritavalla  pa-
ketoiduissa  tuotteissa  on samojakin  osia, esimerkkinä PAVUEn  ja RAV  lait-
teiden identtinen kuvatulkinta, jossa "raudan toimittaa" Englantilainen  OPP 

 Systems Inc  ja kuvatulkinnan  ruotsalainen OPO  Ab.  

Kaupalliseen tuotantoon Euroopassa ei ole päässyt kuin WDM  Inc.  Englan-
nissa. Muiden mittauspalvelua tuottavien yritysten kiinnostus automaattiseen 
vauriomittaukseen riippuu kysynnän suhteesta tarvittavaan investointiin. Ak-
tiivisin tässä suhteessa  on  ollut SCO:n RST, joka  on  tehnyt testejä PAVUEn 
mittalaitteella. Tieliikelaitos  on  myös ollut kiinnostunut automaattisen mitta- 
laitteen hankinnasta.  
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441  PAVUE,  Ruotsi,  SCC  Ab  

Valmistaja 	 RST-SCC  Ab,  Ruotsi,  VTI  
Myynnin  organisoituminen 	Mittausyritys, SCC:llä  oikeus päättää 

myynnin  organisoituminen  pohjoismaissa  
Yhteyshenkilöt 	 Thomas Wahiman,  TJ  Hakan Rask 
Valmistusmaa 	 Ruotsi 
Laitteen tyyppi 	 PAVUE 
Referenssit 	 Useita  palvelutasomittausten  urakoita sekä 

manuaalisia  vaurioinventointeja, testannut 
 laitetta  

Soc  osti  RST Swedenin  1997  ja  on  hoitanut Ruotsin  tielaitoksen tiestömit-
taukset  siitä lähtien. Teettävät itse omat  mittalaitteensa  ja  heidän  suunnitel-
missaan  on  hankkia  PAVUE  tyyppinen mittalaite siinä vaiheessa kun kysyn-
tä tekee investoinnin mandolliseksi. 

Kuvan  VTIn  omistamassa  mittalaitteessa  on  analogiset  kamerat  (televisioka-
meratekniikkaa)  jotka  tallentavat tiestömittaukset  videonauhoille.  Kuvatulkin

-ta  tehdään  toimistolla.  Uusi versio perustuu  digitaalisiin kameroihin. 

SOO:n  suunnitelmissa  on  liittää laitteisto  PTM  autoon  ja  suorittaa  vauriomit
-taus palvelutasomittausten  yhteydessä. Tällöin saavutettaisiin merkittäviä 

säästöjä mittausten  käyttökuluihin.  

Hinta-arvio  on kuvatulkintalaitteisto 200 000 euroa, kameralaitteisto 200 000 
euroa,  mittalaite  2-400 000 euroa.  Englantilainen  mittausurakoitsija Babtie 

 on  ostanut syksyllä  2003 PAVUE  tyyppisen  mittalaitteen OPQ:lta.  
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44.2  RAy,  Englanti,  WDM  Inc.  

Valmistaja 
Myynnin  organisoituminen 
Yhteyshenkilöt  
Val m  istusmaa 

 Laitteen tyyppi 
 Referen ssit  

WDM  limited  
Myyvät itse  
Chris Kennedy,  ChrisK@wdm.co.uk 

 Englanti  
RAV  
Highway Agency: n  tiestömittausurakka 

 2001-2005,  Kitka-  ja  tiestömittauksia.  ra-
kentanut kaksi laitetta omaan käyttöön. 

Pääasiassa  tiestömittauksia  tekevä perheyhtiö  (120  henkilöä).  Profiilit  mita-
taan tavallisella  laser  -tekniikalla, lisänä  Cambrigde  Parallel Processing Inc 

 toteuttama automaattinen  vaurioinventointi.  Menetelmä perustuu  digitaali
-seen  videokuvaan,  joka käsitellään reaaliajassa tilaajan  määrittelemien  tun
-nuslukujen  mukaan. Kameroiden  signaalia  ei  tallenneta.  ainoastaan kuvan- 

käsittelyn tuottama "raaka  data".  

WDM  tarjoaa  Campridge  Parallel Processing Inc  yhtiön kehittämää järjes-
telmää, joka liitetään muuhun  mittausjärjestelmään.  Rakentanut itselleen toi-
sen  RAV  tyyppisen ajoneuvon (ensimmäisen rakennettiin yhteistyössä  OPQ 

 Ab  kanssa). 

Hinta vuonna  2002  oli  vauriomittausjärjestelmän  osalta noin  400 000  euroa. 
Perusjärjestelmän  hinta  on  noin  400 000  euroa.  
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4.4.3  LaserViEW,  Kanada,  Gietech  Inc. 

Val m staj a  
Myynnin organisoituminen 
Yhteyshenkilö 
Valmistusmaa 
Laitteen tyyppi 
Referenssit 

GIE  Technologies Inc  
Myy  tai lisensioi  itse 
Liviu Bursanescu, Ibursanescu©gietech.com 

 Kanada  
Lase rVl EW  
Rakentanut  5  laitetta, useita mittausurakoita 

Tekninen ratkaisu perustuu edelleenkin edistykselliseen  laser - kameratek-
nologiaan  sekä rinnakkaislaskentaan. Tuloksena saadaan jatkuvia profiileja 
pituussuunnassa sekä poikkiprofiileja  3x1 1 cm  välein. Laitteen tarkkuus riit-
tää päällystevaurioiden automaattiseen havainnointiin normaalilla liikenne- 
nopeudella, pystysuuntainen erottelukyky  0.1 mm  ja kuvapisteen koko  on 
3x4 mm. 

Lasereiden  signaali käsitellään autossa reaaliaikaisesti. Vaurioiden luokittelu 
 ja  muuttujien laskenta tapahtuu toimistolla talletettujen havaintojen, raakada

-tan,  perusteella tilaajan kanssa sovittujen muuttujamäärittelyiden mukaan. 

GtE  sovittaa muuttujamäärityksensä tilaajan toivomuksiin testikohteiden 
avulla, joissa tilaajan osoittamat manuaaliset tulokset verrataan automaatti-
sesti mitattuun tulokseen. Niiltä osin kuin tulokset ylittävät sovitut  raja-arvot 
suoritetaan tarkempi analyysi erojen syistä perustuen digitaalisten kuvien 
tulkintaan. 

Laitteen hinta oli noin  900 000 euroa,  mutta nykyisin GIE ainoastaan vuok-
raa laiteitaan. Uuden  (kolmannen)  sukupolven laitteiden kehitys  on  hidastet-
tu odottamaan uusia tilaajia. 
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4.4.4 Waylink Inc. USA, Prof. Kelving Wang  
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Valmistaja 
Myynnin organisoituminen 
Yhteyshenkilö 
Valmistusmaa 
Laitteen tyyppi 
Referenssit  

Waylink  Inc  
Myy  tai  Iisensioi  itse  
Kelvin Wang 
USA  
Digitaalinen viivakamera  
Rakentanut muutamia laitteita, yhden uudella 
viivakameratekniikalla. 

Roadware'n  ohella toinen laitetoimittaja USA:ssa käytetyille automaattisille 
laitteille, käytetään neljässä osavaltiossa. 

Mittausleveys  4 m,  entisissä kameroissa  2000  pixeliä,  nykyisessä  4000  pixe-
liä  eli yhden kuvapisteen kooksi saadaan  1 mm.  Viimeisin kehitys  on  ollut 
valaistuksen kehittäminen. 

Waylink  Inc on  laitetoimittaja,  vuokraa laitteen kokeiltavaksi, samoin ohjel-
miston esim.  50 000  $  I  testaus. 

Laitteiston hinta ilman mittausajoneuvoa noin  200 000  $  ja  kuvatulkintaoh-
jelmiston  hinta  50 000  $ 
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4.5  Roadware  ltd, ARAN,  WiseCrax  

Aran  edustaa  -90  luvun lopun tekniikkaan, analogisia videokameroita  ja  van-
hanaikainen kuvatulkinta. Laitteen suurin ongelma oli hinta  ja  kuvatulkinnan 

 hitaus. 

Yritys  on  saanut muutama vuosi sitten uusia investoijia  ja  ovat uudistaneet 
kuvankeräystekniikkansa  ja  parhaillaan kehittävät kuvatulkinnassa käyttä-
määnsä ohjelmistoa, WiseCrax. Laitetta käytetään neljässä USA:n osavalti-
ossa. 

Uuden laitteen  ja  ulkopuolisen laatukonsultin avulla esimerkiksi  Maryland  ja 
 USA National Park Service  ovat saaneet kehitettyä tarpeeksi hyvälaatuisen 

vauriomittausprosessin WiseCrax mittauksille. Espanjalainen Geocisa Oy  on 
 hankkinut  ARAN  laitteiston käyttöönsä vuoden  2004  alussa.  

ARAN  tutkittiin tarkemmin Tielaitoksen selvityksessä 1997/Amnet  Technolo-
gies  Oy  1998.  

Laitteiston hinta ilman mittausajoneuvoa noin  150 000  $. 
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4.6 NNW  mc,  Hosin  Lee, IOWA University ("Samsung USA  sys - 
teem  i")  

Professori  Lee  edustaa mandollisuutta ottaa automaattinen  vauriomittaus 
 käyttöön pienin kustannuksin. Osaamisen lisääntyessä laitteistoa voidaan 

parantaa  haluttujen  ominaisuuksien osalta vähän kerrallaan.  Prof. Lee on 
 ollut kehittämässä  Samsung  USA:n kanssa  kuvatulkintaohjelmistoa  vaurioi-

den mittaamiseen  ja luokitteluun.  Tämä ohjelmisto  on  myytävänä  5 000 $. 
 Kuvassa esitetty laitteiston hankintahinta ilman ajoneuvoa  on 20 000 $.  Sa-

malla  hän  olisi valmis pieneen  esim.  25 000 $ kehitysprojektiin tulkintapara
-metrien  sovittamiseksi  suomalaisiin tarpeisiin. 

Laadun osalta hänellä oli tuloksia, jotka osoittivat edellä mainitun, vaatimat-
toman laitteiston  kyvyksi  tuottaa  toistettavasti luokiteltua vauriotietoa  70 % 

 tarkkuudella,  UCI  muuttujan osalta tarkkuus oli  80 %.  Manuaalisen  inven-
toinnin  tarkkuus  on 40 %  tasolla.  Lee'n  mukaan lisäämällä  laitteistoon  valais-
tus  ja  tarkempi  kamera  (esimerkiksi  Waylink'n  tapaan  +200 000 $)  saadaan 
laatua  parannettua  10%. 

4.7  Yhteenveto myytävistä laitteista 

Kuvassa  15 on  kirjoittajan arvio automaattisen  vauriomittauksen  teknisestä 
kehityksestä. joka alkoi  jo  vuonna  1885.  Ongelman vaikeudesta johtuen tek-
ninen kehitys  on  hidasta  ja  kallista.  Harva kehitysprojekti  on  päässyt tuotan

-tokäyttöön  asti  ja  kaupallista menestystä ei vielä ole  tullut  mistään laitteesta. 

Englannissa olevat  mittausurakat  ovat selvä  piristysruiske  myös  laitekehityk-
selle. Kuvatulkinnan  kehittymisen osalta tilanne  on  vastaava.  
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Kuva  15.  Yhteenveto laitteiden kehitysajankohdastaja teknisestä tasosta. 

Keltaiset ympyrät  (RST: Pavue,  ARAN  ja  Babtie)  perustuvat  analogisiin ka-
meroihin,  punaiset  (Amnet, GIE)  perustuvat  3D  -korkeusmittaukseen  ja  sini-
set  digitaalisiin kameroihin. 
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5  LAATU  

5.1  Yleistä  laadunarvioinnista 

Vauriotiedon  laatu muodostuu monista asioista  ja  niiden hallinta vaatii laa-
tuun vaikuttavien  osatekijöiden  esittämistä, arviointia  ja  kehittämistä  Osa 

 työstä kuuluu  laitevalmistajalle,  osa mittausorganisaatiolle ja osa  tilaajalle. 
Ilmiön  ja  tiedon hyväksikäytön ymmärtäminen luo puutteet hyvälle laadun

-hallinnalle.  Kuvassa  16 on periaatekuva  laadun eri  komponenteista.  joita tar-
kastellaan  vauriomittauksen  tarpeiden osalta tässä selvityksessä. 

Havaittu mittauksen  tai  prosessin vaihtelu 

Todellinen 	I  Mittausvaihtelu 	-  Tuotanto 
prosessivaihtelu  

"Hidas' 	"Nopea" 	Näytevaihtelu 	Mittaajan 	Mittalaitteen 
prosessi- prosessi- 	 vaihtelu 	] vaihtelu 
vaihtelu 	vaihtelu 

______  I  ___ __ 
Kohdistuvuus 	Lineaarisuus Toistettavuus Yhdenmukaisuus 	Pysyvyys  

Kuva  16.  Mittausten hajonnan lähteet osana prosessin vaihtelua (Qualitas Fenni-
ca Oy / editoitu  P. Virtala/Tiehallinto). 

Tiehallinnon hankkiessa  uutta  mittausmenetelmää  käyttöönsä, kaikkia laa-
tuun vaikuttavia liittyviä  osatekijöitä  ei tiedetä vaan  vauriotiedon  käyttöönotto 
vaatii järjestelmällistä kehitystyötä. Tässä suhteessa olisi mandollista luoda 

 jo  vuoden  2004  aikana valmiuksia uuden  kuntomuuttujan määrittelyille  ja  so-
veltamiselle.  

Laadunhallintaan  kuuluu myös  työnaikaisen laadunvalvonta  ja  laadun kont- 
rollointi. Edellä mainittu tehdään suunnitelman mukaisesti  ja  se  kohdistuu 

 koko mittausmäärään  rutiininomaisesti.  Laadunkontrollointi  tulee suunnitella 
suhteessa  seurattavaan  ilmiöön  tai muuttujaan  lähtökohtana asetettu tavoite 
laadulle.  Jos  tavoite  on  liian korkealla,  mittauskustannukset  muodostuvat lii-
an suuriksi  (tai  mandottomaksi mitata) eli oikeaa tasoa pitää etsiä testien 
avulla. Esimerkiksi  ERES  tutki  NPS mittausurakkaa  Yhdysvalloissa  ja  totesi 
kohtuullisen  laatuvaatimusrajan  sallivan  20 %  virheellisesti  tulkittuja  kuvia 

 (frame). 

5.2  Kohdistuvuus,  tarkkuus  

Kohdistuvuus  on  keskeinen  laitevalmistajien suunnittelutavoite.  He  pyrkivät 
mandollisimman hyvään vaurioiden kuvaamiseen. Jostain syystä  harva val- 
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mistaja  esittää näitä testejä edes palvelutasomittareiden osalta. Tämän 
vuoksi tilaajat ovat testanneet itse laitteiden kohdistuvuutta  tai  vaatineet puo-
lueettoman tutkimuslaitoksen todistusta laitteen kohdistuvuudesta. Pienillä  ja 

 huonosti toimivilla markkinoilla tämä saattaa aiheuttaa, ettei laitevalmistajalla 
ole varaa laitteensa testaamiseen  tai  kokee, että testistä saatu hyöty  on  liian 
pieni. 

Usein laitekehitysprojektit ovat olleet kansallisia kehityshankkeita  tai  niiden 
hankinta perustuu enemmän tunteeseen kuin testituloksiin. Tutkimuslaitos-
ten testeistä  on  löydettävissä puutteita, koeolosuhteet saattavat vaikeuttaa 
testaamista  ja testattavat  muuttujat saattavat olla vääriä. Pyrkimyksenä  on 

 kuitenkin löytää objektiivinen tapa oikeiden vaurioiden  ja mittausjärjestelmän 
 tulosten ymmärtämiseksi. 

Tällaista työtä  on  tehty TRL:n laboratoriossa Englannissa  (HA TRACKS  ura-
kan hyväksymistesti  ja laadunvalvonta)  sekä VTI tutkimuskeskuksessa  Lm-
köpingissä  (toteuttivat PTM mittareiden kohdistuvuustestin  1999  ja  ovat 
suunnitelleet vauriomittaritestejä,  Sjögren , Offrell). 

TRL:n  on  luonut rutiinin automaattisten vauriomittauslaitteiden kohdistu tes-
taamisesta tUK  Roads Board.  Sen  mukaisesti TRL:n henkilökunta inventoi 
manuaalisesti vauriot korkealaatuisista digitaalisista videokuvista vertailu-
kohdaksi. Laitevalmistaja saa annetulta kohteelta tulokset, jotta  he  voivat 
säätää laitteensa kuvatulkinnan oikealle tasolle. Tämän jälkeen ajetaan toi-
set, vastaavat testikohteet  ja mittaaja  antaa tulkitut tulokset TRL:lle arvostel-
tavaksi. Kriteereinä  on  pidetty TRACKs sopimuksen HA:n laatuvaatimuksia 
paljon, keskimäärin  ja  vähän vaurioituneille teille. Yhden laitteen testaami-
nen maksaa noin  15 000-20 000 €. 

5.3  Lineaarisuus 

Lineaarisuus  kuvaa mittalaitteen kohdistuvuuden muutosta mittavälillä eli ky-
kyä raportoida pieniä vaurioita  ja  suuria vaurioita. Mittalaite saattaa muuttaa 
tulosten skaalaa, riippuen mitattavista havainnoista.  

5.4  Toistettavuus, yhdenmukaisuus  ja  pysyvyys  

Toistettavuutta  esitetään vertaamalla samasta mittauskohteesta tehtyjä kah-
ta mittauskertaa toisiinsa. Ihannetapauksessa tulokset olisivat identtiset  ja 

 erotus  nolla.  Mittausten laatuvaatimuksissa esitetään yleensä muutama  raja- 
arvo, joiden sisällä toistomittausten tulee olla, esimerkiksi  50 %  kaikista tois-
tomittauksista vauriosumman erotuksen tulee olla  alle  10 m 2 .  Kuvassa  16 on 

 tuloksia GIE:n vauriomittarin testauksesta vuodelta  1998.  Siinä  on  esitetty 
kuuden ajokerran  (e, S  ja  X) toistotulosten erotukset  sekä vastaavan koh-
teen PVI mittauksen toistettavuus.  50 %  vaatimus täyttyy kaikissa GIE:n tu-
loksissa, mutta FyI mittausten ero  50%  kohdalla  on 15 m2. 
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GIE:n  Crack index  repeteability  
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Kuva  17.  Mittausten toistettavuus, vauriosumman absoluuttisen erot  

Automaattisen vauriomittauksen  paras  puoli  on  sen toistettavuus. Mittalait
-teen  erottelukyky  ja mittaustapahtuman  hallinta asettaa tekniset rajat talteen 

saatavalle tiedolle, mutta  sen  käsittely voidaan suorittaa toistettavasti. Esi-
merkiksi VTI /Offrell vertasi väitöskirjassaan manuaalisen  ja PAVUE:n  mitta-
usten toistettavuutta kanden muuttujan, vaurioille määritetyn pituuden  ja 
vaurioituneiden  1 m  tiepätkien  lukumäärän, suhteen. Taulukossa  1 on  kym-
menen ajokerran korrelaatioiden keskiarvo, minimi  ja  maksimi. PAVUE:n tu-
lokset ovat erinomaiset molempien muuttujien suhteen, kun taas manuaali-
nen vaurioinventointi ei täytä laatuvaatimuksia. 

Taulukko  2. PA VUEn  ja  manuaalisen vaurioinventoinnin to/st  etta vuus  

Method Measure R mean R min R max  
PAVUE  Crack length 0.94 0.88 1.00  
PAVUE  No. of cracked sections 0.94 0.87 0.99 
Manual No. of cracked sections 0.35 0.06 0.65  

Vastaavasta aineisto  on  piirretty toistettavuuden laatukuva  (kuva  17)  par-
haimpien (paksummat viivat)  ja huonoimpien (ohuemmat  viivat) mittauspari

-en  suhteen. Kuvassa mittaushavainnot  on  yhdistetty  10 m  ja  100 m  tuloksik-
si. Muuttujana  on  vauriopituus  per  1Dm  (eli lOOm tulokset jaettu  10). 
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Kuva  18. VTI:n PAVUE test/n toistettavuus,  parhaimmat  ja  huonoimmat  mittausparit, 
lOja  100 m  tulokset,  vauriopituus  (m) per 10 m.  

Sadalle metrille laskettu vauriopituus  on  toistettavampi  kuin  10 m  tulos. Mit
-taustapahtuman laadunhallinta  on  oleellista. Kuvasta näkyy selvästi, miten 

suuri vaikutus kuljettajan väsymisella  on  tulosten laatuun (ajokerta BiO) päi-
vän viimeinen. Tulokset ovat  varsin  hyviä kun muuttujana  on  vaurionpituus. 

 95  %  havainnoista  on  parhaimmillaan muutaman metrin päässä toisistaan. 

Kuvassa  18 on  GIE:n  laitteen  1998  testissä saatu toistettavuuskuva, joka 
vastaa kappaleen  3.2.1  kuvaa  5a,  muuttujana Tiehallinnon vauriosumma 
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Kuva  19. GIE  mittausten  to/st ettavuus. 
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Perinteisesti kohteita voidaan tarkastella piirtämällä eri menetelmien tulokset 
päällekkäin, kuten  1998  testin PVI ja GIE:n mittaustulokset,  

200 

160 
C" 
E 

120 
C 

80 

40 

0  

	

-  C) U) F- C)  - 	U) F- 	 -  C 	F- - 

	

1 	 C'. 	C 	C'1 	C'4 

Observations Test, 15  

Kuva  20. Testikohteen mittaustulokset, P VI  ja GtE. 

Yhdenmukaisuus  on laatumuuttuja,  joka kuvaa sitä hajontaa, joka syntyy 
mitattaessa eri  mittalaitteilla  samoja kohteita samoissa olosuhteissa. 

Pysyvyys kuvaa  mittalaitteen  muutoksia eri vuosien välillä, laitteiden van-
heneminen aiheuttaa huonossa tapauksessa vaikutuksia tuloksiin. Hyvin 
hoidettu  mittausjärjestelmä  ja laadunvalvonta  pystyy pitämään  mittausjärjes-
telmän samantasoisena  eri vuosina.  
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5.5  Laatupuutekustannukset 

Ohjelmoinnissa  käytetyn tiedon laatu vaikuttaa toimenpiteiden suunnitteluun 
 ja  aiheuttaa  riskin  virheellisistä toimenpidepäätöksistä  sekä niistä aiheutuvis-

ta virhepäätöksistä. 

Tätä riskiä esitetään kuvassa  21.  Siinä  on  esitetty kuntotavoiterajat  60 m 2  ja 
 140 m2  vauriosummalle. Toimenpidesuunnittelun  kannalta voidaan sanoa, 

että  alle  60 m 2  teillä ei ole toimenpidetarvetta,  60 m 2-140 m 2  vauriomäärillä 
 on  olemassa päällystystarve  ja  yli  140 m 2  vauriomäärällä  on  rakenteenpa-

rantamisen  tarve. 

PVI inventoinnin  virhe aiheuttaa, että toimenpidesuunnittelun tietoaineisto 
vääristyy seuraavasti, kun teillä  on:  

•  vähän vaurioita,  88  %  "ei tehdä mitään" päätöksistä menee oikein  ja 
 12  %  hyviä teitä saa virheellisen toimenpidesuosituksen. 

•  keskimääräisesti vaurioita,  59  % päällystyssuosituksista  menee oi-
kein, noin  20  %  jää  virheellisen tiedon vuoksi päällystämättä  ja  noin 

 20  %  vastaavasti saa liian rankan toimenpidesuosituksen. 
•  paljon vaurioituneilla teillä toimenpidesuositus  (RP) on vain 29  %  oi-

kein. Muulla osalla toimenpidesuositus  on  liian kevyt  tai  sitä ei ole ol-
lenkaan. 

Päällystevaurioiden inventoinnin  tarkkuus  vs.  päätösten olkeelilsuus Tp-rajoilla  60  &  140 m 
Monte Carlo  Simulointi  (10000  havaintoa) PVI:n todellisilla jakaumilla  

250  
Ei tp-tarvetta 	Päällystystarve 	- 	RP -tarvo 

Väärin1 
---Väätin  s-I  ••  
I •••e 

 ••s..gI •. 	• • 	• 

. .  C 	: •.  
S 	Sit. 

88% J 

-150 	 •  
-200  -- - -- - 	I  - 	- - -.  -250  

Todellinen vauriosumma  (my)  

• 	. vsNserj 

Ylaraja  

250  —WYIaraja  
%?1N 20  

1 Vää 	 - - -  

Kuva  21.  Vauriosumman  tarkkuus suhteessa päätöksenteossa käytettyihin vauriora-
jothin  (60  m 2 ja  140 m 2)  IVirtala  2001.  

Vuonna  1998  Tiehallinto testasi  automaattista vauriomittauslaitetta, jonka 
kuvaa  21  vastaava mittausvirhe olisi vääristänyt toimenpidesuunnittelun  tie

-toaineistoa  seuraavasti: 
•  Vähän vaurioita, oikein  94  % (PVI  88  %) 
•  Keskimääräisesti vaurioita, oikein  72  % (PVI  59  %) 
•  Paljon vaurioituneilla teillä vauriosumma  on  oikein  73  % (PVI  29  %).  

Tarkasteltaessa vauriosumman mittausvirheen vaikutuksia kuntorekisteritie
-don  käytölle, luotiin nykyisen kuntotilanteen, mittauskierron  ja  vaurioinven-

toinnin laatutietojen  avulla simulointimalli, jonka avulla saatiin oikein osunei- 
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den  toimenpidesuositusten  lukumäärä suhteessa vääriin toimenpidesuosi-
tuksiin /Tiehallinto,  100 Gen  Oy, Riskianalyysi  2004:  Tieverkkoa  tarkasteltiin 
neljän liikennemääräluokan osalta (KVL yli  6000, 1500-6000, 350-1500  ja 
alle  350).  

Väärä toimenpidesuositus saattoi olla, joko liian aikainen toimenpiteen toteu-
tus  tai  liian myöhään suositeltava toimenpide.  Ensin  mainitun aiheuttama  Ii

-säkustannus  määritettiin toimenpiteen  hinnan  5  %  koron  suuruiseksi  eli noin 
 1 500-2 200  €.  Liian myöhään toteutetun toimenpiteen kustannusvaikutus 

arvioitiin  HIPS  analyysin  ST  politiikan avulla. Lisäkustannukset ovat osaver-
koittain  450-2250  €  suuruiset. 

Simuloinnin  tulokseksi saatiin, että nykyinen: 
vaurioinventointi  aiheutti vääriä toimenpidesuosituksia  2.2-3.5  %.  Näi- 
den riskikustannukset olivat tuloksen mukaan  560 000  €  vuodessa. 

Seuraavassa vaihtoehdossa tehtiin oletus, että nykyisen inventoinnin mitta-
uslaadun tilalla käytetään GIE98 testissä saavutettua automaattisen mittarin 
mittauslaatua  (kuva  22).  Inventoinnin  virheen jakauman  90  % luottamusväli 
GIE98  testissä oli noin  15 m 2  (-17 m 2-12 m 2 ).  Parhaimmillaan, vuonna  2001, 

 vaurioinventoinnin  vastaava luku  on  ollut  27 m 2 . 

5 

4,5 
4 

3,5 

2,5  

-)  1,5 

0,5 

0  
-60 	-40 	-20 	0 	20 	40 	60  

Vauriosumma(m2) 

-- G1E98, Norrnal(-2.5; 9.0)  —Inventointi,  Normal(-1.5; 22.8)  

Kuva  22.  Kanden mittausmenetelmän  laatukäyrät vauriosumman  suhteen,  PV!  ja 
 GIE  98.  

Tällöin simuloinnin  tulos  oli, että G1E98 mukainen mittausvirhe aiheuttaa 
vääriä toimenpidesuosituksia  0.8-1 .4  %  ja  niiden riskikustannukset ovat vas-
taavasti  170 000€  vuodessa. 

Mittausmenetelmän vaihto olisi merkittävä mandollisuus parantaa mittauk-
sesta aiheutuvaa tiedon laatupuutetta. Samalla nykyistä vähemmän virheitä 
sisältävä kuntorekisteritieto helpottaisi merkittävästi suunnittelijoiden työtä.  
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6  TILAAMINEN  JA KILPAILUTTAMINEN 

6.1 Toimintamallit  
Automaattisen  vauriomittauksen  tilaaminen  ja  kilpailuttaminen  ei ole mandol-
lista tehdä yhtä  vakiintuneiden  muuttujien avulla kuin  palvelutasomittausten 

 yhteydessä. Yksiselitteistä  vauriomäärittelyä,  jota  automaattisilla laitteilla to-
teutettaisiin yhtenäisesti, ei ole olemassa. Tarvitaan siis yhteistyötä palvelun- 
tarjoajan  ja  Tiehallinnon  välillä. Toisaalta kaikki nykyisin  tuotantokäytössä 

 olevat laitteet pystyvät tuottamaan nykyistä  inventointia  huomattavasti  pa
-rempilaatuista vauriotietoa,  joten mittausmenetelmän muuttaminen vuodesta 

 2005  lähtien  on  suositeltavaa  ja  perusteltua. Nyt tuleekin päättää miten muu-
tos halutaan tehdä: 

Työn yhteydessä  on  tarkasteltu neljää toimintamallia hankinnan toteuttami-
seksi:  

1. Toimittajien  kilpailuttaminen  kysymällä  tarjottavan  palvelun laatua  
2. Kohdistuvuustestin  järjestäminen toimittajille  
3. Kilpailutetaan neuvottelumenettelyn  avulla  siirtymäkaudeksi  palvelu- 

sopimus, johon kuuluu uuden muuttujien kehittäminen  
4. Jatketaan nykyistä  vaurioinventointia  kolme vuotta. 

Vaihtoehdossa  I  
Tiehallinto  pyytää yksinkertaisesti toimittajia kertomaan menetelmänsä  tar

-jottavan vauriomuuttujan määrityksen  ja sen  laadun. Tämän vaihtoehdon 
ongelmana  on  tarjousten vertailu  ja  yhdenmukaisiksi  saattaminen. Myös 

 vauriomuuttujan  kehittäminen  ja  muokkaaminen  Tiehallinnon  eri tarpeisiin 
voi olla vaikeaa, koska  palveluntarjoajalla  ei ole välttämättä resursseja jatkaa 

 vauriomuuttujan  kehitystyötä siihen suuntaan,  jota  Tiehallinto  pitää tärkeänä.  

Tarjouspyyntö  
Valmistajan 	

Tuotanto  2005  -> vauriomuuttuj  a- 
marittely  ja 	valitun muuttujan testaus 	Kehitis 

toistettavuus  

2004 	 2005 	 2006 2007 	2008  

Kuva  23.  Toimittajien suora  kilpailuttaminen  

Etu: Helppo  tarjouspyynnön  valmistelu 
Haitta: Tarjousten vaikea vertaaminen, koska ei ole yhtenäistä vau-
rio määritelmä  ä  
Tarjottu laatu ei välttämättä vastaa  Tiehallinnon  tarvetta  
Vauriomuuttujan  kehittäminen  palveluntarjoajan  vastuulla  
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Vaihtoehdossa  2  
Tiehallinto  järjestäisi kohdistuvuustestin palveluntarjoajille. Tiehallinto saisi 
käyttöönsä todennetun aineiston eri laitteista. Tämän avulla voitaisiin määri-
tellä Tiehallinnon käyttöön sopivat muuttujat  ja  sopia tuottajan kanssa tarvit-
tavista muutoksista  ja kehitysponnistuksesta. 

Kohdistuvuustestin  tekijänä voisi olla TRL Englannista, koska  he  ovat teh-
neet niitä pääasiassa  Highway Agency'n  toimeksiannosta. Lisäksi ruotsalai-
set ovat suunnitelleet vastaavaa testiä VTI:n, TRL:n  ja tielaitosten  yhteistyö-
nä. 

Kohdistuvuus 
 testi  

-TRL 
 -VT I.  

Tulosten arviointi 	 - 	- 
Määrittelyt 	Tuotanto  2005  ->  

Sopimusneuvottelut 	 Seuranta 	 Kehitys  

2004 	 2005 	 2006 2007 	2008  

Kuva  24.  Tilaaminen  kohdistuvuustestin  perusteella 

Etu: Saadaan tarkka tieto laitteiden tuotantolaadusta  ja kehitystarpeista.  
Haitta:  Testin  järjestämisen korkeat kustannukset, Suunnittelu, korvauk-
set palveluntarjoajille sekä tulosten analysointi vaativat aikaa sekä re-
sursseja. 
Aikataulu  on  hyvin tiukka,  jos tuotantomittauksen  pitäisi alkaa keväällä 

 2005.  

Vaihtoehdossa  3  
Tiehallinto  tekisi kolmevuotisen yhteistyösopimuksen parhaimman projekti- 
suunnitelman tehneen palveluntarjoajan kanssa. Mandollisia yhteistyökump-
paneita voisi olla nykyinen toimittaja, palvelutasomittausten suorittaja  tai  jon-
kin  kolmas  taho. 

Tarj ouspyyntö  
yhteistyö- 

sopimuksesta Tuotanto  2005 ->  
-Neuvottelut 	Kehitys  ja  Seuranta 

-Valinta  

2004 	 2005 	 2006 2007 	2008  

Kuva  25.  Tilaaminen yhteistyössä eri osapuolten kanssa 

Etu: Kaikkien osapuolten osaamisen lisääntyminen. 
Tuloksena Tiehallinnon tarpeisiin sovitettu vauriomittausmenetelmä. 
Vuonna  2008 on  vakiintunut työtapa vauriomuuttujan osalta. 
Haitta:  Siirtymäkausi pitenee 
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Vaihtoehdossa  4  
Tiehallinto kilpailuttaa kolmevuotisen mittaussopimuksen  nykyisen vaurioin

-ventointimenetelmän  mukaan. Vaihtoehto estää  vauriotiedon  tehokkaan käy -
tön muuttuvassa  toimintaympäristössä.  

Tuotanto  2005  ->  Kehitys  Vaurioinventoinnin  jatko  

2004 	 2005 	 2006 2007 	2008  

Kuva  26.  Ti/aaminen  kumppanuuden  pert/steel/a  

Etu: Tuttu  muuttuja  
Haitta: Uuteen  muuttujaan  siirtyminen siirtyy tulevaisuuteen, joten muu

-tosvaihe  ura-  ja tasaisuusmittausten rappeutumismallien yhteensovitta-
misessa  pitenee kohtuuttomasti  
Epätäsmäliistä  muuttujaa ei voida hyödyntää 
Nykyistä  parempilaatuisen  tiedon saanti viivästyy  ja  huonon laadun aihe-
uttamat kustannukset pysyvät ennallaan 
Kolmessa vuodessa ei tapandu merkittävää teknistä läpimurtoa, tilanne 
samanlainen vuonna  2006 

6.2  Kokemuksia muualta 

Yhdysvalloissa vuonna  2003 NCHRP:n  kyselyyn vastanneista  Tielaitoksista 
 33  keräsi  vauriotietoa  koko tieverkolta.  Näistä  20  teki  sen  manuaalisesti toi

-mistotyönä videokuvien  perusteella  ja  5  oli  puoliautomatisoinut analysoinnin 
 ja  8  käytti  täisin automatisoitua  menetelmää. Näissä  8  laitoksessa oli kaksi 

 laitetoimittajaa RoadWaren "WiseCrax"  ja Waylink.  

6.2.1  Englannissa  Highway Agency'n kilpailuttamismalli  auto-
maattiselle  vauriomittaukselle  

Highway Agency (HA)  pyysi tarjouksia nelivuotiselle  (2001-2005) pääteiden 
(trunkroads) mittausurakalle, TRACS,  jossa vuosittain mitataan  10  kk aikana 

 40 000 km.  Vastaavalla tavalla Ministeriö  (Dif)  ja  HA  ovat ryhtymässä mit-
taamaan aiempaa  tieverkkoa  (265 000 km)  alkaen vuodesta  2005. 

TRACS  -urakan voitti  WDM  ltd. Birminghamista.  Yritys oli tehnyt  tiestömitta-
uksia  pitkään, mutta urakkaa varten  se  liitti  PTM  autoon  OPP  Inc.  kehittämän 
automaattisen  vaurioinventointijärjestelmän.  Laitteen tuotenimi  on RAVUE. 
Digitaalinen videokuva  käsitellään autossa  reaaliaikaisesti  

Sopimuksessa esitettiin erikseen vaatimuksia  hyväksyttävyystestille  ja  tuo-
tantomittauksille. Referenssimenetelmänä tuotetulle vauriotiedolle (vaurioi-
tuneet ruudut, vaurioitunut  pinta-ala)  on hyväksyttävyys  testeissä manuaali-
nen vaurio  inventointi  sekä  tuotantomittauksissa TRL:N  HARRIS  -laite. 

 Muuttujana  käytetään  50 m  matkalta  määritettyjen  50x50 cm ruutujen  määrä 
eli  pinta -alaa.  
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6.2.3  Ruotsi 

Ruotsalaiset rahoittivat  1990  luvun alussa erittäin paljon entisen RST  Swe-
den  Ab:n vauriomittarikehitystä.  jonka lopputuloksena VTI'n  2002  kokoama 
"PAVUE" laite  on.  Tieverkkotasolla  tapahtuvaa vaurioinventointia ei Vägver-
ket'n keskushallinto ole halunnut toteuttaa  ja  kehittää. Hanketasolla  ja  piirien 
kuntoanalyyseissä vauriotietoa  on  kerätty lähinnä visuaalisesti. 

Vauriomittausten  suhteen  Vägverket  ei ole kilpailuttanut toimittajia, mutta 
PTM mittausten kilpailuttamismenettelyä suunniteltiin huolellisesti vuonna 

 1999-2000.  VTI  sai roolin tilaajan neuvoantavana  ja  laitteita verifioivana or-
ganisaationa. Tarjottava sopimus oli mittaukset  2001-2004,  noin  40 000 km! 

 vuodessa. Kilpailuttaminen aloitettiin "pyynnöllä kiinnostuksesta tarjota mit-
tauksia". Ilmoittautuneista yrityksistä kutsuttiin testeihin mittalaitteet, jotka 
vaikuttivat sopivilta. Laitteet testattiin VTI:n testeissä  ja  tulosten perusteella 
valittiin yritykset sopimusneuvotteluihin. Vastaavan tapainen menettely voisi 
sopia Tiehallinnon vauriomittarin kilpailuttamiseen.  

6.2.4  Saksa 

Saksassa liittohallinnon vastuulla olevaa tieverkkoa (Bundesfernstrassen) 
hallinnoidaan keskitetysti PMS:n  ja  kuntomittausten  avulla. Vauriotieto  on 

 yksi toimintaa ohjaava muuttuja. Vauriotieto kerätään videokuvauksen avulla 
 ja  inventointi  tehdään tällä hetkellä käsin videonauhojen perusteella. Bast'n 

tutkimuslaitos toimii kuntomittausten laadunvalvojana  ja  suorittaa kontrolli- 
mittaukset. 

Kestopäällysteteiltä  kerätään neljää vauriomuuttujaa kestopäällysteteiltä: 
Verkkohalkeamien osuus  100 m  matkalla (%) 
Pituus-  ja  poikkihalkeamien  pituus  (m)  
Paikkausten  osuus  100 m  matkalla (%) 
Pintaan nousseen sideaineen osuus  100 m  matkalla (%) 

Vaurioiden absoluuttiset määrät muunnetaan kuntoarvoiksi asteikolla  1-5. 
 Näitä kuntoarvoja verrataan sitten muihin kuntomuuttujiin priorisointia  ja  toi-

menpidesuunnittelua varten  /Bast.  Esimerkiksi verkkohalkeamien osalta  1  % 
 määrä sallitaan erinomaisiksi luokitelluille  100 m  jaksoille.  5  % verkkohal-

keamien  määrällä kuntoarvo muuttuu  4  (välttäväksi)  ja  yli  10  %  määrällä 
huonoksi  (5).  

Laatuvaatimuksena inventoidulle tulokselle  on,  että  50  %  havainnoista osuu 
 0.5  kuntoluokan  tarkkuudella oikein kun kuntoluokka  on  suurempi kuin 

3/Forschungsgesellschaf. 

Mittausten laatua tarkkaillaan kolmessa vaiheessa:  

1.  Hyväksyttävyystesti.  jossa mittaajan (urakoitsijan) menettelytapa/laitteet 
testataan  ja  hyväksytään Bast'n toimesta.  Bast  toimii referenssimittaajana 
valitsemassaan kohteessa, joka sisältää  20  kpl  100 m  testijaksoa  (2 km). 

 Mittaaja  luovuttaa mittaustuloksensa  ja  toistomittauksen Bast'lIe.  Joka tarkis-
taa, että ne ovat sallittujen toleranssien puitteissa  ja  hyväksyy mittaajan/mit-
tausmenettelyn. 
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2. Mittaajan  oma  laadunvalvonta,  tulee suorittaa säännöllisesti muutaman 
kerran viikossa.  Se  suoritetaan siten,  etta•• ' mittausjakson"  ensimmäisen päi-
vän aamulla tehdyistä  mittauksista  tehdään  2 km tarkistusmittaus. Tarkis-
tusmittaus  tulee toistaa aina silloin tällöin.  Oman  laadunvalvonnan tulokset 

 raportoidaan  tilaajalle  ja  niiden tulee olla sallittujen rajojen puitteissa.  

3. Kontrollimittaukset  ovat  2 km  pituisia  ja  ne tehdään  mitatuilta kohteilta. 
Kontrollimittaukset  suorittaa  Bast,  joka sopii  kontrollimittausten  määrän tilaa-
jan kanssa.  Mittaaja  toimittaa alkuperäiset tuloksensa  kontrollikohteilta 
Bast'lle,  joka suorittaa vertailun, Tulosten tulee täyttää asetetut laatuvaati-
mukset.  

6.3  Arvio mandollisista toimittajista  

Tarjouspyyntöön  on  ilmoittanut mielenkiintonsa  Ramboll RST Ab,  koska  he 
 yhdistäisivät mielellään  vauriomittauksen  käynnissä olevaan  palvelutasomit-

tausurakkaan. 

Tieliikelaitos  on  pitkään toiminut  tiestömittauksissa  ja  seurannut  vauriomit-
tauksen  kehittymistä maailmalla. Millaisia päätöksiä  he  tekevät, riippuu var-
maankin sopimuksen riskeistä  ja  taloudellisista  merkityksistä.  He  ovat kui-
tenkin ilmaisseet selvästi kiinnostuksensa  vauriomittauksen  kehittämiseen 
Suomessa  

WDM  ltd  Englannista osaa  verkkotason  mittauksen  ja  tietää  sen  laadun tark-
kaan. Todennäköisesti  he  eivät ryhdy operoimaan Suomessa, mutta myisi - 
vät  mielellään laitteen suomalaiselle  operoijalle.  Tässä vaiheessa sopimuk-
sen  houkuttavuus  ja  investoinnin suuruus näyttelee merkittävää roolia. 

Uusi  toimija tiestömittauksiin  tulee kokemaan  uskottavuusvaikeuksia  ja  puut-
tuvat  referenssit  vaikeuttavat  tarjouskilpailun  voittamista. Voidaankin kysyä, 
että millaisin edellytyksin tällainen  toimija  voisi edes tarjota  mittausjärjestel

-mää,  jossa pelkkä  laiteinvestointi  on miljoonaluokkaa? 

6.4  Laatuvaatimusten asettamisen menettelytavat 

Laatuvaatimusten asettaminen vaatii ensimmäiseksi  vauriomuuttujien  mää-
rittämisen. Jotta  vauriomuuttujat  voisivat olla mandollisimman tarkoin  määri-
tettyjä  ja  hallittuja, tarvitaan tällä hetkellä tietoa laitteen  mittauskyvystä  ja - 

 ominaisuuksista. Tämä  on  mandollista hankkia järjestämällä  kohdistuvuus
-testi eri  laitteille. 

Kohdistuvuustestin  tulosten perusteella nähdään  mittausjärjestelmien  erot  ja 
 taso  millä  laatuvaatimusten tulisi olla suhteessa tarjontaan.  

Jos  laatuvaatimukset tehdään ilman  kohdistuvuustestejä,  jäävät ne yleiselle 
tasolle. Tällöin vaarana  on,  että toimittajan mielenkiinto paremman tason 
tuottamiseen  jää  vähäiseksi sekä  tekniseltä  tasoltaan huonompi laite vali-
taan tuottamaan mittauksia, koska parempi  erottelukyky  ja  tehokkaampi  ku-
vankäsittelykapasiteetti  nostavat kustannuksia.  Vanhentunutta  tekniikkaa 
myydään edullisemmin eli halvinta ratkaisua etsittäessä päädytään suurella  
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todennäköisyydellä edellisen sukupolven ratkaisuihin, mikä tässä tapauk-
sessa tarkoittaa liian huonoa laatua.  

6.5  Yhteensovittaminen  entisen käytännön kanssa 

Uuden mittausmenetelmän tulokset ovat erilaisia kuin vauriosumman tulok-
set. Vauriosumman lukuarvo suuri vaihtelu haittaa yhteensovittamisen onnis-
tumisen arviointia. Yhteensovitus  on  kuitenkin suhteellisen lyhytaikainen 
prosessi. muutama vuosi, kunnes uuden menetelmä avulla saadaan käsitys 
vauriomuuttujien ikäkäyttäytymisestä. 

Vauriosumman  osalta  on  mandollista tehdä malli, joka vastaa kohtuullisesti 
uusia vauriomuuttujia /Amnet  Technologies  Oy. 
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Automaattinen päällystevaurioiden mittaaminen koostuu kandesta osasta: 
 1  mittalaitteen mittausperiaatteesta  ja sen  toteutuksen tekniikasta  

2.  kerätyn tiedon automaattisesta käsittelystä. 

Molemmat  osat  koostuvat useasta osavaiheesta, laitevalmistajan tekemistä 
valinnoista sekä laitteen toteutuksen aikaisesta tekniikasta  ja sen  hinnasta. 

Automaattisen mittauksen avulla saadaan kerättyä nykyistä parempilaatuista 
vauriotietoa, joka samalla antaa mandollisuuden lisätä vauriotiedon käyttöä 
tiestö-, ohjelmointi-  ja hanketasolla. 

Tiehallinnon  kannalta ongelmana  on,  ettei palvelutasomittausten tapaisia 
vakiintuneita mittausmarkkinoita ole olemassa vauriomittauslaitteiden  tai 

 vauriomuuttujien  osalta. Eurooppalaiset palveluntarjoajat ovat vasta hankki- 
massa  ensimmäisiä laitteitaan  ja  tarjolla olevat vauriomuuttujat tulee sovittaa 
Tiehallinnon tarpeisiin yhteistyössä palveluntarjoajan kanssa. 

Tällä hetkellä  on  olemassa useita tuotantokäyttöön tarkoitettuja mittalaitteita, 
jotka pystyvät tuottamaan päällysteen vauriotietoa automaattisesti. Tarjolla 

 on  kaksi mittausperiaatteeltaan erilaista ratkaisua: 
• Kaksiulotteisen  kuvan tulkintaan perustuvat järjestelmät 
•  Kolmiulotteinen. korkeusmittaukseen perustuva järjestelmä 

Kehityksen suunta  on  siirtyminen digitaaliseen tekniikkaan  ja koko  mittaus- 
prosessin eri vaiheiden hallitseminen nykyistä paremmin. Pitemmällä aikavä-
lillä siirrytään kaksiulotteisesta mittaamisesta kolmiulotteiseen  laser  tekniik-
kaan fLee  2004.  

Laadunhallinta  on  keskeinen tekijä automaattisen vauriomittauksen käyt-
töönoton onnistumiselle. Hyvä käytäntö  on  ollut käyttää ulkopuolista, kolmat-
ta osapuolta muuttujien  ja  mittausten laatuvaatimusten määrittämisessä tuo-
tantomittausten laadun perusteella  (/Maryland  ja /NPS).  Laitteiston erottelu-
kykyä  ja tallennetun  tiedon tulkinnan laatua pitää arvioida erikseen /Sokolic. 
Periaatteessa vauriotiedon kerääminen  ja  tulkinta voisivat olla toisistaan riip-
pumattomia, mutta käytännössä nämä ovat hyvin laitevalmistajakohtaisia 
ratkaisuja. 

Mittalaitteen  keräämä  ja tallentama vauriotieto  käsitellään mittausolo-
suhteiden  ja  tilaajan tarpeiden mukaan. Tällainen sovittaminen paikallisiin 
olosuhteisiin  on  välttämätöntä kaikkien laitteiden osalta  ja sen  toteuttavat lai-
tevalmistaja tilaaja yhdessä. 

Uusien muuttujien käyttöönotossa tulee varautua tiettyyn siirtymäkauteen, 
jonka aikana voidaan etsiä kuhunkin tarpeeseen parhaiten sopivat vau-
riomuuttujat. Siirtymäkausi muodostuu  varsin  luonnollisesti muutaman vuo-
den mittaiseksi, kun kuntorekistereissä  on  käytössä sekä vanha vaurio - 
summa  että uudet vauriomuuttujat. Samalla voidaan muuttaa vauriomit-
tauskäytäntöä, jotta uuden menetelmän tehokkuutta voidaan hyödyntää täy-
simääräisesti. 
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Mittausmäärät  ja  -ohjelmat tulee tehdä keskitetysti, jotta vauriotiedon laatu 
olisi samanlainen  koko  maassa. Mittausajankohta tulee olla kesällä, jotta eri 
vuosien tieto vastaisi paremmin toisiaan  ja  vauriomittauksia  voidaan tehdä 
palvelutasomittausten yhteydessä. 

Vauriomittausten  hankinnan osalta perustava kysymys  on,  että: 
Halutaanko valinta tehdä oman testaamisen  ja  analysoinnin  avulla? vai 
Kehitetäänkö uusi vauriomittausmenettely kumppanuussopimuksen 
avulla palveluntarjoajan kanssa? 

Testaamisen avulla saadaan konkreettinen  tulos  eri laitteiden "halut-
tavuudelle"  ja  tulosten perusteella voidaan käydä sopimusneuvottelut. 
Haittana ovat testaamisen korkeat kustannukset  ja  lopputuloksen epä-
varmuus. 

Kumppanuussopimuksen  avulla osapuolet oppivat uuden menetelmän 
käytön sekä pystyvät tehokkaasti kehittämään vauriomuuttujaa eri tar-
peiden mukaan. 

Kustannusten osalta voidaan sanoa, että nykyisten vauriomittausten budjetil-
la voidaan vauriotieto kerätä automaattisesti. Siirtymäkauden lisäkustannuk-
set kohdistuvat vauriomuuttujan  ja sen  laadun kehittämiseen. 

Tiehallinnon  kannattaa osallistua aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön 
automaattisen vauriomittauksen kehityksessä. Tällä hetkellä luontevinta olisi 
edistää Eurooppalaista osaamista, esimerkiksi englantilaisten  (Highway 
Agency  ja  TRL)  ja  ruotsalaisten (VTI  ja Vägverket)  asiantuntijoiden kanssa. 



Päällystettyjen  teiden vauriomittauksen kehittäminen 	 63  
KIRJALLISUUTTA  

8  KIRJALLISUUTTA  

100 Gen  Oy, Automaattisen vauriomittauksen yhteydessä käytetyt vau-
riomuuttujan määritykset. Tiehallinnon selvityksiä, julkaisematon muistio, 

 11.2000  

AASHTO  Standards, Standard Practice for Qualifying Cracks in Asphalt 
Pavement Surface", No. PP 44-01,  Washintgon,  USA, April 2001  

Amnet  Technologies  Oy, Tiepäällysteiden automaattinen vauriomittaus, 
Muistio, tammikuu,  1998.  

Amnet  Technologies  Oy, Vauriomittaustesti GlEn laitteen  ja PVI  menetelmän 
välillä, julkaisematon selvitys, joulukuu  1998. 

Bast,  Zustandserfassung  und -bewertung  der  Bundesfernstrassen (ZEB),  A 
Systematic Approach to Highway Maintenance, 2002.  

Forschungsgesellschaft  fur  Strassen- und Vehrkehrswesen Arbeitsaus
-schuss  Systematik  der  Strassenerhaltung, Arbeitspapier Nr.)/M  2  zur ZEB; 

Messtechnische Zustandserfassung, Abschnitt  M2,  Zustandserfassung  von 
 Strassennetzen (Ausserortsstrassen), Ausgabe  2001, Köln. 

Lee,  Hosin, TRB Confereence presention,  Automated Distress Data Collec-
tion Workshop, January 11. 2004,  A2B06,  Transportation Research Board, 
Washington 2004.  

Offrell.  Petra, Methods for measurements and analysis of cracks in flexible 
pavements, Doctoral  thesisi,  Kungliga Tekniska Högskola,  Stockholm 2003.  

Ruotoistenmäki,  Antti, Tieverkon nykytilan kehittäminen, Nykytilaselvitys, 
Helsingin kauppakorkeakoulu,  Helsinki 17.10.2003.  

Tiehallinto,  Päällystetyn tieverkon palvelutasomittaukset  2003-2007, Lute 6; 
 Laatuvaatimukset, Sopimusasiakirjojen  lute,  elokuu  2002  

Tiehallinto,  100 Gen  Oy, Riskianalyysi, Tiehallinnon sisäisiä selvityksiä  2004,  

Tielaitos, Päällystevaurioiden inventointiohje, Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja 
 13/1 994, Helsinki 1994. 

TRACKS  -  Services Supply Contract, Schedule 3, Highway Agency, 1999. 
 TRL  extract by A. Wright: Assessment of TRACKS Survey Vehicle, Cracks 

UK Roads Board, TRACKS- Type Surveys of the principal Road Network, 
Advice note and specifications Version 1 .0, May 2003.  

VTI notat  24 -2002, Leif  Sjögren,  State of the art;  Automatisk sprickmätning 
av vägbanor.  2002  



ISSN 1457-9871 
ISBN 951-803-374-9 

 TIEH  3200902  


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

