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TIIVISTELMÄ 

Päällystettyjen  teiden  ylläpitokohteiden  valintaan  ja  ohjelmointiin  käytetään 
 PMSPro -  ohjelmistoa, joka tarvitsee erilaisia malleja kuvaamaan tiestön ti-

laa  ja  ominaisuuksia sekä niiden kehittymistä ajan  ja  liikenteen vaikutukses-
ta. Uuden  PTM -auton käyttöönoton myötä  rappeutumismallit  on  tarkistettava 

 ja  tarvittaessa uusittava. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli parantaa 
 PMSPro:ssa  olevia  päällystettyjen  teiden  rappeutumismalleja  ja  toimenpitei-

den  vaikutusmalleja. 

Rappeutumismallit  kehitettiin tasaisuudelle,  urasyvyydelle  ja  vauriosummal
-le,  erikseen  AB-,  PAB-  ja  SOP -päällysteille. Urautumismallia  ei kuitenkaan 

kehitetty  SOP -päällysteille. Mallinnusaineisto  muodostettiin yhdistämällä 
 Kuntotietorekisterin  ja  Tierekisterin  tietoja vuosilta  1994-2003.  Kohdekoh-

taisten aikasarjojen  perusteella  satametrisille  määritettiin kunkin  kuntomuut-
tujan rappeutumisnopeudet,  joille etsittiin  datasta  mandollisia selittäjiä. Ai-
neiston perusteella tien  rappeutumisnopeutta  selittäviä tiestön ominaisuuksia 
kuvaavia tekijöitä ei kuitenkaan löytynyt.  Kehitetyissä  malleissa tien tulevaa 

 rappeutumisnopeutta  selittää  mittaushetkenä  havaittu  rappeutumisnopeus 
 edellisestä kyseisen  kuntomuuttujan  arvoon vaikuttavasta  ylläpitotoimenpi

-teestä. 

Kehitetyille  malleille  suoritettiin  laaduntestaus riippumattomalla  aineistolla 
vertaamalla sekä uusilla että vanhoilla malleilla ennustettua  kuntotilaa  koh-
teiden  mittauksilla havaittuun kuntotilaan.  Yhteenvetona voidaan todeta, että 
uusilla tasaisuus-  ja  vauriosummamalleilla ennustevirhe  on  pienempi  tai  yhtä 
suuri verrattuna  PMSPro:ssa  nykyään käytössä oleviin malleihin. Projekti- 
ryhmä suosittelee tulosten perusteella uusien tasaisuus-  ja  vauriosumma

-mallien  käyttöönottoa PMSPro -järjestelmässä.  Mallien  parametrit  tulee tar-
kistaa, kun uudella  PTM -autolla  on  tehty lisää mittauksia.  Sen  sijaan  uramal-
leilla PMSPro:n  nykyisen  mallin  ennustevirhe  on  pienempi huonokuntoisilla 
teillä, missä  urasyvyys  on  lähellä  toimenpiderajaa, Projektiryhmä päätyykin 

 suosittelemaan vanhojen  uramallien  säilyttämistä  PMSPro -järjestelmässä, 
kunnes käytettävissä  on  lisää uusien  PTM -autojen  mittaustuloksia  (vuonna 

 2005).  Nyt kehitettyjen  mallien  vaikutus toimenpiteiden  valintaehtoihin  on 
 myös selvitettävä.  

Ylläpitotoimenpiteet  vaikuttavat sekä  kuntomuuttujan  arvoon että  sen  kehit-
tymiseen toimenpiteen jälkeen.  Toimenpidekoodien kirjauskäytännön  lyhyen 

 historian  johdosta toimenpiteen jälkeistä  rappeutumisnopeutta  ei pystytty 
 erottelemaan  erilaisilla toimenpiteillä.  Kirjauskäytännön vakiintuminen  tullee 

 mandollistamaan  kyseisen analyysin tulevina vuosina. Tässä työssä laadit-
tiin  lähtötasomallit  toimenpiteen jälkeiselle  kuntomuuttujan  arvolle  sekä rap-
peutumisen  oletusnopeudelle,  joita käytetään ensimmäiseen toimenpiteen 
jälkeiseen mittaukseen asti.  Lähtötasomallit  kehitettiin tasaisuudelle erikseen 

 AB-,  PAB-  ja  SOP -päällysteille  sekä  urautumismallit  AB-  ja  PAB-päällysteille. 
Vauriosumman lähtötaso  toimenpiteen jälkeen oletetaan aina nollaksi. Rap-
peutumisen  oletusmalli  kehitettiin kaikille kolmelle  kuntomuuttujalle. 
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SAMMANFATTNING 

Finska Vägförvaltningens PMSPro  system  används vid urval och program-
mering av vägunderhåll. Systemet kräver  modeller  för att beskriva vägens 
tillstånd och nedbrytning  på  grund av trafikbelastning och klimat. Efter intro-
duktion av  de  nya vägytemätbilarna (RST) uppstod behovet att uppdatera 
dessa  modeller.  Målsättningen med detta arbete var att utveckla nya ned-
brytningsmodeller samt  modeller  för underhållseffekter för belagda vägar  till 

 PMS  Pro.  

Nedbrytningsmodeller utvecklades för tre olika tillståndsindikatorer; ojämn-
het, spårdjup och skadeindex, separat för tre olika typer av beläggning; as-
falt, mjukasfalt och ytbehandling av grusvägar.  De data  som avvändes i mo-
dellutvecklingen kom från Vägförvaltningens Vägregister och Tillståndsregis-
ter från åren  1994-2003.  Tidsserier för  100-meter  sträckor användes för att 
bestämma nedbrytningshastigheter för respektive tillståndsindikator.  På  ba-
sen av tillgänglig vägkonstruktionsdata kunde inte nedbrytningshastigheter-
na förklaras. Däremot kunde nedbrytning predikteras  på  basen av existeran-
de nedbrytningshastighet, som beräknas genom att dividera vägens nuva-
rande tillstånd med dess ålder beräknat från föregående åtgärd. 

Kvalitetskontroll av  de  nya modellerna gjordes med hjälp av oberoende  data, 
 genom att jämföra predikterat och uppmätt tillstånd för  de  nya samt  de nu 
 använda modellerna.  I  kort kan sägas, att  de  nya modellerna för ojämnhet 

och skadeindex hade lika stor eller minde avvikelse mellan predikterat och 
uppmätt tillstånd  än de  nuvarande modellerna. 

Därför rekommenderar projektgruppen att implementera  de  nya modellerna 
för ojämnhet och skadeindex  till PMSPro. Modeliparametrarna  bör ändå 
uppdateras  då  mer  data är  tillgängliga från  de  nya RST-mätbilarna. 

Däremot uppvisade  de  nya spårdjupsmodellerna större spridning speciellt i 
närheten av tröskelnivån för åtgärd. Därför föreslår projektgruppen att bibe-
hålla  de  existerande spårdjupsmodellerna i PMSPro  tills  fler  data är  tillgäng-
liga  år 2005.  Även  de  nya modellernas inverkan  på  kriterier för val av under-
håll bör undersökas.  

Val  av utförd åtgärd har inverkan  på  nedbrytningshastigheten.  På  grund av 
 den  korta erfarenheten av kodning i databaserna kunde  dock  inte dessa ef-

fekter bedömas. Det etablerade systemet av kodning ger möjlighet  till  denna 
analys i framtiden  då  mer  data  finns tillgängligt. Inom arbetet utvecklades 
även  modeller  för starttillstånd och antagen nedbrytningshastighet för re-
spektive tillståndsindikatorer. Dessa  modeller  används innan mätdata från 
vägen  är  tillgängligt och utvecklades skilt för respektive typ av beläggning. 
Starttillståndet för skadeindex bedömes alltid vara noll direkt efter åtgärd.  

S  
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SUMMARY 

The  PMSPro-system of the Finnish Road Administration is used for selection 
and programming of maintenance works. The system needs different models 
to describe the road condition and its deterioration over time due to traffic 
and climate. Since the introduction of a new Road Surface Monitoring 

 (RSM)-vehicle in 2003, the deterioration models need to be revised and up-
dated accordingly. The objective of this study was to develop deterioration 
models and maintenance effect models for paved roads to be used in the 
P MS  Pro-system.  

Deterioration models were developed for three performance indicators: un-
evenness, rut depth and distress index, separately for asphalt pavements, 
soft asphalt pavements and surface treated gravel roads. The data set for 
modelling was formed by combining data from the Condition Data Bank and 
Road Data Bank of the Finnish Road Administration from 1994-2003. Time 
series of 100-meter sections were used for determining deterioration rate for 
each performance indicator. Based on the data set, none of the pavement 
properties explained the deterioration rate.  ln  the proposed models, the pre-
sent deterioration rate explains the future deterioration rate 1-3 years 
ahead. The present deterioration rate is calculated by dividing the measured 
condition by the age of the pavement since last maintenance action. 

Quality checks of the developed models were carried out by comparing pre-
dicted condition to observed condition using the new and existing models 
and an independent data set.  ln  short, it can be said that when the new un-
evenness and distress index models are used, the deviation between pre-
dicted and observed condition is less than compared to the existing models. 
The project team therefore recommends the use of new unevenness and 
distress index models in the  PMSPro-system. The model parameters should 
be updated when more data have been collected by the new  RSM -vehicle. 
On the contrary, the existing rut depth models result in less deviation be-
tween  the predicted and observed values close to maintenance threshold 
values than the new models. The project team therefore recommends retain-
ing the existing models in the  PMSPro-system, until more data using the 
new  RSM -vehicle is obtained by 2005. The proposed models effect on main-
tenance selection criteria in the  PMSPro-system needs to be investigated in 
the future. 

Maintenance measures will affect the pavement performance after works. 
Due to the short history of coding various maintenance works into the data 
banks, the assumed different deterioration rates after different maintenance 
works could not be verified. More accurate recording of maintenance works 
should allow this kind of analysis in the future years.  ln  this study, default 
models for performance indicator values and their deterioration rates after 
maintenance were developed. The default models are to be used until the 
first measurement after maintenance works. The default models for uneven-
ness and rut depth after works were developed separately for the various 
pavements types. The default value of the distress index after maintenance 
works is always zero. The default deterioration rates were also developed for 
all three performance indicators.  



*1ikU1I 

Päällystettyjen  teiden ylläpidon ohjauksessa  ja ohjelmoinnissa  hyödynne-
tään sekä verkko- että ohjelmointitasolla hallintajärjestelmiä. Tiehallinnon 
käytössä  on HIBRIS/HIPS-järjestelmä verkkotason  ja PMSPro ohjelmointita

-son  hallintaa varten. Järjestelmät ovat olleet käytössä  jo  yli  10  vuoden ajan 
 ja  niiden hyöty tienpidon ohjaukselle  on  merkittävä. Ohjelmointitason  ana-

lyyseissä  käytetään erilaisia malleja kuvaamaan tiestön tilaa  ja  ominaisuuk-
sia sekä niiden kehittymistä ajan  ja  liikenteen vaikutuksesta. Tehokas väylä- 
omaisuuden hallinta perustuu näihin malleihin  ja  niiden hyöty tienpidon ohja-
ukselle  on  merkittävä. 

PMSPro  on tiepiireissä  käytettävä toimenpideohjelmien suunnittelutyökalu, 
joka kohdistaa tiestön ylläpitoon osoitettavan rahoituksen yksittäisille tiejak-
soille. Järjestelmän päätulosteena  on  tiepiirin tienpidon  1-3  vuoden työoh-
jelma. PMSPro saa lähtötietonsa kandesta lähteestä: Tierekisteristä  ja  Kun-
totietorekisteristä, joissa tiestö  on  kuvattu  100  metrin osuuksina. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena  on  kehittää päällystetyille teille PMSPro:ssa 
tarvittavat rappeutumismallitja toimenpiteiden vaikutusmallit. 

Tutkimus  on  tehty Tiehallinnon Väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjel-
man osaprojektina (VOH -2.2).  Työtä ohjasi  Dl  Juho Meriläinen Tiehallinnon 
Keskushallinnosta. 

Tutkimuksen suorittamisesta  ja  raportin laatimisesta ovat vastanneet tutkija 
Harri  Spoof  (projektin  päällikkö) VTT Rakennus-  ja yhdyskuntatekniikasta 

 sekä  FM  Vesa Männistö, KTM  Ville  Lähde  ja  Dl  Antti Ruotoistenmäki  Infra-
man  Oy:stä. 

Helsingissä, tammikuussa  2005. 

Tiehallinto 
Asiantuntijapalvelut 

. 
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I  JOHDANTO  

1.1  Tausta  ja  tavoitteet  

Päällystettyjen  teiden ylläpidon ohjauksessa  ja ohjelmoinnissa  hyödynne-
tään sekä verkko- että ohjelmointitasolla hallintajärjestelmiä. Tiehallinnon 
käytössä  on  HIBRIS/HIPS  -järjestelmä verkkotason  ja PMSPro  ohjelmointi- 
tason hallintaa varten. Järjestelmät ovat olleet käytössä  jo  yli  10  vuoden ajan 

 ja  niiden hyöty tienpidon ohjaukselle  on  merkittävä. 

PMSPro  on  tiepiireissä  käytettävä toimenpideohjelmien suunnittelutyökalu, 
joka kohdistaa tiestön ylläpitoon osoitettavan rahoituksen yksittäisille tiejak-
soille. Järjestelmän päätulosteena  on  tiepiirin tienpidon  1-3  vuoden työoh-
jelma. PMSPro saa lähtötietonsa kandesta lähteestä: Tierekisteristä  ja  Kun-
totietorekisteristä, joissa tiestö  on  kuvattu  100  metrin osuuksina. Tierekiste

-rim on  talletettu tiestön ominaisuuksia kuvaavat yleistiedot  ja Kuntotietorekis-
teriin  tehtyjen kuntomittausten tulokset. Yleistiedot muuttuvat kerran vuodes-
sa; kuntotietoja puolestaan lisätään Kuntotietorekisteriin useamman kerran 
vuodessa. 

Kohde-ehdokkaat muodostetaan siten, että PMSPro käy lähtötietojen sata-
metrisiä läpi yksi kerrallaan. Jokaiselle satametriselle ennustetaan tuleva 
kuntotila  ja  mandollinen toimenpidetarve. Toimenpidesuositusten perusteella 
satametrisiä yhdistellään kohde-ehdokkaiksi tiettyjen päättelysääntöjen mu-
kaan. Kohde-ehdokkaille lasketaan tunnusluvut, kuten kuntomuuttujien kes-
kiarvot, peittoprosentti  ja vuosikustannukset,  jotka talletetaan kohdesuunnit-
telua varten. 

Ohjelmointitason analyyseissä  käytetään erilaisia malleja kuvaamaan tiestön 
tilaa  ja  ominaisuuksia sekä niiden kehittymistä ajan  ja  liikenteen vaikutukses- 

.  ta.  Tehokas väyläomaisuuden hallinta perustuu näihin malleihin, joten niiden 
kehittämiseen  on  panostettava.  Uuden PTM-auton käyttöönoton myötä kun-
totiedot uudistuvat, joten kaikki niistä riippuvat mallistot  on  uusittava. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli parantaa PMSPro:ssa olevia päällystetty-
jen teiden rappeutumismalleja  ja  toimenpiteiden vaikutusmalleja.  Mallien  li-
säksi kehitetään analyysimenetelmiä siten, että voidaan ottaa huomioon eri- 
tyyppisten kunnossapitotoimenpiteiden vaikutus kuntotilaan  ja sen  kehityk-
seen toimenpiteen jälkeen.  

1.2  Tutkimuksen tehtävät  ja  rajaus 

Tutkimuksen sisällön tehtävät  ja  problematiikka voidaan havainnollistaa ku-
vassa  1  esitetyllä  tavalla. Kunnonhallinnan ketjussa  on  kolme vaihetta, jotka 

 on  esitetty kuvassa kysymysmerkein.  

1.  Vanha  rappeutumisnopeus - tällä tarkoitetaan olemassa olevan 
kohteen eri kuntomuuttujien nykyistä rappeutumisnopeutta. 
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2. Toimenpiteen vaikutus kuntoon  - tällä tarkoitetaan kohteeseen 
tehtävän toimenpiteen vaikutusta eri kuntomuuttujien tilaan.  

3. Toimenpiteen vaikutus  rappeutumisnopeuteen - tällä tarkoitetaan 
kohteeseen tehtävän toimenpiteen vaikutusta eri kuntomuuttujien tu-
levaan rappeutumisnopeuteen. 

Kunto 

Huono 	 Toimenpide 

? * 
 

?i  =  Vanha  rappeutumisnopeus  

?2  =  Toimenpiteen vaikutus kuntoon  
Hyva 	

=  Toimenpiteen vaikutus  rappeutumisnopeuteen  

Aika  

Kuva  1. 	Kunnonhallintaprosessin  vaiheet. 

Aluksi määritettiin mallinnuksen periaatteet seuraaville kuntomuuttujille: ta-
saisuus, urasyvyys  ja vauriosumma.  Aineistosta etsittiin tien rappeutumisno-
peutta mandollisesti selittäviä tiestön ominaisuuksia kuvaavia tekijöitä. Tut-
kimusaineiston lähteinä käytettiin Kuntotietorekisterin  ja Tierekisterin  tietoja, 
joista valitusta otoksesta luotiin analysoinnissa  ja mallinnuksessa  käytetyt 
tietokannat. Mallinnuksessa käytetyn aineiston laatu  on  ensisijaisen tärkeätä 

 mallien  luotettavuuden kannalta. Ennen analysointia aineistolle suoritettiin 
laadunvarmistus, jotta varmistuttiin  mm.  osoitetietojen  oikeellisuudesta. 

Kuntomuuttujien mallinnus  suoritettiin  ensin  tasaisuudelle, sitten urasyvyy-
delle  ja  lopuksi vauriosummalle siten, että  ensin mallinnettiin  kohteen nykyi-
nen rappeutumisnopeus (?), sitten toimenpiteiden vaikutus kuntoon  (?2),  ja 

 lopuksi tarkasteltiin toimenpiteiden vaikutusta tulevaan rappeutumisnopeu
-teen (?3).  Nykyisen rappeutumisnopeuden mallintamisessa käytettiin hyväksi 

Kuntotietorekisterissä olevia kuntomuuttujien aikasarjoja. Niiden perusteella 
satametrisille määritettiin kunkin kuntomuuttujan rappeutumisnopeudet, joille 
etsittiin datasta mandollisia selittäjiä. 

Mallinnettaessa  toimenpiteiden vaikutusta kuntoon lähtötietoina käytettiin 
toimenpiteen jälkeisiä laatumittauksia, toteutettua toimenpidettä  ja  saavutet-
tua kuntotasoa. Näiden perusteella määritettiin luokittelemalla, aineiston  ja-
kaumien  perusteella, edustavimmat oletusarvot eri kuntomuuttujille. Toimen-
piteiden vaikutusta rappeutumisnopeuteen tarkasteltiin toimenpideluokittain 
samoilla periaatteilla kuin ensimmäisessä vaiheessa. Tämän lisäksi määri-
tettiin ennen ensimmäistä mittausta käytettävä oletusnopeus. 
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Lopuksi kehitetyille malleille suoriteifiin laaduntestaus riippumattomalla ai-
neistolla.  Testin  tavoitteena oli osoittaa uusien  mallien  toimivuus vanhoja 
malleja paremmaksi. Testaus suoritettiin vertaamalla sekä uusilla että van-
hoilla malleilla ennustettua kuntotilaa kohteiden mittauksilla havaittuun kun-
totilaan. 

. 



14 
	

PMSPro:n kuntoennustemallit  2004  
NYKYISET ENNUSTEMALLIT 

2  NYKYISET  ENNUSTEMALLIT 

Ensimmäisessä PMS91-järjestelmässä otettiin käyttöön "Päällystetyn tiestön 
kuntoennusteet" -projektissa vuonna  1992  kehitetyt rappeuturnismallit. 
Vuonna  1999 PMSPr0-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä otettiin käyt-
töön  "Kurren ja PMS mallien  tarkistus" -projektissa päivitetyt rappeutumis-
mallit (Tielaitos  1998),  jotka  on  esitelty seuraavassa (TietoEnator  2003): 

Tasaisuusmallit 

Kestopäällysteet: 	dlRl  0,016 + 0,0524 * IRI(t) 	 (1) 

Kevytpäällysteet: 	dlRl =  0,036 + 0,0560 * lRl(t) 	 (2)  

missä 	diRl  on 	tasaisuuden muutos vuodessa (mm/rn) 
lRl(t) 	RI  vuonna  t (mm/rn). 

Kaavoissa  1  ja  2  esitettyjen  mallien selitysaste  (R2) on kestopäällysteillä 0,03 
 ja kevytpäällysteillä  0,05.  Sallittu  mallien soveltamisalue  on IRl -arvojen  1,0  ja 
 5,6  välillä (Tielaitos  1998). 

U  ramal  lit  

Urarnallin  osat  ovat:  

1. ekstrapolointimalli,  joka kuvaa  uran  kehitystä lineaarisesti lähtien  2 
mm  alku-urasta  ja  kulkien viimeisimmän mittauksen kautta (kaava  3); 

2. oletusmalli,  kun mittaustietoa ei ole (kaava  4);  sekä  

3. mirtimi-  ja maksimikehitys. 

Ekstrapolointimalli: 	dURA = [URA(t) -  2] / ikä(t) 
	

(3) 

Oletusmalli: 	dURA =  -3,34 + 0,57 * ln(KVL-kaista) 
	

(4) 

Minimikehitys: 	0 mm/vuosi 

Maksimikehitys: 	2,8 rnm/vuosi + oletusmalli  

missä 	dURA  on 	urasyvyyden  muutos vuodessa 
URA(t) 	urasyvyys  vuonna  t (mm) 
ikä(t) 	ikä vuonna  t  (vuosia) 
KVL-kaista kaistan keskimääräinen vuorokausiliikenne 
ln 	luonnollinen logaritmi.  

.  

Mallin selitysaste  (R2) on 0,06.  Sallittu sovellusalue  on urasyvyydelle -5 mm— 
+20 mm  ja KVL  on  yli  350 (Tielaitos 1998). 
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Vauriomallit  

Tien vaurioitumisaste  ilmaistaan vauriosummalla  (VS),  joka  on  eri halkeama-
tyyppien yhteenlaskettu halkeamaindeksi. Vauriosumman yksikkö  on 
m 2/lOOm. Vauriomallin  osat  ovat samat kuin uramallilla (Tielaitos  1998): 

1. ekstrapolointimalli,  joka kuvaa vauriosumman kehitystä (kaava  5); 

2. oletuskehitys,  kun mittaustietoa ei ole; sekä  

3. minirni -ja maksimikehitys. 

Eks  frapolointimalli: dVS = VS(t) / ikä(t) 	 (5)  

Olet  usmalli: vuosimuutos  2  rn 2/100 rn (kestopäällysteet) 
vuosimuutos  2 m 2/100 m (kevytpäällysteet) 
vuosimuutos  6  rn2/100  m (soratien pintaukset) 

Minimikehitys: vuosimuutos  0 m 2/100 m 

Maksimikehitys: vuosimuutos  8 m 2!1 00  rn (kestopäällysteet) 
vuosimuutos  31  m2l100  m (kevytpäällysteet) 
vuosimuutos  40  rn 2/100 m (soratien pintaukset)  

missä dVS  on 	urasyvyyden  muutos vuodessa 
VS(t) 	vauriosumma  vuonna  t (m 2/lOOrn) 
ikä(t) 	ikä vuonna  t  (vuosia). 

Kokemukset  mallien  toimivuudesta ovat osoittaneet, että ne kaipaavat tarkis-
tamista. Mallit eivät aina toimi tyydyttävästi vaan tuottavat liian nopeaa  tai 

 hidasta vaurioitumista eri tilanteissa seuraavasti: 

Tasaisuusmalli  ennustaa  

S o  liian nopeaa muutosta hyväkuntoisilla teillä  
o  ja  liian hidasta muutosta huonokuntoisilla teillä (IRl >  4  mm/rn). 

Urarnalli  ennustaa  
o  liian hidasta urautumista pienillä urasyvyyksillä  
o  ja  liian nopeaa muutosta suurilla urasyvyyksillä. 

Vauriomalli  ennustaa  
o  liian hidasta muutosta huonokuntoisilla teillä  (VS> 100 rn2/lOOm). 



16 
	

PMSPro:n kuntoennustemallit  2004  
MALLINNUKSEN  PERIAATTEET  

3  MALLINNUKSEN  PERIAATTEET  

3.1  Rappeutumismekanismit  

Tien  rappeutuminen ilmenee  sen  pituus-  ja  poikkisuuntaisena epätasaisuu-
tena  sekä  päällysteen vaurioitumisena. Pituussuuntainen  epätasaisuus joh-
tuu pääasiassa  routanousujen  aiheuttamasta epätasaisuudesta  ja/tai alusra-
kenteen painumisesta. Toissijaisena  syynä  on  liikennekuormitus.  Keväällä, 
rakenteen  sulaessa, routaepätasaisuudet  aiheuttavat dynaamisia kuormitus- 
lisiä, jolloin  sulavaan päällysrakenteeseen  syntyy helposti pysyviä muodon- 
muutoksia.  Pituussuuntaista  epätasaisuutta esiintyy usein myös  alusraken

-teen  ollessa heikko  (turve,  savi)  tai  alusrakenteen  materiaalin laadun vaih-
dellessa voimakkaasti, jolloin ajan myötä syntyy  painumia.  Raskaan liiken-
teen määrä  ja  mandollisesti myös  päällysrakenteen  yläosan ominaisuudet 
vaikuttavat  pituussuuntaisen  epätasaisuuden lisääntymiseen  (Belt  ym  2000; 
Spoof  &  Petäjä  2000).  

Päätieverkolla nastarenkaiden  aiheuttama kuluminen  on  erisisijainen urau-
tumista  aiheuttava tekijä. Lisäksi raskaat  liikennekuormat  aiheuttavat  sidot-
tuun päällystekerrokseen  pysyviä  muodonmuutoksia (tiivistyminen  ja  defor-
moituminen). Alempiluokkaisella tieverkolla perussyynä  on  raskaiden ajo-
neuvojen aiheuttamasta  kuormituksesta  johtuva  urautuminen.  Tähän ovat 
yleensä syynä  heikkolaatuisissa  tai  epähomogeenisissa sitomattomissa  ra

-kennekerroksissa  ja  alusrakenteessa  tapahtuvat pysyvät  muodonmuutokset. 
Toissijaisina syinä  ovat  routanousujen  epätasaisuus  ja  hitaasti tapahtuva 

 pohjamaan viruminen  (Belt  ym  2000; Spoof  &  Petäjä  2000). 

Tien  vaurioitumiselle  on  tyypillistä, että  lyhyelläkin tieosuudella  halkeamat 
syntyvät eri aikoina eri paikoissa. Tämä johtuu materiaalien ominaisuuksien, 

 kerrospaksuuksien  ja  pohjamaan  ominaisuuksien vaihteluista. Yhdessä eri 
 kuormitustekijöiden  (liikenne, ilmasto) kanssa tämä johtaa monimutkaiseen 

systeemiin, jossa  halkeamien  syntyminen  on  luonteeltaan satunnaista.  Vau-
rioitumisprosessin  tarkka kuvaaminen edellyttää, että  vaurioitumismekanismi 

 tunnetaan riittävän hyvin samoin kuin ne tekijät, jotka vaikuttavat vaurioiden 
 syntymisajankohtaan  sekä vaurioiden  kasvunopeuteen  ja  ominaisuuksien 

vaihteluun  (EU  1999; Spoof,  Petäjä  & Ruotoistenmäki  2000).  Tämä kuitenkin 
vaatii  mallintamiseen käytettävältä aineistolta,  että vaurioiden  syntysyy  tai 

 ainakin niiden  sivusijainti  on  tiedossa. Näin ei kuitenkaan ote  Tiehallinnon 
Kuntotietorekisterissä  olevan  vauriotiedon  laita. Siksi tässä projektissa  mal

-linnetaan  ainoastaan  kokonaisvaurioastetta,  joka ilmaistaan  vauriosummana 
 (VS). 

3.2  Aineiston  analysointivaiheet  

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli parantaa  PMSPro -järjestelmän  rappeu-
tumismalleja.  Mallien  käyttötarkoituksena  on  palvella  päällystysohjelman  se-
kä  kuntoennusteiden  tekoa.  Mallinnus  suoritettiin erikseen tasaisuudelle, 

 urautumiselle  ja  vaurioitumiselle.  Tämän tarkastelun yhteydessä selvitettiin 
tien rappeutumista selittävien muuttujien yhteyksiä  rappeutumisnopeuksien 

 kanssa.  Kuntotietorekisteristä  ja  Tierekisteristä  kootun aineiston tilastollinen 
analyysi suoritettiin  SAS-ohjelmistoilla. Analysoinnissa  käytettiin hyväksi  

.  

I  
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kaikkea käytettävissä olevaa  ja  tarkoitukseen soveltuvaa aineistoa.  Kuntotie-
torekisterissä  on mittaustietohistoriaa,  josta voi tarkastella rappeutumista 

 kohdekohtaisina aikasarjoina.  

Eri  kuntomuuttujille  pyrittiin ensisijaisesti kehittämään kunnon kehittymistä 
ennustavat mallit, joissa  rappeutumisnopeuden selittäjinä  käytetään tien 
ominaisuuksia sekä  tieheri  kohdistuvia  kuormitustekijöitä.  Tämäntyyppinen 
malli ottaa huomioon tien rappeutumisen syyt  ja  palvelisi  täten PMSPro

-järjestelmällä  suoritettavaa päällystysohjelman laadintaa.  

Tässä työssä jouduttiin kuitenkin toteamaan sama kuin useissa aikaisem-
minkin tehdyissä tutkimuksissa, nimittäin  se,  että tien ominaisuudet  ja  olo-
suhteet korreloivat erittäin huonosti rappeutumisen kanssa. Siksi aineistosta 
ei tällä menetelmällä voitu kehittää riittävän luotettavia malleja, vaan  päädyt- 

.  tim  vaihtoehtoisen  mallinnusmenetelmän  käyttämiseen. Siinä tavoitteena oli 
kehittää mallit tien kunnon kehittymiselle olemassa oleville  tiekohteille,  joilla 

 rappeutumisprosessi  on  jo  käynnissä.  Mallinnuksen  periaatteena  on,  että 
 tiekohteen  tulevaa kunnon kehittymistä ennustetaan tien  sen hetkisellä  kun

-totilalla,  eli kohteen tulevaa kunnon kehittymistä selitetään viimeisen mittaus- 
tiedon avulla  (EU  1999; Spoof,  Petäjä  & Ruotoistenmäki  2000).  Aineistoa 
luokiteltiin tarvittaessa  päällysteluokan  ja liikennemäärän  perusteella.  

Mallintamismenetelmän  lähtökohta  on  selvittää  rappeutumismuuttujan  funk-
tionaalinen  muoto  ja  mikäli  se  ei ole lineaarinen  se  pyritään muuttamaan sel-
laiseksi. Vaikka rappeutumisen kehittyminen  koko  elinkaaren aikana ei  nou-
dattaisikaan  lineaarista muotoa, ei  se  sinänsä ole mikään ongelma  esitetylle 
mallinnusmenetelmälle,  koska  ennustemalleilla  pyritään ainoastaan ennus-
tamaan tulevaa käyttäytymistä eikä mennyttä  kehityshistoriaa.  Malleja ei 
näin  ollen  myöskään voi käyttää  tiekohteen rappeutumisasteen lähtöarvon 

 määrittämiseen.  Sen  sijaan tärkeää  on,  että  rappeutumiskehitys  noudattaa 
mandollisimman hyvin lineaarista muotoa lyhyellä aikavälillä  (1 - 3  vuotta), 

 jolle  ennuste pyritään tekemään. 

Mikäli kohteen  rappeutumisnopeus määritetään  suoraan jakamalla toteutu-
nut  rappeutumistaso  kohteen iällä, saadaan tuloksena yleensä joko liian 
suuri  tai  liian pieni nopeus. Näin  määritettyä rappeutumisnopeutta  kutsutaan 
tässä nimellä  "origo_nopeus".  Origo  nopeuden suora käyttö rappeutumi-
sen ennustamiseen edellyttäisi, että  rappeutumisilmiön lähtötaso  on  nolla ja 

 että rappeutuminen kehittyy alusta asti  lineaarisesti  ajassa. Yleensä tämä ei 
kuitenkaan ole tilanne, vaan useimmiten rappeutumisen  lähtöarvo  ei ole  nol-
la ja/tai  rappeutuminen ei noudata kehittymisen alkuvaiheessa lineaarista 
muotoa. Esimerkiksi  pituussuuntaisella  ja  poikittaisella epätasaisuudella  on 

 yleensä nollaa suurempi  lähtöarvo  ja epälineaarinen  jakso kehityksen alussa 
johtuen  mm. alkutiivistymisestä  (kuva  2,  vasen).  Käyttämällä  origo_nopeutta 

 ennustamiseen johtaa tässä tapauksessa liian nopeaan  ennusteeseen. 
Päällystevaurioituminen  taas alkaa yleensä  aikaviiveellä  ja origo -nopeuden 
käyttö aiheuttaa vastaavasti liian hitaan ennusteen  (kuva  2,  oikea).  On-
go_nopeutta  ei siis voi suoraan käyttää kuvaamaan kohteen tulevaa  rappeu-
tumiskehitystä. 
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Kuva  2. 	Periaatekuva  liian nopeastaja liian hitaasta origonopeudesta. 

Tästä syystä  mallintaminen  tehtiin kandessa vaiheessa. Ensiksi määritettiin 
kunkin kohteen  (100  metrin osuuden)  rappeutumisnopeus  lineaarisella mal-
lilla havaitun  mittaussarjan  perusteella (kaava  6  ja kuva  3). Päällysteen  ikä 
määritettiin edellisestä  kuntotietorekisteriin  kirjatusta  toimenpiteestä  vuoteen 

 2003. 

K = c *  ikä  +  d, 	 (6)  

missä 	Kon 
	kuntotila (lRl,  URA tai VS)  

ikä 
	

kohteen ikä  
c, d 
	regressioparametreja 

.  

2,5  

. .  

—1,51 
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Kuva  3. 	Esimerkki tasaisuuden kehittymisen aikasarjasta, jossa kohteen IRI:n  
kas  vunopeus  on  noin  0,1  mm/rn  vuodessa. 

Toisessa vaiheessa  kertoimella  c kuvattavaa rappeutumisnopeutta  selitettiin 
 origo_nopeudella  (kaava  7  ja kuva  4): 

R_nop =  a * origo_nop + b, 	 (7)  

missä 	R_nop  on 	rappeutumisnopeus (IRl, URA tai VS) 
origo_nop 	kuntotila (IRI,  URA tai VS) I  kohteen ikä  
a, b 	regressioparametreja 

. 
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Kuva  4. 	Esimerkki tasaisuusmallin käytöstä.  

0 	 Lopulliseen  mallintamisvaiheeseen  hyväksyttiin ne kohteet, joille luvussa  3.3  
esitetyt  aikasarjalle  asetetut kriteerit täyttyivät.  Aikasarjalle  asetetut kriteerit 
perustuivat havaintojen lukumäärään  ja  lineaarisen  regression  selitysastee

-seen.  Tämän lisäksi  regression  tuottamalle rappeutumisnopeusaineistolle 
 (kerroin  c,  kaavassa  6)  suoritettiin  trimmaus,  eli poistettiin molempien päiden 

 äärihavainnot.  

3.3  Aineiston kokoaminen  ja  käsittely  

Mallinnusaineistona  on  käytetty  Kuntotietorekisterin  ja  Tierekisterin  tietoja. 
Käytettävät  tietokannat  on  luotu yhdistämällä kyseisten  rekisterien  tietoja. 
Aineistojen  laadunvarmistukseen  on  kiinnitetty erityistä huomiota, koska  mal-
lien  luotettavuuden kannalta käytetyn aineiston laatu  on  ensisijaisen tärkeää. 
Aineiston  laadunvarmistuksessa  on  mallinnuksen  kannalta onnistuttu  varsin 

 hyvin. Suurimmat  ongelmakohdat  ovat olleet käytettyjen  rekisterien  puutteel-
liset  ja  osin virheelliset tiedot sekä tehtyjen mittausten vaihteleva laatu.  On

-gelmatapaukset  ovat olleet hyvin tiedossa  ja  ne  on  pystytty poistamaan on-
nistuneesti. Seuraavassa  on  esitetty  analyysissä  käytetyn aineiston valinta-
perusteet. 

Yleistä  

o  Mallinnuksessa  on  käytetty mittauksia  vain  vuosilta  1994-2003.  Tätä 
vanhempien mittausten laatu ei ole riittävä  mallinnuksen  tarpeisiin.  

o  Tarkasteluun  on  valittu  tiekohteet,  joilta  on  vähintään kolme  kuntomit
-tausta edellisen toimenpiteen jälkeen. Kolme mittausta katsotaan  mi-

nimimääräksi,  jolla tien  rappeutumisnopeutta  voi  luotettavasti  tarkas-
tella. 

Tasaisuus  

o  Aineistossa  on  mukana  vain  kesämittaukset.  
o Jos  samalta päivältä  on  useampi mittaus, niin kaikki ovat mukana.  
o  Mukana ovat  vain  kohteet, joilla  on  tehty toimenpide vuonna  1980 tai 

 sen  jälkeen.  
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o  Aineistossa  on  mukana kaikki mittaukset.  
o Jos  samana vuonna  on  useampi mittaus, niin kaikki ovat mukana, jot-

ta ei tapahtuisi haitallista  valikoitumista  aineistossa.  
o  Mukana ovat  vain  kohteet, joilla  on  tehty toimenpide vuonna  1980 tai 

 sen  jälkeen. 

Vauriot  

o  Mukana ovat  vain  kohteet, joilla  vauriosumma  on  enemmän kuin  nol- 
la  vähintään kolmessa mittauksessa edellisen toimenpiteen jälkeen.  

o  Mukana ovat kaikki kohteet riippumatta tehdyn toimenpiteen ajan- 
kohdasta. 

Lisäksi  analyysissä  kunkin yksittäisen kohteen  aikasarjasta määritetylle  rap
-peutumisnopeudelle  asetettiin seuraavat  minimikriteerit,  jotta kohde hyväk-

syttäisiin osaksi  jatkoanalyysiä  ja  varsinaista  mallinnusta:  

o  Aineiston  trimmauksella  poistettiin  äärihavainnot nopeusjakauman 
 molemmista päistä  (5 %-95  %  ulkopuoliset havainnot).  

o  Mittaushavaintoja  on  oltava vähintään neljältä eri vuodelta  (vau-
riosumman  osalta riittää kolme havaintoa).  

o  Rappeutumisnopeutta  selittävän lineaarisen  regressiomallin korrelaa-
tiokerroin  R 2 > 0,5. 

S  



S 

PMSPro:n kuntoennustemaflit  2004 
	

21  
UUDET  KUNTOENNUSTEMALLIT  

4  UUDET KUNTOENNUSTEMALLIT  

4.1  Aineiston analysointi  

Aineiston  analysoinnin  ensimmäinen vaihe oli  aikasarja -aineiston karsinta. 
Taulukossa  1 on  esitetty  karsintakriteerien  vaikutus  analysoinnissa käytettä

-ylen  kohteiden lukumäärään  ja  taulukossa  2  lopullisen  analysointiaineiston  
tilastollisia  tunnuslukuja päällysteluokittain.  Tasaisuuden  tunnuslukuna  käy-
tettiin  IRI -arvoa  (mm/rn), urautumiselle maksimiurasyvyyttä  (mm)  ja  vaurioi-
tumiselle vauriosummaa,  VS  (m 2IlOOm).  

Taulukko  1.  Analyysiaineiston  karsinnan vaiheet.  

RI- URA-  VAURIO - KARS  I  NTATAPA  KOHTEET KOHTEET KOHTEET  

Lähtöaineisto  
(minimi  3  havaintoa  /  kohde) 288431 320234 157986  

Aineiston  trimmaus  5 %-95  %  
o 	-0,06  < IRI_nopeus <  0,2 258 855 287 754 141 859 o 	-0,7< URA  nopeus  <  1,2 
o 	-4<VS_nopeus<17  

Havaintojen lukumäärä  >  3 187 351 219 270  ei käytetty  

Aikasarjan selitysaste,  R2 > 0,5 73 294 84 846 88 656  

Taulukko  2.  Analyysiaineiston  tilastolliset tunnusluvut. 

TUNNUSLUVUT  KUNTO- 
MU  UTTU  JA AB  PAB  SOP 

Kohteiden lukumäärä  

RI 30185 42416 693  

URA 43 073 41 773  -  

VS 27542 60130 984 

Rappeutumisnopeuden  
mediaani ______________ 

RI  (mm/rn)  0,05 0,07 0,11  

URA (mm) 0,62 ________ -0,05  ________ - _________  
VS  (m 2/lOOm)  1,6 2,7 3,3 

Rappeutumisnopeuden  
keskihajonta  

RI 0,05 0,05 0,05  

URA 0,40 0,39  - 

VS 2,9 4,5 4,9  
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4.2  Rappeutumismallit 

Rappeutumismallien  periaatteena  on,  että tien tulevaa rappeutumisnopeutta 
(tasaisuuden, urautumisen  tai vaurioitumisen  kehittymistä) ennustetaan  sen 
nykytilan toteutumalla.  Kohteen nykyhetkeen mennessä saavuttama kuntoti

-la  kohde siis selittää kohteen tulevaa kunnon kehittymistä. Rappeutumismal
-lit  kehitettiin erikseen  AB-, PAB-  ja  SOP-päällysteille. Urautumismallia  ei kui-

tenkaan kehitetty  SOP-päällysteelle. 

4.2.1  Tasaisuuden rappeutumismallit 

Tasaisuusmallien  käytössä lähtötietoina tarvitaan viimeisimmän PTM-
mittauksen IRI-arvo  ja  edellisestä tasaisuuden lähtöarvoonsa palauttavasta 
toimenpiteestä laskettava päällysteen ikä mittaushetkellä.  AB-päällyste-
luokan  mallin  käyttö tarvitsee lisäksi tiedon tien keskivuorokausiliikennemää-
rästä (KyL). Kaavoissa  8-10 on  esitetty tasaisuuden rappeutumismallit eri 
päällysteluokille.  

AB - rappeutumismalli  

AIRI  =  0,35  * [IRI(t)  I  ikä(t)  1  -  0,014  * Iog 10 KVL + 0,04 

AB-mallin selitysaste  (R2 ) on 0,34. 

PAB - rappeutumismalli  

AIRI  =  0,39  * [ IRI(t)  I  ikä(t) ] -  0,01  

PAB-mallin selitysaste  (R2 ) on 0,34. 

SOP - rappeutumismalli 
(10)  

AIRI  =  0,32  * [IRI(t)  I  ikä(t)] +  0,03 

SOP-mallin selitysaste  (R 2 ) on 0,22.  

Missä, 	:\IRI  on 	tasaisuuden rappeutumisnopeus (mm/m  I  vuosi) 
lRl(t) 	tasaisuus vuonna  t (mm/m) 
ikä(t) 	kohteen ikä vuonna  t  (vuosia) 
I0g 10 KVL 	logaritmi 10  keskivuorokausiliikenteestä.  

4.2.2  Urautumisen rappeutumismallit 

Uramallien  käytössä lähtötietoina tarvitaan viimeisimmän PTM-mittauksen 
maksimiurasyvyys, tien keskivuorokausiliikennemäärä (KVL)  ja  edellisestä 
urasyvyyden lähtöarvoonsa palauttavasta toi menpiteestä laskettava päällys - 
teen  ikä mittaushetkellä. Kaavoissa ilja  12 on  esitetty urautumisen rappeu-
tumismallit eri päällysteluokille. 
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AB - rappeutumismalli 
(11) 

AURA = 0,49 * [URA(t)  I  ikä(t)] + 0,13 * I0g 10 KVL - 0,45 

AB-mallin  selitysaste  (R 2 ) on 0,41.  

PAB - rappeutumismalli  
(12) 

AURA = 0,79 * [URA(t)  I  ikä(t)] + 0,09  * Iog 10KVL - 0,82 

PAB -mallin  selitysaste  (R2 ) on 0,52.  

Missä, 	\URA on 	urautumisnopeus  (mm I  vuosi)  
. 	 URA(t) 	maksimiurasyvyys  vuonna  t (mm)  

ikä(t) 	kohteen ikä vuonna  t  (vuosia)  
log 10KVL 	logaritmi 10  keskivuorokausiliikenteestä.  

4.2.3  Vaurioltumisen rappeutumismallit 

Vauriomallien  käytössä  lähtötietoina  tarvitaan viimeisimmän  PVI -mittauksen  
vauriosumma -arvo  (VS)  ja  edellisestä  vauriosumman nollaavasta toimenpi -
teestä laskettava  päällysteen  ikä  mittaushetkellä. Kaavoissa  13-15 on  esitet-
ty  vaurioitumisen rappeutumismallit  eri  päällysteluokille.  

AB - rappeutumismalli  

AVS =  1,33  * [VS(t)  I  ikä(t) ]-0,53 

AB-mallin  selitysaste  (R2 ) on 0,80.  

PAB - rappeutumismalli  

AVS  =  1,15  * [VS(t)  I  ikä(t) ]-0,08 

PAB -mallin  selitysaste  (R2 ) on 0,74 

SOP - rappeutumismalli  

AVS =  1,37  * [VS(t)  I  ikä(t) ]-0,06 

SOP-mallin  selitysaste  (R 2 ) on 0,22.  

Missä, 	L\VS  on 	vaurioitumisnopeus (m 2llOOmlvuosi) 
VS(t) 	vauriosumma  vuonna  t  (m2IlOOm) 
ikä(t) 	kohteen ikä vuonna  t  (vuosia).  

(13) 

(14) 

(15) 
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4.2Å  Toimenpiteen jälkeinen rappeutuminen  

Projektin  tavoitteena oli myös toimenpiteen jälkeisen rappeutumisen  mallin - 
tammen. Tarkoituksena oli luokitella kohteet taulukossa  3  esitettyjen alustan 

 toimenpidekoodien  mukaan  toimenpideryhmiin  ja  tarkastella ryhmien välisiä 
 rappeutumisnopeuseroja.  Tarkastelu osoittautui kuitenkin mandottomaksi 

 toimenpidekoodien kirjauskäytännön  lyhyen  historian  johdosta. Taulukosta  4 
 nähdään, että alustan  toimenpidekoodien kirjaukset  ovat olleet erittäin harvi-

naisia ennen vuosituhannen vaihdetta. Asiaan kannattaa palata myöhemmin 
kun  kirjauskäytäntö  on  vakiintunut  ja  siten aineisto mandollistaa kyseisen 
analyysin. 

Taulukko  3.  Alustan toimenpidekoodit. 

ALUSTAN  TOIMENPIDEKOODIT  
1 MV  (massanvaihto)  

11 BEST  (bitumiemulsiostabilointi)  
12  VBST (vaahtobitumistabilointi)  
13 REST  (remixerstabilointi)  
14 SST  (sementtistabilointi)  
15  MHST (masuunihiekkastabilointi)  
16  KOST  (komposiittistabilointi)  
21  ABK  (kantavan kerroksen  AB) 
22  ABS  (sidekerroksen  AB) 
23 MS  (murskeen  lisäys  tai  sekoitusjyrsintä)  
31 TASK  (kuumennustasaus)  
32  TAS  (massatasaus)  
41  TJYR (tasausjyrsintä)  
42  LJYR (laatikkojyrsintä)  
43  RJYR (reunajyrsintä)  

Taulukko  4. 	Alustan to/men pidekoodien kirjaukset. 

VUOSI  KPL KUMUL_%  

1986 61 0 
1989 7 0 
1991 271 1 
1992 378 3 
1993 245 4 
1994 234 4 
1997 63 5 
1999 883 8 
2000 4316 24 
2001 7009 50 
2002 13523 100  

.  

I  
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4.3  Toimenpiteen jälkeiset lähtötasomallit 

Toimenpiteen jälkeisten  lähtötasomallien  kehittämisessä ei ollut mandollista 
käyttää  Kuntotietorekisterissä  olevia tietoja, koska  sinne  ei ole talletettu toi-
menpiteen jälkeisiä  laatumittauksia.  Siksi  mallinnusaineistona  käytettiin otos-
ta  VTT  Rakennus-  ja  yhdyskuntatekniikan  vuonna  2003  suorittamista  PTM-
laatumittauksista. Lähtötasomallit  kehitettiin tasaisuudelle erikseen  AB-, 
PAB-  ja  SOP-päällysteille  sekä  urautumismallit  AB-  ja  PAB-päällysteille. 
PAB-uramallia  sovelletaan myös tarvittaessa  SOP-päällysteillä. Vaurioitumi-
selle  ei kehitetty  lähtötasomallia,  koska  vaurioitumisen lähtötaso  toimenpi-
teen jälkeen oletetaan aina olevan  nolla  m 2IlOOm. Lähtötasomallia  ei suosi-
tella  sovellettavaksi,  mikäli tielle tehdään erittäin kevyt toimenpide  esim. 
HJYR.  Tässä tapauksessa toimenpide ei aiheuta muutosta  oletettuun  kunto- 
tilaan eikä myöskään nollaa kohteen ikää  rappeutumismallinnuksessa. Paik- 

•  kausten  osalta sovelletaan vanhaa käytäntöä, missä paikka nollaa  ensin 
 vauriotason,  jonka jälkeen  vauriotaso  palautuu  lineaarisesti  kolmessa vuo-

dessa paikkausta edeltävä  Ile vauriotasolle. 

4.3.1  Tasaisuuden lähtötasomalli 

Tasaisuusmittausaineistossa  oli  101  kohdetta (yhteensä  383 km),  joista saa-
tujen mittaustulosten  jakaumien  perusteella arvioitiin tasaisuuden  lähtötaso. 

 Aineiston perusteella kehitettiin  liikennemäärään  perustuvat malli tasaisuu-
den toimenpiteen jälkeisen  lähtöarvon määrittämiseksi. Toimenpiteenvaiku-
tuksen lähtötasomallit  on  esitetty  kaavoissa  16-18  ja  niiden kuvaajat kuvas-
sa  5. 

AB  - lähtötasomalli  
(16) 

IRI(0) =  1,95 - 0,16  * I0g10KVL 

PAB - lähtötasomalli  
O 	 (17) 

IRI(0) =  2,10 - 0,20  * Iog10KVL 

OP  - lähtötasomalli 
(18)  

IRI(0) =  3,20 - 0,20  * I0g10KVL 

Missä, 	lRl(0)  on  tasaisuuden  lähtöarvo  toimenpiteen jälkeen  (mm!m) 
log 0KVL logaritmi 0  keskivuorokausiliikenteestä. 
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Kuva  5. 	Tasaisuuden lähtötasomallien kuvaajat. 
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4.3.2 Urautumisen lähtötasomalli 

Uramittausaineistossa  oli  66  kohdetta (yhteensä  252 km),  joista saatujen 
mittaustulosten jakaumien perusteella arvioitiin urasyvyyden lähtötaso. Ai-
neiston perusteella kehitettiin liikennemäärään perustuvat malli urasyvyyden 
toimenpiteen jälkeisen lähtäarvor, määrittämiseksi. Toimenpiteenvaikutuksen 
lähtötasomallit  on  esitetty kaavoissa  19  ja  20  ja  niiden kuvaajat kuvassa  6. 

AB  - lähtötasomalli  
(19)  

URA(0) =  4,80-0,70  * Iog10KVL 

PAB  ja  SOP  - lähtötasomalli  

. 

	

URA(0) =  4,70-0,65 * Iog10KVL 
	 (20)  

Missä, 	URA(0)  on  maksimiuran lähtöarvo  toimenpiteen jälkeen  (mm)  
I0g 10KVL logaritmi 10  keskivuorokausiliikenteestä.  

-URA_AB 

Afl  

3,5  

1 
2,5 
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1.0 
0 	10000 	20000 	30000 	40000 	50000  
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1 3,0 
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D 2,0 
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KyL  

Kuva  6. 	Urautumisen Iähtötasomaiien  kuvaajat.  
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4.4  Rappeutumisen  oletusnopeusmallit  

Toimenpiteen jälkeen, ennen ensimmäistä mittausta, tapahtuva rappeutumi-
nen joudutaan ennustamaan  ns. oletusmallilla,  koska varsinainen  rappeutu-
mismalli  tarvitsee  mittaustietoa lähtötietona. Oletusmallilla  voidaan arvioida 
tien nykytila  ja  tulevaisuus, siihen saakka kunnes tiellä suoritetaan ensim-
mäinen mittaus. Rappeutumisen  oletusmalli  kehitettiin tasaisuudelle,  urau-
tumiselle  ja vaurioitumiselle.  

4.4.1  Tasaisuuden  oletusmallit  

Tasaisuuden  oletusmalli  on  koottu kandesta  komponentista, lähtätasomalli 
 (ks. kappale  4.3.1)  ja oletusnopeus,  jotka  on  yhdistetty samaan malliin.  Ole

-tusnopeutena  käytetään  rappeutumismallinnusaineiston  alle  kuusi vuotta 
vanhojen kohteiden  mediaaninopeutta.  SOP -päällysteelle  käytettiin aineiston 
vähyyden vuoksi  oletusnopeuden  määrittämiseen  koko  aineistoa. Rappeu-
tumisen  oletusmallit  AB-,  PAB-  ja  SOP -päällysteille  on  esitetty  kaavoissa 

 21-23. 

AB - oletusmalli 

IRI_o(t) =  1,95-0,16  * Iog 10 KVL +  0,06  * ikä(t) 

PAB - oletusmalli 

IRI_o(t) =  2,10-0,20  * Iog 10 KVL +  0,08  * ikä(t) 

SOP - oletusmalli 

IRI_o(t) =  3,20-0,20  * Iog 10 KVL +  0,11  * ikä(t) 

Missä, 	lRlo(t) 	tasaisuus vuonna  t  (mm/m) 
log 10KVL logaritmi 0  keskivuorokausiliikenteestä 
ikä(t) 	kohteen ikä vuonna  t  (vuosia).  

4.4.2  Urautumisen oletusmallit 

Urautumisen oletusmalli  on  koottu kandesta  komponentista, lähtötasomalli 
 (ks. kappale  4.3.2)  ja oletusnopeus,  jotka  on  yhdistetty samaan malliin.  Ole

-tusnopeutena  käytetään  koko rappeutumismallinnusaineiston alle  kuusi 
vuotta vanhojen kohteiden  mediaaninopeutta.  Rappeutumisen  oletusmallit 

 AB-  ja PAB- päällysteille  on  esitetty  kaavoissa  24  ja  25. 

AB - oletusmaDi 

(21) 

(22) 

(23) 

(24)  
URA ..o(t) =  4,80-0,70  * Iog 10KVL + 0,07  * ikä(t) 
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PAB - oletusmalli 

URA_o(t) =  4,70-0,65  * Iog 10KVL +  0,07  * ikä(t)  

Missä, 	URA_o(t) maksimiurasyvyys  vuonna  t (mm) 
I0g 10KVL logaritmi 10  keskivuorokausiliikenteestä 
ikä(t) 	kohteen ikä vuonna  t  (vuosia).  

4.4.3  Vaurioitumisen oletusmallit  

Kuten kappaleessa  4.3  todettiin, ei  vaurioitumiselle  ole  lähtötasomallia,  vaan 
oletus  on,  että  vaurioitumisen lähtötaso  nolla  m 2IlOOm.  Siksi  vaurioitumisen 

, oletusmallina  käytetään  rappeutumismallinnusaineiston mediaaninopeutta. 
 Rappeutumisen  oletusmallit  AB-, PAB-  ja  SOP-päällysteille on  esitetty  kaa

-voissa  26-28. 

AB  - oletusmalli 

VS....o(t) =  1,6  * ikä(t) 

PAB -oletusmalli 

VSo(t) =  2,7  * ikä(t)  

SOP  -oletusmalli  
(28)  

VSo(t) =  33  * ikä(t)  

Missä, 	VS_o(t) 	vauriosumma  vuonna  t (m 211  DOm) 
ikä(t) 	kohteen ikä vuonna  t  (vuosia).  

5  KUNTOENNUSTEMALLIEN  TESTAUS  

5.1  Aineiston valinta  ja  testauksen  periaate 

Viimeinen vaihe  analysointityössä  oli kehitettyjen  rappeutumismallien  testa-
us.  Mallien  testaus suoritettiin kandessa vaiheessa siten että ensimmäisessä 
vaiheessa käytettiin laajaa  satunnaisotosta  riippumattomia kohteita, joka si-
sälsi keväällä  2004  suoritettuja  vaurioinventointeja  ja  kesän  2004 PTM

-mittauksia. Eri  kuntomuuttujien rappeutumismallien testauksessa  käytettyjen 
kohteiden lukumäärät  on  esitetty  päällysteluokittain  taulukossa  5. Jos  en-
simmäisen vaiheen  testauksen  perusteella  rappeutumismalli  todettiin toimi-
vaksi,  simuloitiin  toisessa vaiheessa toimenpiteiden vaikutus-  ja  rappeutu-
mismallien  kykyä ennustaa  huonokuntoisuutta  kuvaavien  ns. KTA-muuttujien 

 (Tas-KTA  ja  Vaur-KTA)  määriä niiden oikeassa  käyttöympäristössä  eli 
 PMSProssa 

(25)  

(26) 

(27) 
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Taulukko  5. 	Kohteiden lukumäärä rappeutumismallien testauksessa.  

AB PAB  SOP  

Tasaisuus  75261 88310 4403 

Urasyvyys  72558 84512 - 

Vauriosumma  23 653 53 612 1102  

Testien tavoitteena oli osoittaa uusin  mallien  toimivuus paremmaksi kuin 
vanhojen PMSPro:ssa käytössä olevien  mallien.  Ensimmäisen vaiheen tes-
taus suoritettiin vertaamalla sekä PMSPro:n nykyisillä että uusilla malleilla 
ennustettua kuntotilaa kohteiden mitattuun toteumaan. Tämä tehtiin etsimäl-
lä Kuntotietorekisteristä vuotta  2004  edeltävä mittaustieto  ja ennustamalla 

 tämän kuntotilan  ja  kohteen iän avulla vuoden  2004 kuntotasoa  sekä 
PMSPro:n että uudella mallilla. Ennusteita verrattiin  2004  vuoden mitattuun 
arvoon  ja mallien ennustevirheitä  (ennuste-mitattu) tarkasteltiin eri rappeu-
tumistasoilla. Seuraavassa esitettyjen tulosten tulkinnasta voi todeta, että 
mallit ennustavat liian nopeaa rappeutumista (yliennustavat) mikäli ennuste- 
virhe  on  positiivinen,  ja  liian hidasta rappeutumista (aliennustavat) mikäli  en-
nustevirhe on  negatiivinen. 

Toisen vaiheen PMSPro-simuloinnissa laskettiin sekä vanhoilla että uusilla 
malleilla  ja koko  maan aineistolla;  

a. vuoden  2004  lopun kuntoennuste ilman  2004 päällystysohjelmaa  ja  kun-
tomittauksia.  

b. vuoden  2004  lopun kuntoennuste ilman  2004 päällystysohjelmaa  mutta 
kuntomittaukset huomioiden. 

Simuloinnin  tarkoituksena oli selvittää kuinka paljon mittaukset vaikuttavat 
huonokuntoisten määriin (esim.  Tas-KTA  eli IRI:n vuoksi huonokuntoiset). 
Laskelmissa huomioitiin kaikki PMSPro:n ennustelaskennan erikoistapauk

-set  kuten ns. vähäliikenteisten valtateiden sääntö  ja  periaate, ettei mittaama-
ton  100-metrinen voi olla kuntotavoitteen alittava vaikka toimenpiteen vaiku-
tusmallilla laskettu kunto jonkin kuntomuuttujan osalta ylittäisikin sille asete-
tun KTA-rajan.  

5.2  Tasaisuusmallien  testaus  

Tasaisuusmallien  1 -vaiheen testausaineiston raakadatassa oli yhteensä 
 181 808  kappaletta  100  metrin osuutta, joille oli suoritettu PTM-mittaus ke-

sällä  2004. Aineistolle  tehtiin vastaavanlainen trimmaus kuin aikaisemmin 
mallinnusaineistolle  (5-95 %  aineiston jakaumasta valittiin testaukseen), eli 
poistettiin kohteet joilla IRI-arvon kehitys oli  alle  -1,0 mm/m  vuodessa  tai  yli  

I 

I  
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+1,0  mm/rn  vuodessa. Lisäksi poistettiin kohteet joilla edellinen mittaus oli 
ennen vuotta  2000,  pitkän ennustejakson johdosta. Kun vielä poistettiin koh-
teet joiden edellinen toimenpidevuosi oli ennen  1980,  saatiin lopulliseksi  tes

-tausaineistoksi  yhteensä  170 974  kohdetta. 

Testausaineistosta  75 261  kohteessa oli  AB -päällyste,  88 310  kohteessa oli 
PAB-päällyste  ja  vain 4 403  kohteessa oli  SOP -päällyste. Näin  ollen  kohteet 
olivat jakautuneet päällysteluokittain  varsin  samassa suhteessa kuin itse 
mallinnusaineistossa. 

Kuvassa  7 on  esitetty testauksen tulokset  koko  aineiston osalta päällyste-
luokittain. Tuloksissa verrataan PMSPro:n  (PMS) ja  uusien (UUSI) tasai-
suusmallien keskimääräistä  (med  iaani) ennustevirheen  suuruutta (ennuste - 
mitattu). 

. 

TASAJSUUS  (Ennuste  -  Mitattu)  

0,2 

0,15  

i  :  
AB 	PAB 	SOP  

TASAISUUS (Ennuste  -  Mitattu)  

10  

•utI 	 SUUSI  

o  PMS 	

' 

: ._ 	-- - 	- 	

a PM s 

AB 	PAB 	SOP  

Kuva  7. 	Tasaisuusma/lien  keskimääräiset ennuste virheet. 

Kuvan  7  vasemmassa kuvaajassa ennustevirhe  on  ilmaistu vuotuisena vir-
henopeutena  ja  oikeassa kuvaajassa sama prosenteissa. Vasenta kuvaa 
tulkitaan siten, että  jos  AB -tien mitattu IRI-arvo  on  esim.  2,50  mm/rn  on  kes-
kirnääräinen  ennuste uudella mallilla  2,55  mm/rn  ja  vanhalla mallilla  2,60 

 mm/rn.  Eli  uusi malli yliennustaa keskimäärin  0,05  IRI -yksikköä kun taas 
vanha malli yliennustaa vastaavassa tilanteessa  0,10  IRI -yksikköä. 

Kuvista voi todeta, että kaikki mallit yliennustavat epätasaisuuden kehitystä, 
mutta uusilla malleilla  koko  aineiston keskimääräinen virhe  on  pienempi  AB- 
ja  PAB-päällysteillä.  SOP -päällysteillä PMSPro:n  malli antaa hieman pa-
remman ennusteen, joskin ennusteiden prosentuaalinen ero  on  varsin  pieni 
(noin  0,5  %).  Taulukossa  6 on  esitetty ennustevirhenopeuden hajontaa ku-
vaavat tilastolliset tunnusluvut. 

Taulukko  6. 	Tasaisuusmallien  ennuste virhenopeuksien hajonnat.  

L 	Uusien  mallien  haonnat PMSPro  mallien  hajonnat  
5% 50% 95% 5% 50% 95% 

AB -0,24 0,05 0,44 -0,20 0,10 0,30  
PAB  -0,24 0,06 0,51 -0,20 0,10 0,40 
SOP -0,41 0,12 0,80 -0,40 0,10 0,60  
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Seuraavaksi aineisto ryhmiteltiin vuoden  2004  mitatun IRI -arvon perusteella 
puolen yksikön tasoryhmiin. Tuloksissa verrataan PMSPro:n  (PMS) ja  uuden 
uramallin (UUSI) tasoryhmien keskimääräistä (mediaani) ennustevirheen 
suuruutta (ennuste — mitattu). Kuvissa  8-10 on  esitetty havaintojen lukumää-
rät tasoryhmittäin sekä tulokset kuvaajina eri päällysteluokille. 

Kuva  8. 	Keskimääräinen  tasaisuusennustevirhe tasoluokittain  AB - 
päällysteillä. 

IRl -taso  
(mm/rn) 

N 
 (kpl)  

0,5-1,0 1672 
1,0-1,5 18261 
1,5-2,0 27138 
2,0-2,5 18904 
2,5-3,0 10369 
3,0  —  3,5 5 283 
3,5-4,0 3018 
4,0  —  4,5 1 537 
4,5-5,0 875 
5,0-5,5 527 
5,5-6,0 308 

Kuva  9. 	Keskimääräinen  tasaisuusennuste  virhe  tasoluokittain PAB- 
päällysteillä. 
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IRI-taso  
(mm/rn) 

N 
 (kpl)  

0,5-1,0 7 
1,0-1,5 51 
1,5-2,0 461 
2,0-2,5 1 084 
2,5  -  3,0 1 286 
3,0  -  3,5 1 240 
3,5  -  4,0 1 007 
4,0  -  4,5 745 
4,5-5,0 522 
5,0  -  5,5 366 
5,5 -6,0 247 

	

0,30 	 -  

0,20 

	

0,10 	-.- 

	

E 0,00 	 1 
1 	2 	3 	4 	 ÅPMS  

	

a -o,io 	 -- 
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/.o,2o  

-0,30  
SOPJRI_taso, mm/rn  

Kuva  10. 	Keskimääräinen tasaisuusennustevirhe tasoluokittain  SOP- 
päällysteillä. 

Tasoluokitellun  aineiston tuloksista voidaan todeta seuraavaa:  

AB-päällysteet 
o  molemmat mallit yliennustavat hyväkuntoisilla teillä  ja aliennustavat 

 huonokuntoisilla teillä.  
o  valtaosa aineistosta  on tasaisuudeltaan  alle  3,0 mm/rn,  jolla alueella 

 mallien  ennusteet ovat samaa tasoa. 

PAB-räällysteet  
o  molemmat mallit yliennustavat hyväkuntoisilla teillä  ja aliennustavat 

 huonokuntoisilla teillä.  
o  valtaosa aineistosta  on tasaisuudeltaan  alueella  1,0-3,5 mm/rn,  jolla 

alueella uuden  mallin  ennuste  on  vähän parempi (ero noin  0,1-0,5 
mm/rn). 

o  suurilla IRI-arvoilla uusi malli aliennustaa enemmän kuin PMSPro:n 
malli.  

S 	 SOP-päällysteet 
o  molemmat mallit yliennustavat valtaosalla teistä, mutta aliennustavat 

erittäin huonokuntoisilla teillä.  
o  valtaosa aineistosta  on tasaisuudeltaan  alueella  2,0-5,0 mm/rn,  jolla 

alueella  mallien  ennusteet ovat samaa tasoa. 

Yhteenvetona  1 -vaiheen testauksesta voidaan todeta, että keskimääräiset 
ennustevirheet ovat molemmilla malleilla  varsin  pienet, mutta päällysteluok-
katasoisella aineistolla uuden  mallin ennustevirhe  on  selkeästi pienempi 
(noin puolet) verrattuna PMSPro:ssa nykyään käytössä olevaan malliin.  

1 -vaiheen tulosten perusteella uusien  tasaisuusmallien  testausta jat-
kettiin vaiheeseen  2,  jossa  simuloitiin  sekä vanhoilla että uusilla mal-
leilla  lRl:n  vuoksi  huonokuntoisiksi luokiteltavien  I GO -metristen  mää-
raa. 

Tasaisuumallien  tuottamat  Tas-KTA  määrät  on  luettavissa kuvasta  11. 
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Tas-KTA 
 (km)  

2004 
alku 

2004  loppu  
(ilman mittauksia) 

2004  loppu 
(mittaukset)  

Mittausten vaikutus  
______________________  

Vanhat mallit  2035 2654 2415 -239  

Uudet mallit Ei laskettu  1965 2073 +108  

Erotus  689 342  ___________________  

Kuva  11. 	IRI:n  vuoksi huonokuntoisten ennustettu määrä  2004  (Tas-KTA)  kun 
toimenpiteitä ei  huomiolda.  

Mallien ennustamat Tas-KTA:n  määrät vuoden  2004  lopussa eroavat melko 
huomattavasti toisistaan  (689 km).  Vanha malli selvästi yliennustaa, koska 

 Tas-KTA:n  määrä laskee mittausten myötä  2654 km:sta 2415 km:iin.  Uusi 
malli aliennustaa jonkin verran, koska  Tas-KTA  kasvaa mittausten vaikutuk-
sesta  1965 km:sta 2073 km:iin.  Vaikka aliennustavuus  on  periaatteessa 
epätoivottava ominaisuus, voidaan uutta mallia pitää vanhaa stabiilimpana  ja 

 siten parempana, koska mittausten vaikutus  Tas-KTA:n  määrään  on  yli  50 % 
 pienempi. 

Samat havainnot ovat esillä taulukossa  7,  johon  on  laskettu tiepiireittäin sekä 
ylemmälle (KVL>1500) että alemmalle (KVL<1500) tieverkolle mittausten 
aiheuttamat muutokset  Tas-KTA:ssa.  Uudet mallit toimivat ylemmällä tiever

-kolla  erittäin hyvin, koska mittauksten vaikutus  Tas-KTA:n  määrään  on vain 
2 km,  tosin vanhoillakin malleilla vastaava luku  on vain 14 km.  Alemmalla 
tieverkolla uudet mallit aliennustavat, mutta koska mittausten vaikutus  on 
vain +110 km  aikaisemman  -225  km:n sijaan, voidaan uusia malleja pitää 
niiltä osin vanhoja parempina.  

I 



Tas -KTA  Vanhat mallit  ________  
Piiri  KVL>1500 KVL<1500  Yhteensä  

1 -8,75 -7.15 -15,9 
2 185 -30,11 -28,26 
3 -3,07 -6,41 -948 
4 3,16 -33,75 -30,59 
8 0,43 -14,2 -13,77 
9 1,33 1,52 2,85 

10 -5,55 -1,59 -7,14 
12 -3,38 -37,87 -41,25 
14 -0,23 -95,42 -95,65 

Koko  maa  -14,2 -224,97 -239,17 

Uudet mallit  ________  ________ 
KVL>1500 KVL<1500  Yhteensä  

-5,61 3,03 -2,58 
4,37 10,36 14,73 

-2,13 9,64 7,51 
4,2 11,74 15,94 

073 417 49 
184 737 921 

-3,92 10,97 7,05 
-1,7 1i79 10,09 
0,27  ::i7i7  41,44 

-1,95 110,27 108,32  

PMSPro:n kuntoennustemallit  2004 
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Taulukko  7.  IRI-mittausten vaikutus vuonna  2004  IRI:n  vuoksi huonokuntoisten 
teiden määrään  (km).  Sininen väri kuvaa yliennustavuutta  ja  oranssi 
aliennustavuutta.  

Projektiryhmä  suosittelee tulosten perusteella uusien  tasaisuusmallien 
käyttöönottoa PMSPr0 -järjestelmään. Uusien  mallien  taipumus  alien-
nustaa  alemmalla  tieverkolla  tulee informoida  mallien käyttäänoton  yh-
teydessä  tiepiirien päällystysohjelmoinnista  vastaaville henkilöille, jot-
ta  mallien  vaikutukset  mm. tulostavoitteena  käytettäviin  muuttujiin  osa-
taan ottaa huomioon  päällystysohjelmaa  suunnitellessa.  

5.3 Uramallien  testaus  

Uramallien  1 -vaiheen  testausaineiston raakadatassa  oli yhteensä  181 808 
 kappaletta  100  metrin osuutta, joille oli suoritettu  PTM -mittaus kesällä  2004.  

Aineistolle  tehtiin vastaavanlainen  trimmaus  kuin aikaisemmin  mallinnusai-
neistolle  (5-95  %  aineiston  jakaumasta  valittiin  testaukseen),  eli poistettiin 
kohteet joilla  urakehitys  oli  alle  -1,6 mm  vuodessa  tai  yli  +2,4 mm  vuodessa. 
Lisäksi poistettiin kohteet joilla edellinen mittaus oli ennen vuotta  2000,  pit-
kän  ennustejakson  johdosta. Kun vielä poistettiin kohteet joiden edellinen 

 toimenpidevuosi  oli ennen  1980  ja  SOP-päällysteet,  saatiin lopulliseksi  tes
-tausaineistoksi  yhteensä  157 070  kohdetta. Tästä määrästä  72 558  koh-

teessa oli  AB -päällyste  ja  84 512  kohteessa oli  PAB -päällyste. Näin  ollen 
 kohteet olivat jakautuneet  päällysteluokittain  varsin  samassa suhteessa kuin 

itse  mallinnusaineistossa.  

Kuvassa  12 on  esitetty  testauksen  tulokset  koko  aineiston osalta päällyste
-luokittain.  Tuloksissa verrataan  PMSPro:n  (PMS) ja  uuden (UUSI)  uramallin 

 keskimääräistä  (mediaani) ennustevirheen  suuruutta (ennuste  -  mitattu).  
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AB 	 PAB 	 I 	 AB 	 PAB  

Kuva  12. 	Uramallien  keskimääräiset ennustevirheet  

Kuvan  12  vasemmassa kuvaajassa ennustevirhe  on  ilmaistu vuotuisena vir-
henopeutena  ja  oikeassa kuvaajassa sama prosenteissa. Kuvista voi todeta, 
että kaikki mallit yliennustavat urasyvyyden kehitystä, mutta uusilla malleilla 

 koko  aineiston keskimääräinen virhe  on  pienempi sekä  AB-  että PAB-
päällysteillä. Taulukossa  8 on  esitetty ennustevirhenopeuden hajontaa ku-
vaavat tilastolliset tunnusluvut. 

Taulukko  8. 	Uramallien ennustevirhenopeuksien hajonnat.  

AB 
PAB  

Seuraavaksi aineisto ryhmiteltiin vuoden  2004 mitatun urasyvyyden  perus-
teella yhden millimetrin tasoryhmiin. Tuloksissa verrataan PMSPro:n  (PMS) 
ja  uuden uramallin (UUSI) tasoryhmien keskimääräistä (mediaani) ennuste- 
virheen suuruutta (ennuste - mitattu). Kuvissa  13  ja  14 on  lisäksi esitetty ha-
vaintojen lukumäärät tasoryhmittäin sekä tulokset kuvaajina eri päällyste- 
luokille. 

Uusien  mallien  haonnat PMSPro  mallien  hajonnat  
5% 50% 95% 5% 50% 95% 

-1,55 0,04 2,21 -1,32 0,20 2,65 
-1,52 1,15 3,62 -1,02 1,68 4,12  

.  

fl  



URA-taso  
(mm)  

N 
(kpl)  

2-3 3866 
3-4 6354 
4-5 7858  

_____  8096 
-7 7839 

7-8 7317 
-9 6653  
-10 -  5797 

10-11 4731 
11-12 3767 
12-13 2750 
13-14 2069 
14-15 1448 
15-16 886 
16-17 598 
17-18 414 
18-19 285 
19-20 182 . 
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Kuva  13. 	Keskimääräinen urasyvyysennustevirhe tasoluokittain  AB- 
päällysteillä.  

URA-taso  
(mm)  

N 
(kpl)  

2-3 10710  
______  13847  
______  13232 

5-6 11075 
6-7 8627 
7-8 6656 
8-9 4780 
9-10 3453 
10-11 2471 
11-12 1770 
12-13 1157 
13-14 875 
14-15 583 
15-16 405 
16-17 302 
17-18 172 
18-19 143 
19-20 96 

Kuva  14. 	Keskimääräinen urasyvyysennuste virhe tasoluokittain PAB- 
päällys teillä. 

Tasoluokitellun  aineiston tuloksista voidaan todeta seuraavaa:  

AB-päällysteet 
o  molemmat mallit  yliennustavat  pienillä  urasyvyyksillä  ja  aliennustavat 

 suurilla  urasyvyyksillä.  
o  valtaosa aineistosta  on urasyvyydeltään  alle  14 mm,  jolla alueella 

 mallien  ennustevirheet  ovat  varsin  pienet (pääosin  <  0,5 mm),  mutta 
 PMSPro-mallin  ennustevirhe  on  vähän pienempi.  
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PAB-päällysteet  
o  molemmat mallit  yliennustavat  pienillä  urasyvyyksillä  ja  aliennustavat 

 suurilla  urasyvyyksillä.  
o  valtaosa aineistosta  on  urasyvyydeltään  alle  12 mm,  jolla alueella 

 mallien  ennustevirheet  ovat  varsin  samalla tavalla, mutta  PMSPro
-mallin  ennustevirhe  on  vähän pienempi lähestyttäessä  urasyvyyden 

 toi  men  pideraja -a  rvoja.  

Yhteenvetona molemmista malleista  1 -vaiheen  testauksen  jälkeen voidaan 
todeta, että keskimääräiset  ennustevirheet  ovat  AB-päällysteif  lä  varsin  pie-
net, mutta  PAB-päällysteillä  varsin  vastaavasi  varsin  isot.  Päällysteluokka

-tasoisella aineistolla uuden  mallin  ennustevirhe  on  selkeästi pienempi (noin 
kolmanneksen) verrattuna  PMSPro:ssa  nykyään käytössä olevaan malliin. 

Mutta, koska  PMSPro:n  mallin  ennustevirhe  on  pienempi huonokuntoisilla 
teillä  (urasyvyydet  lähellä  toimenpiderajaa), projektiryhmä päätyy suositte-
lemaan vanhojen uramallien säilyttämistä PMSPro-järjestelmissä. Asi-
aan tulisi palata  parin  vuoden kuluttua, kun käytettävissä  on  lisää uusien 

 PTM-autojen  mittaustuloksia.  Tämän vuoksi Ura-KTA:n simulointi  PMS -
Pro:lla  katsottiin tarpeettomaksi.  

5.4  Vauriomallien  testaus 

Vauriomallien  1 -vaiheen  testausaineiston raakadatassa  oli yhteensä  81 981 
 kappaletta  100  metrin osuutta, joille oli suoritettu  PVI -mittaus keväällä  2004. 

 Aineisto oli jakautunut  päällysteluokittain  seuraavasti;  24119  kappaletta  AB- 
56 718  PAB-  ja  1144 SOP-päällysteistä  kohdetta.  Testausaineistosta  pois-

tettiin kohteet, joiden edellinen  toimenpidevuosi  oli ennen vuotta  1980  sekä 
kohteet, joiden  vauriosumma  vuonna  2004  oli yli  200 m 2 .  Lopulliseksi  tes -
tausaineistoksi  saatiin  AB-mallille  23 653,  PAB-mallille  53 612  ja  SOP

-mallille  1102  kohdetta.  

Testauksessa  olleiden kohteiden  ennusteajat  (aika edellisestä  mittauksesta 
 vuoteen  2004)  ovat  eripituiset,  koska  PVI -mittausten  mittausvälit  vaihtelevat. 

Siksi pelkkä  ennustevirheen  suuruus ei välttämättä kuvaa todellista tilannet-
ta, vaan  ennusteille  ja  mitatulle  kehitykselle laskettiin vuotuinen  virhenopeus 
vaurioitumiselle  (ennuste  -  mitattu). Lisäksi  virhenopeus suhteutettiin  vuo-
den  2004  vauriosummatasoon,  ja  saatiin laskettua  mallin  prosentuaalinen 
virhenopeus.  Kuvassa  15 on  esitetty tulokset  päällysteluokittain.  Tuloksissa 
verrataan  PMSPro:n  (PMS) ja  uuden  vauriomallin  (UUSI) keskimääräistä 

 (mediaani) vaurioitumisnopeuden ennustevirhettä  sekä  ennustevirheprosent
-tia.  

.  

I  
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VAURIOSUMMA (Einust. -  Mitattu) 	 VAURIOSUMMA (Ennust. -  Mitattu)  
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Kuva  15. 	Vauriomallien  keskimääräiset ennustevirheet. 

Kuvan  15  vasemmassa  kuvaajassa ennustevirhe  on  ilmaistu  vuotuisena vir-
henopeutena  ja  oikeassa  kuvaajassa  sama prosenteissa. Kuvista voi todeta, 
että kaikki mallit  yliennustavat urasyvyyden  kehitystä, mutta uusilla malleilla 

 koko  aineiston keskimääräinen virhe  on  selvästi pienempi kaikilla päällyste- 
luokilla.  AB-  ja  PAB-päällysteillä  virheen suuruus  on  lähes olematon. Taulu-
kossa  9 on  esitetty  ennustevirhenopeuden  hajontaa kuvaavat tilastolliset 
tunnusluvut. 

Taulukko  9.  Vauriomallien  ennuste virhenopeuksien hajonnat. 

Uuien  mallien  haonnat PMSPro  mallien  hajonnat  
5% 50% 95% 5% 50% 95% 

AB -9,9 0,1 10,3 -5,3 3,3 24,0  
PAB  -13,6 0,9 25,9 -7,0 5,0 56,0 
SOP -16,3 2,4 37,8 -12,5 6,0 73,0  

Kuvissa  16-18 on  vastaavan vertailun tulokset esitetty  vauriomäärän  taso
-luokittain  eri  päällysteluokille.  Kohteet  on  luokiteltu vuoden  2004  vaurio - 

summan  perusteella  10  m 2 :n  ryhmiin aina  vauriosummatasoon  40 m 2  asti. 
Tämän jälkeen luokitus perustuu  20  m 2 :n  ryhmiin. Ryhmille laskettiin  vaurioi-
tumisnopeuden ennustevirheelle  (ennuste  -  mitattu)  ja  vastaavat ennuste

-virheprosenteille mediaaniarvot,  jotka  on  esitetty seuraavissa kuvissa. Ku-
vissa  on  myös esitetty eri  vauriosummatasoryhmissä  esiintyvien havaintojen 
lukumäärä.  
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VS-taso  
(m 2 ) 

N 
(kpl)  

0-lo 9409 
10-20 6188 
20-30 3020 
30-40 1626 
40-60 1528 
60-80 565 
80-100 294 
100-120 175 
120-140 72 

>140 96 
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AB_VS_tasø,  m2  

100 

I 
A 00 	 ALA 

1  ° 	ç 

1'  -°° 
J•UUSI LPMSj  

-100-- 

Kuva  16. 	Keskimääräinen  vauriosummaennustevirheja  -prosentti  tasoluokittain  
AB-päällysteillä.  

. VS-taso  
(m2)  

N 
(kpl)  

0-10 16559 
10-20 10034 
20-30 6343 
30-40 4440 
40-60 5838 
60-80 3194 
80-100 1919 
100-120 1 414 
120-140 885 
>140 1228 
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Kuva  17. 	Keskimääräinen  vauriosummaennustevirhe  ja  -prosentti  tasoluokittain 
PAB-pää//ysteillä.  

VS -taso  
(m2)  

N 
(kpl)  

0-10 325 
10-20 222 
20-30 125 
30-40 65 
40-60 99 
60-80 57 
80-100 46 
100-120 43 
120-140 32 

>140 29 
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.  

Kuva  18. 	Keskimääräinen  vauriosummaennustevirhe  ja  -prosentti  tasoluokittain  
SOP-päällysteillä. 
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Tasoluokitellun  aineiston tuloksista voidaan todeta seuraavaa:  

AB -päällysteet  
o  uusi malli  yliennustaa  vähän hyväkuntoisilla teillä  ja  aliennustaa  hie-

man muilla teillä, kun taas  PMSPro:n  malli  yliennustaa  lähes  koko  ai-
neistolla.  

o  valtaosa aineistosta  on  vauriosummaltaan  alle  50 m 2 ,  jolla alueella 
uuden  mallien  ennuste  on  selvästi parempi.  

PAB-päällysteet  
o  uusi malli  yliennustaa  vähän hyväkuntoisilla teillä  ja  aliennustaa  hie-

man erittäin huonokuntoisilla teillä, kun taas  PMSPro:n  malli  ylien-
nustaa  huomattavasti  koko  aineistolla.  

o  valtaosa aineistosta  on  vauriosummaltaan  alle  100 m 2 ,  jolla alueella 

fl 
	 uuden  mallien  ennuste  on  selvästi parempi.  

SOP-päällysteet  
o  molemmat mallit  yliennustavat  valtaosalla teistä, mutta  aliennustavat  

erittäin huonokuntoisilla teillä  
o  uudella mallilla  ennustevirhe  on  selvästi pienempi kuin  PMSPro:n  

mallilla. 

Yhteenvetona  1 -vaiheen  testauksesta  voidaan todeta, että kaikilla päällyste- 
luokilla sekä  koko  aineiston osalta että  vaurioluokkatasoilla  keskimääräiset  
ennustevirheet  ovat uudella malleilla selkeästi pienemmät kuin  PMSPro:n  
mallilla.  

1 -vaiheen tulosten perusteella uusien vauriomallien testausta jatkettiin 
vaiheeseen  2,  jossa simuloitiin sekä vanhoilla että uusilla malleilla vau-
noiden vuoksi huonokuntoisiksi luokiteltavien  I 00 -metristen määrää. 

Vauriomallien  tuottamat  Vaur-KTA  määrät  on  luettavissa kuvasta  19.  

. 
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2004  alku 	Ennuste  2004 	Mittauksilla  korjattu 
ennuste  2004  

-.-  Vanhat mallit  --  Uudet mallit  

Vaur-KTA 
 (km)  

2004 
alku 

2004  loppu  
(ilman  inventointeja 

2004  loppu 
(inventoinnit)  

Mittausten 	vaiku - 
tus  

Vanhat mallit  1660 2007 1950 -57  

Uudet mallit Ei laskettu  2111 2014 -97  

Erotus  104 64  _______________  

Kuva  19. 	Vaurioiden vuoksi huonokuntoisten ennusfettu määrä  2004  
(Vaur-KTA)  kun toimenpiteitä ei huomioida.  

Mallien ennustamat Vaur-KTA:n  määrät vuoden  2004  lopussa ovat suhteelli-
sen lähellä toisiaan, koska eroa  on vain 104 km.  Sekä vanhat että uudet 
mallit  yliennustavat  hieman, koska molemmissa tapauksissa  vaurioinventoin

-tien vaikutus  Vaur-KTA:n  määrään  on  negatiivinen. Uusissa malleissa  ylien-
nustavuutta  esiintyy jonkin verran enemmän, koska  inventointien  vaikutus  on 

 vanhoihin malleihin verrattuna hieman suurempi. Ero ei toisaalta ole kuin 
 40 km. Inventointien  vaikutukset  tiepiireittäin  ja -verkoittain  on  laskettu  tau- 

lukkoon  10. 

.  



Vaur-KTA  Vanhat mallit ________  
Piiri KVL>1500 KVL<1500  Yhteensä  

1 1,2 -0,32 0,88 
2 -7,4 -34,77 -42,17 
3 -2,22 -13,14 -15,36 
4 -3,4 -32,84 -36,24 
8 7,28 0,03 7,31 
9 -2 -6.04 -8,04  

lO  5,8 45,25 51,05 
12 0,8 -11,06 -10,26 
14 0,5 -4,86 -4,36 

Koko  maa  0.55 -57,77 -57,22  

Uudet mallit _________  
KVL>1500 KVL<1500  Yhteensä  

0,6 -4,62 -4,02 
-9,59 -38,57 -48,16 
-2,42 -17,74 -20,16 

-4 -35,36 -39,36 
6,28 -4,16 2,12 
-3.7 -7,74 -11,44 
2,7 39 41,7 
0,3 -15,65 -15,35 

0 -2,52 -2,52 
-9,83 -87,39 -97,22  

. 
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Taulukko  10.  Vaurioinventointien  vaikutus vuonna  2004  vaurioiden vuoksi huono-
kuntoisten teiden määrään  (km).  Sininen väri kuvaa yliennustavuutta 

 ja  oranssi aliennustavuutta. 

Projektiryhmä  suosittelee tulosten perusteella uusien  vauriosumma
-mallien  käyttäänottoa PMSPro -järjestelmään.  

S  
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6  MALLIEN  KAYTTÖKETJUN  KUVAUS 

Seuraavassa  on  kuvattu laskeritaesimerkillä  mallien  käyttöä tien elinkaaren 
aikana. Kuntomuuttujaksi laskentaesimerkkiin  on  selkeyden vuoksi valittu 
ainoastaan tasaisuus, mutta  mallien  käyttö  on  täysin identtistä muillakin kun-
tomuuttujilla. Käytännössä kaikkien kuntomuuttujien laskenta tapahtuu sa-
manaikaisesti. 

Laskennassa tarvitaan kobteesta lähtötietoina eri vaiheissa käytettävien  mal-
lien  tarvitsemat tiedot, jotka tässä tapauksessa ovat tien; päällysteluokka, 
liikennemäärä, ikä edellisestä toimenpiteestä, tasaisuus  ja  tasaisuuden toi-
menpideraja. Nämä kohteen yleiset lähtötiedot  on  laskentaesimerkin  osalta 
esitetty taulukossa ilja kuvaaja tasaisuuden kehittymistä elinkaaren aikana 

 on  esitetty kuvassa  20.  Alla  on  lisäksi kuvattu vaiheittain kehitettyjen  mallien 
 käyttöä elinkaaren aikana. 

. 

Taulukko  11. Esimerkkikohteen lähtötiedot. 

Päällysteluokka  AB  
Liikennemäärä (KVL)  2500  
Ikä (edellisestä toimenpiteestä)  5  vuotta 
Tasaisuus (IRl)  2,00  mm/rn  
Tasaisuuden toimenpideraja (lRl)  2,50  mm/rn  

Kuva  20. 	Esimerkki tasaisuuden kehittymisestä tien elinkaaren aikana. 

Yllä kuvatun esimerkin laskenta sisältää seuraavat mallinnusvaiheet  ja  niihin 
soveltuvat ennustemallit: 

o  tasaisuuden rappeutumisnopeus => rappeutumismalli (kaavat  8-10) 
o  toimenpiteen vaikutus tasaisuuteen => lähtötasomalli (kaavat  16-18)  

.  



.  
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o  tasaisuuden rappeutumisnopeus ennen ensimmäistä mittausta => 
oletusmalli (kaavat  21-23) 

o  tasaisuuden rappeutumisnopeus => rappeutumismalli (kaavat  8-10) 

Rappeuturnisen  ennustaminen alkaa tässä laskentaesimerkissä kohteen ol-
lessa viiden vuoden ikäinen  ja IRI:n  ollessa  2,0 mm/rn.  

Tasaisuuden  rappeutumisnopeus  

Ensimmäisessä vaiheessa kohteelle ennustetaan tuleva rappeutumisnope
-us,  joka määritetään tasaisuuden rappeuturnismallilla (kaava  8).  

AIRI =  0,35 * [ lRl(t)  I  ikä(t)] - 0,014 * Iog1OKVL + 0,04 

Sijoittamalla kaavaan yllä esitetyt lähtöarvot saadaan seuraavan vuoden 
rappeutumisnopeudeksi; 

\IRI =  0,35 * [2,00 / 5 ] - 0,014 * loglO(2500) + 0,04 

 AIRI =  0,13 mm/rn!  vuosi. 

Laskentaesimerkin havainnollistamisen yksinkertaistamiseksi oletuksena  on, 
 että kohde mitataan tässä vaiheessa elinkaartaan joka vuosi  ja  että kun-

toennuste  ja mittausarvot  ovat samat. Tämä ei tietenkään käytännössä to-
teudu, mutta  se  ei ole ongelma, eikä  se  vaikuta mallinnusketjun käyttöön. 
Periaatteena  on  aina, että viimeinen mittausarvo  on ns.  "absoluuttinen to-
tuus"  ja  sitä käytetään aina mikäli mandollista ennustamiseen. Rappeutu-
mismallin tulokset  on  esitetty kuvassa  21.  Kuvasta voi nähdä, että tasaisuu-
den arvo ylittää toimenpiderajan (IRI =  2,50 mm/rn)  kohteen ollessa kymme-
nen vuoden ikäinen, jonka jälkeen kohteeseen tehdään toimenpide.  

Ika IRI 
3,00  

:: 

1,50 

1,00 

................. ........----.--..- ---- 

__iE2Ji_____  

: :: 

7 2,25 

8 2,35 

9 2,45 

10 2,54  
5 	6 	7 	8 	9 10 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 10 II 1213 14 15 

Kohteen Ikä edellisesta  toimenpiteestä  (vuosia)  

Kuva  21. 	Esimerkki tasaisuuden kehittymisestä ennen toimenpidettä.  
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Tasaisuuden  lähtötaso  toimenpiteen jälkeen 

Toimenpiteen jälkeen kohteen kunto  määritetään  tasaisuuden  lähtötilamallil
-la  (kaava  16).  

IRI(0) =  1,95-0,16  * logl0KVL  

Sijoittamalla kaavaan kohteen  liikennemäärä  saadaan tasaisuuden lähtö
-tasoksi; 

IRI(0) =  1,95-0,16  * loglO(2500) 	=> 

IRI(0) =  1,41  mm/rn.  

Tasaisuuden  oletusnopeus  ennen ensimmäistä mittausta 	

. 

Toimenpiteen jälkeinen  rappeutumisnopeus määritetään  tasaisuuden ole
-tusmallilla  (kaava  21).  

lRlo(t) =  1,95-0,16  * loglOKVL +  0,06  * ikä(t)  

Seuraavan vuoden  rappeutumisnopeus  saadaan sijoittamalla kaavaan koh-
teen  liikennemäärä  ja  ikä toimenpiteen jälkeen;  

lRlo(t) =  1,95-0,16  * loglO(2500) +  0,06  *  1  

lRlo(t) =  1,47  mm/rn.  

Ja  siten saadaan  vuotuiseksi oletusrappeuturnisnopeudeksi; 

AIRIo =  0,06  mm/rn  I  vuosi. 

Tätä  oletusrappeuturnisnopeutta  käytetään  ennusteena  siihen saakka, kun- 
nes kohteesta saadaan ensimmäinen  mittaustulos. 	

. 

Oletusnopeusennusteen  havainnollistamiseksi suoritetaan  laskentaesimer-
kissä  ensimmäinen mittaus vasta neljä vuotta toimenpiteen jälkeen, eli ole

-tusrappeutumisnopeutta  käytetään siihen saakka. Tulokset  on  esitetty ku-
vassa  22.  



S  
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Ika tRI  
3,00  

250 

2,00  

1,50  

Tp -raja fl 
Li  

1 	A I  I,1I  

Tp -vaikutus  

	

- 	 -- 

________  

5 	6 	7 	8 	9 10 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 10 11 12 13 14 15  

(ohteen  ikä edellisestä  toimenpiteestä  (vuosia)  

2 

3 1,59 

4 1,65  

Kuva  22. 	Esimerkki to/men p/teen vaikutuksesta tasaisuuden  ja  olet usmallin 
ennusteesta.  

Uusi tasaisuuden rappeutumisnopeus 

Laskentaesimerkissä  tasaisuuden  oletusennuste  vuodelle neljä  on 1R11,65 
 mm/rn.  Mittaus kuitenkin osoittaa, että todellisuudessa  IRI:n  arvo  on vain 

1,60  mm/rn  kohteen iän ollessa neljä vuotta. Tätä mitattua arvo käytetään 
jatkossa tasaisuuden  ennustarniseen,  joka  määritetään  tasaisuuden  rappeu-
tumismallilla  (kaava  8).  

\lRl =  0,35  * [ IRI(t) / ikä(t)] -  0,014  * loglOKVL +  0,04  

Sijoittamalla kaavaan yllä esitetyt  lähtöarvot  saadaan seuraavan vuoden 
 rappeutumisnopeudeksi; 

\IRI =  0,35  *  [1,60  /  4]— 0,014  * loglO(2500) +  0,04 

 \lRl =  0,13  mm/rn /  vuosi.  

Laskentaesirnerkin  lopulliset tulokset  on  esitetty kuvassa  23.  Esimerkin mu-
kaan kohde saavuttaa seuraavan kerran tasaisuuden  toirnenpiderajan  15 

 vuoden ikä  isenä,  jolloin edellä esitettyä menetelmää toistetaan.  
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Ikä  IRI  

J 

i  

Tp -raja  
4 1,60 
5 1 73  

______ _______  
12 2,33 
13 2,39  
14 2,44 5 	6 	7 	8 	9 10 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 10 11 12 13 14 15 

Kohteen ikä edellisestä toimenpiteestä (vuosia)  15 2,50  

Kuva  23. 	Esimerkki tasaisuuden kehittymisestä toimen  p/teen  jälkeen.  

. 
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7  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä tutkimuksessa kehitettiin uusia  kuntoennustemalleja PMSPro—järjes-
telmää varten. Seuraavat mallit kehitettiin erikseen tasaisuudelle,  urautumi-
selle  ja vaurioitumiselle.  

1. Rappeutumismallit  
2. Lähtötasomallit  
3. Oletusnopeusmallit 

Ennustejakson  (1-3  vuotta) aikana rappeutuminen oletetaan  lineaariseksi. 
Rappeutumisnopeutta  ennustetaan kohteen nykyisen  kuntotilan  ja  päällys - 
teen  iän  suhdeluvulla. Päällysteen  ikä  määritetään  viimeisimmästä  toimenpi

-teestä, joka vaikuttaa kyseisen  kuntomuuttujan  arvoon. Luvussa  4 on  esitetty  
•  uudet mallit, jotka  on  kehitetty erikseen kohteen  rappeutumisnopeuden  en-

nustamiselle  kuntomittausten  perusteella,  kunnossapitotoimenpiteiden vaiku-
tukselle kuntomuuttujien  arvoihin sekä kohteen  rappeutumisnopeuden  arvi-
oimiselle ennen ensimmäisen toimenpiteen jälkeisen  kuntomittauksen  teke-
mistä. Mallit testattiin  riippumattomalla  aineistolla.  Testiaineiston  käytettiin 
vuoden  2004  mittauksia. 

Tämän tutkimuksen perusteella tehdään seuraavat johtopäätökset  ja  suosi-
tukset:  

o  Käytetty  mallintamistapa  selittää pääosin nykyisin käytössä olevia 
malleja paremmin tien  rappeutumisnopeutta päällystystöiden ohjel-
moinnissa käytettävällä aikajaksolla.  

o  Mallien käyttäänoton  osalta projektiryhmä suosittelee kaikkien 
tutkimuksessa kehitettyjen  mallien käyttöönottoa,  paitsi urau

-tumisen rappeutumisnopeusmallia.  

o  Käytetty aineisto  on  vuosilta  1994-2003.  Vuonna  2003  otettiin käyt-
töön uusi  PTM -auto  ja Kuntorekisteriin talletetut  ennen vuotta  2003 

 mitatut tasaisuuden  ja urasyvyyden  arvot  on  muutettu vastaamaan  
• 

	

	 uudella  PTM -autolla  mitattavia  arvoja.  Mallien parametrit  tulee tarkis- 
taa, kun uudella  PTM -autolla  on  tehty lisää mittauksia.  

o  Mallien parametrien  tarkistamisen yhteydessä kannattaa yrittää uu-
delleen  kuntomuuttujien rappeutumisnopeuden  ennustamista erilais-
ten  ylläpitotoimenpiteiden  jälkeen, koska siihen mennessä  on  saata-
villa lisää aineistoa erilaisten toimenpiteiden vaikutuksesta kunto- 
muuttujien rappeutumiseen. Tämänkaltainen malli olisi hyvin käyttö-
kelpoinen  kunnossapidon ohjelmoinnissa.  

o  Yllä kuvattu  mallien  kehittämisen toinen vaihe kannattaa aloittaa ai- 
kaisintaan kun syksyn  2005 mittaustulokset on  käytettävissä.  

o  Nyt kehitettyjen  mallien  vaikutus toimenpiteiden  valintaehtoihin  on  
myös selvitettävä.  
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