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TIIVISTELMÄ  
Tien tai  kadun rappeutuminen ilmenee  sen  pituus-  ja  poikkisuuntaisena 
epätasaisuutena  sekä  pinnan  rikkoutumisena. Kuntotieto  hankitaan tien pituus- 
ja  poikkiproflulista, vaurioituneisuudesta  ja  rakenteen kunnosta eri päätöksen-
tekotasoille: rahoitustarpeiden perusteluun  ja  strateginen ohjaukseen sekä 
ylläpitotöiden ohjelmointiin  ja  hankintaan. 

Eri päätöksentekotasoilla kuntotieto esitetään erilaisia mutta keskenään yhteen- 
sopivia muuttujia käyttäen. Kuntotieto hankitaan ensisijaisesti ylläpidon ohjel-
moinnin tarpeisiin, mistä  se yleistetään  rahoitustarpeiden perustelua  ja  strate-
gista päätöksentekoa varten. Ylläpidon hankintaa varten mitataan tarkat kunto- 
tiedot valituista kohteista. 

Mittaustiedot  muunnetaan analysointia varten esimerkiksi logaritmimuunnosta 
käyttäen siten, että niiden jakauma vastaa mandollisimman hyvin normaali-
jakaumaa. Mitattu  tie- tai katuverkko  jaetaan homogeenisiin osuuksiin jatko- 
analyysiä varten. 

Rahoitustarpeiden perustelussa  ja  strategisessa päätöksenteossa  tie- tai  katu- 
verkon kunto esitetään jakaumina, käyttäen mitattuja kuntomuuttujia  tai  niistä 
laskettua kuntoluokitusta. Ylläpidon ohjelmoinnissa kohteet  on  valittava kunnos-
sapidosta tien-  tai kadunpitäjälle  sekä käyttäjille koituviin hyötyihin perustuen 
esimerkiksi monitavoiteoptimointia käyttäen. Suunnittelua varten kohteen yk-
sityiskohtaiset kuntotiedot tulee esittää jatkuvina tien pituussuunnassa. 

Kuntomittauksiin  liittyy aina mittaustekniikasta, mittaajista  ja  mittaushetkellä 
 vallitsevista olosuhteista aiheutuvaa vaihtelua. Mittausepävarmuus tulee huo-

mioida käytettäessä kuntotietoa kullakin päätöksentekotasolla. Laadu nvarmis-
tusmittauksilla varmistutaan mittalaitteiden yhdenmukaisuudesta, toistetta-
vuudesta  ja  pysyvyydestä. 
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SAMMANFATTNING 
Nedbrytningen av  en  väg eller gata visar sig i ojämnheter i vägens längd- och 
tvärriktning och ytsprickor.  Information  om vägens tillstånd med avseende  på 

 vägens längd- och tvärprofil, vägskador och konstruktionens skick förmedlas 
 till  olika beslutsfattare. Beslutsfattarna har därmed ett underlag för motivering 

av finansieringsbehov och för strategisk styrning samt för programmering och 
upphandling av underhållsåtgärder.  

Information  om vägens tillstånd presenteras i olika  form på  olika besluts-
fattarnivåer,  men  med användande av sinsemellan kompatibla variabler. 
Informationen behövs i första  hand  för programmering av underhåll och 
presenteras i  en  allmännare  form  för motiveringen av finansieringsbehov och 
för det strategiska beslutsfattandet. Upphandlingen av underhåll förutsätter 
noggrant uppmätta uppgifter om vägskick  på  utvalda sträckor. 

Mätdata modifieras för analysering t.ex. med användande av  en  logaritmisk 
 transformation  och fördelningen av datan bör  så  långt som möjligt motsvara 

normalfördelningen. Det undersökta väg- eller gatunätet indelas i homogena 
sträckor för vidareanalys.  

I  motiveringarna för finansieringsbehov och för det strategiska beslutsfattandet 
framställs väg- eller gatunätets tillstånd som fördelningar, varvid  man  använder 
sig av uppmätta variabler för vägkvalitet eller därpå baserad klassificering av 
vägens tillstånd. När det gäller programmering av underhåll bör objekten väljas 

 på basis  av  de  fördelar  de  ger för väg- eller gatu hållaren samt för användarna, 
t.ex. genom användning av flermålsoptimering. Med tanke  på  planeringen krävs 
fortgående detaljuppgifter om vägtillståndet för objektet i vägens längdriktning. 

Mätning av vägens tillstånd  är  alltid förknippad med variationer beroende  på 
 mätteknik, mätpersonal och rådande förhållanden. Osäkerhet i mätningen bör 

beaktas  då  uppgifterna används  på  olika beslutsfattarnivåer. Genom kvalitets-
säkringsmätningar kan  man  säkerställa mätutrustningars enhetlighet, repeter -
barhet och stabilitet. 
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ABSTRACT 
Road condition, or rather its decay, is manifested in the unevenness of the 
surface profile and cracking of the surface layer. Information about the 
longitudinal and transversal surface profile, surface cracking and the structural 
condition should be obtained for use in the following three levels of road 
maintenance decision-making, as defined in this report: strategic planning and 
fund allocation, maintenance works programming and the procurement of 
maintenance works. 

Road condition information is presented using different but mutually compatible 
variables at the various levels of decision-making. The information is gathered 
primarily for the purpose of programming maintenance works. It is then 
summarised for strategic planning and fund allocation. For the procurement of 
maintenance works, detailed condition data is measured from selected sites. 

The measured condition data is transformed so that its distribution resembles 
the normal distribution as closely as possible. The measured road or street 
network is divided into homogeneous subsections for subsequent analysis. 

At the strategic planning and fund allocation level, the road or street network 
condition is presented using distributions of measured condition variables or a 
condition classification calculated thereof. At the works programming phase, 
the sections for maintenance are selected based on the agency and user 
benefits resulting from the works. For this purpose, the use of  multiobjective 

 optimisation methods is introduced. For the designing of maintenance works, 
the detailed data of the road condition is needed, and it is presented continuously 
along the length of the road. 

Road condition measurements always vary due to measuring equipment, the 
personnel using the equipment and the conditions prevailing at the time of 
measurement. This uncertainty needs to be addressed when using the condition 
data at different levels of decision-making. Quality control measurements are 
used for ensuring the repeatability, reproducibility and stability of the equipment.  



ALKUSANAT  

Tieverkon  kuntotiedon  kehittäminen  on  Tekesin lnfra-teknologiaohjelmaan  kuulu-
va tutkimusprojekti, joka alkoi  1.1 .2003  ja  päättyy  31.3.2005.  Projektin  päätoteuttaja 

 on  Helsingin kauppakorkeakoulun (HKKK) Taloustieteiden  kvantitatiiviset  mene-
telmät. Muita toteuttajia ovat  Inframan  Oy,  Al-Engineering  Oy  ja  Roadscanners 

 Oy.  Projektin  päärahoittaja  on  Tekes  ja  muut rahoittajat ovat  Tieliikelaitos,  Tie- 
hallinto, Helsingin kaupunki  ja  Asfalttiliitto.  

Tutkimusprojektin johtoryhmään ovat kuuluneet puheenjohtajana Vesa Laitinen 
 (Asfalttiliitto ry./Lernminkäinen Oyj),  varapuheenjohtajana Arto  Kuskelin  (Tie- 

liikelaitos), Pekka  Isonierni  (Helsingin kaupunki),  Hanna  Järvenpää (Lohja  Rudus 
 Oy), Antti  Kanto (H KKK),  Osmo  Rasimus (Tekes),  Tuomas Toivonen  (Tiehallinto), 

 Antti Tuomainen (Lohjan kaupunki) sekä sihteerinä Antti  Ruotoistenmäki  (HKKK). 
 Projektin  työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Arto  Kusketin,  Vesa 

Männistö  (Infrarnan  Oy), Pertti  Virtala (Tiehallinto)  sekä sihteerinä Antti  Ruotois-
tenmäki.  

Tutkimus jakautuu kolmeen vaiheeseen:  nykytilaselvitys, mittausmenetelmien  ke-
hittäminen  ja  mittausprosessin  analysointi. Aiemmin  projektin  internet -sivuilla 

 (http://h kkk.fi/methods/tiekunto)  on  julkaistu kaksi  tyäraporttia: Nykytilaselvitys 
 17.10.2003  sekä Päätöksenteossa käytettävä  kuntotieto  ja  Kuntotiedon  hankinta 

 7.4.2004,  joista ensimmäinen sisältää  projektin  ensimmäisen vaiheen  ja  toinen  pro-
jektin  toisen  ja kolmannen  vaiheen tulokset kunkin raportin  julkaisupäivään  men-
nessä. Tämä  on  projektin  loppuraportti, johon  on  sisällytetty molemmat mainitut 

 työraportit  sekä projektissa niiden julkaisemisen jälkeen tehty työ. 

Tämän loppuraportin  on  pääosin kirjoittanut Antti  Ruotoistenmäki.  Antti  Kanto  Hel-
singin  kauppakorkeakoulusta  on  toiminut  projektin  vastuullisena  johtajana 

 osallistuen  mm.  kuntotiedon  laatua koskevan luvun kirjoittamiseen sekä yhdessä 
Torni Seppälän (HKKK) kanssa tämän raportin liitteenä olevien tieteellisten julkai-
sujen valmisteluun  ja  kirjoittamiseen. Jaakko  Dietrich, Ville  Lähde  ja  Vesa Männis-
tö  Infrarnan  Oy:stä ovat osallistuneet strategisessa päätöksenteossa  ja  ohjelmoin

-nissa  käytettävää  kuntotietoa  sekä  kuntotiedon  laatua koskevissa luvuissa 
 raportoituun  työhön  ja  raportin kirjoittamiseen.  Homogeenisten  osuuksien lasken-

taa käsittelevän osuuden työhön osallistui  Fridtjof  Thomas  (Väg- och trafikinstitut, 
 VTI),  joka  on  myös kirjoittanut liitteenä  4  olevan  työraportin.  Hänen kirjoittamansa 

tekstin pohjalta  on  muokattu  mittaustietojen  muuntamista käsittelevä luku. 

Tätä työtä varten  on  haastateltu lukuisia henkilöitä, jotka  on  lueteltu liitteessä  1. 
 Heidän lisäkseen  projektin  aikana  on  käyty keskusteluja useiden muiden henki-

löiden kanssa,  mm.  projektiin liittyvänä  tutkijanvaihtona  Johan  Langin (Vägverketl 
 Kungliga Tekniska Högskolan)  kanssa. Tämän raportin  sisältämiä  asioita  on  käsi-

telty myös  projektin  workshopeissa,  joihin ovat osallistuneet  projektin  johtoryh-
män  ja  työvaliokunnan jäsenten lisäksi  Anssi  Lampinen  (Al-Engineering  Oy)  ja 

 Timo  Saarenketo (Roadscanners  Oy). Heidän lisäkseen  mm.  Jari Pihlajamäki 
 (Finnmap  Infra  Oy)  ja  Taina Rantanen  (A-Tie  Oy) ovat antaneet arvokkaita kom-

mentteja  raporttiin.  

Helsingissä tammikuussa  2005  

Tiehaltinto 
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JOHDANTO  

I  JOHDANTO 

Toimiva liikennejärjestelmä mandollistaa teofiisuuden tarvitsemien kuljetusten 
tehokkaan hoitamisen sekä kansalaisten sujuvan  ja  turvallisen liikkumisen. 
Liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen  on  kuluneina vuosikymmeninä inves-
toitu Suomessa suuria rahasummia. Liikenneverkkojen arvo onkin merkittävä, 
mitattuna sekä niiden rakentamiseen  ja  ylläpitoon tarvittavilla pääomilla että 
niiden kansantaloudellisella merkityksellä. Olemassaolevien liikenneverkkojen 
ylläpidon merkitys korostuu entisestään uuden infrastruktuurin rakentamisen 
ohella. Tässä tutkimuksessa keskitytään  tie-  ja katuverkon  ylläpitoa koskevas-
sa päätöksenteossa tarvittavaan kuntotietoon liittyviin kysymyksiin: mitä  ja  mil-
laista kuntotietoa tarkasteltavasta  tie- tai katuverkosta  eri päätöksentekotasoilla 
tarvitaan  ja  miten  se  kannattaa hankkia? 

Kuntotiedon  markkinat ovat  mm.  tien-ja kadunpitäjien organisaatiomuutosten 
 myötä muuttumassa.  Tien-  ja kadunpitäjä  on  useimmiten julkishallinnollinen 

virasto. Ylläpitotyöt toteuttaa joko valtion  tai  kunnan liikelaitos  tai  yksityinen 
yritys. Kuntotiedon mittaajat ovat tien -ja kadunpitäjistä erifiisiä,  usein yksityisiä 
organisaatioita, jotka paitsi mittaavat myös käsittelevät mittaustietoa, vievät sitä 
rekistereihin  ja  analysoivat sitä. Esimerkiksi Tiehallinto  on  kehittämässä kunto- 
tiedon hankintaprosessiaan ylläpidon hankintaprosessien ohella  ja  niitä tukien 
aiempaa suuremmiksi kokonaisuuksiksi. 

Kuntasektorilla katuverkon kuntotiedon  käyttö ylläpidon päätöksenteossa  on 
 ollut hajanaista, mikäli kuntotietoa ylipäänsä  on  käytetty. Myös katujen ylläpi-

don urakoinnin kehittyessä aiempaa laajempien urakkakokonaisuuksien suun-
taan niiden lähtötietona tullaan tarvitsemaan selkeästi määritelty tieto katu- 
verkon kuntotilasta. Sekä tilaajan että urakoitsijan  on  myös pystyttävä arvioi-
maan ylläpidon hyötyjä,  mm.  sillä saavutettavaa kuntotilan  parantumista. Kunto- 
tiedon merkityksen myös kuntien katuverkon ylläpitoa koskevan  strategisen 

 päätöksenteon tukena odotetaan näin  ollen  kasvavan. Erityisesti kuntasektorilla 
 on  odotettavissa, että useat keskikokoiset  kunnat  yhteistyössä hankkivat kunto- 

tiedon  hallinnan  ulkopuoliselta taholta. 

Tässä työssä käsitellään päällystettyjä teitä  ja  katuja.  Tien tai  kadun kunnolla 
tarkoitetaan  sen päällysteiden ja  rakenteiden kuntoa.  Tien tai  kadun geometriaan 
ei voida merkittävästi vaikuttaa ylläpitotoimin, joten esimerkiksi mutkaisuus  ja 
mäkisyys  rajautuvat kuntokäsitteen ulkopuolelle. Tässä tutkimuksessa ei myös-
kään selvitetä tiestön päivittä  isen  hoidon (esim. talvihoito sekä varusteiden  ja 

 laitteiden hoito) vaikutuksia tiestön kuntoon  ja liikennöitävyyteen.  Kunto- 
mittauksissa keskitytään tien  tai  kadun pinnalta normaalin liikennevirran seas-
sa tehtäviin ainetta rikkomattomiin mittauksiin. 

Luvussa  2 on  esitetty  projektin kokonaistavoitteet ja  kunkin työvaiheen erityi-
set tavoitteet. Luvussa  3 on  kuvattu tien  ja  kadun rappeutumismekanismia. 
Luvussa  4 on  kuvattu nykyisin käytössä olevat tien  ja  kadun kunnon mittaus- 
menetelmät luokiteltuna tien pituus-  ja poikkiprofiilin,  tien vaurioituneisuuden 
sekä tien rakenteen kestävyyden mittauksiln. Luvussa  5.1  esitetty tarkastelu-
kehikko tien  ja  kadun ylläpitoa koskevaan päätöksentekoon liittyvistä päätök-
sen-tekotasoista. Muissa luvun  5 alaluvuissa  kuvataan minkälaista kuntotietoa 
(mitä muuttujia, miten mitattuna  ja  laskettuna) kukin toimija tietyssä päätök-
sentekotilanteessa tarvitsee sekä miten tämä kuntotieto hankitaan. Luvussa  6 
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JOHDANTO  

on  esitetty yhteenveto  projektin  keskeisistä tuloksista  ja  luvussa  7  suositukset 
 jatkotoimenpiteiksi.  

Johdannon lopuksi totean, että olen kirjoittanut tämän raportin olettaen lukijoi-
den omaavan perustiedot  kuntomittauksista  ja  kuntotiedon  käytöstä ylläpidon 
päätöksenteossa. Pyrin tekstissä esittämään mittaus-  ja  tulosten käsittely- 
menetelmien keskeiset piirteet siten, että esittämäni tulokset  ja  ehdotukset ovat 
perusteltuja. Koska tämän raportin aihepiiri  on  hyvin laaja, kunkin aiheen yksi-
tyiskohtainen käsittely johtaisi tämän raportin tarpeettomaan laajentamiseen. 
Tarvittaessa pyrin ohjaamaan lukijan yksityiskohtaisen tiedon lähteille.  
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TAVOITTEET  

2  TAVOITTEET 

Tämän tutkimuksen tavoitteena  on  vastata  projektin  lähtökohtana olleisiin ky-
symyksiin:  

•  Miten  kuntotiedon  hankinta-  ja  hyödyntämisprosessia  kehittämällä 
pystytään parhaiten parantamaan  ymmärr'ystä  ylläpidon taloudellisista 
vaikutuksista?  

•  Millä  kuntomuuttujilla  kuvataan parhaiten tien  ja  kadun kunnon vaikutuk-
sia tien-  ja  kadunpitäjille,  käyttäjille  ja  urakoitsijoille? 

•  Miten  kuntotiedon  hankintaa tulee kehittää, jotta voidaan tuottaa laadu-
kasta  kuntotietoa  tehokkaasti? 

Näiden perusteella määritettiin kunkin  työvaiheen  erityiset tavoitteet: 

Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin  nykytilaselvitys,  jossa kartoitettiin olemassa 
olevat tien  ja  kadun kunnon  mittausmenetelmät,  niiden puutteet  ja  vahvuudet 

 sekä luotiin  tarkastelukehikko,  jolla  havainnollistetaan päätöksentekotasoja  ja 
 toimijoita.  

Tutkimuksen toisen vaiheen tavoitteena oli selvittää mitä muuttujia  toimijoiden 
 kannattaa käyttää eri  päätöksentekotilanteissa.  Kolmannen  vaiheen tavoittee-

na oli kuvata  kuntotiedon  hankinnan prosessi kunkin  toimijan  kannalta eri 
 päätöksentekotasoi  Ila.  
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3  TIEN  JA  KADUN RAPPEUTUMINEN  

Tien tai  kadun  pinnan ja  rakenteen kunto rappeutuu liikenne-  ja  ilmasto- 
rasituksen  ja  painumisen  vaikutuksesta ajan myötä. Tätä  on havainnollistettu 

 kuvassa  1. Tien  rakenteen huono kunto ilmenee tien  pinnan  kunnon huonon-
tumisena. Toimimaton kuivatus vaikuttaa rakenteen  ja  sitä kautta tien  pinnan 

 kuntoon.  Tien  käyttäjä havaitsee ainoastaan tien  pinnan  kunnon, jonka 
huonontuminen ei vielä kerro sitä, onko ongelma tien pinnassa vai syvem-
mällä rakenteessa  tai pohjamaassa. Tie- tai katuverkon ylläpitäjän on  huo-
lehdittava myös tien rakenteen kunnosta.  

Tien  pinnan  _________  Tien  käyttäjä 
kunto 	 ja  ympäristö 

Liikenne 

Ilmasto 	 Tien  
rakenteen  

Pohjamaa 	 kunto 

Ikä  

Kuivatuksen 
 kunto 

Ylläpitäjä  

Kuva  1.  Tiehen kohdistuvat rasitukset  ja  vaikutukset tien kuntoon  (Modifloitu  lähteestä  Lang 
2003). 

Tien tai  kadun rappeutuminen ilmenee  sen  pituus-  ja  poikkisuuntaisena 
epätasaisuutena  sekä päällysteen vaurioitumisena. Rappeutumista aiheutta-
vat liikenne-  ja  ilmastorasitus,  näiden yhteisvaikutus sekä alusrakenteen 
painumat. Rappeutumiseen vaikuttavat pohjamaan  ja  rakennekerrosten  sekä 
päällysteen ominaisuudet. Rappeutuminen vaikuttaa tien  tai  kadun käyttäjiin  ja 

 aiheuttaa lopulta päällysteen ja/tai rakenteen ylläpitotarpeen  

Tien tai  kadun rappeutuminen  on  monimutkainen prosessi, jossa eri rasitus-  ja 
 ominaisuustekijät  vaikuttavat toisiinsa. Näin  ollen  myös mitatut kuntomuuttujat 

korreloivat keskenään. Seuraavassa kuvataan tien  ja  kadun rappeutumispro-
sessia  ja  eri tekijöiden välisiä riippuvuuksia,  

Tien pituussuuntainen  epätasaisuus  on  merkittävin ajomukavuuteen  ja  ajo- 
kustannuksiin vaikuttava tekijä.  Se  aiheutuu pääasiassa epätasaisista 
routanousuistaja alusrakenteen painumisesta. Toissijaisena syynä  on  liikenne- 
kuormitus. Keväällä, rakenteen sulaessa, routaepätasaisuudet aiheuttavat dy-
naamisia kuormituslisiä, jolloin sulavaan päällysrakenteeseen syntyy helposti 
pysyviä muodonmuutoksia. Pituussuuntaista epätasaisuutta esiintyy usein myös 
alusrakenteen ollessa heikko  (turve,  savi)  tai alusrakenteen  materiaalin laa-
dun vaihdellessa voimakkaasti, jolloin ajan myötä syntyy epätasaisia painumia. 
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Raskaan liikenteen määrä  ja  päällysrakenteen  yläosan ominaisuudet vaikutta-
vat pituussuuntaisen epätasaisuuden lisääntymiseen  (Belt et al. 2000, Spoof  & 

 Petäjä  2000). 

Tien  poikkisuuntainen  epätasaisuus ilmenee vilkasliikenteisillä teillä urautu-
misena, joka aiheutuu päällysteen kulumisesta sekä päällysteen  ja  rakenne- 
kerrosten sekä pohjamaan deformaatiosta. Päällyste kuluu pääsääntöisesti 
talvella nastarenkaiden vaikutuksesta. Suurin  osa  rakennekerrosten  ja  pohja- 
maan deformaatiosta tapahtuu keväällä roudan sulamisaikaan. Lisäksi pääl-
lyste deformoituu kesällä raskaan liikenteen vaikutuksesta. Urautuminen lisää 
tien pituussuuntaista epätasaisuutta melko vähän, koska urasyvyys kasvaa 
lähes samalla tavalla tien pituussuunnassa. 

Erityisesti vähäliikenteisillä teillä rakennekerrosten pysyvien muodonmuutosten 
lisäksi tien poikkileikkaus latistuu. Latistumista aiheuttavat roudan aiheuttama 
deformaatio, rakenteen painuminen sekä kapeilla jyrkkäluiskaisilla teillä liikenne- 
kuormitus. Rakenteen pysyvät muodonmuutokset  ja  poikkileikkauksen 
latistuminen  aiheuttavat tien poikkisuuntaista epätasaisuutta  ja  muuttavat tien 
poikkikaltevuutta. Muusta kuin urautumisesta aiheutuva tien poikkisuuntainen 
epätasaisuus lisää myös tien pituussuuntaista epätasaisuutta, koska poikkisuun-
taisen epätasaisuuden kehittyminen  on  tien pituussuunnassa satunnaista.  

Tien tai  kadun vaurioitumiseen  on  useita syitä  ja  tien kuntoa arvioitaessa eri 
syistä aiheutuva vaurioituminen tulee eritellä. Liikenne vaurioittaa tietä pääasi-
assa ajourissa. Toistuvat pyöräkuormat aiheuttavat  metallien  väsymiseen  vei-
rattavan päällysteen väsymisen, joka ilmenee päällysteen alareunasta alkava-
na ylöspäin etenevänä halkeiluna. Aiempaa suurempien akselipainojen  ja 

 rengaspaineiden  vaikutuksesta erityisesti paksujen pääl lystekerrosten halkeilu 
alkaa myös päällysteen pinnasta  ja  etenee alaspäin. Ajouriin ilmestyy pituus- 
ja  poikkihalkeamia,  jotka lisääntyessään kehittyvät verkkohalkeiluksi. Verkko-
halkeilua voi esiintyä myös päällysteen reunassa  sen  murtuessa. 

Routavauriot  ilmenevät yleensä laajoina halkeamina  koko  tien alueella. Pohja- 
maan  ja  tierakenteen  sisältämä vesi laajenee jäätyessään. Mitä suurempia 
routanousut ovat, sitä epätasaisempia ne yleensä myös ovat. Epätasainen routa- 
nousu aiheuttaa päällysteen rikkoutumista sekä rakennekerrosten  ja  pohja- 
maan pysyviä muodonmuutoksia  ja  sekoittumista  keskenään. Roudan sulaessa 
tien rakennekerrokset tilapäisesti pehmenevät  ja  niiden kyky vastustaa liikenne- 
rasitusta heikkenee, jolloin tierakenne ei enää  jaa  kuormitusta oletetulla tavalla 

 ja  muodonmuutoksia  syntyy pohjamaassa saakka. Väsymisvaurioitumisen 
kiihtymisen lisäksi liikenteen aiheuttamat pysyvät muodonmuutokset rakenne-
kerroksissa  ja  pohjamaassa  lisääntyvät. 

Päällyste vaurioituu myös  mm.  asfalttimassan lajittumisen  seurauksena  ja  pin-
taan ilmestyy reikiä  ja  purkaumia.  Tilannetta  on  erityisesti eteläisessä Suo-
messa talvella  2004-2005  pahentanut  lämmin  ja  kostea  sää  sekä lämpötilan 
vaihtelu  0 00  molemmin puolin. Kosteus  ja  uriin  seisomaan jäävä vesi antaa 
renkaan ylityksestä iskun päällysteen heikkoihin kohtiin  ja  käynnistää murtu-
misen (Tiehallinto  2005).  Kovat pakkaset puolestaan aiheuttavat tien poikki- 
suuntaisia yleensä  koko  ajoradan  yli ulottuvia pakkaskatkoja. Tällöin päällyste 
murtuu säännöllisin välein tien pituussuunnassa kylmään päällysteeseen aihe-
utuvien jännitysten ylittäessä päällysteen lujuuden. 
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Päällysteen vaurioituessa  se  ei enää toimi kuormituksia jakavana jäykkänä 
laattana. Tällöin liikennekuormituksen aiheuttamat jännitykset  ja  muodon- 
muutokset tierakenteessa  ja  pohjamaassa  kasvavat. Rakenteen samalla hei-
kentyessä siihen tunkeutuvan  veden  vaikutuksesta yhä suurempi  osa  muodon- 
muutoksista  jää  pysyviksi. Liikenne-  ja  ilmastorasituksen  yhteisvaikutus kiih-
dyttää tien rappeutumista. 

Päällystevauriot  eivät yleensä aiheuta liikenneturvallisuusriskiä eivätkä muu-
tenkaan vaikuta merkittävästi tien käyttäjien kustannuksiin. Vaurioitunut  tie  kui-
tenkin muuttuu epätasaiseksi  ja  menettää kantavuuttaan ehjään rakenteeseen 
verrattuna  ja  vaurioituminen  kiihtyy.  

Tien tai  kadun rappeutuminen paitsi aiheuttaa kunnostustarpeen, vaikuttaa tien 
 tai  kadun käyttäjiin. Tieliikenteen ajokustannusten perusarvot  on  esitetty julkai-

sussa (Tiehallinto  2001 a).  Tiestön kunnon huonontuminen lisää ajoneuvo-  ja 
 aikakustannuksia.  Yleensä,  ja  erityisesti huonolla säällä, tien  tai  kadun kunnon 

huonontuminen myös kasvattaa onnettomuusriskiä ajouriin kertyvän  veden 
 vuoksi  ja  aiheuttaa siten onnettomuuskustannuksia yhteiskunnalle.  Tien tai 

 kadun kunnon huonontuminen kuitenkin myös alentaa ajonopeuksia  ja  saat-
taa siten joissakin oloissa jopa pienentää onnettomuusriskiä. Liikenteen yh-
teiskuntataloudellisia vaikutuksia arvioitaessa ei kuitenkaan ole järkevää, että 
tien  tai  kadun kunnon huonontuminen tuottaa yhteiskunnallisia hyötyjä. 

Liikenteen ympäristökustannukset ovat pääasiassa pakokaasupäästöjen aihe-
uttamia vahinkoja ihmisten  ja  luonnon hyvinvoinnille (Tielaitos  1999). Tien tai 

 kadun kunnon muuttuminen vaikuttaa yleensä hyvin vähän polttoaineenkulu-
tuksen mukaan muuttuviin päästökustannuksiin (Kalliokoski & Ruotoistenmäki 

 2000).  Merkittävimmin päästöihin vaikuttavat ajoneuvotekniikka  ja  tien  tai  ka-
dun ominaisuuksista  sen  geometria (mutkaisuus  ja  mäkisyys).  

Tien tai  kadun pituus-  ja  poikkisuuntaisen  epätasaisuuden sekä erityisesti näi-
den yhdessä aiheuttamien tärinöiden  ja  heilahtelujen  tiedetään vaikuttavan tien 
käyttäjien ajomukavuuteen  ja  jopa terveyteen.  Tien tai  kadun kuntoa kuvaavia 
muuttujia kehitettäessä tuleekin pyrkiä siihen, että ne kuvaavat mandollisim-
man hyvin tien  tai  kadun kunnon vaikutuksia paitsi tien  tai  kadun käyttäjien 
suoriin kustannuksiin, myös tien  tai  kadun käyttäjien hyvinvointiin. Kehittämi-
sen lähtökohdaksi voidaan ottaa esimerkiksi  ISO-standardissa  (whole-body 
vibrations, 2631)  määritelty ihmisen tärinänsietokyky. 

Katujen rappeutumista  ja  ylläpitotarvetta  arvioitaessa  on  lisäksi huomioitava 
katuun liittyvät muut rakenteet, erityisesti kaapelit  ja  putkijohdot.  Ne rakentaa 

 ja  ylläpitää eri taho kuin kadun päällysrakenteet, usein myös eri aikaan. Katuja 
joudutaan paikkaamaan  ja  päällystämään kaivantotöiden  takia, vaikka kadun 
päällysteen ja/tai rakenteen kunto ei sitä edellyttäisikään. Tämä aiheuttaa yk-
sittäisten epätasaisuuksien lisäksi  sen,  että rakenteen eri kohtien kestävyys 

 on  erilainen, vaikka kaivantojen täyttö  ja  tiivistys tehdäänkin huolellisesti. 
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4  KUNTOMITTAUKSET  

4.1 	Kuntotiedot  

Tien tai  kadun  pinnan ja  rakenteen kunnon mittaamiseksi  on  käytettävissä lu-
kuisa määrä erilaisia mittalaitteita  ja  menetelmiä, jotka tuottavat paljon erilaisia 
ku ntomuuttuj ia. Kuntotietoa käsitellään tässä raportissa luokiteltuna seuraa-
viin kolmeen luokkaan: 

•  Tien  pituus-  ja poikkiprofluli; 

•  Tien  vaurioituneisuus;  sekä 

•  Tien  rakenteen kestävyys 

Kutakin näistä käsittelen lyhyesti myöhemmin tässä alaluvussa sekä tarkem-
min seuraavissa alaluvuissa. 

Tämän luokittelun ulkopuolelle tien  pinnan  kunnon mittauksista  jää  esimerkiksi 
kitkamittaus,  jota  Suomessa käytetään yleisesti talvihoidon laadunseurannassa, 
mutta  vain  poikkeustapauksissa päällysteiden kunnon seurannassa. Päällys - 
teet  ovat yleensä nastarenkaiden käytön ansiosta niin karkeita, että liikenne-
turvallisuuden kannalta riittävästä kitkasta ei tarvitse erikseen varmistua. Mikä-
li kuitenkin nastarenkaiden käyttö vähenisi merkittävästi, kitkamittausten tarve 
päällysteiden kunnon seurannassa tulisi erikseen selvittää. Suorien kitka- 
mittausten sijaan  tie- tai  katuverkon kitkaominaisuudet  kannattanee jatkossa 
selvittää palvelutasomittaus (PTM) -autolla mitattavista päällysteen karkeus-
ominaisuuksista (VTI  2002a).  

Internetistä  on  saatavilla useita samantapaisia, painotuksiltaan hieman toisis-
taan poikkeavia yhteenvetoja tien  tai  kadun kuntomuuttujista  ja  niiden mittaa-
misesta. Usein ne ovat osana laajempaa sivustoa, jolla selostetaan ylläpidon 
ohjausta, ylläpitotoimenpiteiden valintaa  ja  suunnittelua, laadunvalvontaa jne. 
Eräs käyttökelpoinen yhteenveto kuntomittauksista  on  \Ashingtonin  osavalti-
on tiehallinnon verkkosivuilla (WSDOT  2005). Se on  tosin tehty sikäläisestä 
näkökulmasta  ja  käsittelee myös muuttujia, laitteita  ja mittausmenetelmiä,  jot-
ka eivät meillä ole relevantteja.  

Tien  pituus-ja  poikkiprofiili  

Tien tai  kadun pituus-  ja poikkiproflili  voidaan mitata usealla eri tavalla, joita  on 
 seuraavassa lueteltu monimutkaisimmasta yksinkertaisimpaan: palvelutaso- 

mittaus (PTM)  -auto,  ajoneuvon vasteeseen perustuvat mittarit  (mm. Road- 
master),  proflilipalkki,  Dipstick-profilometri  ja vaaitseminen.  Tässä työssä kä-
sitellään normaalilla  tai  lähes normaalilla ajonopeudella liikennevirran seas-
sa tehtäviä mittauksia eli PTM-autoa  ja  ajoneuvon vasteeseen perustuvia mit-
tareita. 

Muut menetelmät (profiilipalkki,  dipstick  ja vaaitseminen)  soveltuvat lähinnä 
hitautensa vuoksi käytettäväksi yksittäisissä kohteissa esimerkiksi tutkimus-
tarkoituksiin. Laserprofilometrillä (profiilipalkki) profiili mitataan palkkiin 
kiinnitetyllä laserilta, joka kulkee molemmista päistään maahan tuettua 
mittauspalkkia pitkin. Mittauspalkin  ja  siis mitattavan proflilin pituus  on  yleensä 
muutama metri. Proflilipisteet luetaan yleensä millimetrin välein, mutta väli voi 
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olla pienempikin, alimmillaan  0,05 mm.  Proflulipalkkia  käytetään esimerkiksi 
koerakennekohteissa tien proflulin toistuvaan mittaamiseen tarkasti samasta 
kohdasta.  Dipstick-profilometriä  kuljetetaan kävellen  ja  se  mittaa proflulipisteet 

 30 cm  välein halutun pituiselta matkalta. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi mui-
den menetelmien kalibrointiin. Menetelmä  on  kuitenkin melko herkkä laitteen 
heilahteluille sivusuunnassa  ja  sitä kautta tulosten vaihtelulle. Vaaitseminen 

 on  tarkka mutta työläs menetelmä profiilin mittaamiseksi yksittäisissä kohteis-
sa. Näiden menetelmien käyttöä ei käsitellä tässä raportissa tarkemmin.  Tien 
tai  kadun pituus-  ja poikkiprofiilin  mittaamista PTM- autolla  ja Roadmaster-mit-
tarilla käsitellään luvussa  4.2.  

Yhdistetystä  tien pituus-ja poikkiproflulista  käytetään jäljempänä myös nimitys-
tä tien  pinnan proflili,  joka  on  kolmiulotteinen  kuva  tien pinnasta.  Sen  käyttö-
mandollisuudet tien  tai  kadun kunnon määrittämisessä  ja  ylläpidon toimenpi-
teiden suunnittelussa ovat laajat.  Tien  pinnan proflulia  kuvaavia muuttujia ei 
kuitenkaan ole olemassa, vaan niitä tulisi kehittää.  

Tien  vaurioituneisuus  

Tien tai  kadun  pinnan  vauriot voidaan inventoida kävellen  tai  hitaasti liikkuvas-
ta ajoneuvosta  tai  ne voidaan mitata automaattisella vauriomittarilla. Ajoneuvosta 
käsin tehtävän visuaalisen inventoinnin subjektiivisuuden  ja  siitä seuraavan 
tulosten suuren vaihtelun vuoksi tässä raportissa suosittelen automaattisen 
mittauksen käyttöä. Yksittäisissä kohteissa  ja  tutkimustarkoituksiin vaurio- 
kartoitus voidaan myös tehdä kävellen; menetelmän hitaus tosin rajoittaa  sen 

 soveltamista. Automaattisen mittauksen tuloksista voidaan laskea esimerkiksi 
tien vaurioitunutta  pinta-alaa kuvaava indeksi. Automaattisen mittauksen  ja  vi-
suaalisen inventoinnin perusteella vauriot voidaan myös luokitella niiden toden- 
näköisen syyn perusteella: 

• Kuormituskestävyyshalkeamat:  pituus-, poikki-  ja 
verkkohalkeamat ajourassa; 

• Routahalkeamat:  
pituus-, poikki-  ja verkkohalkeamat  muualla; sekä 

•  Muut päällystevauriot, kuten reiät, purkaumat, pakkaskatkot 
 ja saumahalkeamat.  

Nykyisin visuaalisessa inventoinnissa kerättävistä vauriotyypeistä reuna-
painumat ehdotan määritettäväksi PTM-autolla mitattavasta tien  pinnan  profii-
lista. Vaurioiden mittaamista käsitellään tarkemmin luvussa  4.3. 

Tien  rakenteen kestävyys  

Tien  rakenteen kestävyys määritetään useiden eri kuntotietojen yhdistelmänä. 
Rakenteen kestävyyden määruttämisessä voidaan käyttää tien  pinnan proflili- ja 
vauriotiedon  lisäksi ainakin pudotuspainolaite-  ja maatutkamittausten  tuloksia.  

Tien tai  kadun  pinnan taipumat  mitataan pudotuspainolaitteella (PPL), jolla 
havainnoidaan yksi mittauspiste kerrallaan mittausajoneuvon ollessa pysäh-
tyneenä. Kannettavaa kevyttä pudotuspainolaitetta (LWD =  light weight 

 deflectometer)  voidaan käyttää esimerkiksi rakennekerrosten tiiviyden mitta- 
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ukseen (kts. esim.  Al-Engineering 2005).  Jatkuvaa taipumamittausta (RWD = 
 rolling wheel deflectometer)  kehitetään useissa maissa  (Australia,  Englanti, 

Ruotsi, Tanska,  USA).  Osa  laitteista  on  käyttökelpoisia  ja osa  vielä kehitys- 
asteella. Esimerkiksi USA:n liittovaltion tielaitoksen (FHWA,  Federal Highway 
Administration)  projektissa tavoitteena  on  kehittää nopea taipumamittausauto, 
jolla saadaan tieverkkotason strategia-  ja ohjelmatason tarkasteluja  varten tie-
to rakenteiden kunnosta  (Public Roads 2004).  Kevyttä pudotuspainolaitetta  tai 

 jatkuvaa taipumanmittausta ei kuitenkaan käsitellä yksityiskohtaisesti tässä 
raportissa.  Tien tai  kadun  pinnan taipumien  mittaamista pudotuspainolaitteella 
käsitellään luvussa  4.4. 

Maatutkalla  mitataan tien rakennekerrosten  ja pohjamaan  ominaisuuksia jat-
kuvana tien pituussuunnassa.  Tien tai  kadun rakennekerrospaksuuksia  ja  mui-
ta ominaisuuksia mitataan maatutkan lisäksi  mm.  ottamalla näytteitä rakenne- 
kerroksista. Näin tehdään  mm. maatutkalla  tehtyjen mittausten tulkinnan tuek-
si erityisesti suunnittelun lähtötietona. Niitä ei kuitenkaan käsitellä tässä yhtey-
dessä tarkemmin. Maatutkamittauksia käsitellään luvussa  4.5.  

Hankkeen suunnittelutyökaluina käytettävät ohjelmistot (esim. RoadDoctor) 
hyödyntävät kaikkien edellä mainittujen mittausten lisäksi  mm. videokuvaa  koh-
teesta. Luvussa  4.6 on  käsitelty lyhyesti näitä muita mittauksia.  

4.2 	Tien  pituus -ja  poikkiprofiilin  mittaus  

4.2.1  Tasaisuusmittauksen  historiaa  

Tien pituussuuntaisella  epätasaisuudella katsotaan yleisesti olevan merkittä-
vin vaikutus ajokustannuksiin. Siitä käytetään yleisesti, tässäkin raportissa, myös 
lyhyempiä nimityksiä tasaisuus  ja  epätasaisuus. Kaikkia näitä termejä käyte-
tään sekä yleiskäsitteen tavoin puhuttaessa tien  tai  kadun ominaisuuksista että 
tietyn kuntomuuttujan nimenä. Jälkimmäisessä tapauksessa tarkoitetaan yleen-
sä kansainvälistä tasaisuusindeksiä  (International Roughness Index, lRl).  Tässä 
raportissa tasaisuudella  ja sen synonyymeillä  tarkoitan tien  tai  kadun ominal-
suutta  ja  käytettävät muuttujat nimeän kussakin tapauksessa erikseen.  

Tien pituussuuntaista  epätasaisuutta  on  mitattu  1900-luvun alkupuolelta lähti-
en. Tasaisuusmittauksen historiaa  ja IRI:n  käyttöönoton taustoja  on  käsitelty 

 mm. lähteissä (Lang 2003  ja  Gillespie 1992).  Michiganin yliopiston verkko- 
sivuilla  on Road Roughness Home Page,  josta  on  saatavissa paljon tasaisuu-
den mittaamiseen liittyvää kirjallisuutta  ja tietokoneohjelmia  sekä IRI:n lähde- 
koodi (UMTRI  2005). 

Tien pituusprofiili on  mitattu  1900-luvun alkupuolelta lähtien mittaamalla yleen-
sä perävaunuun sijoitetun tien pintaa pitkin kulkevan mittapyörän pystyliike. 

 1960-luvulla kehitettiin ajoneuvon vasteeseen perustuvia mittareita, joilla mita-
taan ajoneuvon akselin pystyliike suhteessa kuljettuun matkaan esimerkiksi 
kiihtyvyysanturin avulla. Nykyisin yleisimmin käytettävällä palvelutasomittaus 
(PTM) -autolla tien pituusprofiili mitataan yhdistämällä tiedot mittausauton  ko-
rin  etäisyydestä tien pinnasta,  korin pystyliikkeestä ja ajonopeudesta. Korin 

 etäisyys tien pinnasta mitataan  laserilla ja korin pystyliike kiihtyvyysanturilla. 
PTM -auton mittausperiaatetta  on havainnollistettu  kuvassa  2. 
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Tietokone  

Matkamittarista 
eusja  k  uljettu  matka  

Pystyliikkeen 
vertailutaso 

Kiihtyvyysanturi  

Korin  etäisyys 
tien pinnasta  

Kuva  2. PTM-auton  mittausperiaate  (Sayers & Karamihas 1998).  

Koska eri mittareiden  mittaustulokset  eivät olleet vertailukelpoisia  mm.  ajoneu-
vojen erilaisten  jousitusominaisuuksien  vuoksi, Maailmanpankki teetti vuonna 

 1982  Brasiliassa laajan kansainvälisen tutkimusprojektin, jonka tavoitteena oli 
kehittää yleisindeksi tien epätasaisuuden kuvaamiseen  (Sayers et al. 1986a, 
1986b).  Maailmanpankki tarvitsi  indeksin,  jolla eri  maiden  tieverkon  kehittä-
misohjelmia  pystyttäisiin vertaamaan.  Indeksin  tuli olla mitattavissa eri puolilla 
maailmaa erilaisilla mittareilla  ja  tulosten oli oltava vertailukelpoisia.  Indeksin 

 tuli olla suhteessa ajoneuvon matkustajien kokemaan epätasaisuuden aiheut-
tamaan  tärinään  ja  matemaattisesti  määritettävissä  tien  pituusprofiilista 

 (Gillespie 1992).  

Tutkimuksen tuloksena kehitettiin standardoitu  muuttuja,  jolla kuvataan tien 
 pituussuuntaista  epätasaisuutta  - tRI.  Se  lasketaan tien  pituussuuntaisesta  pro-

fiilista  neljännesautomallilla  (quarter car model),  jota  on havainnollistettu  ku-
vassa  3. Neljännesautomallin parametrit  kuvaavat  vakionopeudella  80 km/h 

 kulkevaa autoa, jonka ominaisuudet vastaavat autokannan  keskimääräisiä  omi-
naisuuksia. Kyseessä  on  siis laskennallinen  auto (Golden Car)  eikä mikään  tai 

 mitkään yksittäiset autot.  

M 
I  kun- Korkeus 	

Jousi. 	IcII slimennin 

Korkeus  i  

k1  = IM 
k2  k/M 
u = mIM 
C  =CJM 

Jous. 
Pituusprofiuii, 	 k, 
y(x)  

Kuva  3. Neljännesautomallin (quarter car model) periaatekuva (Modifioitu  lähteestä  Lang 
2003). 
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Neljännesautomallissa jousitettu  massa  (M) on  kytketty jousittamattomaan 
akselimassaan  (m) jousella (jousivakio k 8)  ja iskunvaimentirnella (C e).  Akseli- 
massa  on  kosketuksessa tienpintaan renkaan välityksellä, jonka jousivakio  on 
k. Neljännesauton kulkiessa  tien mitattua pituusproflilia pitkin mallilla laske-
taan epätasaisuuden aiheuttama jousitetun  ja jousittamattoman massan  väli-
nen suhteellinen liike. Tämä suhteellinen liike kumuloitunajajaettuna laskenta- 
jakson pituudella antaa tulokseksi IRI:n, jonka yksikkö tavallisesti  on mm/rn. 
lRl  siis kuvaa pystysuuntaista liikettä suhteessa kuljettuun matkaan.  

4.2.2 Tien  pituus-  ja  poikkiprofiilin  mittaus 

PTM-autolla mitataan tien pituus-  ja poikkiproflili,  joista lasketaan useita eri 
tunnuslukuja. Suomessa  on  käytössä kandentyyppisiä PTM-autoja. Toisessa 
mittausauton keulaan poikittain sijoitettuun palkkiin kiinnitetyillä etäisyyslasereilla 
määritetään tien poikkiproflili. Tällä hetkellä käytettävissä autoissa  on 17 laseria, 

 joiden etäisyys poikkisuunnassa  on 10.30 cm  siten, että pyöräurien kohdalla 
antureita  on tiheämmässä  kuin ajourien ulkopuolella. Esimerkkinä proflilin-
mittauspalkista  on  kuvassa  4  esitetty Tieliikelaitoksen käyttämän Greenwoodin 
PTM-auton profiilinmittauspalkki.  

Kuva  4. Tieliikelitoksen kayttämän Greenwoodin PTM-auton  pro flulinmittauspalkki (Greenwood 
2005). 

Ajettaessa  70 km  tuntivauhtia mittausauto etenee  22 rn/s.  Tämä jaettuna 
etäisyyslaserin näytteenottotaajuudella  (16000 s')  antaa näytteenottoväliksi 
tien pituussuunnassa noin  1,2 mm.  Lyhin tallennusväli  on 1 cm  luokkaa, mutta 
tällöin ajonopeus  on  alhaisempi kuin  70 km/h.  Käytännössä poikkiproflili tal- 
lennetaan noin  10 cm  välein, jolloin jokainen proflilin  piste on  keskiarvo noin  80  
pisteestä.  Tien pituusprofiili  voidaan määrittää minkä tahansa etäisyyslaserin 
tulosten perusteella. Yleensä käytetään renkaiden kohdalle sijoitettujen 
lasereiden tuloksia, jolloin määritetään tien pituusprofiili ajourissa.  Tien  pinnan 
proflili -  yhdistetty pituus-ja poikkiproflili -  saadaan näin  ollen  mitattua verkkona, 
jonka ruutujen  koko  on  noin  10.30  cm*10  cm.  Tämän tyyppisiä PTM-autoja 
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ovat esimerkiksi Rambollin käytössä oleva ruotsalainen RST  (Road Surface 
Tester) -auto, Tieliikelaitoksen  käyttämä  Greenwood  sekä Dynatest. 

Toista tyyppiä edustaa VTT:n (Valtion teknillinen tutkimuskeskus) kehittämä 
PTM2000-auto.  Siinä tien poikkiprofiili mitataan viivalaserilla, joka saadaan ai-
kaan hajottamalla etäisyyslaserin  säde prisman  avulla viivaksi. Poikkiprofiili 
saadaan näin  ollen  mitattua lähes jatkuvana, profiilipisteiden tallennusväli  on 

 käytännössä parhaimmillaan  2 cm. Poikkiprofiilin  mittaaminen tarkasti lisää 
kerättävän tiedon määrä niin, että pituussuunnassa tallennusväli  on 1  metri. 
Myös tällä menetelmällä saadaan määritettyä tien  pinnan  profiili. 

Ajoneuvon vasteeseen perustuva tasaisuuden mittari  on  esimerkiksi  AL- 
Engineering  Oy:n valmistama Roadmaster, Tasaisuus määritetään yhdistämällä 
kiihtyvyysanturilla mitattu ajoneuvon akselin pystyliike kuljettuun matkaan. 
Mittausajoneuvoon voidaan yhdistää haluttaessa myös muita mittauksia, ku-
ten tien poikkiproflilin mittaus auton keulaan kiinnitettävään palkkiin asennettujen 
etäisyyslasereiden avulla, joiden lukumäärä voi vaihdella.  

4.2.3 Tien  pituusprofiilista laskettavat  tunnusluvut 

Päällysteen karkeus 

PTM-autolla mitattava tien pituusprofiili sisältää epätasaisuuksia, joiden aallon-
pituus vaihtelee välillä  1 mm - 50 m.  Eri aallonpituuden omaavat epätasaisuu-
det vaikuttavat ajoneuvoon  ja  matkustajiin  kuvan  5 (Chavet et al. 1987) osoitta-
maIla  tavalla. 

Epämukavuus  ja  auton kuluminen 

Melu ajoneuvossa 

Ulkoinen rengas/tiemelu  

	

I 	 Rengas/tiekitka 	 I  

Renkaan kuluminen 	 ___________  1R14 

i1  

0,5mm 5mm 	50mm 	0,5m 	5m 	50m  

Aallon pituus  

-4—  Mikrokarkeus  -U-  Makrokarkeus  —I—  Megakarkeus -*-  Epätasaisuus  

Kuva  5. Tien pituussuuntaisen  epätasaisuuden aallonpituusalueetja niiden vaikutus 
ajoneuvoon  ja  matkustajiin (Chavet  et al. 1987). 

Mikrokarkeus  (aallonpituus <  0,5 mm)  vaikuttaa kitkaan  ja  renkaiden kulumi-
seen.  Se  voidaan mitata laserprofilometrillä, jolla mitattavat epätasaisuudet 
ovat aallonpituudeltaan alimmillaan  0,05 mm. 
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Makrokarkeus  (aallonpituus  0,5 mm - 50 mm)  kuvaa päällysteen  pinnan 
karkeutta.  Sileä  pinta on  hiljaisempi, helpompi puhdistaa  ja  varsinkin pienten 
pyörien (rullaluistimet, rollaattorit jne.) kannalta mukavampi. Päällysteen 
lajittumineri aiheuttaa  pinnan karkeuden  vaihtelua. Makrokarkeuden mittaus- 
menetelmät ovat lasihelmimenetelmä (sandpatch)  PANK  5103 tai laser-
profilometrin  tuottama MPD  (Mean Profile Depth,  ISOIDIS  13473-1).  Menetel-
mien tuottamat tunnusluvut voidaan sopivaa yhtälöä käyttäen muuttaa vastaa-
maan toisiaan (Kurki  et al. 2004). 

Megakarkeus  (aallonpituus  50 mm - 0.5 m)  kuvaa päällystystyön työvirheitä 
eli tien pienimuotoista "nypytystä", joka ei näy IRI-arvossa. Asfaittinormeissa ei 
ole vaatimusta megakarkeudelle. Mittauksista luovuttiin, koska korkealuokkai-
silla teillä käytettävät SMA  (Stone  mastix  asphalt) -päällysteet  saivat suuria 
arvoja. Selvittämättä kuitenkin jäivät sekä syyt SMA-päällysteillä mitattuihin 
arvoihin sekä  se,  olisiko laskentaa kehittämällä saatu muodostettua käyttökel-
poinen tunnusluku. Megakarkeus voidaan mitata jatkuvana PTM-autolla  ja 
pistemäisesti laserprofilometrillä  (Kurki  et al. 2004).  

Kuvan  5  mukaan  rengas- ja tiemelu  syntyy makrokarkeudesta  ja  ajoneuvo- 
melu (täristys) suurelta osin megakarkeusalueella. Kuvasta nähdään myös, 
että IRI  ja  1R14,  joiden laskentaa selostan tarkemmin jäljempänä, kuvaavat 
epätasaisuuksia, joiden aallonpituus  on >0,5  metriä. Näin  ollen  ne eivät juuri-
kaan kuvaa melua  tai  kitkaa aiheuttavia tien ominaisuuksia. PTM-autolla pys-
tytään mittaamaan epätasaisuuksia, joiden aallonpituus>  1 mm. PTM-autolla 
mitatusta tien pituusprofiilista voidaan laskea eri aallonpituusalueilta epätasai-
suuden tunnuslukuja, kuten RMS  (root mean square),  jotka korreloivat  makro- 
ja megakarkeuden tunnuslukujen  kanssa. Tätä kirjoitettaessa  Kati  Rantanen 
selvittää diplomityönä Tiehallinnolle PTM-autolla mitattavien päällysteen 
karkeusominaisuuksien hyödyntämistä. Työn tulokset julkaistaan keväällä  2005.  

Epätasaisuuden  tunnuslukujen  laskenta  Tiehallinnolle  
tehtävissä mittauksissa  

Kuntomittausten  suurin tilaaja  on Tiehallinto.  Kuntien katu-  ja kaavatieverkolla 
 tehtävissä mittauksissa ei ole olemassa yhtenäistä ohjeistusta, vaan niissä 

noudatetaan yleensä samantapaisia menettelyjä kuin Tiehallinnon tilaamissa 
mittauksissa. Seuraavassa  on  käsitelty esimerkkinä Tiehallinnolle tehtäviä pi-
tuus-  ja poikkiproflilimittauksia ja  niistä faskettavia tunnuslukuja. Tiedot perus-
tuvat lähteisiin (Tiehallinto  2002a  ja Tiehallinto  2003a). 
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Tien pituusprofiuli  mitataan molemmista ajourista. Näyfteenottoväli  on enintaän 
25 mm,  yleensä  se on  noin  1 mm. Tien pituusprofiuli  tallennetaan  100 mm 

 välein. Pituusprofiilista lasketaan kansainvälinen tasaisuusindeksi IRI 
 (International Roughness Index),  jonka laskentamallia  on  kuvattu edellä luvus-

sa  4.2.1 Tasaisuusmittauksen  historiaa. IRI lasketaan käyttäen  sen  kansain-
välistä Maailmanpankin tekemää määritelmää, joka  on  esitetty julkaisussa 

 (Sayers et al. 1986b)  seuraavin parametrien arvoin:  

V=80 km/h (simuloinnin ajonopeus) 

k/M=653 	2  (renkaan jousivakio/rungon  massa) 

k/M=63,3 	2  (jousituksen jousivakio/rungon  massa)  

u0,15  (pyörän massa/rungon  massa) 

c=6,00s 1  (iskunvaimenninvakio/rungon  massa) 

IRI  lasketaan erikseen molemmista ajourista epätasaisuuksista, joiden aallon-
pituus  on  välillä  0,5-50  metriä. IRI lasketaan  24 cm  välein  ja  ilmoitetaan keski- 
arvona  100  metrin matkalta. Myös muut tulostusvälit ovat mandollisia. Esimer-
kiksi Ruotsin tielaitoksessa  (Vägverket) IRI -arvon tulostuspituus vaihtelee yleen-
sä välillä  20..400  metriä. Tämän raportin luvuissa  5.3  ja  5.4  kuvatussa tutki-
muksessa  on  käytetty viiden metrin välein tulostettua IRI-aineistoa. Muuttujasta 
käytetään tällöin myös nimitystä SmlRl. Näin saadaan  100  metrin keskiarvoa 
tarkempaa tietoa epätasaisten kohtien sijainnista. IRI-arvot pidemmällä 
tulostusvälillä saadaan yksinkertaisesti laskemalla peräkkäisten havaintojen 
keskiarvot; esimerkiksi viiden metrin välein tulostetuista IRI-arvoista saadaan 

 100  metrin keskiarvoja laskemalla  20  peräkkäisen havainnon keskiarvo. 

Uusien päällysteiden laadunvalvonnassa käytetään IRI:n muunnelmaa, lRl4, 
josta  on  karsittu pitkät (>  4 m) aallonpituudet  pois. Perusteena  on se,  että 
pitkäaaltoisten epätasaisuuksien syyt ovat yleensä syvemmällä tierakenteessa, 
jolloin päällystysurakoitsija ei voi vaikuttaa niihin. Muuttujaa  1R14  ei talleteta 
kuntotietorekisteriin. 

Oikeasta ajourasta lasketaan lisäksi dynaaminen rasitusindeksi (DRI), joka 
kuvaa epätasaisuuden aiheuttamaa tierakenteeseen kohdistuvaa lisärasitusta 
raskaista ajoneuvoista. Täysin tasaisella tiellä DRI saa arvon  100  ja  kasvaa 
tien epätasaisuuden kasvaessa. DRI lasketaan  100  metrin  matkalle.  Esimer-
kiksi DRI:n arvo  160  tarkoittaa, että tiehen kohdistuu  ko.  jaksolla  1 ,6-kertainen 

 rasitus tasaiseen tiehen verrattuna. DRI:n laskennasta  ja  käytöstä saa lisätie-
toja esimerkiksi lähteistä (Halonen  et al. 1993,  Huhtala  et al. 1994).  

Muilla kuin Tiehaltinnon mittauksissa käytettävillä tasaisuudenmittausautoilla 
pituusprofiili mitataan yleensä ainakin oikeanpuoleisesta ajourasta. Myös  pro- 
film tallennusväli  tien pituussuunnassa voi poiketa edellä esitetystä. Ajoneu-
von vasteeseen perustuvissa mittareissa kiihtyvyysanturin sijoituksesta riippu-
en saatu epätasaisuusluku kuvaa joko oikean  tai  vasemman pyörän  tai  keskel-
le sijoitettuna molempien ajourien epätasaisuutta. 

Muiden epätasaisuutta kuvaavien  tunnuslukujen  tarve  

lRl:n  käytön hyviä puolia ovat  mm. siirrettävyys  ja laiteriippumattomuus.  Näin 
 ollen  eri maissa eri laitteilla tehdyt mittaukset ovat vertailukelpoisia. tRI:n käyt- 
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töä tasaisuusmuuttujana  on  kuitenkin kritisoitu  mm.  siksi, että laskennassa 
käytettävä  Golden car' on  yhdistelmä erilaisten ajoneuvojen ominaisuuksista 

 ja  tällaisena lRl kuvaa huonosti esimerkiksi matkustajien kokemaa epämu-
kavuutta  ja  raskaan ajoneuvon heilahteluja. lRl ei myöskään parhaalla mah-
dollisella tavalla vastaa ylläpidon tavoitteista tasaisuusindekseille seuraa-
viin odotuksiin. 

Vastaava kritiikki voidaan kohdistaa jokaiseen indeksiin,  jota  käyttäen pyritään 
yhdellä luvulla kuvaamaan tien epätasaisuutta. Mikäli tien yleisen epätasai-
suuden lisäksi halutaan kuvata esimerkiksi epätasaisuuden syitä  tai  vaikutuk-
sia tietyntyyppisiin ajoneuvoihin, mitä todennäköisimmin joudutaan käyttämään 
useampia muuttujia. Näin  ollen  RI  voi hyvin olla käyttökelpoinen muuttuja ra-
hoitustarpeiden perustelussa  ja  strategisessa ohjauksessa, missä kuntotieto 

 on  tiivistettävä muutamaan tekijään. Ylläpidon hankinnassa tarvitaan tämän 
lisäksi yksityiskohtaisempaa tietoa tien profiilista suunnittelun lähtötietona. 
Kuntotiedon käyttöä  ja  sille eri päätöksentekotasoilla asetettavia vaatimuksia 
kuvaan tarkemmin luvussa  5.1.  Seuraavissa kappaleissa käsittelen joitakin 
mandollisia lähestymistapoja epätasaisuuden kuvaamiseen. 

Pituusprofiilin taajuusjakauma 

Pituusprofiilin taajuusjakaurnalla  kuvataan tien epätasaisuuden vaikutuksia ajo- 
neuvoihin  ja  matkustajiin. Pituusprofiilin taajuusjakaumaan  (power spectral 
density,  PSD)  lasketaan kullakin aaltoalueella esiintyvien epätasaisuuksien 
amplitudi eli siirtymä pystysuunnassa. Esimerkki PSD-kuvaajasta  on  esitetty 
kuvassa  6.  Vaaka-akselilla logaritmisella asteikolla esitetyn aaltoluvun pienenty-
essä epätasaisuuden aallonpituus kasvaa. Pystyakselilla  on  esitetty mitatun pro-
fiilin amplitudi. Kuvassa  on  esitetty kanden eri profiilin spektrit. Molemmat profiilit 
ovat suunnilleen yhtä epätasaisia, mutta epätasaisuudet esiintyvät niissä hie-
man eri aallonpituusalueilla: vihreällä merkityn spektrin  1  huippu osuu aaltoluvun 

 1  rn -1  kohdalle (aallonpituus  1  metri), kun taas punaisella merkityn spektrin  2 
 huippu osuu aaltoluvun  0,5  rn -1  kohdalle (aallonpituus  2  metriä).  

D 

0 
E 

0.01 	 0.10 	 1.00 	 10.00  
Aaitoiuku  (m 1 )  

Kuva  6.  Esimerkki  PSD-kuvaajasta 
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Pituusprofiulin taajuusjakaumaa käytetaän  erilaisten  tasaisuusindeksien,  kuten 
 IRI,  RN  ja  RIDE  laskennassa. Kanden viimeksimainitun laskentaa  selostan jäI-

jempänä.  Eri  tunnuslukuja  laskettaessa  pituusprofiilin taajuusjakauma  kerrotaan 
 signaalin vasteella,  joka  on  kuvassa  6  esitetty  IRI:lIe  sinisellä  käyrällä.  Mitä suu-

rempi  vastekuvaajan amplitudi  tietyn  aaltoluvun  (aallonpituuden) kohdalla  on, 
 sitä suuremman  painoarvon  tämä  aaltoluku  (aallonpituus)  IRI:n  laskennassa saa. 

Näin  ollen  vihreällä merkitystä  spektristä  1  laskettu  IRI -arvo tulee olemaan pie-
nempi kuin punaisella merkitystä  spektristä  2  laskettu  IRI -arvo.  

Tiehallinnon  uusien  päällysteiden laadunvalvontamittausten vertailumittauksissa 
 on  todettu, että esimerkiksi  lRl4:n  laskennassa  on  eroja eri  PTM -mittausten 

tuottajien välillä. Eräs  jatkotutkimusaihe  on  yksikäsitteisesti määritellä  ja  yhte-
näistää eri  tasaisuusindeksien  laskenta -algoritmit.  Toisin sanoen pitäisi  mm. 

 sopia kuvan  6  kaltaisten  vastekuvaajien määrittämisestä  kunkin tunnusluvun 
laskentaa varten. Samassa yhteydessä voitaisiin tutkia uusien  IRI:ä täydentävien 

 tasaisuuden  tunnuslukujen käyttöönottoa.  Eräs tutkimisen arvoinen polku mie-
lestäni  on  selvittää, voidaanko  pituusprofiilin  koko aaltoalueen  antamaa tietoa 
tien epätasaisuudesta käyttää hyväksi siten, että saadaan selkeä  ja  ymmärret-
tävä tien epätasaisuutta kuvaava  tunnusluku  tai tunnuslukuja,  joilla:  

•  On  yhteys matkustajien kokemaan  tärinään  (whole body vibrations);  ja 

•  On  yhteys epätasaisuuden syihin  (liikennekuormitus,  ilmasto,  pohjamaa).  

Johan  Granlund (Vägverket/Konsult)  on  tutkinut laajasti tien epätasaisuuden 
vaikutusta  mm.  raskaan liikenteen kuljettajien  ja ambulanssipotilaiden  koke-
maan  tärinään,  lähtökohtana  ISO-2631 standardissa (whole body vibrations) 

 määritelty ihmisen  tärinän sietokyky.  Granlund  on  koonnut tutkimuksiaan  ja 
 muuta aiheeseen liittyvää materiaalia  Ride Quality Homepage  -nimiseen 

 internet-sivustoon  (Granlund  2005). 

Full-car  IRI (FIRI/FRI)  ja  kuorma -auto -IRI  sekä  Half-car Roughness 
Index  (HRI)  

Full-car RI (FIRI tai  FRI)  on  periaatteessa sama  muuttuja  kuin  IRI,  mutta las-
ketaan  neljännesautomallin  sijaan nimensä mukaisesti  kokoautomallilla.  Mal-
lin jousitusominaisuudet  voivat vastata joko henkilö-  tai  kuorma-auton jousitus- 
ominaisuuksia.  FIRI/FRI  ei ole käytössä missään maassa, mutta  on  raportin 

 (VTI  2002a)  mukaan eräs tärkeimmistä uusista  pituusprofiilista laskettavista 
 muuttujista.  FIRI/FRI:n  laskenta  on  kuvattu esimerkiksi  lähteessä (Capuruco 

 et al. 2005). Half-car Roughness Index (HRI)  lasketaan molemmista  ajourista 
mitattujen profiilien keskiarvona.  Sen  laskenta  on  kuvattu esimerkiksi  lähteessä 

 (Sayers et al. 1986a). 

Root mean square  (RMS)  

Root mean square (RMS) -arvot lasketaan  mitatun pituusprofiilin neliöpoik-
keamien summana  absoluuttisen tasaisesta profiilista.  RMS -arvot lasketaan 
eri  aallonpituusalueilta.  Niillä voidaan sopivasti käsiteltynä kuvata yksittäisiä 

 epätasaisuuksia  ja  ajoneuvon matkustajien  kokemaa  tärinää.  RMS-arvoja käy-
tetään useissa Euroopan maissa, mutta  jako aallonpituusalueisiin  on  erilainen 
eri maissa  (VTI  2002a).  Tämän raportin luvussa  5.6.2 RMS -arvoja käytetään 
tiestön  kuntomittausten  perusteella  määritettävän kuntoarvon  laskennassa.  
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Ride Number (RN) 

Ride number on  käytössä lähinnä Yhdysvalloissa.  Sillä  on  yhteys sikäläiseen 
 palvelutasomuuttujaan  (PSI, Present Serviceability Index). Ride number  ku-

vaa  lyhyempiaaltoista  epätasaisuutta kuin  IRI.  Paras  yhteys  RN:llä  on  epäta-
saisuuteen, jonka aallonpituus  on 6,1  metriä.  Se on  siis eräänlainen välimuoto 

 IRI:lle  ja 1R14:lle. Sen haittapuolia  on  kuitenkin  mm. epälineaarisuus,  jolloin 
esimerkiksi  peräkkäisten  jaksojen mittaustulosten  keskiarvoistaminen  ei ole 
suoraviivaista  (UMTRI  2005).  Koska  palvelutasomuuttuja  PSI  ei ole käytössä 
eikä ole tulossa käyttöön Suomessa, mielestäni ei ole mitään erityistä syytä 
tutkia  RN:n  käyttöä tarkemmin.  

RIDE 

Papagiannakisja Raveendran  (1998)  ovat kehittäneet uuden muuttujan,  RIDE, 
 jonka nimi  on  lyhennys sanoista  Roughness Index for Driving Expenditure. 

 Nimensä mukaisesti  se  pyrkii kuvaamaan tien epätasaisuuden vaikutusta ajo- 
kustannuksiin. Kehittämisen lähtökohtana  on  ollut muuttujan yhteys  ISO- 
standardin  (whole-body vibrations, ISO-2631)  mukaiseen ihmisen  tärinän  sieto- 
kykyyn.  RIDE  perustuu  neljännesautomallin jousitetun  massan pystysuun-
taiseen  kiihtyvyyteen, toisin sanoen ajoneuvon matkustajien kokemaan pysty

-suuntaiseen  liikkeeseen.  IRI:n  laskenta  perustuujousitetunjajousittamattoman 
 massan  keskinäiseen liikkeeseen, kuten edellä luvussa  4.2.1 Tasaisuusmittauk

-sen  historiaa  on  selostettu.  Lähteessä Papagiannakis  ja Raveendran  (1998) 
on  selostettu  RIDE -muuttujan laskennan perusperiaatteet, mutta ei  sen  yksi-
tyiskohtia. Mikäli tätä muuttujaa halutaan kokeilla,  sen laskennasta  on  hankit-
tava tarkempaa tietoa.  Internet-haun  perusteella  (Thomson citation index)  ko. 

 artikkeliin ei löytynyt viittauksia, joten  sen  käytännön  sovelluksista  tai  edelleen 
kehittämisestä ei ole tarkempaa tietoa.  

Ympyräkaari 

Tielaitoksen  Tien  pohja -ja päällysrakenteet(TPPT)  -tutkimusohjelmassa  (1994-
2001)  kehitettiin tien  pituussuuntaista  epätasaisuutta kuvaavaa muuttujaa, jol-
la olisi yhteys tien routa-  ja painumakestävyyteen. Ympyräkaari  tarkoittaa tien 

 pituusprofiiliin sovitettavaa  ympyrää, jonka säteen  r  pienentyessä  (1/r:n  kas-
vaessa) heitot  jyrkkenevät  (suurenevat).  Ympyräkaari -  tai  sen käänteisluku - 

 esitetään tien  pituussuunnassa,  jolloin voidaan havaita yksittäisten  epäta-
saisuuksien  sijainti  ja  vakavuus.  Ympyräkaaren  suuruus  määritetään  suhtees-
sa  päällysteen  tai rakennekerrosten murtovenymään,  jotta saadaan  määritettyä 
halkeamariski.  Mikäli  ympyräkaari-muuttujaa halutaan edelleen kehittää,  se 
soveltunee  parhaiten ylläpidon hankintaan  ja  mandollisesti  ohjelmointiin.  

Yksittäiset epätasaisuudet  

Hankesuunnittelussa  kiinnostavia ovat yksittäiset epätasaisuudet, joiden sijaintia 
voidaan verrata  maatutkatietoihin  esimerkiksi  korjattavien  rumpujen  paikallis-
tamiseksi.  Niiden sijainti voidaan määrittää profiilin laskentaa varten  mitattavista 
mittausauton  akselin  kiihtyvyysarvoista.  Epätasaisuuden sijainnin  määrityksessä 

 yhden metrin tarkkuus tien  pituussuunnassa  on  riittävä.  
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Pituusprofiilin vuodenaikaisvaihtelu  

Erityisesti alempiluokkaisilla teillä, joista monet ovat rakentamattomia, kevään 
maksimiroutanousut ovat hyvinkin suuria. Mikäli proflilimittaukset tehdään ke-
sällä, tällaiset tiet eivät erotu mittaustuloksista, koska niiden tasaisuus palau-
tuu roudan sulettua normaalille tasolle. Tekemällä proflilimittaukset keväällä  ja 

 kesällä tällaiset kohteet voitaisiin erottaa  ja korjaustarpeet  tunnistaa. Tähän 
mennessä käsitellyissä aineistoissa, joitakin tutkimusaineistoja lukuunottamatta, 
keväällä  ja  kesällä mitattujen epätasaisuuksien erot eivät ole olleet johdonmu-
kaisia. Tähän lienee tärkeimpänä syynä  se,  etteivät mittaukset kohdistu tien 
pituus-  ja poikkisuunnassa  samaan kohtaan. Toinen tärkeä tekijä  on se,  että 
esimerkiksi IRI-arvon keskiarvoistaminen  100  metrin  matkalle  hävittää tietoa 
yksittäisistä epätasaisuuksista  ja  niiden sijainnista. Lisäksi routanousut esiin-
tyvät peräkkäisinä vuosina hieman eri kohdissa. Tästä syystä arvioitaessa tien 
korjaustarvetta routaheittoja tulee seurata mandollisimman pitkällä aikajaksolla.  

4.2.4 Tien  poikkiprofiilista laskettavat  tunnusluvut  

Tien poikkiprofiilista  voidaan laskea  mm.  seuraavia tunnuslukuja: 

• Urasyvyys  erilaisilla algoritmeilla: lankaura, vesiura, puolittain leikkaava 
 ja leikkaava oikolauta; 

• Maksimipoikkeama; 

• Uraisuus,  josta käytetään myös nimitystä poikittainen 
epätasaisuus  (petas); 

•  Harjanteen korkeus; 

• Reunapainuma; 

•  Uran jyrkkyys; ja 

Sivukaltevuus 

Tiehallinnon kuntotietorekisteriä  varten tehtävistä mittauksista lasketaan näis-
tä neljä ensimmäistä. Niiden määrittelyt  on  esitetty liitteessä  2. Reunapainuma 

 voidaan määrittää poikkiproflilista (Tiehallinto  2002b) tai  pituus-ja poikkiproflulin 
yhdistelmästä.  Jälkimmäistä menetelmää ei ole määritelty, vaan  se  tulee ke-
hittää tarvittaessa.  Uran jyrkkyys  vaikuttaa ajoneuvon hallintaan. Ehdotus  sen 
laskemiseksi  on  esitetty lähteessä (Tiehallinto  2002b),  mutta ehdotus kaipaa 
yksinkertaistamista. Lisäksi  sen  mittaaminen ei ole mandollista kaikilla PTM-
autolla, koska sitä varten poikkiprofluli  on  mitattava noin  2 cm  välein (Kurki  et al. 
2004). Sivukaltevuus määritetään poikkiprofiilin reunapisteiden  kautta kulke-
van suoran  ja kaltevuusanturin  avulla mitatun todellisen vaakatason erotukse-
na (Tiehallinto  2002b).  

Erilaisia ura-algoritmeja  on  tutkittu  ja  kehitetty useissa tutkimuksissa  (mm. Tie- 
hallinto  2002b),  joiden tuloksena nykyiset uramuuttujat  on  määritelty. Tässä 
työssä ei ole tutkittu näitä algoritmeja tarkemmin. Tämän työn yhteydessä  on 

 herännyt kysymyksiä, joita voitaisiin tutkia kohdekohtaisen aineiston avulla: 

•  Kuinka tiheästi tien pituussuunnassa proflili kannattaa mitata? 

•  Kuinka tiheästi tien pituussuunnassa proflili kannattaa tallentaa? 
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• Lasketaanko tallennettava urasyvyys keskiarvona  tai mediaanina 
pidemmältä  matkalta? Kuinka pitkältä matkalta, tiedon käyttö- 
tarkoituksesta riippuen?  

Tien  pituus-  ja poikkiproflilia  kuvaavat muuttujat olisi talletettava  5 tai  enintään 
 20  metrin välein. Näin talletettuja kuntotietoja voidaan myös käyttää tien  tai 
 kadun jakamiseksi homogeenisiin osuuksiin (kts. luku  5.4),  joiden pituus voi 

vaihdella. Homogeenisia osuuksia voidaan käyttää sekä strategissa päätök-
senteossa että ylläpidon ohjelmoinnissa  ja hankinriassa. Tiehallinnon  kunto- 
rekisterissä käytetään kiinteää  100 m jaksonpituutta,  jolle  talletetaan sivukal-
tevuus alussa  ja  puolivälissä sekä sivukaltevuuden keskiarvo.  

4.2.5 Tien  pituus-ja  poikkiprofiilitiedon  yhdistäminen 

Tähän asti tien pituus-  ja poikkiproflileita  on  käsitelty erillisinä. Kaikki Suomes-
sa nykyisin käytettävät poikkiproflilin mittauslaitteet mandollistavat tien  pinnan 

 kolmiulotteisen  mallin  luomisen, kuten edellä luvussa  4.2.2 on  kuvattu. Mitat-
tua profiilitietoa voidaan käyttää sekä tien  tai  kadun  pinnan  kunnon määrittä-
misessä että ylläpidon toimenpiteiden suunnittelussa.  Tien  pinnan proflilin  pe-
rusteella voidaan esimerkiksi määrittää yksittäisten korjausta vaativien 
epätasaisuuksien - kuten kohollaan olevien kaivonkansien - määrä  ja  sijainti 
sekä laskea tarvittavan tasausmassan määrä.  On  selvitettävä, mitä sellaisia 
tien  pinnan proflilia  kuvaavia tunnuslukuja voidaan laskea, joilla pystytään 

•  Kuvaamaan pituus-  ja poikkisuuntaisen  epätasaisuuden vaikutusta 
ajoneuvojen matkustajlin  (whole body vibrations);  sekä 

•  Suunnittelemaan tarvittavat ylläpitotoimenpiteet. 

Rambollin, Tielilkelaitoksen  ja Dynatestin PTM -autoissa tien pituusprofiili voi-
daan määrittää periaatteessa minkä tahansa poikkiproflilia mittaavar, etäisyys - 
laserin  perusteella. VTT:n PTM2000 -autossa  on poikkiproflulin  mittaamisesta 
erillinen etäisyyslaser pituusprofiilin määrittämiseksi molemmista ajourista. lRl 
lasketaan yleensä molemmista ajourista, kuitenkin vähintään oikeanpuoleisesta 
ajourasta. Pituusprofiili saattaa olla erilainen eri ajourissa. Tämä aiheuttaa ajo-
neuvon heilahtelua sivusuunnassa, mikä haittaa erityisesti raskasta liikennettä 

 ja  rasittaa tierakennetta. Indeksi, joka lasketaan ajourista mitatuista pituus-
proflileista  ja  joka kuvaa ajoneuvon sivuttaista liikettä, voisi olla tarpeellinen. 
Yksinkertainen tapa mitata sivuttaista heilahtelua  on  mitata mittausauton ak-
selin sivukiihtyvyyttä (kaltevuuden muutosta). 

Vaurioinventoinnissa inventoidaan  myös reunapainumat. Niiden havaitsemi-
sessa  on  kuitenkin mittaajien välisiä eroja, kuten vauriomittauksen yhteydessä 
luvussa  4.3  olen todennut. Jotkut vaurioinventoijista ovat myös todenneet ne 
vaikeiksi havaita. Digitaalisen  tai analogisesta  kuvasta digitoidun kuvan tulkin-
taan perustuvalla automaattisella vauriomittarilla niitä ei voida havaita, koska 
mittari tuottaa kaksiulotteisen kuvan tien pinnasta. Kolmiulotteisen kuvan tien 
pinnasta tuottavaan lasertekniikkaan perustuva automaattinen vauriomittaus 

 on  suunniteltu havaitsemaan päällysteen halkeamat, mutta ei laaja-alaisempia 
vaurioita kuten reunapainumia. Reunapainumat voidaan määrittää PTM-autol-
la mitatusta poikkiprofiilista. Ehdotan selvitettäväksi, tuoko niiden määrittämi-
nen yhdistetystä pituus-  ja poikkiproflilista  tarkasteluun lisäarvoa. 
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4.3  Vaurioiden mittaus 

 4.3.1  Visuaalinen inventointi 

Päällystevauriot inventoidaan  nykyisin yleensä hitaasti liikkuvasta ajoneuvosta. 
Tiehallinto kerää päällystetyn tiestön vauriotiedot  3-5  vuoden kierrolla teiltä, 
joiden KVL <  1500  sekä niiltä KVL>  1500  teiltä, joiden  on  havaittu vaurioituvan. 
Tiehallinto valmistelee siirtymistä visuaalisesta inventoinnista automaattisen 
mittarin käyttöön vauriotiedon hankinnassa. Vuodesta  2002  lähtien Tiehallinto 
inventoi myös kevyen liikenteen väylien kunnon visuaalisesti. Päällystettyjen 
teiden vaurioinventoinnissa noudatetaan Päällystevaurioiden inventointiohjetta 
(Tieliikelaitos  2000)  ja  kevyen liikenteen väylien vaurioinventoinnissa erillistä 
ohjetta (liehallinto  2001 b). Päällystettyjen  teiden osalta inventoitavat vauriot 
ovat seuraavat: 

• Pituushalkeamat, (kapea/leveä); 

• Poikkihalkeamat, (kapea/leveä); 

• Saumahalkeamat, (kapea/leveä); 

• Verkkohalkeamat; 

•  Reiät; 

• Purkaumat;  sekä 

• Reunapainumat  ja  muut ajoradalla olevat pituussuuntaiset painumat. 

Kevyen liikenteen väylillä vauriotyypit poikkeavat jossakin määrin edellä esite-
tyistä: niiltä inventoidaan esimerkiksi haitalliset epätasaisuudet sekä työkoneiden 
aiheuttamat pintavauriot. 

Vauriotyypeille  on määritetty painokertoimet,  jotka kuvaavat kunkin vaurion 
vaikutusaluetta. Laskemalla painokertoimilla kerrotut vaurioiden määrät yhteen 
saadaan tien vaurioituneisuutta kuvaava tunnusluku, vauriosumma  (VS, m 2 ), 

 joka ilmoitetaan  100  metrin jaksoissa. Vauriosumma siis kertoo kuinka suuri 
 pinta-ala  100  metrin pituisesta tiejaksosta katsotaan vaurioituneeksi.  Inven-

toitava  alue  on  koko ajorata. Pakkaskatkot  on  aiemmin inventoitu, mutta  sen 
 jälkeen kun ne jätettiin pois vauriosumman laskennasta vuonna  2000,  niiden 

inventointi käytännössä loppui. 

Vauriosumma  on  strategisen  päätöksenteon tasolla käytettävä muuttuja.  Sen 
 perusteella ei saada selville vaurioitumisen syitä, joten  se  ei sovellu ylläpidon 

hankinnassa käytettäväksi muuttujaksi.  Sen  sijaan esimerkiksi yksittäisten 
vauriotyyppien määrien perusteella voidaan arvioida vaurioitumisen syitä, kos-
ka eri tyyppisten vaurioiden pääasiallinen syntymekanismi tunnetaan. 

Kuntien katu-  ja kaavatieverkolla vaurioinventointia  ei tehdä järjestelmällisesti. 
Yksittäiset  kunnat,  lähinnä suurehkot kaupungit, ovat teettäneet katuverkon 
kunnon inventointia erillisinä hankkeina. Tällöin  on  yleensä soveltaen nouda-
tettu Tiehallinnon ohjeita. Esimerkiksi Pekkala  (2004) on  selvittänyt Tieliike-
laitoksen päällystettyjen teiden vauriomittauksen soveltuvuutta taajamakäyttöön. 
Yhteenvetona selvityksestä voidaan todeta, että tarkistamalla kerättävät vaurio- 
tyypit  ja vauriosumman  laskemiseen käytettävät painokertoimet, menetelmä 
soveltuu myös katuverkon vaurioiden inventointiin. Lisäksi  on  huomioitava työn- 
suoritukseen liittyviä tekijöitä, kuten muu liikenne  ja mittausreittien  suunnittelu. 
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Visuaalinen  vaurioinventointi  on  hidasta  ja  työlästä, mutta  sen  suurin ongelma 
 on  kuitenkin  mittaustiedon epätarkkuus. Mittaustulokset  vaihtelevat eri 
 inventoijien  välillä sekä luultavasti myös saman  inventoijan  eri aikoina  tekemi-

en  mittausten välillä. Vaurioiden havaitsemiseen autosta vaikuttavat merkittä-
västi  valaistusolosuhteet (aurinkoinen/pilvinen  sää,  valaistuksen suunta) sekä 

 tienpinnan  kosteus. Saman  inventoijan toistokykyä  ei kuitenkaan voida suo-
raan selvittää samalla tavalla kuin esimerkiksi  tasaisuusmittareilla  ajamalla sama 
reitti kahteen kertaan peräkkäin, koska ihminen muistaa edellisen mittausker-
ran tuloksen  ja  pyrkii  toistomittauksessa  tietoisesti samaan tulokseen kuin en-
simmäisellä  ajokerralla. Mittaajien  keskinäistä  vertailtavuutta  voidaan arvioida 
useiden  mittaajien  samassa kohteessa mandollisimman samanlaisissa olo-
suhteissa  tekemien  inventointien  perusteella.  

Tieliikelaitoksen Tiehallinnolle tekemissä vaurioinventoinneissa  tehdään en-
nen  mittauskauden  alkua  vertailumittauksetja mittauskauden  aikana  toteutuvaa 

 laatua seurataan  kontrollim  ittauksin. Vertailumittauksissa mittaajien  keskinäis-
tä  vertailtavuutta  arvioidaan useiden  mittaajien  samana päivänä samoissa koh-
teissa (yleensä noin  10 km)  tekemien  inventointien  perusteella  (Hätälä &  Diet-
rich 2004a).  Kontrollimittauksin  pyritään selvittämään  Tiehallinnon  kunto- 
rekisteriin  vietävässä  tiedossa esiintyvä vaihtelu.  Kontrollimittauksissa  yksi ryh-
mä  (kontrolliryhmä)  mittaa kunkin  mittausryhmän mittausohjelmasta  (tuotanto- 
mittaus) noin  5 km  matkan  uudelleen.  Kontrollimittaukset  pyritään tekemään 
mandollisimman pian  tuotantomittauksen  jälkeen mandollisimman samanlai-
sissa olosuhteissa  (Hätälä &  Dietrich 2004b).  

Vertailumittauksissa mittausluvan  myöntämisen edellytyksenä  on,  että kanden 
satunnaisesti valitun  mittausryhmän mittaamien vauriosummien  keskiarvojen 
välinen ero  on  enintään  10 m 2  (Hätälä &  Dietrich 2004a).  Tuotanto-ja  kontrolli- 
mittausten erotuksen jakauman perusteella voidaan todeta, että  95%:ssa  ta-
pauksista ero  on  alle  45 m2  (Hätälä &  Dietrich 2004b).  Tämä tarkoittaa käytän-
nössä sitä, että  mitatun vauriosumman  arvon ollessa  60 m2 ,  tuloksesta voi-
daan sanoa todellisen arvon  95  %  varmuudella olevan välillä  15  -  105 m 2 .  

Kävellen tehtävässä inventoinnissa vaurioiden määrät saadaan mitattua tarkasti 
 mittapyörän  avulla. Autosta tehtävän visuaalisen  inventoinnin  tulos  on  erilainen 

kuin kävellen tehtävän  inventoinnin,  koska autosta vauriot havaitaan eri tavalla 
kuin kävellen. Vaurioiden  inventointi  kävellen  on  käytännössä mandollista  vain 

 yksittäisissä kohteissa esimerkiksi tutkimustarkoituksiin. 

Koska vaurioiden havaitseminen autosta  on  epätarkkaa, vaurioitumisprosessista 
tieverkolla  ei itse asiassa tiedetä kovinkaan paljoa. Esimerkiksi  Tiehallinnon 
PMSPro  -järjestelmässä  vaurioitumismallin  mukainen oletettu  vauriosumman 
kasvunopeus  on  kestopäällysteteillä  2  m2/vuosi 1 ,  joka  on  kahta  kertaluokkaa 

 pienempi kuin yksittäisen havainnon  vaihteluväli  (+1- 45 m 2 ).  Vaurioitumismalli 
 perustuu  kuntorekisteriin kerättyyn  visuaalisesti  inventoituun vauriosumma -ai-

neistoon  ja  siitä  laskettuun  keskimääräiseen  vaurioitumisnopeuteen.  Koska 
keskimääräinen  vaurioitumisnopeus  on  pieni, mutta  vaurioitumisnopeuden 

Lähteessä  Spoof et al. (2004) on  kehitetty  vaurioitumismallit,  joiden mukaan kunkin kohteen tuleva  
vaurioitumisnopeus  ennustetaan kohteessa havaitun  vaurioitumisnopeuden  perusteella Mallit otettaneen 
käyttöön  PMSPr0-järjestelmässä vuonna  2005  Aiempaa tarkempi  mallinnusmenetelmä  ei kuitenkaan 
ratkaise visuaaliseen  inventointlin  liittyviä  epätarkkuusongelmia. 



34 	 Kuntotiedon  käyttö  tie-  ja  katuverkon  ylläpidon päätöksenteossa 
KUNTOMITTAUKSET 

vaihteluväli  suuri, nopeasti vaurioituvilla teillä malli antaa selvästi liian  optimis-
tisen  kuvan tien kunnosta. Ongelmana  on se,  että havaintotarkkuuden ollessa 
näin huono vaurioitumisesta ei oikeastaan tiedetä mitään. Vauriosumman en-
nustaminen  on  myös näin  ollen varsin  kyseenalaista. 

Vertailu -ja kontrollimittausten  hyväksymisen kriteerinä  on,  ettei vauriosumman 
keskiarvossa ole merkittävää eroa eri mittaajien välillä. Yksittäisten vaurio- 
tyyppien havaitsemista ei siis vaadita, mutta vertailu-  ja kontrollimittausraporttien 
(Hätälä &  Dietrich 2004a, 2004b)  perusteella eroja  on  halkeamien  leveyden 
luokittelussa sekä reunapainumien havaitsemisessa. Tämän  projektin  ensim-
mäisessä vaiheessa haastateltiin vaurioinventoijia. Haastattelujen perusteella 
voidaan todeta, että vaikka kirjalliset ohjeet ovat hyvät  ja mittaajien  koulutus 
huolellista, vaurioiden luokittelussa  on  eroja mittaajien välillä. Yksi mittaaja tul-
kitsee tietyn vaurion verkkohalkeiluksi, kun toinen mittaaja tulkitsee saman 
vaurion useaksi pituushalkeamaksi. Myös halkeamien luokittelu niiden levey-
den perusteella vaikuttaa mielestäni epävarmalta. Tällöin onkin järkevämpää 
erotella vaurion sijainti kuin halkeaman leveys. Tätä  on  ehdotettu  mm.  tien 
rakenteellinen kunto -projektissa  (Spoof et al. 2000).  Automaattisen vaurio- 
mittarin tuloksista voidaan määrittää vaurion sijainti ajoradalla. 

Mittaajia  haastattelemalla selvitettiin myös, että mittaajien välillä  on  eroja reu-
napainumien havaitsemisessa. Tämä puoltaa reunapainumien jättämistä pois 
inventoinnissa kerättävistä vauriotyypeistä. Kaikilla automaattisilla vauriomitta-
reilla reunapainumaa ei edes voi määrittää.  Sen  sijaan reunapainuma  on  määri-
tettävissä PTM-autolla mitatusta tien  pinnan  profiilista. 

Visuaalista inventointia tullaan puutteistaan huolimatta tekemään jatkossakin. 
Siksi esitänkin, että sitä käytettäessä otetaan huomioon seuraavat kehittä-
misehdotukset: 

• Vaurioista  kirjataan niiden sivusijainti vaurloitumisen syiden päättelyä 
varten;  ja 

• Halkeamaleveyden luokittelusta  luovutaan; vauriotyyppien luokittelua 
 on  kuitenkin syytä jatkaa. 

Halkeamaleveyden luokittelussa  ja vauriotyyppien luokittelussa  on,  kuten edellä 
kerroin, sekä mittaajien oman kokemuksen mukaan että vertailu-  ja  kontrolli- 
mittausten perusteella eroja eri mittaajien välillä.  On  odotettavissa, että vaurion 
sivusijainnin luokittelussa syntyy vähemmän eroja inventoijien välillä. Tällöin ei 
myöskään ole niin suurta merkitystä  sillä, luokitellaanko  jokin tietty halkeama 
verkkohalkeamaksi vai useaksi pituushalkeamaksi. Esimerkiksi pituushalke-
aman sivusijainti  sen  sijaan  on  arvokas tieto vaurioitumisen syitä arvioitaessa. 
Muiden muassa suunnittelijat tarvitsevat tätä tietoa ylläpitotoimen-piteiden suun-
nittelussa.  

4.3.2  Automaattinen vauriomittaus 

Visuaalisen inventoinnin ongelmia  on  pyritty ratkaisemaan kehittämällä vauri-
oiden automaattista mittausta, jonka käytöstä  on  Tiehallinnon väyläomaisuuden 

 hallinnan (VOH)  -tutkimusohjelmassa valmistunut selvitys (Tiehallinto  2004a). 
 Ruotsissa  Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)  julkaiseman sel-

vityksen  State of the art;  Automatisk sprickmätning av vägbanor  (VII 2002b) 
 mukaan automaattinen vauriomittaus koostuu neljästä vaiheesta: 
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•  Mittaus: 

• 	Digitalisointi; 

•  Tulkinta  ja  vaurioiden luokittelu; sekä 

• Tulosten esittäminen. 

VOH-ohjelman selvityksessä (Tiehallinto  2004a)  vaiheita  on  kaksi siten, että 
ensimmäinen, mittausperiaatteet  ja  toteutus käsittää edellä esitetyistä vaiheis-
ta ensimmäisen  ja  toisen sekä toinen, kerätyn tiedon automaattinen käsittely 
vastaavasti  kolmannen ja  neljännen. 

Useimmissa automaattisissa vauriomittareissa ensimmäinen vaihe, mittaus  on 
automatisoitu. Tien pinta  kuvataan joko analogisella  tai digitaalisella  videoka-
meralla, digitaalisella matriisi-  tai viivakameralla tai kolmiulotteisesti  laserilla. 
Analogisen videokameran kuva  digitoidaan  ennen tulkintaa. Suuntaus digitaa-
lista kuvaa käyttävien laitteiden kehitystyössä  on viivakameroiden  käyttöön 
matriisikameroiden sijaan,  mm.  koska tasaisemman valaistuksen järjestämi-
nen viivakameralle  on  helpompaa kuin matriisikameralle. Lasermittaukset teh-
dään yleensä käyttäen viivalaseria, jossa  säde  hajotetaan  prisman  avulla vii-
vaksi. Näin saadaan muodostettua kolmiulotteinen  kuva  tien pinnasta.  Laser- 
mittausta pidetään toistaiseksi vaikeana  ja  kalliina mutta lupaavana kehityk-
sen kohteena olevana tekniikkana.  Jos  automaattinen vauriomittaus voidaan 
tehdä samalla ajoneuvolla kuin tien profiilin mittaus,  koko  tien pintakunto saa-
daan mitattua samalla kertaa (Tiehallinto  2004a). 

Kuvatulkinnan automatisoinnin  aste vaihtelee. Automatisoitunakin kuvatulkinta 
vaatii räätälöintiä kunkin asiakkaan tarpeisiin. Lähteessä (Tiehallinto  2004a) 
on  selostettu kuvatulkinnan vaiheita digitaalisesta  tai digitoidusta videokuvasta 

 ja  lasermittauksesta. Vauriotiedon raakadata  muodostetaan videokuvasta 
kuvankäsittelyn keinoin  tai  laserilla  mitatusta päällysteen  pinnan  korkeus- 
tiedosta. Raakadatasta tunnistetaan  ja  luokitellaan vauriotyypit, joiden määrät 
lasketaan  ja  määritetään  niiden sijainti tiellä. Tulokset voidaan esittää esimer-
kiksi vauriokarttoina  (crack maps)  ja  edelleen erilaisina vauriomuuttujina. 

Lähteessä (Tiehallinto  2004a) on  selostettu vauriotiedon käyttöä Tiehallinnon 
ylläpitoa koskevassa päätöksenteossa tieverkko- (strategisella), ohjelmointi - 
ja  hanketasolla. Tiehallinnossa vauriotietoa  käytetään ohjaamaan rakenteen 
parantamistoimenpiteiden valintaa. Monissa maissa vauriotietoa käytetään 
kohdekohtaisessa suunnittelussa, mutta  sen  käyttö strategisessa ohjaukses-
sa  on pohjoismaisittain  ja  laajemminkin kansainvälisesti poikkeuksellista. 

Visuaalisesta inventoinnista määritettyä vauriosummaa  ja sen  käytön ongel-
mia olen käsitellyt edellä luvussa  4.3.1.  Niitä  on  käsitelty myös lähteessä  (Tie- 
hallinto  2004a),  jonka mukaan nykyisin kuntotiedon puutteellisen laadun seu-
rauksena tehtävistä vääristä toimenpidevalinnoista aiheutuvia kustannuksia 
voidaan pienentää kolmasosaan nykyisestä käyttämällä automaattista vaurio - 
mittaria.  Automaattisen mittarin käyttöönoton myötä täytyy kehittää uusia vaurio- 
muuttujia, joille voidaan asettaa seuraavia vaatimuksia (Tiehallinto  2004a): 

•  Muuttujien  on  oltava yksiselitteisiä; 

•  Vaurioiden sijainti tiellä pituus-  ja  poikkisuunnassa  on  tunnettava  ja 
 vauriotieto  on  voitava yhdistää muihin kuntotietoihin; 
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• Erityyppisten  vaurioiden määrien  ja  vakavuusasteen  perusteella  on 
 voitava määrittää  toimenpidetarve; 

•  Muuttujista  on  voitava laatia  jakaumia  strategista päätöksentekoa 
varten. Muuttujat voivat kuvata  vaurioituneen päällysteen  määrää 
suhteessa  tiepituuteen;  sekä  

• Vauriomuuttujien  on  oltava sellaisia, että niiden muutos  on 
 ennustettavissa. 

Tiehallinnon  käyttöön tulevat uudet  vauriomuuttujat  tullaan kehittämään auto-
maattisen  vauriomittauksen käyttöönottamisen  yhteydessä, joten  en  tässä yh-
teydessä käsittele tarkemmin, miten edellä esitetyt vaatimukset täyttävät muut-
tujat tulisi määritellä. Totean kuitenkin, että  lähteessä (Tiehallinto  2004a)  lue-
telluista  vauriomuuttujista  jokin  vaurioituneen päällysteen  osuutta kuvaava yleis-
indeksi, kuten  Unified Crack Index  (UCI)  tai  vaurioituneen päällysteen  pinta- 
ala voisi sopia käytettäväksi  strategisen  päätöksenteon  ja  ylläpidon  ohjelmoin-
nm lähtötietona.  Tällainen yleisindeksi voisi myös toimia ylläpidon hankinnas-
sa toimenpiteiden alustavan suunnittelun  lähtötietona,  jota  tarkennetaan  esi-
merkiksi  vauriokartoin  tai  luokittelemalla  vauriot esimerkiksi  AASHTO:n 
standardissa esitetyllä  tavalla.  Vauriotiedon  käyttämistä ylläpidon hankinnas-
sa suunnittelun  lähtötietona käsittelen  tarkemmin luvussa  5.8.2.  

Lähteessä (Aijö  2004) on  kuvattu kandella automaattisella  vauriomittauslaitteella 
 Suomessa kesällä  2004  tehtyjen  testimittausten  tulokset.  Vertailtavina  olivat 

 Rambollin  (Laser  RST PAVUE)  ja  Tieliikelaitoksen (Adhara  Systems Inc.  & 
UniANALYZE  -ohjelmisto) käyttämät laitteet.  Rambollin  laitteessa tien  pinta 

 kuvataan lisävalaistusta käyttäen  analogisella  videokameralla.  Tieliikelaitoksen 
 laitteessa tien  pinta  kuvataan  digitaalisella matriisikameralla  ilman lisävalais-

tusta.  Tieliikelaitoksen  käyttämä laitteisto  on  huomattavasti kevyempi  ja  edulli-
sempi kuin  Rambollin  käyttämä laitteisto. Kuvassa  7 on  esitetty  Rambollin  ja 

 kuvassa  8  Tieliikelaitoksen  käyttämä laitteisto. Molemmat  laitteistot  voidaan 
myös yhdistää  palvelutasomittaus (PTM)  -autoon.  

Kuva  7.  Rambollin  automaattinen vauriomittauslaitteisto (Aijö  2004),  
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Kuva  8. Tieliikelaitoksen  automaattinen vauriomittauslaitteisto (Aijö  2004).  

Molemmilla laitteilla tuotetaan samantapainen yleisindeksi, joka kuvaa vau-
rioituneen päällysteen osuutta päällysteen  pinta -alasta. Erot eri laitteiden tuot-
tamien indeksien välillä aiheutuvat  mm. indeksin määrityksistä  sekä eroista 
vaurioiden tunnistamis -ja  luokitteluvaiheessa.  Molemmilla laitteistoilla voidaan 
lisäksi määrittää erilaisia yksityiskohtaisempia vauriomuuttujia. 

Testikohteiden  (yhteensä  52 km AB-teitä  ja  52 km PAB -teitä) mittaustuloksista 
laskettiin yleisindeksien jakaumat, joita verrattiin visuaalisesta nventoinnista 
laskettuun vauriosummaan. Lisäksi määritettiin kunkin menetelmän toistettavuus 

 ja  luotettavuus (yksittäisen havainnon  95 % luottamusväli).  Tulosten perusteella 
voidaan sanoa, että molemmilla automaattisilla mittareilla tiedon luotettavuus 

 ja  toistettavuus  on  visuaalista inventointia parempaa. Mittaustuloksista  on  li-
säksi laskettu tarkempia vauriotyyppikohtaisia muuttujia;  en  kuitenkaan käsit-
tele näiden analyysien tuloksia tässä yhteydessä tarkemmin. 

Tulosten (Aijö  2004)  perusteella vaurioiden automaattiseen mittaamiseen  on 
 siirryttävä mandollisimman pian. Pääasiallisia kehityskohteita automaattisen 

mittauksen käyttöönottamisessa ovat: 

• Vauriotyyppien määritykset; 

• Mittausohjelman  suunnittelu; sekä 

• Vauriotiedon  käyttäminen kunnossapidon hankinnassa. 
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4.4 Tien  pinnan  taipumien  mittaus 

 4.4.1  Pudotuspainolaitemittaus  

Tien  rakenteen  ja sen  eri kerrosten materiaalien käyttäytymistä liikenne- 
kuormituksen alaisena kuvaa tien  pinnan  taipuma. Liikennekuormitusta 
simuloidaan pudotuspainolaitteella,  jolla mitataan koetilanteessa tiehen koh-
distuva voima  ja sen  aiheuttama taipuma. Seuraava kuvaus pudotuspaino-
laitteen (PPL) toiminnasta  ja  mittaustulosten käsittelystä perustuu pääosin  Tien 

 pohja-ja  päällysrakenteet (TPPT)  -tutkimusohjelmassa laadittuun menetelmä- 
kuvaukseen (VTT  2000).  Kokeen toimintaperiaate  on  esitetty kuvassa  9.  

Pudotuspainolaitekokeessa  nopea, luonteeltaan dynaaminen kuormitus saa-
daan aikaan pudottamalla paino kuormituslevylle. Taipuma mitataan yleensä 
kuormituslevyn  alla  sekä usealla eri etäisyydellä kuormituslevystä, jolloin saa-
daan mitattua taipumasuppilo. Anturien etäisyyksiä voidaan yleensä portaatto-
masti vaihdella noin  0,2  -  2,5  metrin välillä. 

Paino pudotetaan halkaisijaltaan yleensä  300  mm:n suuruiselle pyöreälle le-
vylle vaimentimen välityksellä. Pudotuskorkeus  ja  painon suuruus  on  säädet-
tävissä,  jolloin tiehen kohdistuvan kuorman suuruutta voidaan vaihdella. Ylei-
simmin käytetään  50  kN:n  suuruista voimaa, joka vastaa levyn  alla  kuorma- 
auton  10  tonnin akselipainoa. Kuormitusaika  on  laitteesta riippuen noin  20  -  60 
ms  ja  se  pysyy suunnilleen samana kaikissa rakennekerroksissa  ja  pohja- 
maassa. 

Kuorma-auton tienpintaan kohdistama rasitus  on  kestoltaan noin  20-30 ms, 
 jota  pudotuspainolaite simuloi  varsin  hyvin. Kuorma-auton pyörän tieraken-

teeseen  ja  pohjamaahan  kohdistaman voiman kuormitusaika  sen  sijaan kas-
vaa syvemmälle mentäessäja  on  pohjamaassa  noin  220 ms,  eli huomattavas-
ti pidempi kuin PPL-mittauksessa. 

iian  
sa  n  tu  ri  

Ta  ipuma - 
supp  ilo  

Kuva  9. Pudotuspainolaitteen  toiminta periaate (VTT  2000). 
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Maailmalla  on  useita pudotuspainolaitteiden kaupallisia valmistajia. Tieliikelai
-toksen  käytössä  on 9  kpl ruotsalaisvalmisteista Kuabia,  joista yksi  on  erityises-

ti lentokenttärakenteiden tutkimuksiin soveltuva  raskas  pudotuspainolaite,  heavy 
weight  deflectometer (HWD).  Oulun yliopiston käytössä  on  yksi  Phoenix-  ja 

 VTT:llä  yksi Dynatest-merkkinen pudotuspainolaite. Dynatest  ja  Phoenix  ovat 
molemmat tanskalaisvalmisteisia, toimintaperiaatteiltaan samanlaisia, taipuman-
mittausanturitkin (geofonit) ovat saman yhtiön valmistamia nopeusantureita. 
Kuormituslevy  ja  -systeemi ovat myös samanlaisia siten, että kuormitusaika 
molemmissa  on  sama, noin  27  ms:n puolisiniaalto. 

Kuabin taipumanmittausanturit  ovat toimintaperiaatteeltaan seismometrejä. 
Kuormituslevy  ja  -systeemi  on  sellainen, että kuormituspulssin kesto  on  noin 

 50 ms.  Laitteiden erot, ennen kaikkea kuormitusaika, vaikuttavat siten, että 
viskoelastisten materiaalien (asfaltit)  ja  savien vaste kuormitettaessa  on  erilai-
nen. Tietyissä tapauksissa Kuabilla mitataan suurempia taipumia kuin muilla 
laitteilla. 

Pudotuspainolaitteella  mitataan taipumasuppilo yhdestä pisteestä kerrallaan. 
Mittaus kestää noin  1-2  minuuttia kussakin mittauspisteessä. Yhden työvuoron 
aikana saadaan siirtoajot  ja  valmistelevat työt huomioiden mitattua noin yleen-
sä noin  150-200  mittauspistettä.  Esimerkiksi  50  metrin välein mitattuna tämä 
tarkoittaa  7,5-10 km  tiepituutta. Pudotuspainolaite  on  siis proflulin mittaukseen 

 ja  maatutkamittaukseen  verrattuna hidas mittaustapa. Hyvistä turvamerkinnöistä 
huolimatta pysähtyminen mittausta varten  on  aina myös turvallisuusriski.  

4.2.2 Taipumamittausten  hyödyntäminen 

Pudotuspainolaitteella  mitattu taipumasuppilo kuvaa tien kuormituskestävyyttä, 
eli tierakenteen kykyä kestää toistuvia liikennekuormituksia. Mitä paksumpi  ja 

 jäykempi rakenne  on,  sitä pienempiä mitatut taipumat ovat. Mikäli rakenne- 
kerrokset ovat routimattomia, myös routakestävyys  on  näin  ollen  parempi. Mi-
tattu taipuma ei kuitenkaan suoraan kuvaa rakenteen routakestävyyttä esi-
merkiksi pehmeillä eristävillä materiaaleilla  tai  teräsverkoilla vahvistetuilla 
päällysrakenteilla. Pudotuspainolaitekokeen  tuloksia voidaan käyttää: 

•  Eri rakennekerrosten ominaisuuksien määrittämiseen  mm.  taipumien 
 ja  taipumaerojen  perusteella. Taipuma sinänsä ei vielä kuvaa raken-

teen kuntoa, vaan kuormituksen aiheuttamat jännitykset  ja  muodon- 
muutokset rakenteessa ratkaisevat  sen  kestoiän. 

Rakennekerrosten moduulien  määrittämiseen takaisinlaskennalla. 

.  Muodonmuutosten määrittämiseen suoraan mitatusta 
taipumasuppilosta. 

•  Yhdistettynä muihin, esimerkiksi maatutkalla mitattuihin rakenne- 
kerrosten ominaisuustietoihin taipumasuppilotietoa voidaan käyttää 
kuormituskestävyyden kausivaihtelun arviointiin. 

Tiehauinto  teettää ensimmäisen pudotuspainomittauksen rakenteen kestoikään 
vaikuttavan toimenpiteen jälkeisenä vuonna. Tämän jälkeen mittaukset teh-
dään noin viiden vuoden mittauskierrolla siten, että mitataan yksi  piste  jokai-
selta  100  metrin osuudelta. Nämä tiedot viedään kuntorekisteriin. Muihin kunto- 
mittauksiin verrattuna taipumatietoa  on  siis hyvin vähän, erityisesti kun ote- 
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taan  huomioon, että tierakenteen ominaisuudet voivat  100  metrin matkalla vaih-
della hyvinkin paljon. 

Tiehallinto  on  useiden vuosien ajan käyttänyt pudotuspainolaitteen mittaus- 
tuloksia tieverkkotasolla strategiatason tarkasteluihin.  Suomi on  tässä suhteessa 
poikkeuksellinen maa, yleensä kansainvälisessä kirjallisuudessa pudotuspaino-
laitteen käyttöä suositellaan hanketasolla, mutta tieverkkotason tarkasteluissa 

 vain otosmielessä (esim. Hudson et al. 1997, Robinson et al. 1998). 

Pudotuspainolaitteen mittaustiedoista Tiehallinnossa  käytetään  strategisen 
 päätöksenteon tasolla kantavuusastetta, joka  on kuormituslevyn  alta mitatusta 

taipumasta lasketun kantavuuden suhde tieluokan  ja lii kennemäärän edellyttä-
mään tavoitekantavuuteen. Tavoitekantavuudet  on määritetty  perustuen  levy-
kuormituskokeeseen,  joka pudotuspainolaitetta pidemmän kuormitusajan vuoksi 
antaa yleensä tätä suurempia taipumia  ja  näin  ollen  pienempiä kantavuus- 
arvoja. Pudotuspainomittaukset tehdään yleensä kesällä  ja  niiden muuttami-
nen kevään tilannetta vastaaviksi arvoiksi tehdään kevätkantavuuskertoimella, 
johon ei  mm.  menetelmän subjektiivisuuden vuoksi yleisesti olla kovinkaan 
tyytyväisiä. Mitatut kantavuusasteet ovat usein hyvin korkeita, eivätkä ne kor -
reloi  kovin  hyvin tien vaurioitumisen  tai kestoiän  kanssa. Kantavuusasteen ti-
lalle ei yrityksistä huolimatta ole toistaiseksi saatu kehitetyksi muutakaan  stra-
tegisen  päätöksenteon lähtötietona käytettävää muuttujaa. 

Taipuma  on tierakenteen  ominaisuutta kuvaava muuttuja, joka vaihtelee pal-
jon esimerkiksi vuodenajan  ja päällysteen  lämpötilan mukaan. Mitattujen 
taipumien normalisoimiseksi päällysteen lämpötilan suhteen  on  kehitetty usei-
ta yhtälöitä; esimerkiksi Tiehallinnon kuntorekisteriin vietävät mittaustulokset 
korjataan käyttäen lähteessä  (Spoof et al. 2000)  kehitettyjä taipumien lämpötila-
korjausyhtälöitä. Mitattujen taipumien vuodenaikaisvaihtelua  on  tutkinut esi-
merkiksi  van Gurp (1995),  tosin Alankomaiden olosuhteissa  ja  sikäläisillä  tie- 
rakenteilla. Suomessa pudotuspainolaitteella mitattujen taipumien vuoden-
aikaisvaihtelua  on  selvitetty useissa tutkimuksissa, mutta tulokset eivät yleen-
sä ole  kovin  hyvin yleistettävissä. 

Mitatuille taipumille  ei ole todettu selkeää trendiä, jolla voitaisiin kuvata niiden 
kehittymistä tien elinkaaren aikana. Eri päätöksentekotasoilla käytettävien 
muuttujien tulisikin suoraan  tai  välillisesti kuvata tierakenteen jännityksiä  ja 
muodonmuutoksia,  jotka yhdessä tien  tai  kadun rakennekerrosten  ja  pohja- 
maan materiaaliominaisuuksien kanssa ratkaisevat rakenteen kestoiän. Lu-
vussa  5.6.2 selostetussa  strategisessa päätöksenteossa käytettävässä kunto-
luokituksessa taipumatietoja käytetään tien rakenteellista kestävyyttä kuvaa-
van  faktorin  määrittämiseen. Mitattuja taipumia  tai  niiden perusteella laskettuja 
faktoreita voidaan käyttää ylläpidon ohjelmoinnissa rakenteen parantamiskoh-
teiden valintaan esimerkiksi luvussa  5.7  kuvatulla tavalla. 

Pudotuspainolaitteen mittaustuloksia  tarvitaan ylläpidon toimenpiteiden suun-
nittelussa vanhan rakenteen kuormituskestävyyden arvioimiseksi sekä toimen-
piteiden laadunvalvonnassa. Rakenteen parantamisen suunnittelua varten  on 

 käytettävissä kuntorekisterin tiedot, joita täydennetään lisämittauksin. Luvus-
sa  5.8.2  selostetaan tarkemmin taipumatiedon käyttämistä tien  tai  kadun ra-
kenteen parantamisen suunnittelussa. 

Päällystepaksuutta  tarvitaan pudotuspainomittausten tulkinnassa, joten  se  kan- 
nattaa mitata maatutkalla samoihin aikoihin pudotuspainomittauksen kanssa. 
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Maatutkalla  mitataan  päällysteen  ja rakennekerrosten paksuudet  eri taajuu-
della toimivia  antenneja  käyttäen, kuten jäljempänä luvussa  4.5 on  selostettu. 
Ennen toimenpidettä  on  yleensä tehty  maatutkamittaukset  rakenteen ominai-
suuksien  määrittämiseksi  rakenteen parantamisen suunnittelua varten. Toimen-
piteen jälkeen  päällysteen  paksuus voidaan mitata tarvittaessa. 

Suomessa  on  riittävästi laitteita tekemään ylläpidon hankinnan tarvitsemat 
 pudotuspainolaitemittaukset.  Strategisessa ohjauksessa  ja  ylläpidon  ohjelmoin

-nissa  tähän asti käytetty  kantavuustieto  on  liian karkealla tasolla (enintään yksi 
 mittauspiste  kultakin  100  metrin  kuntorekisterijaksolta).  Mikäli  rakennetietoa 

 näillä  päätöksentekotasoilla  tarvitaan,  on  selvitettävä, voidaanko  se  hankkia 
 pudotuspainolaitteella  ylläpidon hankinnan yhteydessä tehtävistä  mittauksista, 

 vai onko  järkevämpää  hankkia tarvittava tieto esimerkiksi  jatkuvalla taipuma-
mittauslaitteella.  

4.5 Maatutkamittaus 

Tien rakennekerrosten paksuudetja  niiden muita ominaisuuksia, kuten vesipi-
toisuus  ja tyhjätila,  voidaan selvittää  maatutkamittauksilla.  Seuraava kuvaus 

 maatutkan (GPR =  Ground Penetrating Radar)  toiminnasta  ja  mittaustulosten 
käsittelystä perustuu pääosin  Tien  pohja-  ja päällysrakenteet (TPPT)  -tutki-
musohjelmassa  laadittuun menetelmäkuvaukseen (VTT  2001)  sekä  Tie- 
hallinnon  menetelmäkuvaukseen  rakenteen parantamisen suunnittelun yhtey-
dessä tehtävistä  maatutkamittau ksista (Tiehallinto  2004b). 

Maatutka  lähettää  tierakenteeseen korkeataajuista  sähkömagneettista  signaa
-ha,  joka heijastuu  väliaineiden  sähköisten ominaisuuksien  muutospinnoilta  ta-

kaisin  vastaanottavaan antenniin. Lähettäväja vastaanottava  antenni  on  yleensä 
asennettu samaan laatikkoon.  Maatutka-antennit  voidaan luokitella kahteen 

 päätyyppiin: ilmavasteantennit  ja maavasteantennit. llmavasteantenni  kiinni-
tetään yleensä  mittausauton  eteen  puomirakenteella  noin puoli metriä tien  tai 

 kadun  pinnan  yläpuolelle.  Maavasteantennia  kuljetetaan muutaman millimet-
rin  tai  enintään muutaman senttimetrin etäisyydellä tien  tai  kadun pinnasta. 

 limavasteantennilla  mitattaessa voidaan ajaa normaalilla  ajonopeudella;  maa
-vasteantennia  käytettäessä  ajonopeus  on  alhaisempi. 

Mitä  matalammilla taajuuksilla  antenni  toimii, sitä syvemmältä saadaan tietoa 
 rakennekerrosten  ja pohjamaan  ominaisuuksista. Samalla laitteiston  erottelu

-kyky kuitenkin huononee.  Ilmavasteantennit  toimivat yleensä  maavastean-
tenneja korkeammilla taajuuksilla  ja  niillä mitataan  päällysteen  ja  päällys- 
rakenteen yläosan ominaisuuksia.  Maavasteantenneilla  puolestaan mitataan 
esimerkiksi  päällysrakenteen kokonaispaksuus  sekä  päällysrakenteen  alaosan 

 ja pohjamaan  ominaisuuksia.  

Tierakenteessa ominaisuusmuutoksia  aiheuttavat pääasiassa kerrosten  mate-
riaalivaihtelut  sekä kosteus-  ja tiiveyserot. Tierakenteessa materiaaliltaan  eroa- 
vien  kerrosrajojen  lisäksi voidaan erottaa  mm.  rakentamisen aikana syntyneitä 

 tiivistyksen rajapintoja,  rakenteiden  kosteuseroja  tai  -muutoksia,  rumpuputkia, 
lohkareita  sekä tiehen  asennettuja teräsverkkoja  tai  muita  tierakennemate-
riaaleista sähkömagneettisilta ominaisuuksiltaan eroavia  kohteita. Tietoa saa-
daan kuitenkin  vain mittauslinjan  kohdalta  ja sen  välittömästä  lähiympäristöstä, 

 ei  koko  tien leveydeltä.  



L=Iähetin  
V  =  vastaanotin  

a.  Jatkuva  maatutkaluotaus. 
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Maatutkaus  on  nopea  ja  taloudellinen tapa hankkia jatkuva pituusprofiili  tie- 
rakenteesta  ja  menetelmä soveltuu hyvin esimerkiksi olemassaolevan  tie- 
rakenteen rakennekerrosrajojen määritykseen. Mittaus  on  sinänsä tarkka, mutta 
mittausten tulkinta  on  työlästä  ja  tulkinnan tarkkuus riippuu paitsi tutkalaitteiston 
laadusta, referenssiaineiston määrästä  ja  laadusta, ennenkaikkea tulkitsijan 
ammattitaidosta. Tulkinnassa tarvittavat päällysteen  ja  kantavan kerroksen to-
delliset dielektrisyysvakiot lasketaan referenssitietojen perusteella  tai  ne voi-
daan myös mitata ilmavasteantennilla mitatusta heijastusamplitudista. Muiden 
kerrosten dielektrisyysvakiot voidaan mitata esimerkiksi dielektrisyysmittarilla 

 tai maatutkakairau ksella tai  määrittää maatutkatuloksista referenssiaineiston 
avulla. 

Jatkuvalla maatutkaluotauksella  tarkoitetaan pitkältä, yhtenäiseltä mittalinjalta 
tehtyä mittausta, joka tulostetaan pituusprofiilimaisena  (kuva lOa). Pistekoh-
taisella maatutkaluotauksella  tarkoitetaan maatutkaluotauksia  (kuva  1 Ob),  jot-
ka tehdään yksittäisen pisteen ympärillä kasvattamalla lähettimen  ja  vastaan-
ottimen välimatkaa asteittain.  Sen  tuloksena saadaan kerroskohtaiset dielektri-
syyskertoimet. 

Tierakenteen  tutkimiseen käytetään ensisijaisesti jatkuvaa maatutkaluotausta. 
Kun tunnetaan aallon nopeus, voidaan heijastusten aikaerosta laskea aallon 
kulkema matka  ja  edelleen määrittää eri kerrosten paksu udet. Tämän lasken-
nan  ja  tulkinnan laadun takaamiseksi tarvitaan myös pistemäistä referenssi-
tietoa, jonka avulla kerrospaksuustiedot voidaan tarkistaa  ja  tarvittaessa muuttaa 
tulkintaoletuksia esimerkiksi väliaineiden dielektrisyysvakioista. 

d, 

r -r  
il  

r]  i1 [1 [Ti [1 ['  

b.  Pistekohtaisen maatutkaluotaus (f/era-
kennetutkimuksissa  d3 on  noin  2 m).  

Kuva  10.  Jatkuvan  ja  pistekohtaisen  maat  utkafuotauksen  periaatteet  (VTT  2001).  

Jatkuvalla maatutkaluotauksella  voidaan luoda pitkän, yhtenäisen mittauslinjan 
pituusprofiili. Jatkuva maatutkaus voidaan tehdä myös tien poikkisuuntaan, 
jolloin voidaan selvittää poikkisuuntaista rakennekerrospaksuuksien vaihtelua 

 mm. painuneen tierakenteen  muotoa  tai tierakenteen  paksuutta sivukaltevassa 
maastossa. Jatkuvaa luotausta tehtäessä tutkaa kuljetetaan auton perässä  tai 
puomirakenteen  avulla auton edessä. Mittausten poikkisuuntainen sijainti  on 
kohdekohtaista  ja  riippuu mittausten tavoitteesta. Kun halutaan selvittää päällys- 
rakenteiden kokonaispaksuudet, mittaus kannattaa suorittaa ajourien väliseltä 
alueelta. Mikäli ollaan kiinnostuneita päällysrakenteen jäljellä olevasta paksuu-
desta  tai rakennekerrosten  kunnosta, mittaukset  on  syytä sijoittaa mandolli-
simman tarkasti ajouriin. Ajourien oikaisutaipumus aiheuttaa vähäisen virheen  
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matkalukemiin.  Tällöin  on  kiinnitettävä erityistä huomiota  ajolinjoihin,  sillä 
poikkisuuntainen mittaustoleranssi  on  yleensä hyvin pieni. Mittaukset tehdään 
tien molemmista  ajosuunnista  kandella  taajuusalueilla  (1  -  2.5  GHz  ja  200  - 

 500 MHz) tai vain  päällysteestä  käyttäen  korkeataajuista  antennia.  Tällöin 
 tutkittavalle tieosuudelle  mitataan siis yhteensä neljä  pituusprofiulia,  tai  kaksi 

mikäli mittaukset tehdään  vain  päällysteestä. 

Pistekohtaisilla maatutkaluotauksilla  voidaan määrittää  kerrospaksuudet, 
maakerrosrajat  ja rakennemateriaalien dielektrisyysarvot.  Kun samassa koh-
dassa tehdään mittauksia siten, että vastaanottimen  ja  lähettimen välistä etäi-
syyttä muutetaan, voidaan eri kerrosten  dielektrisyydet  ratkaista. Edellytykse-
nä kuitenkin  on,  että  tutkittavassa  kohdassa esiintyy  kerrosrajoja,  joista maa

-tutkasignaalit  heijastuvat  ja  että kerrokset ovat  tasapaksuisia  riittävän pitkältä 
matkalta  (kts.  kuva lOb).  Näitä  dielektrisyysarvoja  käyttäen saadaan rakenne

-kerrospaksuudet määritettyä  kohtuullisen  luotettavasti  ilman muuta  referens-
siaineistoa.  

Yleensä  maatutkaluotausten  tulkinnan tueksi edellytetään tehtävän  referenssi
-kairauksia. Ohjeen  (Tiehallinto  2004b)  mukaan  referenssikairaukset  on  tehtä-

vä  2-3  kilometrin välein, kuitenkin siten, että näytteitä otetaan vähintään yksi 
jokaiselta  tieosalta. Näytteenottokohdat  valitaan  maatutkaluotausten  alustavan 
analyysin perusteella. Niistä  määritetään  vähintään  rakennekerrospaksuudet, 

 mutta  otetuille  näytteille voidaan tehdä myös  laboratoriokokeita.  

Koska  dielektrisyys  kuvaa maan  tilavuusvesipitoisuutta  ja  vesipitoisuus taas 
kuvaa yleensä maan  savipitoisuutta,  voidaan  maatutkaluotauksilla  arvioida myös 
tien  alusrakenteen  tai  pohjamaan routivuutta,  lähinnä  routivuuden muutoskohtia. 

Maatutkaluotauksen  ehkä merkittävin etu  on se,  että tulokseksi saadaan jatku-
va  tulostusproflili,  josta nähdään missä kohtaa  tierakenteessa  tai  pohjamaassa 

 on  muusta rakenteesta poikkeavia kohtia.  Aina  ei voida varmuudella sanoa, 
mitä  poikkeavuudet  ovat, mutta  maatutkatulostuksen  perusteella voidaan koh-
distaa muut tutkimukset oikeisiin kohtiin.  Maatutkalla  saadaan tietoa mittaus- 
linjan kohdalta  ja sen  välittömästä  lähiympäristöstä.  Näin  ollen pienialaisten  tai 

 -kokoisten  poikkeavuuksien (esim.  roudan  nostamat  kivet)  havaitseminen vaatii 
useiden rinnakkaisten  mittauslinjojen luotaamista.  Näin voidaan tehdä  mm. 

 vaurioiden syitä selvitettäessä, mutta  rutliniluonteisissa tiemittauksissa  tehdään 
yksi  maatutkaus ajokaistaa  kohti.  

4.6  Muut mittaukset  ja  tiedonkeruu 

Videokuva  on  hyödyllinen  lähtötieto  ylläpidon hankinnassa  ja  seurannassa. 
Sitä voidaan käyttää suunnittelun  lähtötietona  myös monissa muissa tehtävis-
sä, jotka eivät kuulu tämän  projektin  piiriin, kuten  näkemien  suunnittelussa. 

 Videointi  voidaan liittää useaan eri mittaukseen  tai  tehdä erillisenä.  Videokuva 
 tulee  päivittää  tarvittaessa. Tiedon vanheneminen riippuu  käyttötarkoituksesta.  

Ohjeet  videoinnin  tekemiseksi  maatutkamittausten  yhteydessä  on  esitetty esi-
merkiksi julkaisussa  (Tiehallinto  2004b).  Sen  mukaan  20-30  kilometrin tunti-
nopeudella kuvataan  digitaalivideo.  joka voidaan myöhemmin muuttaa  kuva - 
jonoksi  tiedostojen koon  pienentämiseksi.  Mittaajat  kommentoivat  videon  ääni

-raidalle  havaintoja  ja  arvioita tien kunnosta  ja tieympäristöstä,  kuten  pinnan 
vaurioista, kuivatuksen  toimivuudesta, siitä  kulkeeko  tie  leikkauksessa vai 

 penkereellä  sekä  pohjamaan  laadusta.  
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Markkinoilla  on  useita ohjelmistoja, esimerkiksi  Roadscanners  Oy:n  Road- 
Doctor,  jotka yhdistävät  maatutka-, pudotuspaino-  ja tasaisuusmittausten  tu-
lokset sekä  vauriokartoituksen  ja  mandolliset muut tiedot, kuten  videokuvan. 
Ohjelmistot  soveltuvat  ylläpitotoimenpiteiden  suunnitteluun  ja mitoitukseen, jota 
käsittelen  tarkemmin luvussa  5.8.2.  

Muita selvitystyössä esille tulleita ideoita  ja  tulevaisuuden mandollisia kehitys-
suuntia ovat  mm.  tien  ja tieympäristön  kuvaaminen lentokoneesta  tai satelliitista 

 sekä  lämpökuvaus  tien  routaominaisuuksien määrittämiseksi. Ilmakuvia  käy-
tetään tällä hetkellä esimerkiksi  tiealueen  määrittämiseen.  Likimallilla  pääs-
tään esimerkiksi  tiesuunnittelussa  tarvittavan  maastomallin  luomiseen, missä 
tällä hetkellä  korkeustieto  on epävarmin. 

Ilmakuvan resoluutio  voi  nykytekniikkaa  käyttäen olla esimerkiksi noin  25  mil-
limetriä. Näin  ollen  kuvasta voidaan tulkita esimerkiksi reiät,  purkaumat,  isot 
halkeamat sekä  se  onko ojissa vettä.  Sovelluskohteita  voisivat olla myös 

 ajoratamerkintöjen heijastavuuden  ja tilattavien ajoratamerkintöjen  laajuuden 
määrittäminen, minkä  inventointi  tien päällä  on  työlästä.  Kuvauskorkeudesta 

 riippuen ilma-  tai satelliittikuvalla  voi olla muitakin  sovelluksia.  Tietokoneiden 
 laskentakapasiteetin  kasvaessa  koko  tie- tai katuverkon satelliittikuvat  voidaan 

säilyttää ylläpito-organisaation  palvelimella  ja  lukea  työasemaan  esimerkiksi 
ylläpidon  ohjelmointia  varten.  
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Kuva  11 Päätöksentekotasojen  ja  kuntomuuttujien  yhteys  (modifloitu  lähteestä  Hudson et al. 
1997).  

Eri  päätöksentekotasoilla  käytettävien  kuntomuuttujien  tulee olla yhteydessä 
toisiinsa. Esimerkiksi strategisessa ohjauksessa käytettävien  kuntomuuttujien 

 tulee tiivistää  ohjelmoinnissa  ja  hankinnassa käytettyjen  kuntomuuttujien  si-
sältämä tieto tieverkon  ja sen  osien tasolla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi 
käyttäen luvussa  5.6.2  kuvattua  kuntoluokitusta.  Toinen mandollisuus  on  käyt-
tää esimerkiksi tien  pinnan proflilin  ominaisuuksia yleisesti kuvaavia muuttujia 

 (esim.  International Roughness Index, IRI)  kaikilla  päätöksentekotasoilla  ja 
 käyttää  ohjelmoinnissa  ja  hankinnassa lisäksi muita,  yksityiskohtaisempia  ja 
 tiettyjä  proflilin  ominaisuuksia kuvaavia muuttujia. Molemmat lähestymistavat 

ovat  sovelluskelpoisia kaikentyyppisissä  organisaatioissa. 

Päätöksenteon tulee perustua paitsi ylläpidon kustannuksiin, myös  sillä saavutet-
taviin hyötyihin.  Kullakin  päätöksentekotasolla käytettävillä kuntomuuttujilla  tulee 
näin  ollen  myös olla yhteys ylläpidon  tuottamiin hyötyihin. Hyötyjä  on  monen-
laisia  ja  ne kohdistuvat eri osapuolille: tien-  tai kadunpitäjä  hyötyy väylä- 
omaisuuden säilymisestä, väylien käyttäjät puolestaan hyötyvät  mm. ajokus-
tannusten pienentymisestä  ja parantuneesta ajomukavuudesta.  

Rahoitustarpeiden  perustelussa  ja  strategisessa ohjauksessa tarvitaan tieto 
 tie- tai katuverkon kuntojakaumasta.  Pelkkä  kuntomuuttujan  keskiarvo  tai  en-

nalta asetetun  raja-arvon  ylittyminen  tai alittuminen  ei ole riittävä informaatio. 
 Jakaumalla  voidaan myös  visualisoida  sitä tosiasiaa, että  väylästöllä  on  aina 

hyvin eri  kuntotilassa  olevia osuuksia.  Jakaumat  kuvaavat myös paremmin 
päätöksentekoon liittyvää epävarmuutta  (Winsor  et al. 2004). Kuntojakauman 

 kehittymistä  ja  siten  saavutettavia hyötyjä  eri  rahoitustasoilla  ja  rahoituksen 
 jakotavoilla  on  voitava arvioida.  Kuntotiedon  esittämistä  jakaumina  kuvataan 
 esimerkein  luvussa  5.5.1.  

Tässä luvussa  5  kuvataan  kuntotiedon  hankinnan prosessi kaikkia päätöksen - 
tekotasoja  varten. Luvussa  5.2  kuvataan  kuntotiedon  hankinnan prosessi  ylei- 
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sellä  tasolla sekä käsitellään  mm.  mittausten suunnitteluun  ja  järjestämiseen 
liittyviä kysymyksiä. Luvussa  5.3  käsitellään mittaustiedoille tehtäviä muun-
noksia, jotta niistä saadaan mandollisimman normaalijakautuneita. Luvussa 

 5.4  kuvataan menetelmiä tien jakamiseksi homogeenisiin osuuksiin  ja  luvussa 
 5.5  käsitellään kuntotiedon esittämistä  ja  varastointia. Luvuissa  5.6, 5.7  ja  5.8 

 kuvataan kuntotiedon käyttö kullakin päätöksentekotasolla. Lopuksi luvussa 
 5.9  käsitellään kuntotiedon laatuun  ja  tarkkuuteen liittyviä kysymyksiä.  

5.2  Kuntotiedon  hankinta  

5.2.1  Kuntotiedon  markkinoiden muutokset 

Merkittävimpiä päällystettyjen  tie-  ja katuverkkojen  omistajia ovat Tiehallinto  ja 
kunnat.  Ne käyttävät tien  ja  kadun kuntotietoa päätöksenteon kaikilla tasoilla. 
Suunnittelijat  ja urakoitsijat  tarvitsevat kuntotietoa paitsi ylläpidon hankinnassa 
myös ohjelmoinnissa, mikäli päällystysohjelmien teko sisällytetään ylläpidon 
useampivuotisiin alueurakoihin. 

Kuntotiedon  hallinnasta  on  perinteisesti huolehtinut ylläpitäjä, joka  on  teettänyt 
tarvittavat mittaukset  ja tallettanut mittaustulokset rekistereihinsä.  Nyttemmin 
esimerkiksi Tiehallinto  on sisällyttänyt mittaussopimukseen  myös miftaustu

-losten  tallentamisen. Kuitenkin tilaaja  on  määritellyt vuosittaisen miifausohjelman 
 ja  huolehtinut tulosten jatkokäytöstä. 

Kuntotiedon  hankinnassa siirrytään ostamaan tietoa aiemman mittausten han-
kinnan sijaan.  Osa palvelusopimuksista onjo  nyt useampivuotisia. Tilaaja mää-
rittää vaadittavan tietojen ajantasaisuuden  ja  laatutason, joiden varmistaminen 

 on toteuttajan  tehtävä. Siirtyminen aiempaa laajempiin palvelukokonaisuuksiin 
johtaa kuntotiedon  hallinnan teettämiseen  kokonaisuutena. Tällöin kuntotiedon 

 hallinnan palvelusopimus  voi kattaa mittaamisen, laskennan, tiedon varastoinnin 
 ja analysoinnin.  Toteuttaja voi  tulla  ylläpito-organisaation sisältä  tai  palvelu voi-

daan ulkoistaa. Rekisterien yhteiskäyttöisyys  on  kehityksen keskeinen periaa-
te. Näin tieto  on  sellaisessa muodossa, että eri osapuolet voivat käyttää tietoa 
omissa järjestelmissään. Kuntotiedon hallinnasta huolehtiva organisaatio sit-
ten jakaa eri osapuolille näiden tarvitsemaa tietoa. Tavoitetilassa esimerkiksi 
ylläpidon hankinnassa urakoitsijoiden ei tarvitse kunkin erikseen tehdä  tai  teet-
tää mittauksia tarjouslaskentaa  ja  suunnittelua varten. Tämä tietenkin edellyt-
tää tarvittavien tietojen määrittelyä etukäteen.  Se on  joka tapauksessa edessä 
riippumatta ylläpidon  ja kuntotiedon  hankinnan urakkamalleista. 

Suuret palvelukokonaisuudet edellyttävät aiempaa laajempaa ammattitaitoa 
sekä tilaajalta että tuottajalta. Mandolliset tarjoajat ovatkin käytännössä suuria 
yrityksiä  tai  usean yrityksen muodostamia työyhteenliittymiä, joita kussakin 
pohjoismaassa  on  yksi  tai  kaksi. Tästä luonnollisena käytännön seurauksena 

 on kuntotiedon  hallinnan  pohjoismaiset markkinat. Näin  on  käytännössä  jo 
tapahtunutkin  esimerkiksi Suomessa Tiehallinnon Palvelutasomittaukset  2003-
2007 tarjouspyyntöön  vastasi useita työyhteenliittymiä, joissa oli osanottajia 
useasta eri Pohjoismaasta. Samat toimijat kilpailevat parhaillaan Vägverketin 
mittausurakasta Ruotsissa. 

Pohjoismaisten markkinoiden luomiseksi eri  maiden ylläpitäjien  vaatimusten 
kuntotiedolle tulee olla keskenään yhteensopivia, jotta luodaan edellytykset 
yritysten tuotekehitystoiminnalle. Tällöin yritykset voivat tarjota tuotteitaan yhtä 
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maata laajemmalla  markkina-alueella  ja  niiden kilpailukyky paranee. Näin  on 
 mandollista luoda vahva  markkina-alue Pohjoismaihin  ja Baltian  maihin. Yhtei-

set markkinat vaativat yhteisen  tietomallin.  Eri maissa  olemassaolevat  kunto
-muuttujatja  standardit niiden  laskemiseksi  ovat osittain samanlaisia  ja  osittain 

erilaisia. Ei ole realistista eikä yhtenäisten markkinoiden luomisen kannalta 
edes välttämätöntä, että standardit eri maissa ovat samanlaiset. Niiden tulee 
kuitenkin olla  yhteensopivat.  Esimerkkinä voidaan mainita  pituussuuntaisen 

 tasaisuuden  muuttujana  käytettävä  IRI,  joka lasketaan käyttäen samoja 
 vakioiden  arvoja  neljännesautomallissa,  mutta jonka  tulostusväli  tien pituus- 

suunnassa  on  Suomessa  100  metriä  ja  vaihtelee Ruotsissa välillä  10.400 
 metriä.  

Kuntotiedon  hallinnan  markkinoiden kehittyminen  on  viime kädessä kaikkien 
osapuolten etu.  Ylläpitäjät  saavat aiempaa  parempilaatuisia  tarjouksia 

 kilpailukykyiseen  hintaan.  Kuntotiedon  hankintaa tekevien yritysten osaami-
sella  ja  kilpailukyvyllä  on  edellytykset parantua. Kaukana tulevaisuudessa voi 
olla mandollisuus saavuttaa kilpailuetua viemällä  kuntotiedon hallintamenetelmiä 

 maihin, joilla markkinoita ei vielä ole. 

Uudet  urakkamuodot  tulevat korostamaan  kuntotiedon  laadun merkitystä. Kunto- 
tietoa käytetään  sopimuspohjaisessa  toiminnassa  urakoiden lähtötietona,  jol-
loin  sen laatuvirheet  saattavat johtaa  epäselvyyksiin  sopimusten tulkinnassa.  

5.2.2 Tien -ja  kadunpidon  tavoitteet 

Tarvittavia  kuntotietoja määriteltäessä  on  lähdettävä tien-  ja kadunpidon  ylei-
sistä yhteiskunnallisista tavoitteista. Liikenne -ja viestintäministeriö ja Tiehallinto 

 määrittelevät  tulossopimuksessa tienpidon  yhteiskunnalliset tavoitteet. Kun-
nissa määritellään  kadunpidon  yleiset tavoitteet vaihtelevin  käytännöin.  Näitä 
yhteiskunnallisia tavoitteita voivat olla esimerkiksi  ajomukavuus  ja  turvallisuus.  

Tien -ja kadunpidon  yleisiin tavoitteisiin perustuen  määritetään  tarvittavat kunto- 
tiedot.  Kuntotiedot määritetään  ensiksi yleisellä tasolla käyttäen luvussa  4.1 

 esitettyä  luokittelua: proflilitiedot, vauriotiedot  ja rakennetiedot.  Kun  on määritetty 
 tarvittavat  kuntotiedot,  päätetään mitä muuttujia tarvitaan tiedon  kuvaamiseksi. 

Kuntotiedolle  asetettavat laatuvaatimukset  on  määriteltävä. Lähtökohtana tu-
lee olla  kuntotiedon  vaihtelun vaikutus niitä  lähtötietoinaan  käyttävien  tarkas-
telujen  tuloksiin. Laatuvaatimuksia  asetettaessa  tiedon käyttäjän tulee myös 
tietää minkälaiseen tarkkuuteen  kuntotiedon  tuottamisessa pystytään.  

Ajomukavuutta  kuvaavia  kuntotietoja  ovat  proflilitiedot  kuten tasaisuus,  ml.  yk-
sittäiset  epätasaisuudetja urasyvyys.  Turvallisuutta kuvaa  proflilitieto,  pääasi-
assa  urasyvyys  ja reunapainuma.  Yksittäiset epätasaisuudet voivat ääritapa-
uksessa aiheuttaa  liikenneturvallisuusriskin. Vaurioitumisella  on vain  vähäinen 
vaikutus  liikenneturvallisuuteen.  Mikäli tien rakenteen kunto  on  niin huono, että 

 se  vaikuttaa  liikenneturvallisuuteen,  se  ilmenee tien  pinnan proflilissa.  Tien- tai 
kadunpitäjällä  voi olla tavoitteena myös esimerkiksi verkon pääoma-arvon säi-
lyttäminen  tai  kehittäminen, mistä voidaan johtaa vaatimukset rakenteiden kes-
tävyydelle.  
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Tarvittavat muuttujat määrittävät mitaftavat  asiat.  Esimerkiksi IRI:n laskemi-
seksi  on  mitattava tien pituusprofiili  ja urasyvyyden laskemiseksi  on  mitattava 
tien poikkiprofiili. Vaihtoehtoisesti IRI voidaan määrittää vastetyyppisellä mitta-
rilla. Mitattavat  asiat määrittävät mandoflisen  joukon mittalaitteita  ja  mittaus- 
menetelmiä. Useimmissa mittausautoissa  on  laitteet sekä tien pituus- että poikki- 
profiilin mittaamiseen samalla ajokerralla.  

5.2.3  Kuntotietojen  edustavuus  

Kuntotieto  hankitaan ensisijaisesti ylläpidon ohjelmoinnin tarpeita silmälläpitä-
en.  Strategisen  päätöksenteon tasolla kuntotieto esitetään tiivistetyssä muo-
dossa, käyttäen esimerkiksi luvussa  5.6.2  kuvattua kuntoluokitusta. Nykyai-
kaisilla kuntomittareilla voidaan helposti  ja  nopeasti hankkia tarvittava kunto- 
tieto ohjelmoinnin tarpeisiin, joten ei ole olemassa erityistä syytä hankkia tie-
toa ensisijaisesti strategista päätöksentekoa varten. Ylläpidon hankintaa var-
ten taas tarvitaan niin yksityiskohtaista kuntotietoa, ettei  sen  hankkiminen yllä-
pidon ohjauksen, saati sitten  strategisen  päätöksenteon tarpeita varten ole 
mielekästä. 

Hankittaessa kuntotietoa  ylläpidon ohjelmoinnin tarpeisiin, ensisijaisena kiin-
nostuksen kohteena ovat  tie- tai  katuosuudet,  jotka ovat toimenpidetarpeessa 
lyhyen  tai  keskipitkän suunnitteluajanjakson  (1-5  vuotta) aikana.  Strategisen 

 päätöksenteon tasolla kiinnostuksen kohteena taas  on  koko hallinnoitavan  tie- 
tai  katuverkon kuntojakau  ma,  sen  muutokset  ja  ylläpito-ohjelmien vaikutukset 
kuntojakaumaan. Eri päätöksentekotasojen tarpeet  on  otettava huomioon  mit-
tausohjelmaa  suunniteltaessa. Mikäli mitataan aina  vain  toimenpiderajoja  lä-
hestyvät kohteet, ne eivät muodosta tilastollisesti edustavaa otosta  strategi-
sen  päätöksenteon tarpeita varten. Tällöin mittaamatta jätettyjen kohteiden 
nykyinen kunto  on  arvioitava esimerkiksi aikaisempina vuosina tehtyjen mitta-
usten perusteella. Mikäli taas kohteet valitaan puhtaasti  strategisen  päätök-
senteon tarpeista käsin, mitattavaksi tulee usein kohteita, joiden kunto voidaan 
hyvin arvioida aikaisempien mittausten perusteella uusien mittauksien tekemi-
sen sijaan. 

Kuntotiedon  tarve  ja  suunniteltu käyttö ohjaa tehtävien mittausten valintaa  ja 
 niistä laskettavien tietojen määrittelyä. Perussääntönä  on  pidettävä, että mita-

taan  ja  lasketaan  vain  tarvittavia tietoja. Mikäli aiotaan mitata  ja  laskea muita 
tietoja mandollista tulevaa käyttöä varten, tiedon varastointi  on  suunniteltava 
hyvin. Tietojen tulee olla hyvin dokumentoituja  ja varastoituja  siten, että ne 
ovat myöhemmin järjestelmällisesti saatavissa.  

5.2.4  Mittausten laajuus  ja  mittauskierto  

Tie- tai  katuverkon  laajuus vaikuttaa mittauskustannuksiin  ja  mittausten käy-
tännön toteutukseen. Pienellä  tie- tai  katuverkolla  tarkoitetaan tässä työssä 
enintään muutaman sadan kilometrin laajuisia verkkoja, joita ovat tyypillisesti 
kuntien katuverkot. Keskikokoisella verkolla tarkoitetaan enintään muutaman 

 tuhannen  kilometrin laajuisia verkkoja, kuten yhden tiepiirin tieverkkoa. Laaja 
tieverkko  on  esimerkiksi Tiehallinnon päällystettyjen yleisten teiden verkko ko-
konaisuudessaan (noin  50 000 km).  
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Pienen verkon (muutamia satoja kilometrejä) kuntotieto  on hankittavissa  koko 
verkolta  vuosittain. Laajempien verkkojen (useita tuhansia  tai  kymmeniä tu-
hansia kilometrejä) osalta kannattaa miettiä, miten  koko  verkkoa edustava 
kuntotieto saadaan hankittua kustannustehokkaimmalla tavalla. Tätä käsitel-
lään tarkemmin jäljempänä tässä luvussa. 

Kuntotiedon  hankinnan kustannukset käsittävät paitsi mittaamisen kustannuk-
set, myös tulosten käsittelyn, varastoinnin  ja analysoinnin  kustannukset. Esi-
merkiksi automaattisessa vauriomittauksessa  ja maatutkamittauksessa  tulos-
ten tulkinta  on  aikaa vievä työvaihe, jonka kustannukset tulee arvioida realisti-
sesti käyttökelpoisten tulosten saamiseksi. Lisäksi  on  huomioitava eri vaihei-
den käytännöllisen toteutuksen helppous. 

Kokonaisen  tie- tai katuverkon  kunnon määrittämiseksi  on  useita vaihtoehtoja: 

•  Mitataan  osa,  esimerkiksi  5%  verkosta  ja yleistetään koko  verkon 
kunto tästä otoksesta; 

•  Mitataan  koko  verkko;  tai 

•  Mitataan  osa  verkosta  ja mallin netaan  loput aiempien vuosien 
mittauksista. 

Ensimmäinen vaihtoehto  on  useissa ulkomaisissa oppikirjoissa  strategisen 
 päätöksenteon tietotarpeita varten suositeltu tapa  (Robinson et al. 1998, Hudson 

et al. 1997).  Sitä ei ole Suomessa käytetty, ehkä lähinnä erilaisen perinteen 
vuoksi. Koska  strategisen  päätöksenteon tarvitsemat kuntotiedot  on  yleis-
tettävissä ylläpidon ohjelmointia varten kerättävistä kuntotiedoista,  en  näe mi-
tään erityistä syytä siirtyä otostyyppiseen kuntotietojen hankintaan. 

Tiehallinto  käyttää pääsääntöisesti kolmatta vaihtoehtoa siten, että vilkkaasti 
liikennöity verkon  osa  mitataan joka vuosi  ja vähäliikenteinen  verkon  osa  joka 

 kolmas  vuosi. Toinen vaihtoehto,  koko  verkon mittaaminen, tulee kyseeseen 
pienillä  ja  keskikokoisilla  tie-  ja katuverkoilla  (enintään joitakin tuhansia kilo-
metrejä). 

Eri vaihtoehtojen kustannukset  ja  saavutettava tiedon tarkkuustaso ovat erilai-
sia. Ensimmäistä vaihtoehtoa, otoksen ottamista tieverkolta  koko  verkon kunto- 
tilan arvioimiseksi, voidaan verrata mielipidetiedusteluihin, joilla arvioidaan 
puolueiden kannatusta vaaleissa. Siinä kuntojakauman luottamusväliä (esimer-
kiksi tiettyyn kuntoluokkaan kuuluvien teiden osuudelle) suurentaa otoksen 
suuruudesta riippuva epävarmuustekijä. Toisessa vaihtoehdossa kuntojakauma 
tunnetaan periaatteessa tarkasti (vrt, puolueiden kannatus vaaleissa). Vaihte-
lua aiheuttavat edelleen kaikki luvussa  5.9.1  kuvatut laitteen sisäisestä  ja  lait-
teiden välisestä vaihtelusta aiheutuvat tekijät.  Kolmas  vaihtoehto  on kuntotiedon 

 vaihtelun kannalta muuten toisen vaihtoehdon kaltainen, mutta  sen  verkon osan 
kuntotilaan, joka ennustetaan vanhojen mittausten perusteella, vaihtelua lisää 
mallintamisen epävarmuuden aiheuttama vaihtelu. Eri tekijöistä yhteensä ai-
heutuva vaihtelu  ja  siitä seuraavat kustannukset suhteessa kuntotiedon 
hankkimiskustannuksiin tulee arvioida mittausten laajuudesta päätettäessä. 

Pienet  tie-ja katuverkot  (<1000 km)  kannattaa mitata ainakin kuntotietojen han-
kintaa aloitettaessa vuosittain. Vaadittava mittaussuorite  on  muutamia päiviä  ja 

 näin saadaan kerättyä aineistoa mandollista myöhempää mallinnustyötä varten. 
Myöhemmin voidaan siirtyä mittaamaan harvemmin, esimerkiksi joka toinen vuosi. 
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Keskisuurilla  (1000-10000 km)ja  suurilla  (>10000 km)tie-ja katuverkoilla  mitta-
usten vuosittainen laajuus tulee päättää ottaen huomioon kuntomuuttujien 
rappeutumisnopeus, mittausten tarkkuus  ja mallintamisen  tarkkuus. 

Mikäli mittaustarkkuus, joka sisältää mittareista, mittaajista  ja  olosuhteista  al-
heutuvan  vaihtelun, ei ole määritettävissä esimerkiksi tiedon tuottajan aikai-
sempien mittausten perusteella,  se  selvitetään luvussa  5.9 esitetyillä  menetel-
millä. Kontrollimittaukset  on  tehtävä vuosittain hankittavan  ja  rekistereihin 
vietävän kuntotiedon laadun varmistamiseksi. Mittaustarkkuus päivitetään kun-
kin vuoden kontrollimittaustulosten perusteella. 

Liitteenä  3 on julkaisuprosessissa  oleva käsikirjoitus  Comparison of modelling 
and measurement accuracy of road condition data.  Seuraavassa  on  esitetty 
lyhyesti paperissa käytetyt menetelmät  ja  keskeiset tulokset. Tieverkon kunto- 
tiedon vaihteluun vaikuttavat kuntotiedon mittaus-  ja ennustetarkkuus.  Näitä 
tulee verrata tarkasteltavan kuntomuuttujan rappeutumisnopeuteen. Jotta 
rappeutumisnopeus voidaan arvioida luotettavasti mittausten perusteella, tu-
lee mittaustarkkuuden olla vähintään yhtä hyvä kuin vuotuisen rappeutumis-
nopeuden. 

Tutkimuksessa valittiin Tiehallinnon kuntorekisteristä tasaisuusmittauksia (IRI) 
vuosilta  2000 - 2002. Kuntotiedot on  talletettu  100  metrin jaksoille. Aineistoon 
valittiin kaikki sellaiset  100-metriset,  jotka oli mitattu kaikkina kolmena tarkas-
teluvuonna eikä mittausten välillä ollut kirjattu tehdyn ylläpitotoimenpiteitä 
(kirjaamattomien ylläpitotoimenpiteiden vaikutuksesta kuntotiedon vaihteluun 
kts. lähemmin luku  5.9.1).  Näillä kriteereillä valittiin kaikkiaan  65 592 100-met-
ristä (6 559 km).  Aineistosta valittiin satunnaisesti puolet, josta muodostetuilla 
regressiomalleilla selitettiin vuonna  2002  mitattua tasaisuutta vuonna  2000 tai 
2001 mitatulla  tasaisuudella  tai  molemmilla. 

Mallinnustarkkuutta  arvioitiin aineiston toisella puolikkaalla,  jota  ei ollut käytet-
ty mallintamiseen. Mallinnustarkkuutta arvioitiin residuaalien (mitattu arvo - 

 mallin  antama ennuste) keskihajonnalla. Mallinnustarkkuutta verrattiin mittaus- 
tarkkuuteen, joka määritettiin kontrollimittauksista laskemalla kanden  tai  kol-
men auton mittaustulosten varianssi  ja  siitä edelleen keskihajonta. Koska osassa 
kontrollimittauskohteita mittaukset oli tehty kandella autolla  ja  osassa kohteita 
kolmella autolla, kunkin kohteen varianssia painotettiin  rn -  1 :llä,  missä  rn  on 

 kohteen mitanneiden autojen lukumäärä. 

Mitatuille kuntomuuttujien  arvoille tehtiin ensiksi logaritmimuunnos, joka  on jäI-
jempänä  luvussa  5.3  kuvatun  Box-Cox -muunnoksen erikoistapaus  muun-
noksen määrittävien parametrien arvoilla  X 1  = 0  ja  X2  = 0.  Malli laadittiin IRI:n 
logaritmoiduille arvoille  ja kontrollimittauksista  tarkasteltiin autojen mittaustu-
losten logaritmoitujen arvojen erotusta. Näin sekä mittaus- että ennuste- 
tarkkuudesta voidaan suoraan nähdä suureiden prosentuaaliset muutokset. 

IRI -arvon epävarmuus lisääntyy  2,9 - 5,0 %-yksiköllä,  kun  se  ennustetaan van-
hoista mittauksista uuden mittaustiedon sijaan. Mittaamisen kustannuksia voi-
daan arvioida myös kuntotiedon tarkkuuden yksikkökustannusten perusteella. 
Tässä tutkimuksessa käytettyä aineistoa kerättäessä mittauskustann ukset ovat 
olleet noin  17 € / km.  Näin  ollen  mittaamisella saavutettava kuntotiedon tark-
kuuden parantuminen mallintamiseen verrattuna maksaa  3,4 - 6,0 €/%-yksik-
kö/km.  Tarkkuuden parantumisella saavutettavia hyötyjä tulee verrata mittaa-
misen kustannuksiin. Hyötyjen tulee olla kustannuksia suurempia, jotta mitta- 
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uksiin  tehtävä investointi  on  perusteltavissa. Hyödyt voivat käsittää tehtävien 
analyysien parantuneen tarkkuuden perusteella paremmin kohdistetut ylläpito- 
toimenpiteet. Mittaustulosten käyttö muihin tarkoituksiin, kuten toimenpiteiden 
suunnittelun lähtötietona  ja ylläpitotoimenpiteiden laadunvalvonnassa,  aikaan- 
saa epäsuoria  ja  vaikeammin rahassa arvioitavia hyötyjä. 

Mittaustarkkuutta määritettäessä  on  huomioitava laitteen mittaustarkkuus, lait-
teiden  ja mittaajien  välinen vaihtelu sekä mittausolosuhteiden (lämpötila, vuo-
denajan mukaan vaihteleva tien kunto) aiheuttama vaihtelu. Tämä kuntotiedon 
kokonaisvaihtelun suuruus voidaan määrittää kontrollimittausten perusteella. 
Mitatun kuntotiedon tarkkuutta käsitellään lähemmin luvussa  5.9.1.  

Mallinnustarkkuus  sisältää mittaustarkkuuden. Sekä tasaisuuden mittaamisessa 
että mallintamisessa esiintyvä vaihtelu  on  noin kolminkertaista  sen  vuotuiseen 
muutokseen verrattuna. Tästä syystä suurta huomiota tulee edelleen kiinnittää 
mitatun kuntotiedon laatuun.  On  huomattava, että tässä tutkimuksessa käytet-
ty aineisto  on  kerätty mittareilla, jotka eivät enää ole käytössä  ja  että uusilla 
laitteilla mittaustarkkuus  on  merkittävästi parantunut (Virtala  et al. 2004).  Liitteen 

 3  tutkimusta tehtäessä uudella, tarkemmalla mittarilla oli mitattu  vain  yhtenä 
vuonna, joten tämän kaltainen analyysi ei uudella aineistolla ollut mandollinen. 
Nyt käytettävissä  on  kanden vuoden mittausaineisto, joista vastaavanlainen 
analyysi voidaan haluttaessa tehdä. Ennustetarkkuutta voidaan tällöin tosin 
arvioida  vain  yhden vuoden vanhojen mittausten perusteella.  

5.2.5  Katujen erityispiirteet 

Katujen ylläpitäjillä ei ole samanlaista perinnettä kuin Tiehallinnossa kunto- 
tiedon käytössä. Osaltaan tähän  on  syynä organisaation hajanaisuus. Kunnilla 
ei yhteistä vahvaa Tiehallinnon kaltaista keskushallintoa, jolla  on  riittävät re-
surssit kuntotiedon hankintaan. Erityisesti pienissä kunnissa kunnan tiemesta-
ri  on  tähän asti pystynyt hoitamaan tarvittavat tehtävät tyydyttävästi seuraa-
maIla katuverkon kuntoa silmämääräisesti eikä monilla kunnilla edes ole katu- 
rekisteriä. Helposti koetaan, että järjestelmien käytössä kuluu aikaa niiden vaa-
timien tietojen syöttämiseen, mutta niistä ei koeta saatavan vastaavaa hyötyä. 
Osaltaan kuntotiedon käyttämättömyyteen lienevät syynä myös katujen omi-
naisuudet, jotka poikkeavat yleisistä teistä ainakin seuraavilla tavoilla, minkä 
vuoksi Tiehallinnolle tehtävät kuntomittaukset eivät suoraan sovellu katuverkolle: 

• Ajonopeus  on  alhainen, yleensä  50 km/h tai  vähemmän; 

• Tiheä risteysväli; 

• Epäjatkuvuuskohdat,  kuten kansistot, reunakivet, kiskot, korotetut 
suojatiet, risteykset  ja kourut; 

•  Kaapelit  ja putkijohdot  sekä niiden aiheuttamat ylimääräiset ylläpito 
työt; sekä 

•  Vaihtelevat pintamateriaalit, esimerkiksi kiveys. 

Urautumismekanismi  on  taajamissa käytettävillä ajonopeuksilla erilainen kuin 
maanteillä. Useimmat kuntomuuttujien mittauslaitteet toimivat taajamanopeuksissa; 
suuremman ongelman muodostavat liikennevirtaa häiritsevät tekijät, kuten liiken-
nevalot, risteykset  ja  ruuhkat. Taajamissa kuntomittaukset voidaan hyvin joutua 
tekemään esimerkiksi öiseen aikaan, jolloin muuta liikennettä ei juuri ole. 
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Kaduilla  on  usein  viemäröinti  ja  reunakivet,  jotka vaikeuttavat  mm.  pituus-  ja 
 poikkiproflulin  mittaamista. Toisaalta esimerkiksi  kohollaan  olevien  viemärin

-kansien  inventointi  tien  pinnan  profillista  on  mandollista. Vanhoilla kaduilla 
 maatutkaa  voidaan käyttää kadun  pinnan alla  olevien rakenteiden, kuten van-

hojen  rakennekerrosten  ja  viemäriverkostojen  selvittämiseen.  

Putkijohdot  ja  kaapelikaivannot  aiheuttavat rakenteeseen  ja  päällysteeseen 
epäjatkuvuuskohtia. Kaivantoja  tehdään riippumatta tien  tai  kadun  pinnan  kun-
nosta  ja sen  kehittymisestä. Niitä tehdään usein  etuajassa  rakenteen  tai  päällys- 
teen toimenpidetarpeeseen  nähden  ja jos  ne korjataan asianmukaisesti, ne 
vaikuttavat tien  tai  kadun kuntoon melko vähän. Puutteellisesti  tiivistetytja  pääl-
lystetyt  kaivannot  sen  sijaan heikentävät tien  tai  kadun kuntoa merkittävästi. 

Tässä tutkimuksessa keskitytään  AB-  ja  PAB-päällysteisten  teiden  ja  katujen 
 kuntotiedon  hankintaan. Muun  tyyppisillä päällysteillä  (sora,  kiveys) kerättävät 

kuntotiedot  on määritettävä  erikseen. Eri  tyyppisillä  kaduilla  mitattavia  kunto- 
muuttujia voivat olla esimerkiksi  

• Pääkadut: urasyvyys  ja  vauriot;  

• Kokooja-  ja  tonttikadut:  vauriot,  lammikoituminen; 

•  Jalkakäytävät: vauriot,  pinnan  kaltevuusvaihtelut, lammikoituminen; 
 sekä  

•  Kevyen liikenteen väylät: tasaisuus, leveät halkeamat, 
 lammikoituminen.  

5.2.6 Tien -ja  kadunpitäjien  yhteistyö  ja  organisatoriset  kysymykset 

Suomessa tiestön  kuntotietoa  on  järjestelmällisesti kerännyt lähinnä  Tiehallinto. 
 Kunnissa  katuverkon kuntotiedon  hankinta ei ainakaan tähän mennessä ole 

ollut yhtä järjestelmällistä. Tilanne tulee todennäköisesti muuttumaan ylläpi-
don  alueurakoinnin  lisääntyessä. Sekä ylläpidon  urakointia  että tarvittavan kunto- 
tiedon hankintaa  tultaneen  tekemään useamman kunnan  tai  kuntien  ja  Tie- 
hallinnon yhteistyönä.  

Tie- tai katuverkon kuntotiedon  kerääminen,  tallettaminen  ja  tiedon käyttö pää-
töksenteossa vaatii paitsi teknisesti toimivat järjestelmät, myös inhimillisten  ja 

 organisatoristen  kysymysten  huomioimista.  Näitä ovat  mm. (Gutiérrez-Bolivar 
& AchUtegui 2000): 

• Järjestelmillä  on  oltava  vastuuhenkilö,  tai  riskien  hajauttamiseksi 
 mieluiten ryhmä  vastuuhenkilöitä; 

•  Ylimmän johdon tuki järjestelmää  ja  toimintaa aloitettaessa  on  ensiarvoi-
sen tärkeää;  

• Tiedonjakamisesta  kaikille osapuolille tulee huolehtia;  

• Toimintakulttuurin  muutokset aiheuttavat  sen,  että kaikkia kysymyksiä 
ei voida ratkaista kokemuksen perusteella, vaan tarvitaan myös teo-
reettisia malleja  ja  dataa;  sekä  

•  Henkilökunnan koulutusta erityisesti taloustieteen, tilastotieteen  ja 
 operaatiotutkimuksen  alalla  on  lisättävä.  
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Järjestelmä voidaan hankkia ostamalla  se  valmiina  tai  kehittämällä orga-
nisaation erityistarpeiden mukaan. Valmiin järjestelmän ostamisen hyvänä puo-
lena  on,  ettei työlästä kehitystyötä tarvitse tehdä jokaisessa organisaatiossa 
erikseen. Huonona puolena  on  käyttäjien mandollinen epäluottamus valmii-
seen järjestelmään, joka ei huomioi heidän asiantuntemustaan. Tietyn organi-
saation tarpeisiin soveltuvan järjestelmän räätälöiminen  on  tietenkin työläämpää 
kuin valmiin järjestelmän käyttöönotto. Järkevintä lienee sellaisen välimuodon 
käyttö, missä järjestelmän perusratkaisut  on  mietitty mutta  jota  voidaan muo-
kata tietyn organisaation tarpeisiin ottaen huomioon henkilöstön  kokemus.  

53  Mittaustietojen  muuntaminen  

Tien  mitattuja kuntotietoja voidaan kuvata mittaussarjana tien pituussuunnassa. 
 Tien  pinnan proflulimittaukset  tehdään käytännössä jatkuvina (otosväli noin  10 

cm),  kun taas tien  pinnan taipumamittaukset  tehdään otoksena esimerkiksi  5-
500  metrin välein. Mittaussarjaa voidaan kuvata paloittain stationaarisena 
stokastisena (satunnais-) prosessina. Stationaarisuus tarkoittaa, että peräk-
käiset mittaustulokset ovat lähtöisin samasta jakaumasta, toisin sanoen niillä 

 on  sama keskiarvo, jonka ympärillä yksittäiset arvot vaihtelevat saman keski-
hajonnan kuvaamalla tavalla. Yhden tien  tai  kadun, saati kokonaisen  tie- tai 
katuverkon  kaikkien mittaustulosten ei voida ajatella olevan lähtöisin samasta 
jakaumasta. Paloittain stationaarisuus tarkoittaa, että lyhyempien jaksojen voi-
daan ajatella muodostavan homogeenisia osuuksia, joilta kerätyt mittaussarjat 
voidaan käsitellä stationaarisina.  Tien  jakamista homogeenislin osuuksiin mi-
tattujen kuntotietojen perusteella käsitellään tarkemmin luvussa  5.4.  Kunto- 
muuttujan mittaussarja voidaan kuvata ensimmäisen kertaluvun autoregressii-
visenä prosessina (ARi):  

(1)  

missä  x  on 	muuttujan  x  havainto pisteessä  t; 

x 1 	muuttujan  x  havainto pistettä  t edeltävässä  pisteessä;  ja  

(1, 3, E 	prosessia kuvaavat parametrit. 

Autoregresslivinen  prosessi  on tilastotieteessä  esimerkiksi pörssikurssien aika- 
sarjojen käsittelyyn yleisesti käytettävä menetelmä. Mallilla kuvataan havainto- 
sarjaa, jossa peräkkäiset havainnot ovat toisistaan riippuvaisia eli autokorre-
loituneita.  AR 1 -prosessin parametrit kuvaavat mittaussarjan keskiarvoa,  vari-
anssia ja autokorrelaatiota: parametri  c  kuvaa pääsääntöisesti havainnon  x 

 keskiarvoa. Parametri  3  kuvaa havainnon  x  riippuvuutta edeltävästä havain-
nosta  x 1  eli autokorrelaatiota. Autokorrelaatio, kuten korrelaatiokin, saa arvoja 
välillä  [-1,1]. Positlivisetautokorrelaation  arvot tarkoittavat, että suurta mittaus- 
tulosta seuraa suuri mittaustulos  ja  negatiiviset autokorrelaation arvot tarkoit-
tavat, että suurta mittaustulosta seuraa pieni mittaustulos. Autokorrelaation 
ollessa  nolla, peräkkäiset  havainnot ovat täysin toisistaan riippumattomia. 
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Parametri  E  kuvaa mittaussarjan vaihtelua keskiarvon ympärillä. Autoregres-
siivinen prosessi  on stationaarinen,  mikä tarkoittaa sitä, että peräkkäisten ha-
vaintojen varianssi oletetaan samaksi. Tämän selvittäminen  on  tien kunto- 
mittausten kohdalla vaikeaa, koska  tie  mitataan yleensä  vain  kerran, minkä 
perusteella kunkin havainnon varianssia ei voida määrittää. Liitteessä  3 on 

 esitetty menetelmä, jolla yksittäisen havainnon varianssia estimoidaan samasta 
kohteesta tehdyn kanden  tai  useamman mittauksen perusteella. 

Mittaustulosten jakauma kullakin homogeenisella osuudella  on  useimmiten 
yksihuippuinen  ja  vino.  Jakauman hännät ovat yleensä hyvin käyttäytyviä, eli 
mitä suurempia mitatut arvot ovat, sitä pienempi niiden osuus jakaumassa  on 
jajakauman  kuvaaja  on ääripäitä  lähestyttäessä laskeva. Useat kuntomuuttujat 

 on  määritelty siten, että kuntomuuttujan arvolla  on  tietty alaraja, yleensä  nolla, 
 jolloin mittaustulokset ovat aina positiivisia. Kuntomuuttujan  arvolle  ei kuiten-

kaan yleensä ole määritetty ylärajaa, joten ylöspäin poikkeavat havainnot ovat 
mittaussarjoissa melko yleisiä. 

Käytettäessä tien  tai  kadun kuntotietoja päätöksenteossa sovelletaan erilaisia 
tilastollisia menetelmiä, jotka yleensä jossain vaiheessa edellyttävät mittaus- 
tietojen olevan normaalijakautuneita. Mitattavat kuntomuuttujat ovat harvoin, 

 jos  koskaan, normaalijakautuneita. Mittaustiedot voidaan kuitenkin sopivaa 
muunnosta käyttäen saada normaalijakautuneeksi kullakin homogeenisella 
osuudella. Kokonaisen tien  tai  tieverkon kuntojakauma koostuu useista yksit-
täistä jakaumista, joiden määrää  ja  jakaumaa  kuvaavia parametreja (esim. 
odotusarvo  ja  keskihajonta)  ei tunneta. Mittaustuloksia muunnettaessa tulee 
pyrkiä löytämään yksi muunnos. joka toimii kohtuullisen hyvin kaikilla  homo

-geenisilla osuuksilla käsiteltävässä mittaussarjassa.  

Tien kuntotiedon  käyttäjillä  on  kokemuksen kautta muodostunut käsitys kunto- 
muuttujien alkuperäisten, muuntamattomien arvojen suuruusluokasta  ja  mer-
kityksestä. Kuntotietojen analysoinnissa tarvittavat laskutoimitukset tulee teh-
dä sopivaa muunnosta käyttäen  ja  muuttaa tuloksena saadut kuntotiedot ta-
kaisin alkuperäiselle skaalalle. Muunnosta käytettäessä  on  huomattava, että 
jotkin jakaumaa kuvaavat parametrit, kuten keskiarvo, ovat skaalariippuvia, 
kun taas toiset parametrit, esim. mediaani ovat skaalariippumattomia. 

Tässä luvussa käsitellään  Box-Cox -muunnosta (Box & Cox 1964). Box-Cox 
 muunnos  on parametrisoitu  joukko muunnoksia, joka sisältää erikoistapauksina 
 mm. logaritmimuunnoksen  ja  neliöjuurimuunnoksen.  Liitteenä  4  olevassa työ- 

raportissa  on  sovellettu  Box-Cox muunnosta  jaettaessa tietä homogeenisiin 
osuuksiin mitattujen IRl-  ja  ura-arvojen perusteella. Seuraavassa esitellään 
lyhyesti  Box-Cox -muunnoksen  periaate sekä havainnollistetaan  sen  käyttöä 
esimerkin avulla.  Box-Cox  muunnos määritellään parametrien  ja  X 2  avulla 
seuraavasti: 

muunnettu 	
(y  +  X 7) —1 	

kun 	^  0 
Y 	 (2)  

ln(y+X 2 ),  kun  X1  =0  

missä  y on  alkuperäinen mittaustulos,  X  ja  X  ovat vapaasti valittavia parametreja 
 (y  >  -X2 )  ja  ymuh1ttt1  on  muunnettu mittaustulos.  Box-Cox muunnosjoukko on  

jatkuva kohdassa  X 1  =0,  sillä  
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(y+X2 ) 1  —1 	
In(y+X2) xl  

(3)  

kun  2H - 	mitä ei erikseen  osoiteta  tässä yhteydessä.  Box-Cox  muunnos  on 
monotoninen,  mikä tarkoittaa että alkuperäiset arvot voidaan yksikäsitteisesti 
palauttaa  muunnetuista  arvoista, kun  muunnoksessa  käytetyt  parametrien  X 1  
ja  X 2  arvot tunnetaan.  Parametreista  X  muuttaa jakauman muotoa  ja  X 2  siirtää 
sitä vaaka-akselin suunnassa. Näin voidaan varmistua siitä, että kaikki 

 muunnettavat  arvot ovat positiivisia  (lauseke  y + 	> 0).  Tapauksessa  
parametrin  X 2  arvo vaikuttaa myös jakauman muotoon. 

Sopivaa  muunnosta haettaessa  tehtävänä  on  löytää sellaiset  parametrien  X  ja 
 X2  arvot, joiden tuloksena  muunnettujen  arvojen  muunnettujakauma  on  mandol-

lisimman lähellä  normaalijakaumaa,  eli  on  symmetrinen keskiarvon ympärillä 
kullakin  homogeenisella  osuudella. Kuvan  12  vasemmassa  kuvaajassa  on 

 esitetty alkuperäisten  mitattujen IRI -arvojen jakauma  esimerkkikohteessa  ja 
 oikeassa  kuvaajassa muunnettujen IRI -arvojen jakauma  parametrien  arvoilla  

=  Oja  X2  = 0,1. Esimerkkikohde on  Vt  1, 1000  metriä  tieosan  26  alusta,  IRI:n 
tulostusväli  on 5  metriä. Aineisto  ja  käytetyt  parametrien  arvot ovat samat kuin 
liitteenä  4  olevassa  työraportissa  (kuvan  3 Section 1).  Kuvasta nähdään, että 

 muunnetut lRl-arvot ovat melko hyvin  normaalijakautuneita.  

3 
0 
U  

100 	 200 	 300  

Alkuperäinen  IRI  

3 
0 
U  

Muunnettu  RI  

Kuva  12.  Alkuperäisten  ja  Box-Cox muunnoksen parametreilla A, =  Oja  A 2  = 0,1 
muunnettujen IRI-arvojenjakauma esimerkkikohteessa  (Vt  1,  tosa  26, aet 0— 1000). 

 Kuvissa  on  lisäksi esitetty normaalijakaumaa kuvaava käyrä. 

Jakauman  normaalisuutta  voidaan kätevästi arvioida käyttäen  kvantaali-
kvantaali  -kuvaajaa, joka  on  esitetty samalle  aineistolle  kuvassa  13.  Vasem-
manpuoleisessa  kuvaajassa  on  esitetty alkuperäisen aineiston kuvaaja  ja 
oikeanpuoleisessa kuvaajassa muunnetun  aineiston kuvaaja. Vaaka -akselilla 

 on  esitetty  standardoidun normaalijakauman  arvot  ja pystyakselilla  havaitut 
arvot  standardoituna. Standardoidun  jakauman keskiarvo  on 0  ja keskihajonta 

 1.  Mitä paremmin yksittäiset havainnot osuvat  suoralle,  sitä paremmin jakauma 
vastaa vertailukohteena olevaa  jakaumaa,  joka tässä tapauksessa  on  normaali- 
jakauma.  Poikkeamien  kohta osoittaa,  millä  muuttujan arvoilla jakauma poik-
keaa  normaalijakaumasta.  Esimerkiksi vasemmanpuoleisesta  kuvaajasta  voi-
daan havaita alkuperäisen  mittausaineiston  jakauman  häntien  olevan normaali- 
jakauman  häntiä paksumpia.  
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Kuva  13.  Alkuperäisten  ja  Box-Cox  muunnoksen parametreilla  A 1  =  Oja  A 2  =  0,1  
muunnettujen IRI-arvojen kvantaali-kvantaa/i -kuvaajat esimerkkikohteessa  (Vt  1,  tosa  26,  aet  
0-1000).  

Sopivat  muunnoksessa  käytettävien  parametrien  arvot voidaan hakea arvioi- 
maila  muunnoksen  hyvyyttä  kvantaali-kvantaali  -kuvaajan perusteella visuaa-
lisesti, kuten tässä esimerkissä  on  tehty.  Kvantaali-kvantaali  -kuvaajan 

 esittämistapa  voi vaihdella, esimerkiksi siten, että vaaka -akselilla  esitetään 
havaitut arvot  ja  pystyakselilla odotusarvot.  Tulkintojen suunnat muuttuvat täl-
löin vastaavasti. Molemmilla  akseleilla  voidaan esittää joko alkuperäiset  tai 

 normalisoidut  arvot.  

Muunnoksessa  käytettävien  parametrien  arvoja valittaessa  on  huomattava, että 
 koko  tarkasteltavalle havaintojoukolle  käytetään lopulta yksiä  parametrien  ar-

voja. Luvussa  5.4 on  kuvattu tien jakamista  homogeenisiin osuuksiin.  Siinä 
käytetään mieluiten  muunnettuja kuntomuuttujan  arvoja.  Muunnoksessa  käy-
tettävät  parametrit  ovat kuitenkin periaatteessa erilaiset eri  homogeenisilla 
osuuksilla. Muunnosta  varten siis tarvitaan  jako  homogeenisiin osuuksiin,  jota 

 varten taas tarvitaan sopiva muunnos. Eräs käytännöllinen lähestymistapa 
ongelmaan  on,  että ensiksi  määritetään muunnoksessa  käytettävät  parametrit 

 koko  havaintojoukosta  tai  sen  osasta  ja  tehdään  jako  homogeenisiin osuuksiin. 
 Lopuksi tarkistetaan  kuntomuuttujien muunnettujen  arvojen  normaalisuus  kul-

lakin  homogeenisella  osuudella  ja  merkitään  normaalijakaumasta  selkeästi 
poikkeavat osuudet  jatkotarkastelua  varten.  

5.4  Jako  homogeenisiin osuuksiin  

5.4.1  Jako  homogeenisiin osuuksiin mitattujen kuntotietojen 
 perusteella 

Sopivan  muunnoksen löydyttyä  tarkasteltava  tie- tai  katujoukko  jaetaan 
 homogeenisiin osuuksiin mitattujen kuntotietojen  ja  muiden ominaisuuksien 

perusteella.  Jako  homogeenisiin osuuksiin mitattujen kuntotietojen  perusteel-
la voidaan tehdä usealla eri tavalla, joista tässä tutkimuksessa käytetään  Bayes-
päättelyyn  perustuvaa  aigoritmia  (Thomas 2004).  Liitteenä  4 on  työpaperi,  jos-
sa tätä menetelmää  on  sovellettu ruotsalaisella  RST-autolla Suomessa  mitattuun 
IRI-  ja  ura-aineistoon, jossa  on  käytetty  5  metrin  tulostusväliä.  Seuraavassa 
menetelmää esitellään käyttäen yhtä myös liitteenä olevassa raportissa esitet-
tyä  esimerkkikohdetta.  Luvussa  5.4.2  esitetään miten lopullinen  jako homo

-geenisiin osuuksiin  tehdään.  Homogeenisia  osuuksia käytetään toimenpide- 
ohjelman kohde-ehdokkaiden etsintään jäljempänä luvussa  5.7  esitetyllä  ta-
valla. Luvussa  5.8.2  käsitellään  ylläpitotoimenpiteiden  suunnittelua kullekin 

 homogeeniselle  osuudelle.  
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Bayes-päättelyyn  perustuva menetelmä  on  kuvattu yksityiskohtaisesti esimer-
kiksi lähteessä  Thomas (2004).  Menetelmässä kuntomuuttujan mittaussarja 
kuvataan ensimmäisen kertaluvun autoregressiivisenä prosessina (kts. edellä 
luku  5.3  ja  yhtälö  1).  Yhden  tai  useamman ARi-prosessin parametrin muutos 
osoittaa homogeenisen osuuden muutoskohdan. Niinpä tällä menettelyllä voi-
daan havaita muutokset sekä kuntomuuttujan keskiarvossa, vaihtelussa että 
mittaussarjan autokorrelaatiossa. Bayes-päättelyä käytetään kandessa vaihees-
sa: Ensiksi määritetään todennäköisyys sille, että mittaussarjassa  on  muutos- 
kohta jossakin vaihtoehtona sille, ettei muutoskohtaa ole missään kohden 
mittaussarjaa. Toisessa vaiheessa kullekin mittauspisteelle määritetään eh-
dollinen todennäköisyys sille, että muutoskohta  on  juuri tarkasteltavassa pis-
teessä ehdolla että muutoskohta ylipäänsä  on  olemassa. 

Kuten liitteen  4  esimerkeistä voidaan havaita, tämä lähestymistapa ei edellytä 
sitä, että mittaussarjassa  on  muutoskohta.  Toisaalta, sellaisenaan menettel-
yllä  on  löydettävissä mittaussarjasta enintään yksi muutoskohta. Heuristista 
algoritmia käyttäen mittaussarjasta etsitään niin monta muutoskohtaa kuin sii-
nä ARi-prosessin kuvaamana  on.  Algoritmin käyttämiseksi  on  päätettävä kol-
me parametria: Ensiksi valitaan haluttu määrä havaintoja kerrallaan tarkastelu- 
ikkunaan, josta mandollisia muutoskohtia etsitään. Tarkasteluikkunaa siirre-
tään mittaussarjaa pitkin eteenpäin siten, että kaksi peräkkäistä tarkastelu- 
ikkunaa ovat osittain päällekkäisiä. Näin varmistetaan, että tarkasteluikkunan 
alussa  ja  lopussa olevat mandolliset muutoskohdat löytyvät. Kolmantena teki-
jänä  on  päätettävä  raja -arvo,  jota  suurempi todennäköisyys muutoskohdan 
esiintymiselle katsotaan merkittäväksi. 

Kuvassa  14 on  esitetty esimerkkikohde, joka  on  jaettu homogeenisiin osuuksiin 
Bayes-päättelyyn perustuvalla menettelyllä.  Kuva  on  sama kuin liitteen  4  kuva 

 6.  Pystysuuntaisilla katkoviivoilla  on  osoitettu  jako  seitsemään homogeeniseen 
osuuteen. Ylimmässä kuvassa  on  esitetty  Box-Cox  -muunnoksella (kts.  edellä 
luku  5.3)  parametrien  arvoja  X  =  0  ja  X 2  =  0,1  käyttäen muunnettu mittaus- 
sarja, jossa  on  tuhat  havaintoa viiden metrin välein, yhteensä viisi kilometriä 
tien  10  tieosan  2  alusta lukien. Keskimmäisessä kuvaajassa  on  esitetty kunto- 
muuttujan muunnettujen arvojen mediaani  ja  90%  prosenttipiste  kullakin  homo

-geenisella  osuudella sekä alimmassa kuvaajassa kullekin homogeeniselle 
osuudelle kuntomuuttujan muunnetuille arvoille laskettu regressiosuora. 
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Kuva  14. (Liitteen 4  kuva  6.)  Esimerkki Bayes-päättelyyn perustuvan menetelmän käytöstä 
tien jakamiseksi homogeenislin osuuksiin lRl-mittausten perusteella.  Tie 10,  tosa  2, paalu 0-
5000  metriä. 

Kuvasta  14  voidaan huomata, että Bayes-päättelyyn perustuvalla menetelmäl-
lä löydetään suhteellisen lyhyitä jaksoja, joissa muuttujan vaihtelu  on  pienem-
pää kuin viereisillä osuuksilla (mittauspisteet  212.228  ja  477.507).  Menetel-
mä toimii hyvin, kun kuntomuuttujan (IRI  tai  urasyvyys) tulostusväli  on  viisi 
metriä. Tästä syystä mittaussarjojen keskiarvoistaminen pidemmälle  matkalle 

 (esim.  100  metriä) tulisi tehdä vasta, kun  jako  homogeenisiin osuuksiin  on 
 tehty. Muuten hukataan tietoa, joka  on  hyödyllistä muutoskohtien määrit-

tämisessä. Kokemukseen perustuva suositus  on,  että tulostuspituus  on  enin-
tään  20  metriä. Muita tässä yhteydessä esiin nousevia näkökohtia ovat  mm. 

 seuraavat: 

•  Mikäli tien käyttäjien kustannukset lasketaan kuntomuuttujien perusteel-
la käyttäen epälineaarista funktiota, tulokset ovat jonkin verran erilaisia 
riippuen siitä, lasketaanko  ensin  kuntomuuttujan  keskiarvo  jota  käyttäen 
tien käyttäjien kustannukset lasketaan vai lasketaanko  ensin  tien käyttä-
jien kustannukset lyhyemmille osuuksille  ja  sitten keskiarvoistetaan ne. 

•  Jakoa homogeenisiin osuuksiin voidaan käyttää tien kunnon monitorointiin 
vertaamalla uudempien mittausten perusteella tehtyä jakoa aiempina vuo-
sina tehtyjen mittausten perusteella tehtyyn jakoon. Tarkkojen muutos- 
kohtien avulla voidaan myös tarkistaa mittausten pituussuuntainen kohdis-
tuvuus. 

•  Eräs ylläpidon tarkoitus  on  tehdä  tie tai  katu palvelutasoltaan  ja  käyttö- 
iältään mandollisimman homogeeniseksi. 
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5.4.2  Lopullinen  jako homogeenisiin osuuksiin  

Lopullinen  jako  homogeenisiin osuuksiin  tehdään perustuen paitsi mitattuun 
kuntoon, myös pohjamaahan, tien rakenteeseen  ja  toimenpidehistoriaan  sekä 
liikennemäärään. Tätä  on  havainnollistettu  kuvassa  15.  Eri käytettävien kri-
teerien mukaan muodostuvat jaot yhdistetään siten, että homogeenisen osuu-
den muutoskohta  on  aina kun jonkin kriteerin mukaan  on  homogeenisen  osuu-
den muutoskohta. 

Kuvan  15  esimerkki  on  luonnollisesti  vain  periaatekuva.  Todellisessa kohtees-
sa esimerkiksi eri kriteerien mukaan tarkasteltuna lähekkäin sijaitsevat  homo-
geenisen  osuuden muutoskohdat tuskin asettuvat tarkalleen samoille kohdille. 
Mikäli kanden  tai  useamman kriteerin mukainen muutoskohta  on  hyvin lähellä 
toisiaan, selvitetään voidaanko nämä yhdistää yhdeksi muutoskohdaksi.  Homo

-geenisten  osuuksien muutoskohtia  on  arvioitava  mm.  näin muodostuvien osuuk-
sien määrän  ja  pituuden perusteella. Mikäli peräkkäisillä osuuksilla ei ole mer-
kittävää eroa jatkoanalyysissä käytettävien tietojen osalta, ne voidaan yhdis-
tää yhdeksi osuudeksi. Lisäkriteerinä homogeeniselle osuudelle voidaan myös 
käyttää osuuden minimipituutta. 

Kunto  
(1 tai  useampi  muuttuja)  

Pohja maa 

Rakenne  

Toimenpidehistoria 

Liikennemäärä  

Lopullinen  jako 

Kuva  15. Tien tai  kadun  jakaminen  homogeenisiin osuuksiin mitattujen kuntotietojen, 
pohjamaan,  tien rakenteen  ja  toimenpidehistorian  sekä  Iiikennemäärän  perusteella. 

Kun  jako  homogeenisiin osuuksiin  on  tehty, kuntomuuttujien alkuperäiset ar-
vot palautetaan muunnetuista arvoista seuraavasti (vrt, edellä yhtälö  2):  

= { 

XJ 	?h14  ?ft'ttU 
+  1  -  X 2 ,  kun 	^  0 	

(4)  
-  X2  kun  X1  =  0  

Kullekin homogeeniselle osuudelle talletetaan strategisessa päätöksenteossa 
käytettävän, luvussa  5.6.2  esitetyn kuntoluokituksen määrittämistä varten kaik-
kien kuntomuuttujien mediaani  ja  90 %-piste,  eli arvo,  jota  parempia  on 90% 

 homogeenisen  osuuden arvoista. Lisäksi talletetaan homogeenisen osuuden 
pituus sekä yksityiskohtaiset mittaustiedot kuntoluokituksen laskentaaja ylläpito- 
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toimenpiteiden suunnittelua varten.  Kuntotietojen  esittämistä sekä yksityiskoh-
taisten,  mm. ylläpitotoimenpiteiden  suunnittelussa tarvittavien tietojen  tallet-
tamista  käsitellään seuraavassa luvussa.  

5.5 	Kuntotiedon  esittäminen  ja  tiedon varastointi  

5.5.1  Kuntotiedon  esittäminen 

Mittaustuloksista laskettavien  muuttujien  laskentaväli  vaikuttaa muuttujien vaih-
telun suuruuteen.  Muuttujilla.  kuten  RI,  joille  peräkkäisten  osuuksien keski-
määräinen arvo voidaan laskea suoraan muuttujien  keskiarvona kyseisiltä 
osuuksilta,  keskiarvo ei luonnollisesti muutu  laskentavälin  muuttuessa. Mikäli 
esimerkiksi  5 km tiejakson  tasaisuus lasketaan  100  metrin arvojen  keskiarvona 

 tai 20  metrin arvojen  keskiarvona,  nämä  keskiarvot  ovat samat. Mitä lyhyempi 
 laskentaväli  on,  sitä suurempaa  IRI -arvon vaihtelu kuitenkin  on.  Tätä  on 

havainnollistettu  kuvassa  16. Aineistona on  käytetty  14  kohdetta, joiden pituus 
vaihtelee välillä  3,8 - 7,3 km.  Jokaiselle  kohteelle  on  laskettu  IRI:n  keskiarvo  ja 
variaatiokerroin  5  metrin,  20  metrin  ja  100  metrin välein  lasketuista IRI -arvoista. 

 Variaatiokerroin  (CV = coefficient of variation)  kuvaa muuttujan vaihtelua koh-
teessa  ja  se  lasketaan  keskihajonnan (khaj)  ja  keskiarvon  (ka)  perusteella seu-
raavasti:  

CV  = 10O%*, 	 (5) 
ka  

160 % 

140 % 

120 % 

100% 

0% 
0 	20 	40 	60 	80 	100 

iRi:n iaskentaväii  Em]  

Kuva  16.  jR/n Iaskentavä/in  vaikutus variaatiokertoimeen (=  100%  *[keskihajonta/keskia, vo]) 
 Esimerkkinä  14  kobdetta.  

Kuvassa  16  kukin  viivoilla  yhdistetty kolmen pisteen joukko edustaa yhtä  14 
 kohteesta. Vaaka-akselilla  on lRl:n laskentaväli,  jonka vaikutusta  IRI:n 

variaatiokertoimeen  kuvataan. Mitä lyhyempi  IRI:n laskentaväli  on,  sitä suu-
rempaa vaihtelu  on.  Tähän  on  syynä  se,  että käytettäessä lyhyttä  laskentaväliä 

 yksittäiset epätasaisuudet vaikuttavat tulokseen enemmän kuin käytettäessä 
pitkää  laskentaväliä. 
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Mitä laskenta-  ja tallennusväliä kuntomuuttujien  arvojen määrittämisessä sit-
ten tulisi käyttää? Yksi mandollisuus  on  käyttää kiinteätä jakson pituutta, kuten 
esimerkiksi Tiehallinnon kuntorekisterissä tehdään. Siinä kaikki tiestöä koske-
vat tiedot talletetaan  100  metrin osuuksille.  Strategisen  päätöksenteon tasolla 
kuntojakaumat lasketaan  100  metrin arvojen perusteella. Päällystysohjelmaa 
tehtäessä  100-metriset  yhdistetään pidemmiksi kohteiksi tiettyjä päättely - 
sääntöjä käyttäen. 

Tässä tutkimuksessa suositellaan, että uutta kuntotietojen varastointijärjes-
telmää luotaessa kuntotiedot talletetaan lyhyissä, esimerkiksi  5 tai 20  metrin 
jaksoissa. Kuntotietoa käytettäessä  tie tai  katu jaetaan homogeenisiin osuuksiin 
edellä luvussa  5.4  kuvatulla tavalla. Kullekin homogeeniselle osuudelle tallete-
taan osuuden pituus, kuntomuuttujien mediaani  ja  90 %-piste,  eli arvo,  jota 

 parempia  on 90% homogeenisen  osuuden arvoista. Lisäksi talletetaan yksi-
tyiskohtaiset mittaustiedot kuntoluokituksen laskentaa  ja ylläpitotoimenpiteiden 

 suunnittelua varten. 

Kuvattaessa kokonaisen  tie- tai katuverkon kuntotilaa  strategisen  päätöksen-
teon tarpeita varten kuntotieto suositellaan esitettäväksi kuvan  17  tapaan 
jakaumina. Kuvassa  on mitattujen  arvojen jakauman lisäksi merkitty rajat, joi-
den perusteella  on määritetty  luokkiin Hyvä, Tyydyttävä  ja  Huono kuuluvien 
teiden osuus. Nämä rajat  on  esitetty  vain esimerkinomaisesti,  eivätkä ne edusta 
käsitystä millekään  tie- tai katuluokalle asetettavista raja -arvoista.  

350  

300 
	Hyvä 
	

Tyydyttävä 
	

Huono  

250 

200 	-  
E 

150 

100 1 
50 

0  =  
0,4 	0,8 	1,2 I 1,6 

	 4  
IRI  

Kuva  17.  Kuntotiedon  esittäminen  jakaumana.  Esimerkkinä  jR!.  

5.5.2  Tiedon varastointi  

Tarvittavan kuntotiedon määrittelee tien-  tai kadunpitäjä. On  suositeltavaa, että 
kuntotiedon mittaamisesta, muuttujien laskennasta  ja  tiedon varastoinnista 
vastaa yksi toteuttaja, joka voi olla usean toimijan yhteenliittymä. Joka tapauk-
sessa kuntotiedon hankintaketju  on  parhaiten hallinnassa, kun  se  hoidetaan 
kokonaisuutena. 
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Yleistiedot  ja kuntotiedot  voidaan tallettaa yhteen  ja  samaan  tietojärjestelmään 
 tai  erikseen. Yhden järjestelmän etuna  on erityyppisten  tietojen  yhteensopivuus. 

 Esimerkiksi  kuntotiedot  hankitaan samoille  osuuksille  kuin  yleistiedot.  Pieneh-
kö määrä virheitä, puutteita  ja ristiriitaisuuksia  järjestelmien  sisältämissä  kun-
to-ja yleistiedoissa  on  lähes väistämätöntä. Virheet  on  kuitenkin helpompi jäljit-
tää kun tiedot ovat samassa järjestelmässä. Haittapuolena  on  uuden järjestel-
män suuret  käynnistämiskustannukset,  mikäli sellaista ei  jo  ole käytettävissä. 

Mikäli tien-  tai kadunpitäjällä  ei  jo  ole toimivaa rekisteriä  yleistiedoille,  tie- tai 
katuverkon ominaisuustiedot  voidaan hakea esimerkiksi  Digiroadin  tieto- 
kannoista  ja  yhdistää niihin  kuntotiedot. Digiroad  sisältää sekä teiden  ja  katu-
jen  geometrian  että tärkeimmät  ominaisuustiedot,  mutta  se  ei sinänsä tarjoa 
mandollisuutta  kuntotietojen tallennukseen. Digiroadin  käytön etuna  on,  että 
tällöin  kuntotiedot  on  tarvittaessa yhdistettävissä muihin  ominaisuustietoihin, 

 esimerkiksi  kuljetusreittien  suunnittelussa, kun  tietolajien määritykset  ovat 
 yhteensopivat (Digiroad  2005).  

Päätöksenteossa tyypillinen  aikayksikkö  on  yksi vuosi.  Kuntotiedot  muuttuvat 
vähitellen vuosittain, kun  sen  sijaan  tie- tai katuverkon  yleiset  ominaisuustiedot 
(yleistiedot)  muuttuvat harvemmin  ja hyppäyksittäin  esimerkiksi  osoitemuutosten 

 myötä  tai luokitusten  muuttuessa.  Mitatun kuntotiedon  lisäksi  on talletettava 
 mittauksen päivämäärä. Näin voidaan myöhemmin arvioida esimerkiksi mittaus- 

vuodenajan vaikutusta  mitattuun kuntotietoon.  

Monissa kunnissa ei ole käytössä minkäänlaista  katurekisteriä.  1990-luvulla 
joissakin kunnissa otettiin käyttöön  Katupoika-järjestelmä, joka ei kuitenkaan 
saanut taakseen laajaa  käyttäjäkuntaa.  I nternet-haun  perusteella  katurekisteri 

 on  käytössä ainakin Helsingissä  (Katurekisteri Kare/Keypro  Oy)  ja  Tampereel-
la.  Tampereen katurekisterin  tiedot ovat vapaasti  haettavissa  kaupungin  internet-
sivuilla, jotka sisältävät  kuntotiedoista  tasaisuuden  ja kuluneisuuden (Tampe-
reen  kaupunki  2005).  Muuttujien  määrittelyjä, mittaustapaa  tai  niiden  asteikkoa 

 (1-10)  ei kuitenkaan ole selitetty tarkemmin.  

Tiehallinnossa  suunnitellaan  tietovaraston käyttöönottoa,  johon talletetaan kaikki 
tehdyt  kuntomittaukset GPS-paikannukseen perustuvine sijaintitietoineen.  Tieto- 
varastoon voidaan myös tallettaa kohteen  videokuva.  Yksityiskohtaiset kunto- 
tiedot  ylläpitotoimenpiteiden  suunnittelua  ja  mitoitusta varten  on haettavissa 
tietovarastosta  esimerkiksi  RoadDoctor-ohjelmistolla. Strategisessa päätöksen-
teossa  ja ylläpitotoimenpiteiden ohjelmoinnissa  tarvittava  kuntotieto  voidaan 
hakea  tietovarastosta  ja  tallettaa erilliseen  tietokantaan,  joka sisältää  vain 
yleistettyä kuntotietoa (homogeenisten  osuuksien  sijaintitiedot  sekä niitä edus-
tavat  kuntomuuttujien  arvot)  ja jota päivitetään tietovarastosta  tarvittaessa.  

5.6.  Rahoitustarpeiden perustelu  ja  strateginen ohjaus 

 5.6.1  Määritelmiä 

Rahoitustarpeiden perustelu tarkoittaa  Tiehallinnon  tapauksessa  tulosneuvot-
teluja  Liikenne-  ja viestintäministeriön  kanssa  ja  kuntien tapauksessa teknisen 
toimen esityksiä kunnan talousarvioon. Rahoitustarpeiden  perustelussa  voi-
daan käyttää  ja  käytetäänkin paitsi suoranaisesti tiestön kuntoon liittyviä, myös 
muita tekijöitä, esimerkiksi keskimääräistä  päällystyskiertoa.  Rahoitustarpei-
den perustelu  on  läheisessä yhteydessä strategiseen ohjaukseen, jossa  



64 	 Kuntotiedon  käyttö  tie-  ja  katuverkon  ylläpidon päätöksenteossa  
KUNTOTIEDON  KÄYTTÖ PAATÖKSENTEOSSA 

määritetään  tien-  ja kadunpidon  tavoitteet  ja  niiden saavuttamiseksi tarvittavat 
resurssit. Rahoitustarpeiden perustelu  on  näin tarpeiden  ja  eri päätösvaihto-
ehtojen arvioitujen vaikutusten viestintää päättäjille. 

Strategisella ohjauksella tarkoitetaan asetettuun tavoitteeseen pääsemiseksi 
tarvittavan rahoitustason määrittämistä sekä rahanjakoa  tie- tai katuverkon  eri 
osille budjettirajoitteen vallitessa siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan 
mandollisimman hyvin. Strateginen ohjaus tarkoittaa käytännössä ylläpitäjän 
pitkän (PTS)  ja  keskipitkän tähtäimen (KTS) suunnitelmien tekoa hyväksytty-
jen visioiden  ja toimintalinjojen  perusteella.  Strategisen  ohjauksen tulokset toi-
mivat myös rahoitustarpeiden perusteluna. Strateginen ohjaus  on  tien-  tai  kadun- 
pitäjän organisaation sisäinen prosessi, kun taas rahoitustarpeiden perustelu 

 on  ensisijaisesti kommunikaatiota ylemmän tason päättäjien, kuten ministeri-
öiden, eduskunnan  ja  kun nanhallituksen  ja  -valtuuston kanssa. 

Koska rahoitustarpeiden perustelussa  ja  strategisessa ohjauksessa tarvittavat 
kuntotiedot ovat hyvin pitkälle samanlaiset, ne käsitellään yhdessä. Kunto-
mittaustuloksista koottavia kuntomu uttujien vuosittaisia kertymätietoja voidaan 
käyttää määrärahan jakoperusteena. Tiedot esitetään tiivistettynä muutamaan 
keskeiseen tekijään. Rahoituksen perusteena voidaan käyttää esimerkiksi tei-
den  tai  katujen kunnon kehittymistä viimeisimmän viiden vuoden aikana. 
Seurattavista kuntomu uttujista voidaan tarkastella keskiarvojen muuttumista 

 tai  jonkin tietyn  raja-arvon ylittävien teiden  tai  katujen osuuksien muutoksia. 
Nämä kuvaajat kannattaa esittää esimerkiksi pylväskaaviona useamman vuo-
den ajalta.  

Tien tai  kadun kirjanpitoarvo määritetään usein taseeseen. Kuntomittaukset 
voivat olla eräs lähestymistapa teiden  ja  katujen nykyarvon  (tai uushankinta

-arvon) määrittämiseen. Mikäli  tie- tai katuverkon  kunto heikkenee niin vastaa-
vasti  sen  arvo laskee. Tällä menettelyllä voidaan konkreettisesti esittää  tie- tai 
katuverkon  nykytila  ja  tarvittava rahoitus. 

Kuntotiedon  käyttö määrärahan jakoperusteena  on  ensimmäinen  askel  katu-
jen kuntotiedon käyttöönotossa kunnissa. Katujen arvottamisella kunto- 
mittauksen keinoin voidaan mandollisesti ratkaista ongelma, että uuden ra-
kentamisen mielletään ylläpitoa tärkeämmäksi. Uudet investoinnit  ja  sitä myö-
ten investointirahat ovat yleensä kiinnostuksen kohteena. Tavalliseen kunnos-
tukseen käytetyllä rahalla  on  hyvä hyötysuhde. Toisaalta investoinnit myös syn-
nyttävät tulevaisuudessa ylläpitotarpeen, mihin ei läheskään aina tietoisesti 
varauduta. 
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5.6.2  Kuntoluokitus  

Kuten edellä todettiin,  tie- tai katuverkon  ylläpitoa koskevassa strategisessa 
päätöksenteossa tarkasteltavan verkon kunto  on  esitettävä  tiivistetyssä  muo-
dossa. Esimerkiksi  Tiehallinto  käyttää  tienpidon  ohjauksessa tien kunnon ku-
vaamiseen neljää  kuntomuuttujaa:  tasaisuus,  urasyvyys, vauriosumma  ja 
kantavuusaste,  jotka perustuvat  1980-luvulla tiestön ylläpidon hallinta- 
järjestelmää perustettaessa tehtyyn  kuntomuuttujien faktorianalyysiin 2 .  Eri 
maissa  on  käytössä useita erilaisia  indeksejä,  jotka kuvaavat tien  yleiskuntoa. 

 Esimerkkeinä mainittakoon Pohjois-Amerikassa käytettävät  Pavement 
Condition Index (PCI)  ja  Present Serviceability Index (PSI)  sekä saksan

-kielisessä  Keski-Euroopassa käytettävä  viisiportainen kuntoluokitus.  Hyväkun-
toisen tien  PCI -arvo  on 100,  ja  erilaisten vaurioiden määrä  ja  vakavuus pie-
nentävät  PCI:n  arvoa.  Minimiarvo  on 0 (Haas et al. 1994, FAA 1982, Shahin & 
Walter 1990). PSI  kuvastaa tien käyttäjän  kokemaa  tien kuntoa asteikolla  5 

 (paras) ...  0  (huonoin).  Se  voidaan laskea  kuntomuuttujieri mitatuista  arvoista 
 regressioyhtälöiden  avulla  (AASHO  1962, Hudson et al. 1997). Saksankielisessä 

 Keski-Euroopassa käytettävä  kuntoluokitus  perustuu  kuntomuuttujien mitattuihin 
 arvoihin, jotka muutetaan  asteikolle  1  (paras) ...  5  (huonoin). Lopullinen kunto- 

arvo lasketaan eri  kuntomuuttujien painotettuna summana (kts. esim. Elchlepp 
&  Heller 2004).  

Suomessa tien  yleiskuntoa  kuvaavia  indeksejä  ei tähän mennessä ole juuri-
kaan käytetty.  Tiehallinnon Väyläomaisuuden  hallinnan (VOH)  -tutkimusohjel-
massa  on  tehty ehdotus  tieomaisuuden  kunnon yhtenäiseksi palvelutaso

-luokitukseksi.  Raportissa  (Tiehallinto  2004c)  ehdotetaan  viisiportaista  kunto
-luokitusta asteikollaA(paras) ...  E (huonoin). 3  Ehdotuksessa  väyläomaisuuden 

palvelutasoa  tarkastellaan yhteiskunnan  ja  tien käyttäjien näkökulmasta sekä 
teknisestä näkökulmasta. Ehdotetun  luokituksen  luokkien kuvaus  on  sanaili

-nen. Kuntoluokkien  määrittäminen  väyläverkon  eri osille  on VOH -tutkimusoh-
jelmassa tätä kirjoitettaessa työn  aila  olevan  jatkoprojektin  tehtävä. 

Tässä tutkimuksessa  on  kehitetty tien  mitattujen kuntotietojen faktorianalyysiin 
 perustuva  kuntoarvo,  joka voidaan muuttaa mille tahansa  halutulie asteikolle. 

 Liitteenä  5 on  käsikirjoitus, jonka sisältö  on  kuvattu lyhyesti seuraavassa.  

Faktorianalyysissä  suuresta joukosta  havaittuja  muuttujia  määritetään  alkupe-
räisiä muuttujia pienempi määrä  faktoreita.  Niiden ajatellaan kuvaavan tarkas-
teltavan kohteen yleisempiä ominaisuuksia, joita ei suoraan voida mitata. Kul-
lakin  mitatulla muuttujalla  on  faktorilataus  yhdelle  tai  useammalle  faktorille. 

 Alkuperäisistä muuttujista voidaan laskea  faktorien  arvot,  ns. faktoripisteet,  
joita voidaan käyttää uusina muuttujina  jatkoanalyysissä  (Kuva  18). 

2  Alkuperäistä viitettä ei  etsinnöistä  huolimatta ole löytynyt.  
Kuntoluokitus  on  sittemmin  Tiehallinnossa  päätetty muuttaa  asteikolle  5  (paras)  ..  1  (huonoin).  
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Faktori  1 	 ( 	Faktori  2  

Faktori -
lataukset 

Muuttuja  1 	Muuttuja  2 	Muuttuja  3  

Faktori  1 	) 	 Faktori  2  

________________ 	tori- 
pisteet  

Muuttuja  1 	[Muuttui  

Kuva  18. Faktorianalyysin  periaate  

Faktorianalyysi  soveltuu sellaisen monimuuttuja-aineiston käsittelyyn, jossa 
muuttujat korreloivat keskenään. Analyysin avulla pyritään tyypillisesti löytä-
mään alkuperäisiä muuttujia pienempi määrä faktoreita, jotka puolestaan ovat 
määritelmän mukaan toisistaan riippumattomia.  Rotatoimalla muodostettuja 
faktoreita pyritään muodostamaan faktorirakenne, jossa kukin alkuperäisistä 
muuttujista latautuu  vain  yhdelle faktorille. Samalla pyritään siihen, että kulle-
kin faktorille latautuvien muuttujien perusteella  faktori  voidaan nimetä esimer-
kiksi tasaisuusfaktoriksi  tai  tien rakenteellista kestävyyttä kuvaavaksi faktoriksi.  

Ensin  aineistosta haettiin tällä tavalla faktoreita, joilla  on  mielekäs tulkinta. 
Muodostetut  faktorit  olivat hyvin selkeitä siten, että kukin muuttuja myös latautui 
muutamaa poikkeusta lukuunottamatta  vain  yhdelle faktorille. Lopullinen ana-
lyysi tehtiin siten, että aineistosta muodostettiin kukin  faktori  yksi kerrallaan 
ottaen analyysiin mukaan  vain tarkasteltavaan faktoriin  kuuluvat muuttujat. 
Tällöin  faktorit  myös ovat keskenään korreloituneita. 

Faktorianalyysin  periaatteita  ja  siinä käytettäviä matemaattisia menetelmiä  on 
 kuvattu tarkemmin  mm. lähteissä (Hair et al. 1998, Cureton & D'Agostino 1983). 

Faktorianalyysiä  tiestön kuntomittausaineistoihin  on  aiemmin soveltanut aina-
kin Kyyrä  (1992),  joka löysi analyysissään seuraavat tiestön kuntoa kuvaavat 

 faktorit: pituussuuntainen  epätasaisuus, poikittainen epätasaisuus,  pinnan  kan-
tavuus, alusrakenteen kantavuus sekä vaurioituminen. 

Tässä tutkimuksessa aineistona käytettiin Tiehallinnon kuntorekisteristä kaik-
kia vuonna  2003  sekä PTM-autolla että pudotuspainolaitteella (PPL) mitattuja 

 100-metrisiä.  Aineistoa oli kaikkiaan  14 416 kpl,  eli noin  1400 km.  Havaitut 
muuttujat  on  lueteltu taulukossa  1.  Muiden kuntomuuttujien, kuten vauriotietojen, 
käyttämistä kuntoarvon laskentaan käsitellään jäljempänä. PTM-autolla 
mitattujen tien pituus-  ja poikkiprofiilia  kuvaavien kuntomuuttujien sekä pudotus-
painolaitteella mitattujen tien  pinnan taipumien  perusteella määritettiin taulu-
kossa  1  luetellut faktoritja niihin kuuluvat muuttujat. Taulukossa  on  lisäksi esi-
tetty kunkin muuttujan faktorilataus. 
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Taulukko  I  Faktorit ja  niihin kuuluvat muuttujat faktorilatauksineen.  

Faktori  Muuttujat  Faktori - 
lataus  

Tien  rakenteen  
kestävyys  

D0_T = lämpötilakorjattu taipuma  
kuormituslevyn  keskellä  

0.860  
_________ 

D20_T = lämpötilakorjattu taipuma 
 200 mm  etäisyydellä  kuormituslevystä 

0.942 
_________ 

__________________________  
D30_T = lämpötilakorjattu taipuma 

 300  mm_etäisyydellä_kuormituslevystä 
0.982  

_________ 
D45_T = lampötilakorjattu taipuma 

 450 mm  etäisyydellä  kuormituslevystä 
0.993 

_________ 
D60_T = lämpötilakorjattu taipuma 

 600 mm  etäisyydellä  kuormituslevystä 
0.982 

_________ 
D90_T = lämpötilakorjattu taipuma 

 900 mm  etäisyydellä  kuormituslevystä 
0.939 

_________ 
D120_T = lämpötilakorjattu taipuma 

 1200 mm  etäisyydellä  kuormituslevystä 
0.883 

_________  

Tien  pituussuuntainen 
 epätasaisuus  International Roughness Index, 	RI 0.972  

RMS 1  0,5-1 m  aallonpituus, oikea  ajoura  0.821  
RMS  1-3 m  aallonpituus, oikea  ajoura  0.944  
RMS  3-10 m  aallonpituus. oikea  ajoura  0.924  
RMS  10-30 m  aallonpituus, oikea  ajoura  0.655 

Poi  kitta  I  nen 
epätasaisuus 2  Urasyvyys  0.957  

Poikittaisen epätasaisuuden keskiarvo  0.930  
Harjanteen korkeus, keskiarvo  0.819  

________________________ Maksimipoikkeaman  keskiarvo  0.708 

I)  RMS  (root mean square)  -aivo kuvaa tien pituusprofiilin keskimääräistä poikkeamaa 
vertailutasosta tietyllä aallonpituusalueella.  
2)  Tien  poikkiproflilia  kuvaa vien muuttujien laskenta  on  kuvattu lütteessä  2.  

Faktorit  osoittavat, että tien  ja  kadun kunnolla  on  selkeät  pitkittäiseen  ja  poikit-
taiseen epätasaisuuteen sekä  pinnan ja  rakenteen ominaisuuksiin liittyvät ulot-
tuvuudet. Koska kullekin  faktorille  merkittävästi  latautuvilla muuttujilla  on  (yhtä 
poikkeusta lukuunottamatta)  likimäärin  yhtä suuret  faktorilataukset, faktoripisteet  

voidaan arvioida suoraan kullekin  faktorille latautuvien  muuttujien  standar
-doitujen  arvojen  keskiarvona  

U 
	

(6)  

missä  n on  faktorlin  j  kuuluvien muuttujien lukumäärä.  Mitatuille kuntomuuttujien 
 arvoille tehtiin ensiksi  logaritmimuunnos,  joka  on  edellä luvussa  5.3  kuvatun 

 Box-Cox  -muunnoksen erikoistapaus muunnoksen määrittävien parametrien 
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arvoilla  X 1  =  0  ja  X2  =  0.  Muunnoksen  käyttö ei ole menetelmän käytän kannal-
ta välttämätöntä. Käytettävien muuttujien jakauman  on  kuitenkin vastattava 
normaalijakaumaa mandollisimman hyvin, koska kuntoarvo lasketaan norma-
lisoitujen faktoripisteiden painotettuna keskiarvona 

Kuntoarvo = 	W1 11, 	 (7)  

missä 	w 	on 	faktorin  j  suhteellinen painokerroin; 	w,  =  1;  
faktorin  j  faktoripiste;  ja  

k 	faktoreiden  lukumäärä. 

Muuttujien standardointi  on  välttämätäntä  eri skaalalla mitattujen kunto- 
muuttujien yhdistämiseksi samaan kuntoarvoon. Muuttujan standardointi tar-
koittaa sitä, että alkuperäiset muuttujan arvot muutetaan sellaisiksi, että niiden 
keskiarvo  on 0  ja  keskihajonta  1.  Standardoidut  arvot  z 1  lasketaan vähentämäl-
lä kustakin havainnosta  x  kaikkien havaintojen keskiarvo  x  ja  jakamalla tämä 
erotus kaikkien havaintojen keskihajonnalla  s: 

z1  = 
 XX 	 (8)  

Kuvan  19  vasemmassa kuvaajassa  on  esitetty faktorianalyysissä käytetylle 
aineistolle lasketun kuntoarvon jakauma. Oikeanpuoleisessa kuvassa kunto- 
arvo  on  jaettu viiteen kuntoluokkaan. Kaikkien tässä analyysissä käytettyjen 
kuntomuuttujien arvon kasvaessa tien kunto heikkenee. Koska kuntoarvot ovat 
sitä suurempia, mitä suurempia mitatut kuntomuuttujan arvot ovat, kuntoarvon 
suureneminen kuvaa tien kunnon heikentymistä. Tässä esitystavassa kunto- 
arvoa ei siis ole pyritty muuttamaan millekään tietylle asteikolle; pikemminkin 

 on  pyritty osoittamaan, miten esimerkiksi viisiportaista luokitusta vastaavien 
kuntoarvojen jakauma voidaan laskea. Tässä esimerkissä kuntoluokan 
leveytenä  on  käytetty kuntoarvon keskihajontaa, joka standardoidussa aineis-
tossa =  1. 

0 
U 

a 
U  

 

2.00 	-1 00 	000 	I 00 	200 

 

-200 	-100 	000 	100 	200  

kuntoarvo 	 kuntoluokka  

Kuva  19.  Vasemmanpuoleisessa kuvassa  on  esitetty kuntoaivon jakauma faktorianalyysiin 
käytetyssä aineistossa  ja  oikeanpuoleisessa  kuvassa sama aineisto jaettuna viiteen 
kuntoluokkaan. Mitä pienempiä vaaka-akselila esitetyt arvot ovat, sitä parempi tien kunto  on. 

 Kuvissa  on  lisäksi esitetty normaalijakaumaa kuvaava käyrä.  
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Kuvan  19  esimerkki  on  laadittu laskemalla  kuntoarvo  kullekin  100  metrin osuu-
delle.  Kuntomuuttujien  normalisointi (yhtälö  8) on  tehty kullekin  kuntomuuttujalle 

 käyttäen kaikkien  100-metristen  logaritmoitujen  arvojen keskiarvoa  ja  keski- 
hajontaa.  Kuntoarvo  voidaan määrittää myös kullekin  homogeeniselle  osuu-
delle.  lien  jakamista  homogeenisiin osuuksiin  on  kuvattu edellä luvussa  5.4. 

 Kuntoarvo  kullekin  homogeeniselle  osuudelle  määritetään  samalla tavoin kuin 
edellä esitetyssä esimerkissä  100-metrisille.  Kunkin  kuntomuuttujan  stan

-dardoinnissa  on  huomioitava, että keskiarvo  ja  varianssi  lasketaan kaikkien 
 tarkasteltavien homogeenisten  osuuksien keskiarvojen  ja  varianssien  paino-

tettu  na keskiarvona (keskihajonta  lasketaan  varianssin neliöjuurena). 

Kuntoarvon laskemiseksi faktoreille  tarvitaan  painokertoimet, kts.  yhtälö  (7). 
 Kuvan  19  esimerkissä kaikkien kolmen  faktorin  painokertoimet  ovat yhtä suu-

ret,  w  =  1/3.  Työn kuluessa  ohjausryhmän  ja  työvaliokunnan jäseniltä kysyttiin 
asiantuntija-arviota eri  faktorien painoarvosta,  joista laskettiin keskiarvo. Siinä 
vaiheessa  faktorien  lukumäärä  ja  sisältö olivat kuitenkin erilaiset kuin tässä 

 esitetyillä faktoreilla.  Lisäksi mitkä tahansa  painokertoimet  edustavat tiettyä 
käsitystä eri tekijöiden  painoarvosta  eivätkä ne ole organisaatiosta riippumat-
tomasti  yksikäsitteisiä.  Koska tämän työn tavoitteena ei ole tuottaa tarkkoja 

 lukuarvoja  minkään tietyn  tie- tai  katuverkon  pitäjän tarpeisiin, menetelmää  on 
 tyydytty havainnollistamaan mandollisimman yksinkertaisesti. Mikäli tien-  tai 
 kadunpitäjä  haluaa soveltaa tässä esitettyä  kuntoluokitusta,  käytettävät paino- 

kertoimet tulee valita siten, että ne heijastavat ylläpidon ohjauksen tavoitteita 
 ja  ne tulee suhteuttaa tien käyttäjien kokemaan tien kuntoon. 

Tässä raportissa esitetty  kuntoarvo  voidaan määrittää  vertailukelpoisena  koko 
 tarkasteltavalle  tie- tai  katuverkolle,  vaikka  yksittäisiltä  teiltä  tai  kaduilta olisi 

kerätty eri määrä erilaisia  kuntomuuttujia.  Kunkin  faktorin  faktoripisteet  laske-
taan siihen  faktorlin  kuuluvien  kuntomuuttujien standardoitujen  arvojen keski- 
arvona, joten  kuntomuuttujien  lisäys  tai  vähennys ei aiheuta mitään muutoksia 

 kuntoarvon  laskennassa.  Sen  sijaan, mikäli jonkin  faktorin  sisältämät muuttu-
jat puuttuvat kokonaan, myös tämän  faktorin  painokerroin nollataan.  Tällöin 
muiden  faktorien painokertoimet  muuttuvat  painokertoimien  suhteessa. Mikäli 

 kuntoluokituksessa  halutaan käyttää muuttujia, jotka eivät ole mukana tässä 
 faktorianalyysissä,  uudella  faktorianalyysillä  tulee tarkistaa uusien muuttujien 

soveltuvuus  kuntoluokitukseen  sekä  se,  mihin  faktoriin  ne  sisällytetään.  

On  huomattava, että  lisättäessä kuntoarvon  laskennassa käytettävien muuttu-
jien lukumäärää erot  tie- tai  katuosuuksien  välillä pienenevät  kuntojakauman 

 vaihtelun pienentyessä. Ilmiö liittyy minkä tahansa suuren  havaintoaineiston 
 tilastolliseen tarkasteluun. Toisaalta liian  vähien  muuttujien käyttäminen ei tuo 

 tie- tai  katuverkon  eri osien kaikkia ominaisuuksia esille  ja  voi johtaa virhe- 
päätelmiin tiestön kunnosta.  Faktorianalyysiä  voidaankin käyttää  tie- tai  katu- 
verkon kunnon  kuvaamiseksi  tarvittavien tärkeimpien muuttujien etsimiseen 

 havaitusta kuntomittausaineistosta.  

Tässä työssä tehdyssä  faktorianalyysissä  kokeiltiin myös  vauriotietojen  käyt-
töä  kuntoarvon  laskennassa.  Tiehallinnon kuntorekisteriin  on  talletettu visuaa-
lisen  vaurioinventoinnin  tulokset  vauriotyypeittäin,  jotka  on  lueteltu edellä lu-
vussa  4.3.1.  Faktorianalyysissä  eri  tyyppisetvauriot  eivät kuitenkaan  latautuneet 

 loogisesti muille  faktoreille,  eivätkä myöskään muodostaneet yhtä  tai  useam-
paa  vauriofaktoria.  Tähän  on  todennäköisesti syynä visuaalisen  inventoinnin 

 tulosten suuri vaihtelu, sekä  se  että  vauriotyyppien luokittelussa  on  eroja eri  
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inventoijien  välillä. Tämä tuli ilmi  mm.  tämän  projektin  esiselvitysvaiheessa  teh-
dyissä  mittaajien  haastatteluissa. Esimerkiksi yksi  inventoija  voi nimittää 

 verkkohalkeamaksi  samaa  vauriota,  jonka toinen luokittelee useaksi pituus
-halkeamaksi.  On  odotettavissa, että automaattisella mittarilla kerätty vaurio- 

tieto  on  yksikäsitteisempää  ja  vaihtelee vähemmän kuin visuaalisella  inven
-toinnilla  kerätty tieto.  On  näin  ollen  myös oletettavissa, että  vauriotietojen sisällyt-

täminen kuntoarvon määritykseen  tulee mandolliseksi, kun automaattisella mit-
tarilla kerättyjä tietoja  on  nykyistä  laajamittaisemmin  saatavilla.  

Tien  mitatusta pituusprofiilista  alle  puolen metrin  aallonpituusalueelta  lasket- 
tavat  RMS-arvot korreloivat hyvin  päällysteen karkeutta  kuvaavien muuttujien 

 (mikro-, makro- ja  megakarkeus)  kanssa.  RMS  (root mean square)  -arvo ku-
vaa tien  pituusprofiilin  keskimääräistä  poikkeamaa vertailutasosta  tietyllä 

 aallonpituusalueella. Päällysteen karkeudella  on  kuitenkin sekä myönteisiä (kit-
ka) että kielteisiä  (vierintävastus,  melu sekä renkaan  ja  auton kuluminen) vai-
kutuksia,  kts.  kuva  5  sekä  (Chavet  et al. 1987).  Tästä syystä tien  pituussuuntaista 

 profiilia kuvaavia,  alle  puolen metrin  aallonpituusalueelta laskettuja RMS-arvo-
ja ei tässä työssä ole käytetty  kuntoarvon  laskentaan. Niiden käyttöä tulee 
kuitenkin tutkia tarkemmin, koska  päällysteen karkeusominaisuudet  vaikutta-
vat tien  käyttäjiin  ja  ympäristöön  ja  ne voidaan määrittää  PIM-mittauksilla.  

5.7  Ylläpitotoimenpiteiden  ohjelmointi  

Päällystysohjelma  on  luettelo toteutettavista  ylläpitotoimenpiteistä  ja  niiden 
kohteista.  Ohjelmoinnilla  tarkoitetaan  päällystysohjelmien  tekoa  1  -  3  vuodek-
si eteenpäin. Seuraavan vuoden  kohdeluettelo  on  tarkin  ja  toimii suoraan han-
kinnan  lähtötietona.  Mandolliset myöhempien vuosien  kohdeluettelot  ovat alus-
tavia  ja  ne  päivitetään  seuraavana vuonna tehtävän uuden analyysin myötä. 
Myös suunnittelijat  ja  urakoitsijat  tarvitsevat  kuntotietoa  ylläpidon  ohjelmoinnissa, 

 mikäli  päällystysohjelmien  teko  sisällytetään  ylläpidon  useampivuotisiin 
alueurakoihin.  Uusia  hankintastrategioita  ja  niiden aiheuttamia muutoksia kä-
sitellään jäljempänä luvussa  5.8.1.  

Ylläpitokohteet  voidaan valita usealla eri tavalla:  

. Kuntomuuttujien ylittäessä  niille asetetut  raja-arvot;  tai  

Toimenpiteiden tuottamien  hyötyjen  taloudelliseen arviointiin perustuen. 

Ensimmäisessä vaihtoehdossa  kohdeluettelon  kärkeen tulevat periaatteessa 
aina huonoimmassa kunnossa olevat kohteet. Tavallaan näin pitääkin tehdä; 
tietä  tai  katua ei saa päästää teknisesti tiettyä rajaa huonompaan kuntoon. 
Jossakin määrin tämä menettely kuvaa  kunnossapidolla saavutettavia hyötyjä, 

 koska käytettävät  raja-arvot yleensä riippuvat esimerkiksi  liikennemäärästä  si-
ten, että vilkkaasti  liikennöidyllä  tiellä  toimenpiderajat  ovat tiukemmat kuin vähä

-liikenteisellä  tiellä. Menettelyn haittapuolena  on  kuitenkin  se,  että  jo  perus-
korjauskunnossa  olevien, yleensä  vähäliikenteisten  teiden  ja  katujen korjaus-
kustannukset eivät enää merkittävästi kasva, vaikka toimenpiteitä  lykätäänkin 

 siksi, kunnes paremmassa kunnossa olevien kohteiden kestävyydestä  on  huo-
lehdittu  ennakoivalla ylläpidolla.  Mikäli keskitytään aina huonoimmassa kun-
nossa olevien teiden  ja  katujen korjaukseen, niitä tulee rappeutumisen myötä 
lisää nopeammin kuin niitä ehditään korjata.  
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Suositeltavaa  on  arvioida ylläpidolla saavutettavia hyötyjä eksplisiittisesti. Täs-
sä luvussa esitellään monitavoiteoptimoinnin käyttöä päällystysohjelman laa-
din-nassa. Tavoitteita voidaan asettaa sekä saavutettavalle kuntotilalle että tien 

 tai  kadun käyttäjien kokemalle hyödylle. 

Tiehallinnossa  ylläpidon ohjelmointi toteutetaan tiepiiritasolla. Vallitsevan käy-
tännön mukaisesti päällystysohjelman muodostaminen aloitetaan kokoamalla 
kuntomittausaineiston perusteella joukko potentiaalisia parantamis-  ja  korjaus- 
hankkeita. Tämän jälkeen  100  metrin tieosuudet yhdistetään PMSPro -ohjel-
miston (TietoEnator  2003)  automaattisten yhdistelysääntöjen  ja  päällystys- 
ohjelman tekijän kokemusperäisen tiedon avulla sopiviksi hanke-ehdokkaiksi. 
Lopullisten hanke-ehdokkaiden lukumäärä  on  tyypillisesti  200 - 1500.  Näistä 
hanke-ehdokkaista valitaan annetun budjetin rajoissa toteutettavat hankkeet. 

Päällystysohjelmaa  valittaessa käytössä  on  useita eri tietoja hanke-ehdokkaista. 
Tärkeimmät valintaan vaikuttavat kriteerit ovat peittoprosentti, toimenpide- 
kustannukset, elinkaarikustannukset, kestoikä  ja ajokustannussäästöt.  Peitto- 
prosentti kuvaa vaurioituneen tien osuutta hanke-ehdokkaan pituudesta. Peitto- 
prosentti voidaan laskea kantavuuden, vaurioiden, tasaisuuden  tai urasyvyyden 

 suhteen  tai  edellä kuvattujen peittoprosenttien unionina. Toimenpidekustannus 
 on  arvio hankkeen toteuttamiskustannuksista. Elinkaarikustannukset koostu-

vat tien korjaukseen  ja  parannukseen liittyvistä investointi-  ja ylläpitokustan-
nuksista,  tien käyttäjälle aiheutuneista kustannuksista sekä tien jäännösarvosta. 
Kestoikä  on  korjaus-ja parannustoimien  odotettavissa oleva kestoikä kyseiselle 
hankkeelle. Ajokustannussäästö kuvaa hankkeen toteuttamisen aikaansaamia 
säästöjä tienkäyttäjälle ensimmäisen vuoden aikana. 

Vallitsevan käytännön mukaisesti päällystysohjelma valitaan pääasiassa yh-
den kriteerin, tyypillisesti peittoprosentin mukaan. Hanke-ehdokkaat järjeste-
tään halutun kriteerin mukaan listaksi suuruusjärjestykseen jonka jälkeen hank-
keita valitaan listalta kunnes  koko  budjetti  on  käytetty. Tämän jälkeen päällystys- 
ohjelman tekijä (päätöksentekijä) muokkaa saatua listaa käytettävissä olevan 
informaation  ja  kokemukseen perustuvan tiedon perusteella lopulliseen muo-
toon. 

Ohjelmoinnin tietotarve  on  varsin  rajallista,  sillä  usean muuttujan yhtäaikainen 
tarkastelu satojen hanke-ehdokkaiden suhteen ilman systemaattista menetel-
mää  on  erittäin hankalaa. Toisaalta, kohde-ehdokkaiden valintamenettelyssä 
korostuu päätöksentekijän intuitio  ja  kokemusperäinen tieto, jolloin voidaan 
ottaa huomioon myös monimutkaisia kuntomuuttujien  ja  saavutetun hyödyn 
välisiä riippuvuussuhteita. Lähestymistavan ongelmana  on,  että valintamenettely 
ei ole välttämättä systemaattinen eikä läpinäkyvä. Tämän vuoksi päällystys- 
ohjelmien vertailu  ja  perustelu voi olla hankalaa. Lisäksi, listalta esimerkiksi 
peittoprosentin mukaan suuruusjärjestyksessä valittu päällystysohjelma ei ole 
välttämättä optimaalinen kyseisen kriteerin suhteen. Voi olla, että hanke-eh-
dokkaista löytyy päällystysohjelma joka käyttää budjetin tehokkaammin hy-
väksi  ja  jolla  on  suurempi kokonaispeittoprosentti kuin  listan  avulla valitulla 
päällystysohjelmalla. Tehokas rahankäyttö minkä tahansa yksittäisen kriteerin 
suhteen edellyttää optimointityökal ujen käyttöä. 

Eräs mandollisuus  on  tukea päällystysohjelman valintaa optimointimalleilla. 
Erityisesti, usean kriteerin samanaikainen tarkastelu voidaan toteuttaa monita-
voitteisella optimoinnilla. Monitavoitteisten ongelmien keskeinen kysymys  on 
arvotasojen  vertailu eri kriteerien välillä: esimerkiksi, kuinka suuri peittoprosentin 
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muutos vastaa  500€ ajokustannussäästöjen alenemaa.  Eri  vaihtoehtoihin  lii-
tetään  kokonaisarvofunktio,  joka yhdistää eri tavoitteiden  tulemat  yhdeksi mit-
tariksi  (luvuksi).  Tämä mittari kuvaa  päätöksentekijän kokemaa  eri vaihtoehto-
jen mielekkyyttä eli  päätöksentekijän preferenssejä.  

Jos päätöksentekijän preferenssit  ovat tiedossa  ja  tavoitteet ovat keskenään 
 preferenssiriippumattomia,  ts. vaihtoehtojen keskinäinen mielekkyys tietyn ta-

voitteen suhteen ei riipu muiden tavoitteiden arvoista  (kts. esim.  French 1988), 
 voidaan  päätösongelma  kuvata  additiivisella MCDA (Multiattribute  Decision 

Analysis)  mallilla  (kts. esim.  Keeney & Raiffa 1976). Additiivisessa  mallissa 
vaihtoehdon  kokonaisarvo  esitetään  painotettuna summana tavoitekohtaisista 

 arvoista. Mallilla  on  useita etuja. Ongelman ratkaisuun voidaan käyttää lineaa-
rista  ohjelmointia,  malli  on  helposti toteutettavissa  ja  malliin voidaan ottaa useita 
eri tavoitteita ilman, että ongelman  koko  tai  ratkaisuun kuluva aika sanottavas-
ti kasvaa. Lisäksi  optimoinnin  tuloksena saadaan tarkka ratkaisu, eli päätöksen- 
tekijän  preferenssien  mukainen optimaalinen  päällystysohjelma.  Ongelmana 

 on,  että  preferenssien,  eli  päätöksentekijän  mieltymysten kuvaaminen  on  vai-
keaa  ja  käytännössä tavoitteiden mielekkyys ei välttämättä ole riippumaton 
muiden tavoitteiden arvoista. 

Teknillisen korkeakoulun  Systeemianalyysin  laboratoriossa  päällystyshank
-keiden valintaan  on  sovellettu  monitavoitteista kombinatorista optimointia, 

 "Multiple Objective Combinatorial Optimization", MOCO  (ks.  esim. Ehrgott & 
Gandibleux  2000, Stummer & Heidenberger 2003). Kombinatorisen optimoinnin 

 tehtävänä  on  valita joukko kiinteitä tavoitteiden  painovektoreita rajoitetuilla  re-
sursseilla. Tuloksena saadaan joukko potentiaalisesti optimaalisia päällystys- 
ohjelmia. Lähestymistavan etuna  on,  että tehtävä voidaan ratkaista ilman, että 
tiedetään  päätöksentekijän  tarkkoja  preferenssejä.  Periaatteessa riittää, että 
tiedetään  päätöksentekijän  mieltymysten suunta kunkin tavoitteen suhteen, 

 so.  suuri  peittoprosentti  on mielekkäämpää  kuin pieni  peittoprosentti,  suuri ajo
-kustannussäästö  on mielekkäämpää  kuin pieni  ajokustannussäästö,  jne. Po-

tentiaalisesti optimaalisten  päällystysohjelmien  joukkoa voidaan pienentää 
 tarkentamalla preferenssi-informaatiota, asettamalla vaatimuksia yksittäisten 

tavoitteiden suhteen  ja ratkaisemalla  ongelma  iteratiivisesti.  Tavoitteet voidaan 
esimerkiksi asettaa  ensin  tärkeysjärjestykseen, minkä jälkeen tavoitteiden pai-
noja  tarkennetaan,  kunnes löydetään optimaalinen  päällystysohjelma. 

Kombinatorinen  optimointi mandollistaa myös yksittäisiä hanke-ehdokkaita 
koskevat analyysit.  Ydinluku  kertoo kuinka suuressa osassa tehtävän potenti-
aalisesti optimaalisia  päällystysohjelmia  tietty hanke-ehdokas  on valittuna. Jos 
ydinluku on  yksi, kuuluu hanke kaikkiin potentiaalisesti  optimaalisiin  päällystys- 
ohjelmiin  ja  siten myös optimaaliseen  päällystysohjelmaan.  Jos ydinluku on 0, 

 voidaan hanke-ehdokas hylätä,  sillä  se  ei kuulu missään tapauksessa opti-
maaliseen  päällystysohjelmaan.  Hankkeet, joiden  ydinluku  on  välillä  (0,1)  kuu-
luvat optimaaliseen  päällystysohjelmaan  vain  tietyllä  päätöksentekijän 
preferensseillä.  Näille hankkeille voidaan tehdä tarkempaa analyysiä esimer-
kiksi  kokemusperäiseen  tietoon perustuen,  tai  vaihtoehtoisten ratkaisujen jouk-
koa voidaan pienentää tavoitteiden painoja  tarkentamalla  tai vaatimustasoja 

 kiristämällä.  

Kombinatorisessa optimointimallissa  on  useita etuja:  1)  mallia voidaan käyttää 
 iteratiivisesti  päätöksenteon tukena  päällystysohjelmaa  rakennettaessa,  2)  malli 

ei vaadi tarkkaa  preferenssi -informaatiota,  3)  mallin  käyttö ei sulje pois 
 kokemusperäisen  tiedon käyttöä  ja  4)  mallin  ratkaisuna saadaan  vain 
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optimaalisesti  budjetin käyttäviä paällystysohjelmia. Kombinatoristen optimointi - 
mallien  haittana  on,  että ne vaativat huomattavasti laskentatehoa. Jotta lasken-
ta-ajat pysyvät mielekkäinä tulee tarkastelu rajata  vain  muutamaan tavoittee-
seen. Toisaalta testiajot (Liesiä  et al. 2004)  osoittavat, että  jo  kolmella tavoitteella 
päästään  varsin  hyviin tuloksiin. Asettamalla tavoitteet ainoastaan tärkeysjärjes-
tykseen  222  hanke-ehdokkaasta  75%  voitiin joko suoraan hylätä  tai  hyväksyä 
ydinluvun perusteella. Kombinatorista optimointimallia käyttämällä voidaan huo-
mattavasti säästää päällystysohjelman tekijän aikaa  ja  tarkastelu voidaan hel-
pommin kohdentaa päätöksenteon kannalta olennaisiin kohteisiin. 

OptimointimaHit  mandollistavat myös teiden kuntoarvon laskentaan ehdotettujen 
faktoreiden (kts. luku  5.6.2)  käyttämisen päätöksenteon tukena päällystys- 
ohjelman valinnassa. Asettamalla kuntomuuttujan  faktorit päällystysohjelman 
tavoitteiksi ja  tavoitteiden painoiksi faktoreiden painot saadaan optimoinnin tu-
loksena päällystysohjelma, joka maksimoi kuntomuuttujalla mitatun hankkei-
den kunnon paraneman. Koska faktoreiden painojen tulee noudattaa ylläpidon 
ohjauksen tavoitteita, voidaan hanketason suunnittelua yhtenäistää sovelta-
maila faktoreiden painoja ohjelmointitasolla. Toisaalta, kuten edellä luvussa 

 5.6.2 on  todettu, painokertoimien määritteleminen faktoreille ei ole yksi- 
käsitteistä. Monitavoiteoptimointia käyttäen voidaan mandollisesti myös rat-
kaista kuntoluokituksessa käytettävät painokertoimet, mikä  on  yksi tapa lisätä 

 strategisen  päätöksenteon  ja  ylläpidon ohjelmoinnin tavoitteiden välistä yhteyttä. 

Nykyiset tien  tai  kadun vauriomittausten tulokset  ja mittaustavat  eivät tue 
vaurioihin perustuvia faktoreita (kts. luku  5.6.2). Vauriotietoja  kuitenkin tarvi-
taan päällystysohjelman valinnassa, etenkin mikäli tien vaurioitumisasteelle 
asetetaan toimivuusvaatimuksia. Vauriotietojen käyttäminen kaikilla päätök-
sentekotasoilla edellyttää automaattisen vauriomittarin käyttöönottoa. 

Edellä  on  esitetty päällystysohjelmien valintaan soveltuvia menetelmiä. Yhteen-
vetona voidaan todeta, että ohjelmoinnin tietotarve rajoittuu lähes poikkeuk-
setta  vain  muutamaan muuttujaan. Teknisesti, additiivisen MCDA  -mallin  avul-
la voidaan tarkastella useita kuntomuuttujia samanaikaisesti. Myös  kombi-
natoriseen optimointiin  voidaan yhdistää tietoja useista kuntomuuttujista esi-
merkiksi faktorimuuttujien avulla. Näistä mandollisuuksista huolimatta päällys-
tysohjelman tekijällä tulee olla selvä näkemys päällystyshankkeiden kokonais-
arvosta kaikkien tavoitteiden suhteen. Ongelman monimutkaisuuden vuoksi 
tavoitteiden lisääminen ei tietyn rajan jälkeen tuo sanottavaa lisäarvoa ohjel-
mointitason analyysiin  ja  tarkastelu  on  mielekästä rajata  vain  muutamaan edellä 
esitettyyn kuntomuuttujaan  tai faktoriin  sekä tekijään, jolla kuvataan ylläpidolla 
saavutettavia hyötyjä, esimerkiksi ajokustan nussäästö. 
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5.8  Ylläpidon hankinta  

5.8.1  Ylläpidon hankintastrategioiden muutokset 

Tiehallinto  on  julkaissut uuden hankintastrategiansa (Tiehallinto  2003b).  Sen 
 mukaan ylläpidon hankinnassa siirrytään nykyistä laajempiin, pitkäkestoisiin 

urakoihin. Ylläpidon hankinnan kehittymisessä  on  nähtävissä kaksi kehityslin-
jaa:  

1. Pääkehityssuuntana  on  siirtyminen pitkäkestoisiin ylläpidon alueurakoihin, 
jotka ovat nykyisiä hoitourakoita laajempia palvelukokonaisuuksia.  

2. Toisena kehityslinjana  on  ylläpidon erillisurakoiden kehittäminen. 

Urakan sisältö laajenee nykyisestä  ja osa  nykyisin erillisurakoina hankittavista 
hoito-  ja ylläpitotöistä  sisältyy jatkossa ylläpidon alueurakoihin. Myös ylläpidon 
erillisurakat kehittyvät kohti monipuolisempia palvelukokonaisuuksia. Urakat 
ovat pääsääntöisesti kokonaishintaisia (kohdekohtainen kokonaishinta)  koko-
naisurakoita,  joihin sisältyy myös suunnittelua. 

Esimerkkinä voi toimia päällysteurakka, johon kuuluu päällystämisen  ja  kevy-
en rakenteen parantamisen suunnittelu, toteutus sekä tiemerkinnät. Osassa 
töissä voidaan siirtyä kuntovastuu-urakoihin, joiden kesto vaihtelee  5  vuodes-
ta  15  vuoteen. 

Hoidon  ja  ylläpidon erillisurakoiden kehittämisessä pyritään siirtymään halvim
-masta hankintahinnasta askeleittain  malleihin, joissa valitaan käyttöikäkustan-

nuksiltaan edullisin tarjous rahoituksen sallimissa rajoissa. Tähän  on  useita 
vaihtoehtoisia toimintatapoja, joiden kehittämistä  ja  testaamista jatketaan. Kun 
toimivuusvaatimukset  ja  niiden mittaaminen hallitaan, voidaan kokeilla pitkää 
kuntovastuu-urakkaa. 

Erillisurakoita  ovat esimerkiksi päällystettyjen teiden ylläpitourakat. Toimivuus- 
vaatimusten käyttöönoton myötä voidaan urakoiden sisältöä laajentaa suun-
nittelun suuntaan ylläpidon rajoitukset huomioon ottaen. Urakoiden kestoa voi-
daan tietyissä töissä kasvattaa, esimerkiksi kolmevuotisiksi. Urakat voivat si-
sältää kohdenippuja useamman tiepiirin alueelta. 

Edelleen yleisin urakkamalli, sekä urakoiden arvossa että lukumäärässä mitat-
tuna,  on toteutusurakka.  Siinä tilaaja määrittää käytettävän päällysteen  massa- 
tyypin  ja materiaalivaatimukset,  käytännössä  kiven  lujuus-  ja muotoarvo

-vaatimukset. Urakoitsija valitsee  kiven ja suhteittaa massan. lilaaja  seuraa 
 massan  koostumusta  ja vilkkaammilla kohteilla  (käytännössä SMA-massoilla) 

 on  lisäksi kulumis- (SRK)  ja deformaatiovaatimus  (creep).  SRK-  ja  creep 
 -kokeet tehdään tuotantomassasta, eli kohteen toteutunutta laatua ei seurata. 

Urakoitsijat  tarvitsevat suunnittelun lähtötietojen lisäksi seurantatietoa omista 
tuotteistansa, erityisesti niiden pitkäaikaiskestävyydestä. Tätä toteutumatietoa 
urakoitsijat hankkivat itse, mutta  on  järkevää hyödyntää esimerkiksi laadun-
valvontatarkoituksiin tehtyjä mittauksia myös kohteiden seurannassa. Uusien 
tuotteiden kestävyyden tutkiminen vaatii ähtötilan  tu ntemista,  eli minkälaisessa 
kunnossa kohde  on  ollut ennen tietyn materiaalin  tai  menetelmän käyttöä. Erityi-
sesti elinkaarimallilla toteutettavissa urakoissa tarvitaan tietoa uusilla  ja  perintei-
sillä materiaaleilla  ja  menetelmillä saavutettava kestoikä  ja  palvelutaso. 
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Myös  kuntasektorilla  suuntaus  on  laajojen  alueurakoiden  käyttöönottoon. 
 Alueurakointi  on  kunnissa toistaiseksi koskenut lähinnä  talvikunnossapitoa  ja 

puhtaanapitoa.  Helsingin kaupungilla  on  ollut  päällystystöistä pilothurakka  vuon-
na  1998  (Pohjoisranta).  

5.8.2  Kuntotieto  suunnittelun lähtötietona 

Suunnittelijat  ja urakoitsijat  tarvitsevat tien  ja  kadun  kuntotietoa  pääasiassa 
 ylläpitotoimenpiteiden  suunnittelun  lähtötietona.  Lisäksi, mikäli toimenpide- 

ohjelmien laatiminen  sisällytetään  ylläpidon  alueurakkaan, urakoitsijatja  suun-
nittelijat tulevat tarvitsemaan  kuntotietoa (mittaustuloksia  ja  kunnon ennuste- 
malleja) luvussa  5.7  kuvatulla tavalla.  

Ylläpitotoimenpiteiden ohjelmointia  varten  tie- tai katuverkko on  jaettu  homo-
geenisiin osuuksiin  esimerkiksi luvussa  5.4 esitetyllä  tavalla. Kullekin 

 homogeeniselle  osuudelle  on  talletettu  kuntomuuttujien keskiarvot,  keski
-hajonnat  ja  90 %-piste  (arvo,  jota  parempia  on 90% homogeenisen  osuuden 

arvoista). Lisäksi  on  talletettu alkuperäiset  mittaustiedot  yksityiskohtaista suun-
nittelua varten. Tätä jakoa  homogeenislin osuuksiin  voidaan käyttää ylläpito- 
toimenpiteiden suunnittelun  ja mitoituksen  lähtökohtana. Toimenpiteiden 

 ohjelmointivaiheessa  kullekin  homogeeniselle  osuudelle  on määritetty 
toimenpidetyyppi.  Tyypiltään samanlaisia toimenpiteitä yhdistävät suuruusluo-
kaltaan samanlaiset kustannukset (sekä toimenpiteen  teettäjälle  että tien käyt-
täjille)  ja  samantapaiset vaikutukset tien kuntoon (kunto  ja sen  kehittyminen 
toimenpiteen jälkeen). Toimenpiteiden suunnittelussa tätä valintaa  tarkennetaan. 
Hankittavat kuntotiedot  tulee miettiä kussakin kohteessa  selvitettävien  ongelma- 
kohtien mukaan. 

Nykyisin  uusissakin urakkamuodoissa kuntotiedot  tulevat  lOO-metrisinä  suo-
raan  kuntorekisteristä.  Suunnittelua varten  1 00-metrisille  esitetty  kuntotieto  on 

 kuitenkin liian karkealla tasolla. Kohteen yksityiskohtaiset  kuntotiedot  tuleekin 
esittää  jatkuvina  tien  pituussuunnassa.  Tien  mitattu  pituusprofiili  esitetään, mi-
käli mandollista,  10 cm  välein. Näin voidaan määrittää yksittäisten  epäta-
saisuuksien  vakavuus  ja  sijainti.  Mitatusta  tien  pinnan proflilista laskettavien 

 tien pituus-ja poikkisuuntaista  epätasaisuutta kuvaavien  kuntomuuttujien,  ku-
ten  IRI  ja urasyvyys, tulostusväli  on 5 tai  enintään  20  metriä.  PTM -autolla 

 mitattavaa sivukaltevuutta  suunnitellaan  sisällytettäväksi Tiehallinnon  urakka- 
vaatimuksiin  ja  mandollisesti  bonusten  määrittämisen perusteeksi. Joissain 
tapauksissa suunnittelun  lähtötiedoksi  voidaan tarvita kevät-  ja syksymittaus 
deformaation ja  kulumisen osuuden selvittämiseksi  kokonaisurautumisesta.  

Automaattisen  vauriomittarin määrityksistä  riippuen  vauriotiedot  voidaan esit-
tää  vauriokarttana  tai vauriotyyppeittäin  luokiteltuna. Ylläpidon strategista oh-
jausta  ja ohjelmointia  varten  vaurioitumisen  aste voidaan esittää esimerkiksi 

 vaurioituneiden ruutujen  (koko  esimerkiksi  20 cm * 20 cm) osuutena (%)  koko 
 tien  pinta-alasta. Toimenpiteiden suunnittelua varten saadaan näin  yleispiirteinen 

 tieto kohteen  vaurioasteesta  sekä mandollisista  ongelmakohdista,  joissa voi-
daan tarvittaessa tehdä tarkempi  vauriokartoitus  kävellen  tai  hitaasti liikkuvas-
ta  ajoneuvosta.  Koska  mm.  valaistus-  ja kosteusolosuhteet  vaikuttavat visuaa-
lisen  inventoinnin  tuloksiin, kaikkien vaurioiden havaitseminen pyritään var-
mistamaan siten, että kartoitus tehdään useasta eri  katselukulmasta.  Toimen

-pidesuunnittelua  varten  on  tärkeää muodostaa  samantyyppisesti vaurioitunei- 
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ta  jaksoja. Erikseen korjattavat vauriot, kuten leveät pituushalkeamat sekä heitot 
 ja painumat  kirjataan tarkasti. 

Nykyisin pudotuspainolaitemittaukset rakenteen parantamisen suunnittelua 
varten tehdään  100  metrin välein molemmilta kaistoilta reunimmaisesta ajo- 
urasta. Mittausten alkupisteet porrastetaan siten, että  50  metrin välein  on  mit-
taus jommaltakummalta kaistalta. Tierakenteen ominaisuudet voivat kuitenkin 
vaihdella nopeastikin  tai  toisinaan pysyä melko muuttumattomina pitkälläkin 
matkalla. Mikäli mittauspisteiden tihentäminen vaikkapa  20  metriin ei ole mah-
dollista esimerkiksi kustannussyistä, eräs mandollisuus  on  kohdentaa pudotus-
painomittaukset maatutkamittausten  ja kuntorekisteriä  varten  100  metrin vä-
lein tehtyjen pudotuspainolaitemittausten perusteella. Tällöin pudotuspaino-
laitteella mitataan useammasta pisteestä esimerkiksi rakenteen parantamista 
vaativissa kohdissa, kun taas kohdissa, joissa riittää päällystäminen, mittauk-
sia voidaan tehdä harvemmalla välillä. Tätä puoltaa  sekin,  että mitä enemmän 
mittauspisteitä kullakin homogeenisella osuudella  on,  sen  paremmin taipuma-
muuttujien jakauma voidaan arvioida. 

Pääkaista  on  eniten raskaan liikenteen kuormittama. Yleensä pudotuspaino-
laitteella mitataan vähintään pääkaistan reunimmaisesta ajourasta. Mittaamal-
la taipumat sekä ajourasta että ajourien välistä voidaan arvioida liikenteen ra-
kennetta tiivistävää  ja  kuluttavaa vaikutusta. Koska taipumat lähellä tien reu-
naa ovat suurempia kuin tien keskellä, mittauslinjan etäisyyden tien reunasta 

 on  oltava vähintään  1 m,  ellei nimenomaan tutkita tien reunan kestävyyttä. 
Pudotuspainomittausten suunnittelua, suorittamista  ja  tulosten käsittelyä  on 

 kuvattu yksityiskohtaiseksi esimerkiksi lähteissä  (\/TT 2000, COST 2000). 

Vuodenaika  ja  lämpötila vaikuttavat pudotuspainolaitteella mitattaviin taipumiin. 
Mitatut taipumat  on  korjattava vastaamaan suunnittelussa käytettävää päällys - 
teen referenssilämpötilaa,  joka  on  yleensä  +15 °C tai +20 °C.  Tätä tarkoitusta 
varten  on  kehitetty useita yhtälöitä, esimerkiksi  Spoof et al. (2000).  Esimerkik-
si Tieliikelaitoksen pudotuspainomittausten tuloksena esitetään sekä alkupe-
räiset mitatut taipumat että lämpötilakorjatut taipumat. 

Tiehallinnon kuntotietorekisteriä  varten mittaukset pudotuspainolaitteella teh-
dään kesällä. Rakennekerrosten  ja pohjamaan  ominaisuudet vaihtelevat kui-
tenkin vuoden mittaan hyvin paljon. Erityisesti sitomattoman kantavan kerrok-
sen ongelmat ovat sellaisia, että ne eivät tule esiin kesällä kuivasta rakentees-
ta mitatuissa taipumissa. Rakenteen parantamisen suunnittelua varten pudotus-
painomittausten ajankohta  on  harkittava erikseen tarpeen mukaan  ja  tarvitta-
essa kohdennettava esimerkiksi vauriomittauksilla löydettyihin ongelmakohtiin. 
Suunnittelumenetelmissä usein oletetaan käytettävän keväällä roudan sulami-
sen jälkeen mitattuja taipumia  tai  vuosi jaetaan useisiin jaksoihin, joille kullekin 
käytetään omia suunnitteluparametrien arvoja. Mikäli ei voida mitata suunnittelu- 
menetelmän edellyttämänä ajankohtana, mitattujen taipumien muuttaminen 
vastaamaan mitoitusajankohtaa  on  ongelmallista, koska luotettavaa yhteyttä 
taipumien muuttamiseksi vastaamaan jonakin toisena vuodenaikana mitattuja 
taipumia ei ole. 

Maatutkamittauksista  esitetään vähintään niiden perusteella tulkitut rakenne-
kerrospaksuudet jatkuvana tietona sekä pistekohtaiset tiedot poranäytteistä 

 tai kairauksista. Maatutkamittauksista  voidaan sovelluksesta riippuen esittää 
myös mittaussignaali tulkinnan mandollista tarkentamista varten. 



Kuntotiedon  käyttö  tie-ja  katuverkon  ylläpidon päätöksenteossa 	 77 
KUNTOTIEDON  KÄYTTÖ  P,ÄJTÖKSENTEOSSA 

Videokuva  tai kuvajonot  auttavat kohteen suunnittelussa vähentäen tarvittavia 
maastokäyntejä. Videokuvasta voidaan esimerkiksi tarkistaa ongelmakohtia 

 ja  verrata kuvasta nähtävää tien  ja tieympäristön  kuntoa mittauksilla  ja 
inventoinneilla todettuun  kuntoon. Kuivatuksen toimivuuden arviointi vaatii kui-
tenkin yleensä maastokäynnin. Videokuvaa voidaan käyttää myös siihen, että 
tilaaja  ja  urakoitsija yhdessä toteavat urakan alussa lähtökuntotilan  ja  urakan 
lopussa toteutuman videokuvasta. Videokuvausta suunniteltaessa tulee aina 
huomioida muu liikenne  ja valaistusolosuhteet ja  valittava mittausajankohta 
siten, että tarvittavat tiedot ovat selkeästi nähtävissä videokuvasta. 

Kuntotiedoista  tarvitaan paitsi nykytila, myös riittävän pitkä  historia.  Näin voi-
daan arvioida rappeutumisen syitä  ja  mm.  määrittää oikea rappeutumisnopeus 
kohteen eri kuntomuuttujille. Mikäli jostakin kuntomuuttujasta  on  käytettävissä 

 vain  yksi havainto, suoraan  sen  perusteella määritetty rappeutumisnopeus, 
joka saadaan jakamalla kuntomuuttujan mitattu arvo päällysteen iällä,  on  yleen-
sä liian nopea  tai  liian hidas. Tähän  on  syynä  se,  että kuntomuuttujan arvo ei 
ole  nolla ja/tai  rappeutuminen ei ala kasvaa suoraviivaisesti toimenpiteen jäl-
keen: Esimerkiksi tasaisuudella  on  nollaa suurempi alkuarvo  ja rappeutu-
misnopeus  hidastuu joidenkin vuosien kuluessa,  ja  kiihtyy uudelleen mikäli  tie 

 pääsee hyvin huonoon kuntoon. Ensimmäisten vaurioiden syntymiseen  ja 
vauriokehityksen  alkamiseen puolestaan kuluu yleensä muutama vuosi 
toimenpiteestä. Tällöin eräs mandoHisuus  on  käyttää rappeutumismallia, jolla 
kohteen tuleva rappeutumisnopeus  1-3  vuotta eteenpäin ennustetaan viimei-
simmän mittaustuloksen perusteella  (Spoof et al. 2004). 

Tiehallinto  (Kari  Lehtonen)  teettää  A-tie Oy:llä  ja lnnogeo Oy:llä  rakenteen 
parantamisohjetta, joka valmistuu maaliskuussa  2005. Ohjeessa  tullaan käsit-
telemään  mm.  rakenteen parantamiskohteen nykytilan analysointia  ja  ongel-
mien syiden selvittämistä, sitä miten nykyisin budjettirajoitukset vaikuttavat toi-
menpiteiden valintaan  ja  toisaalta miten nykytilan analysoinnin  ja  tutkimusten 
avulla määritetään toimenpidetarve  ja  sitä kautta rahoituskehys. 

Urakoitsijat  ja  suunnittelijat tarvitsevat tietoa  ja  koulutusta Tiehallinnon 
kuntorekisterin sisällöstä, kuntomuuttujista, niiden mittaamisesta  ja  rekisteriin 
vietävien tietojen käsittelystä. Tällaista koulutusta annetaan tällä hetkellä aina-
kin TKK:n täydennyskoulutuskeskuksen elinkaaritekniikan  ja  rakenteen paran-
tamisen kursseilla (TKK  2005). 

58.3  Toimivuusvaatimukset ylläpitourakoissa  

Uusissa urakkamuodoissa haluttujen palvelutasovaikutusten toteutumista seu-
rataan mittaamalla lopputuotteille asetettavia toimivuusvaatimuksia. Hankin-
nan toimivuusvaatimukset laaditaan VTT/RTE:n lnfra-ohjelman tutkimus- 
hankkeessa Toimivuusvaatimukset kunnossapitourakoissa (Kurki  et al. 2004). 

 Kyseinen projekti käsittelee ylläpidon hankintaa yleisemmin, käsittäen paitsi 
päällysteen myös  mm.  varusteiden  ja  laitteiden, viheralueiden  ja  siltojen han-
kinnan toimivuusvaatimukset. Tässä projektissa keskitytään tien  tai  kadun 
toimivuusvaatimusten osalta niiden todentamismenetelmiin, erityisesti mittaus- 
tarkkuuteen liittyviin kysymyksiin. 
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Teiden  ja  katujen  toimivuusvaatimukset  voidaan raportin (Kurki  et al. 2004) 
 mukaan ryhmitellä seuraavasti: 

Väylän käyttäjä 	A.  Turvallisuus  
B.  Palvelutaso 

Väylän käyttäjät 	C. Ympäristövaikutukset  
ja  ympäröivä asutus 	D.  Viihtyisyys 

Väylän omistaja 	E.  Käyttöikä  ja  vaurioriski  

Liikenne-  ja  viestintäministeriö (LVM)  asettaa  väylälaitoksille  näiden ryhmien 
tasoisia  toimivuusvaatimuksia,  kuten turvallisuus  ja  palvelutaso.  Tiehallinto  ja 
kunnat  puolestaan asettavat  urakoitsijoille  kuhunkin ryhmään liittyviä väylän 

 toimivuusvaatimuksia.  Turvallisuuteen liittyviä  toimivuusvaatimuksia  ovat  mm. 
urasyvyys,  kitka,  sivukaltevuus  ja  nopeusrajoitukset. Palvelutasoon  liittyviä 

 toimivuusvaatimuksia  ovat  mm. pituussuuntainen  tasaisuus,  pinnan  vauriot, 
melu,  sorateiden pölyävyys, akselipaino-  ja  kelirikkorajoitukset.  Väylän omis-
tajaa kiinnostaviin pääoma-arvon  säilymiseen  ja  elinkaarikustannuksiin  vaikut-
tavat muiden ominaisuuksien (kuten  urasyvyys,  vauriot,  melutaso  jne.) pysy-
vyys  ja  muutosnopeus  (käyttöikä  ja  vaurioriski). Toimivuusvaatimukset  sisältä-
vät siis paljon muitakin kuin tässä raportissa käsiteltyjä  kuntomuuttujia.  Niille 
esitetyt esimerkiksi  mittaustarkkuuden tarkasteluperiaatteet  ovat kuitenkin kunto- 
muuttujista riippumattomia,  ja  niitä voidaan soveltaa myös muiden kuin tässä 
esitettyjen  toimivuusvaatimusten todentamisessa,  ainakin kun  todentaminen 

 perustuu  mittaustulokseen,  subjektiivisen arvion sijaan. 

Toistaiseksi  laatuvastuu-urakat  ovat olleet  pilottikohteita  melko  vilkasliikenteisillä 
 teillä, joiden pääasiallinen  rappeutumismekanismi  on  liikenteen aiheuttama 
 urautuminen.  Suurin  osa  kohteista  on  edelleen pelkästään  päällystyskohteita, 

 jotka eivät sisällä rakenteellisia toimenpiteitä. Tällä hetkellä esimerkiksi tien 
 vaurioituneisuutta  ei käytetä  urakoiden laatuvaatimuksena.  Uusien urakka- 

muotojen käyttöönoton myötä myös muut  kuntomuuttujat  kuin  urasyvyys  tule-
vat urakan seurannassa käytettäviksi  muuttujiksi. Toimivuusvaatimuksiksi 
asetettavien  muuttujien tulee olla sellaisia, joihin urakoitsija voi vaikuttaa 

 tehtävil  lä  toi  menpiteil  lä  ja  jotka  on luotettavasti  mitattavissa.  

Aina  parantamiskohteesta  ei ole saatavissa tarpeeksi  lähtötietoja  tuote-  tai 
toimivuusvaatimusten asettamiseksi. Budjettirajoitusten  vuoksi toimenpiteet 
voidaan myös joutua tekemään tarvittavaa  kevyempinä,  jolloin ei esimerkiksi 
voida välttää  halkeamien  syntymistä. Tämä koskee erityisesti  vähäliikenteistä 
tieverkkoa.  Tällaisessa tapauksessa tilaaja voi määritellä  korjattavat  vauriot, 
esimerkiksi  routaheitot.  Näitä kysymyksiä tullaan käsittelemään tarkemmin 
edellisessä luvussa mainitussa maaliskuussa  2005 valmistuvassa  rakenteen 

 parantamisohjeessa.  

Liitteenä  6 on työraportti,  jossa  on  esimerkkien avulla kuvattu miten  kuntomit-
tauksissa  esiintyvä vaihtelu vaikuttaa  laadunvalvontamittausten  tulkintaan.  Lut- 
teessä  esitettyä tarkastelua voidaan suoraan soveltaa myös käytettäessä kunto- 
mittauksia toiminnallisten laatuvaatimusten todentamiseen. Seuraavassa ku-
vaan lyhyesti liitteenä olevan  työraportin  keskeiset tulokset.  

Mittaustulos  on  aina arvio  kuntomuuttujan  todellisesta arvosta. Tämä tulisi huo- 
mioida myös  toimivuusvaatimusten todentamiseksi  tehtävissä mittauksissa.  
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Mittauksiin sisältyy aina mittausvirhe eli ero mittaustuloksen  ja  todellisen arvon 
välillä. Mittausvirheestä voidaan käyttää myös käsitettä mittaustarkkuus. Sitä 
kuvataan mittaustulosten keskihajonnalla, jolla  on  suora yhteys tilastollisessa 
päättelyssä käytettävään riskitasoon. Koska  tie- tai katujakso  mitataan yleen-
sä  vain  kerran, joudutaan jokaisen mittaustuloksen kohdalla ottamaan tietty 
riski siitä, että tien  tai  kadun kunnosta tehdään virhepäätelmä. Voi käydä esi-
merkiksi niin, että yksittäisen havainnon katsotaan ylittävän sallitun rajan, vaik-
ka  tulos  voi olla  vain  seurausta mittaukseen liittyvästä satunnaisvirheestä. 

Sopimussakkoja  tai -bonuksia sovellettaessa  kunkin tarkastelujakson mittaustu-
lokselle tulee sallia tietty virhemarginaali, joka riippuu valittavasta riskitasosta. 
Yleisesti käytetään  5 % riskitasoa,  mikä tarkoittaa sitä, että noin joka kandes-
kymmenes kerta, kun  100-metrisen  arvioidaan ylittävän asetetut kriteerit, näin 
ei todellisuudessa ole. Mikäli riskitasoa halutaan laskea, eli saada suurempi 
varmuus sille, että  sakkoja  ei määrätä aiheettomasti, niitä  jää  kuitenkin yhä 
useammin määräämättä silloin kun kriteerien ylitys  on  todellisuudessa tapah

-tu  nut. 

Lyhimmän tarkasteluyksikön  muodostaa yksittäinen havainto  (n = 1),  joka riip-
puen kuntomuuttujien tulostuspitu udesta voi vaihdella muutamasta metristä 
useaan sataan metriin. Kuntotietoja  on  Suomessa perinteisesti käsitelty  100 

 metrin kiinteäpituisina jaksoina. Toimivuusvaatimusten toteamisessa suositel-
laan kuntotietojen käsittelyä jatkuvana tien pituussuunnassa, mutta lyhyempinä 
jaksoina, joiden pituus  on 5 tai  enintään  20  metriä. Pidempien osuuksien keski - 
arvolle asetettavien kriteerien täyttymistä  arvioitaessa  on  huomioitava yksit-
täisten havaintojen lukumäärän vaikutus keskiarvon vaihteluun liitteessä  6 
esitetyllä  kaavalla: 

yksittäisen havainnon_keskiliajonta  (9  kohteen _keskiarvon_keskzhajonta = 	- 
.Jhavain tojen -  luku määrä  *  (1  -  p2)  

missä  p on autokorrelaatio. Se  voi saada arvoja välillä  (-1,1).  Positiiviset  auto-
korrelaation  arvot tarkoittavat, että suurta mittaustulosta seuraa suuri mittaus - 
tulos ja  negatiiviset autokorrelaation arvot tarkoittavat, että suurta mittaustulosta 
seuraa pieni mittaustulos. Autokorrelaation ollessa  nolla, peräkkäiset  havainnot 
ovat täysin toisistaan riippumattomia. Autokorrelaation kasvaessa kohteen kes-
kiarvon keskihajonta kasvaa, koska yhtälössä  (9)  nimittäjä pienenee. 

Mittaustulosten vaihtelun huomiotta jättäminen tarkoittaa yksittäisen havain-
non kohdalla noin  50 % riskitason  käyttämistä. Tämä tarkoittaa sitä, että mittaus- 
tarkkuus huomioon ottaen saataessa tasan laaturajan suuruinen yksittäinen 
mittaustulos, noin puolessa tällaisista tapauksista kyseinen havainto todelli-
suudessa ylittää laaturajan. Vastaavasti toisessa puolessa tällaisista tapauk-
sista kyseinen havainto ei todellisuudessa yhtä laaturajaa. Mitä suurempi laatu- 
rajan yhitys  on,  sitä pienempi  on riskitasoja  virheellisen tuomion (laaturaja ylittyy 
vaikka näin ei todellisuudessa ole) mandollisuus pienenee. Mittauksiin liittyvä 
epävarmuus  on  saatettu ajatuksellisesti sisällyttää toimivuusvaatimusrajoihin 
niitä asetettaessa. Tämän todentaminen  ja  ainakin kvantifloiminen  on  kuiten-
kin mandoton tehtävä. Tästä syystä ehdotan, että mittausepävarmuus huomi-
oidaan eksplisiittisesti toimivuusvaatimusrajoja asetettaessa. 
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5.9  Kuntotiedon  laatu  

5.9.1  Kuntotiedon  vaihtelun syyt  

Kuntotiedon  hankintaa suunniteltaessa kuntotiedon käyttäjän  on  asetettava tie-
don tuottajalle kuntotiedon laatuvaatimukset. Lähtökohtana tulee olla kunto-
tiedolta vaadittava tarkkuus perustuen  sen  käyttöön päätöksenteon lähtötietona. 
Laatuvaatimuksia asetettaessa tiedon käyttäjän tulee myös tietää minkälaiseen 
tarkkuuteen kuntotiedon tuottaja pystyy, ottaen huomioon sekä mittausten tark-
kuuden että mittaustulosten käsittelyprosessin vaikutuksen tuotettavan kunto- 
tiedon (lopullisten muuttujien) tarkkuuteen. Kuntotiedon tuottajan tulee puo-
lestaan tuntea omien mittaus-  ja  tulosten käsittelyprosessiensa tuloksena saa-
tavan tiedon tarkkuus  ja  kehittää sitä. Vaihtelua mitattuun  ja laskettuun  kunto- 
tietoon aiheuttavat seuraavat tekijät: 

•  Laitteen mittaustarkkuus eli sisäinen satunnaisvaihtelu; 

•  Samanlaisten laitteiden välinen vaihtelu; 

• Mittauslinjan sivusijainti ajolinjojen  vaihdellessa samalla kuijettajalla; 

• Mittauslinjan sivusijainti ajolinjojen  vaihdellessa eri kuljettajien kesken; 

• Mittaushetkellä vallitsevat olosuhteet; sekä 

•  Mitattavan suureen vuodenaikaisvaihtelu. 

Tämän lisäksi peräkkäisten vuosien mittaustuloksiin aiheuttavat vaihtelua: 

• Ylläpidon toimenpiteet, joista  osa  jää  kirjaamatta;  sekä 

•  Mitattavan suureen vaihtelu vuodesta toiseen (rappeutuminen). 

Mittarin sisäinen vaihtelu käsittää mittarin satunnaisvaihtelun,  johon sisältyvät 
mittalaitteiden tarkkuus  ja  laskenta-algoritmin vaikutus mittaustulokseen 
ajettaessa toistomittauksessa tarkalleen samaa ajolinjaa.  Laitteiden välinen 
vaihtelu tarkoittaa kanden toimivan laitteen välistä satunnaisvaihtelua, kun ne 
ajavat tarkalleen samaa ajolinjaa. Mittarin sisäistä että mittareiden välistä vaih-
telua  on  havainnollistettu  kuvassa  20.  

:Ilz; 	

'ttaril  

mittarin sisäinen vaihtelu 	 mittarin sisäinen vaihtelu  

Kuva  20.  Mittarin sisäisen  ja mittarien välisen  vaihtelun periaate.  X1 , X2, X, Y 1 , Y2  ja  Y  ovat 
yksittäisiä mittaushavaintoja. 
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Jos  yhdellä mittarilla  X (tai Y)  tehdään jostakin kohteesta useita toistomittauksia 
 X1 , X2 .....X(Y, Y2 ,..., Ym ),  ne poikkeavat aina jonkin verran toisistaan. Mittaus- 

tuloksille voidaan laskea keskiarvo, jonka ympärillä tulokset vaihtelevat. Sa-
malla mittarilla samasta kohteesta mitatut tulokset voidaan toimivilla mittareilla 
olettaa normaalijakautuneiksi keskiarvolla  ja keskihajonnalla  s.  Mitä useam-
pia toistomittauksia samasta kohteesta tehdään, sitä paremmin otoksen kes-
kiarvo vastaa todellista arvoa (olettaen että mittari mittaa keskimäärin oikein) 

 ja  otoksen vaihtelu todellista (populaation) vaihtelua. 

Kuntomittauksissa  käytetään useita samanlaisia  tai  lähes samanlaisia mitta-
reita. Tähän  on  syynä tieverkon määrällinen  ja  maantieteellinen laajuus ja/tai 
mandollisuus kuntotiedon hankintaan kilpailevilta toimittajilta. Kuntotiedon hank-
kimiseksi jostakin tietystä kohteesta tehdään yleensä  vain  yksi mittaus yhdellä 
mittarilla. Tällä menettelyllä ei saada selville mittarin sisäistä eikä mittarien vä-
listä toteutuvaa vaihtelua. Tässä tutkimuksessa laitteen sisäistä vaihtelua  on 

 arvioitu usealla laitteella tehtyjen kontrollimittausten perusteella (kts. luku  5.2.4 
 sekä  lute 3).  

Kun tehdään useita mittauksia samasta kohteesta (samalla  tai  eri laitteilla), 
peräkkäisten havaintojen välistä vaihtelua lisää  ajolinjan vaikutus sivusjaintiin, 
sekä saman kuljettajan kyseessä  ollen  että eri kuljettajien välillä. Kun tehdään 
yksi mittaus kustakin kohteesta, suuressa havaintojoukossa ajolinjan vaikutus 
lisää kuntotiedon vaihtelua. Tällöin kuljettajasta riippumatta vaihtelu voidaan 
olettaa satunnaiseksi, koska tien kunto vaihtelee periaatteessa satunnaisesti 
tien poikkisuunnassa. Läheltä tien reunaa mitatut taipumat  ja  epätasaisuudet 
ovat tosin yleensä jonkin verran suurempia kuin tien keskellä. 

Mittaushetkellä  vallitsevat olosuhteet, kuten lämpötila  ja ilmankosteus  vaikut-
tavat kuntoniittausten tuloksiin. Niiden vaikutuksia  on  Suomessa tiettävästi tut-
kittu lähinnä mittalaitteiden kelpoisuuden toteamiseksi. Systemaattisesti olo-
suhteiden  ja ajolinjojen  vaikutuksia proflulimittausten tuloksiin ovat tutkineet  mm. 
Karamihas et al. (1999). 

Mitattavat suureet,  kuten proflilit, taipumat  ja  vauriot vaihtelevat vuodenajoittain. 
Routanousut ovat merkittävin proflilin vuodenaikaisvaihtelua aiheuttava tekijä. 
Mitä suurempia routanousut ovat, sitä epätasaisempia ne yleensä myös ovat. 
Routanousut ovat suurimmillaan keväällä ennen rakenteen sulamisen alka-
mista  ja  palautuvat vasta ylimääräisen sulamisveden poistuttua rakenteesta 
melko myöhään kesällä. Tästä syystä epätasaisuus  on  suurimmillaan kevääl-
lä. Taipumat ovat suurimmillaan rakenteen kokonaan sulettua  ja  palautuvat 
kesäarvoonsa vasta ylimääräisen sulamisveden poistuttua rakenteesta. Vauri-
oiden määrä  on  suurimmillaan kevään suurimpien routanousujen aikaan  ja 

 vauriot sulkeutuvat kokonaan  tai  osittain routanousujen palautuessa. 

Mitattuja kuntotietoja käytetään paitsi päätöksenteon lähtötietona, myös  mm. 
 tien kunnon ennustemallien laatimiseen. Ennustemalleilla puolestaan voidaan 

arvioida tien  tai  tieverkon tulevaa kuntoa perustuen  sen nykytilaan  tai  sen  ny-
kyistä kuntoa perustuen vanhoihin mittauksiin. Jälkimmäinen tapaus tulee ky-
seeseen, kun ajantasaista mittaustietoa ei ole saatavilla  tai  vastaava kunto- 
tieto voidaan hankkia edullisemmin arvioimalla sitä vanhojen mittausten pe-
rusteella. Kaikissa näissä tapauksissa tien  tai  tieverkon myöhempää kuntotilaa 
arvioidaan  sen  aikaisemman kuntotilan perusteella. Ennustemallien laatimi-
seen tarvitaan paitsi kuntotuedot, myös tiedot tiellä  tai tieverkolla  tehdyistä 
yllä pitotoimenpiteistä,  jotka vaikuttavat  sen  kuntoon. 
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Kirjaamattomat  toimenpiteet aiheuttavat kuntotietoon ylimääräistä vaihtelua. 
Niiden vaikutus tulee ilmi vasta, kun mitattaessa tietty tiejakso uudelleen  sen 

 kunto  on  parantunut ilman, että siellä tiedetään tehdyn ylläpitotoimenpiteitä. 
Tähän voi olla syynä  se,  että ylläpitotoimenpide  on  tehty, mutta sitä ei ole kir-
jattu ylös. Syynä voi myös olla mittausvirhe  tai  muista tekijöistä aiheutuva vaih-
telu. Ongelmana  on se,  ettei puuttuvaa toimenpidekirjausta voida jälkeenpäin 
varmasti todeta. Tiehallinnon kuntorekisterissä tiedot  on  kirjattu  100  metrin 
jaksoille. Puuttuvaa kirjausta voidaan arvioida useiden peräkkäisten  1 00-met-
risten  liian suuresta itsestään paranemisesta, mutta tämäkään ei ole täysin 

 varma  keino. Lisäksi kirjaamaton toimenpide  on  todellisuudessa voinut koh-
distua  vain  yhdelle  1 00-metriselle. Toisaalta kaikkia yksittäisiä  1 00-metrisiä, 

 joiden itsestään paraneminen  on  tiettyä  raja-arvoa suurempaa, ei voida 
kategorisesti poistaa esimerkiksi ennustemallin tekemiseen käytettävästä ai-
neistosta, koska menettely ei huomioi muista tekijöistä aiheutuvaa vaihtelua 
vaan vääristää kuntojakaumaa. 

Rappeutuminen oletetaan yleensä kasvavaksi funktioksi, eli seuraavan vuo-
den rappeutumisen aste  on  aina vähintään sama kuin edellisen vuoden rap-
peutumisen aste.  Tien tai  kadun rappeutumista voidaan kuvata esimerkiksi 
regressiomallilla, joka  on  muotoa  

(10)  

missä 	Y on  selitettävä kuntomuuttuja 
vakiotermi  
mallin  selittävien muuttujien kertoimet,  i  =  1, 2.....n 

x 	selittävät muuttujat,  i  =  1,2, ..., n 
E 	virhetermi  

Edellä luetelluista vaihtelua aiheuttavista tekijöistä rappeutumisen aiheuttamaa 
vaihtelua regressiomallissa varsinaisesti tarkoitetaan virhetermillä . Mitä pa-
remmin selitettävän muuttujan  Y  vaihtelu pystytään selittämään muuttujilla  x, 

 eli mitä korkeampi  mallin  selitysaste  on,  sitä pienempi virhetermi  E on.  Nyt 
virhetermi sisältää kaikki muutkin yllä luetellut vaihtelua aiheuttavat tekijät. 
Niiden vaikutus suuressa havaintojoukossa voidaan olettaa satunnaiseksi. 
Kaikkien niiden osuutta mallinnusvirheestä ei kuitenkaan pystytä erittelemään.  

5.9.2  Kuntomittausten laadunvarmistus 

Laadunvarmistuksen  yleisiä periaatteita 

Teollisuuden prosessien laadunvalvonnassa yleisesti käytettävissä menetel-
missä mittausten vaihtelu jaetaan mittaajasta  ja  mittalaitteesta aiheutuvaan 

 vaihteluun. Mittalaitteen vaihtelua puolestaan kuvataan seuraavilla tekijöillä: 

• Kohdistuvuus; 

• Lineaarisuus; 

• Toistettavuus; 

• Yhdenmukaisuus;  ja 

 •  Pysyvyys. 
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Kohdistuvuus  kuvaa mittalaitteen tarkkuutta, eli kykyä mitata oikein. Kunto- 
mittareiden kohdistuvuuden selvittämiseen voidaan käyttää esimerkiksi tosi- 
mittana pidettävää referenssimittalaitetta ja/tai mittausrataa, jonka kunto  ja 
kuntokehitys  tunnetaan tarkasti. 

Lineaarisuus  kuvaa sitä, miten hyvin mittalaitteen kohdistuvuus pysyy samana 
kuntomuuttujan eri arvoilla. Epälineaarisella mittarilla virhe  on  eri suuruinen 
pienillä  ja  suurilla kuntomuuttujan arvoilla. 

Toistettavuus  kuvaa yhden mittalaitteen kykyä tuottaa sama  tulos  samassa 
kohteessa samoissa olosuhteissa. Yhdenmukaisuus puolestaan kuvaa usean 
mittalaitteen kykyä tuottaa sama  tulos  samassa kohteessa samoissa olosuh-
teissa. Yhdenmukaisuudesta käytetään myös nimitystä vertailtavuus. 

Pysyvyys kuvaa mittalaifteiden kohdistuvuuden, lineaarisuuden, toistettavuuden 
 ja yhdenmukaisuuden  pysymistä ajassa vakiona, sekä mittauskauden aikana 

että vuodesta toiseen. 

Kuntomittareilla mittaajasta  ja mittalaitteesta aiheutuvaa  vaihtelua ei yleensä 
pystytä erottamaan toisistaan; esimerkiksi toistettavuutta testattaessa ei pys-
tytä ajamaan tarkalleen samaa ajolinjaa pitkin. Mittalaitteiden vaihtelun hallin-
taan tarkoitettuja laadunvalvontamenetelmiä soveltamalla voidaan kuitenkin 
kuntotiedon kokonaislaatu pitää vaadittavien rajojen sisällä.  

Tien- tai kadunpitäjien,  jotka ovat aloittamassa kuntotiedon hankintaa, kuten 
kuntien, kannattaa muokata Tiehallinnolle tehtävissä mittauksissa käytettäviä 
laadunvarmistusmenetelmiä itselleen sopiviksi, koska näitä menetelmiä  on 

 kehitetty  jo  vuosien ajan vastaamaan myös uusien kuntotiedon hankintamallien 
vaatimuksia. 

Kunkin mittausurakoitsijan tehtävä  on  huolehtia laitteidensa kunnosta  ja  toimi-
vuudesta. Laadunvarmistusmittauksiin saavat osallistua ainoastaan huolletut 

 ja kalibroidut mittauslaitteet.  Mittauslaitteiden huolto-  ja kalibrointimenetelmät 
 ovat kunkin laitevalmistajan dokumentoimia eikä niitä käsitellä tässä yhtey-

dessä tarkemmin. Kuntotiedon tuottajien pääsääntöinen tehtävä  on  myös var-
mistua laitteiden kohdistuvuudesta  ja lineaarisuudesta. Kohdistuvuuden  tar-
kistaminen mittaamalla tunnettu kohde säännöllisin väliajoin  on  suositeltavaa. 

Ennen kunkin mittauskauden alkamista kuntotiedon hankinnassa tulee varmis-
tua laitteiden toimivuudesta  ja  keskinäisestä vertailtavuudesta. Mittauskauden 
aikana  on varmistuttava  laitteiden pysyvyydestä sekä kerättävän tiedon laa-
dusta. Kuntotiedon tilaaja voi itse valvoa laatukriteerien toteutumista, vaatia 
mittausurakoitsijaa  tai -urakoitsijoita  osoittamaan  se mittauksin tai  käyttää 
mittausurakoitsijasta riippumatonta toimijaa. 

Saman mittauslajin (proflili, vauriot, taipumat) mittauksia voi samalle tilaajalle 
tehdä yksi  tai  useampi mittausurakoitsija. Yksi mittausurakoitsija käyttää yhtä 

 tai  useampaa yleensä saman valmistajan mittausautoa, kuten Tiehallinnon 
kuntorekisteriä varten tehtävissä mittauksissa. Mikäli mittausten toimittajia  on 

 useita, mittalaitteet ovat yleensä myös jonkin verran erilaisia  ja laadunvar-
mistusmenettelyt  ovat tässä tapauksessa jonkin verran erilaisia kuin saman-
laisten laitteiden kyseessä  ollen.  Näin  on  esimerkiksi PTM-autoilla tehtävissä 
uusien päällysteiden laadunvalvontamittauksissa. Seuraavassa esitetään 
laadunvarmistusmittauksissa käytettävien menettelyjen periaatteet kummas-
sakin tapauksessa. 
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Yksi  mittausurakoitsija -  yksi  tai  useampi samanlainen mittalaite 

Seuraavassa  on  kuvattu Tiehallinnolle tehtävissä kuntorekisterimittauksissa 
käytettävät laadunvarmistuksen periaatteet yleisellä tasolla. Ne soveltuvat käy-
tettäväksi silloin, kun yksi mittausurakoitsija käyttää yhtä  tai  useampaa yleen-
sä saman valmistajan mittausautoa. Tarkka kuvaus laadunvarmistuksessa käy-
tettävistä menetelmistä kunkin kuntomuuttujan osalta löytyy tilaajan  ja  palvelun- 
tuottajan välisestä sopimuksesta. 

Laadunvarmistuksen  tavoitteena  on,  että kaikki mittarit toimivat moitteettomasti 
 ja  ovat tehokkaassa tuotantokäytössä  koko  mittauskauden.  Tavoitteet ovat osin 

vastakkaiset,  sillä  mittariin mandollisesti tehtävän muutoksen aikana tuotanto- 
mittauksia ei voi tehdä. Pahempi ongelma  on  luonnollisesti kuitenkin, että mit-
tauksia tehdään viallisella mittarilla. 

Mittareiden toiminnan tarkkailu tapahtuu kandessa vaiheessa. Ensimmäises-
sä vaiheessa keväällä ennen mittauskauden alkua mittarit kootaan samaan 
paikkaan  ja  niillä mitataan sama reitti kahteen kertaan. Näin varmistutaan mitta- 
laitteiden toistettavuudesta  ja  yhdenmukaisuudesta (vertailtavuudesta).  Toisessa 
vaiheessa mittauskauden aikana tehdään kontrollimittauksia, joilla varmistutaan 
mittalaitteiden pysyvyydestä  ja  rekistereihin vietävien kuntotietojen laadusta. 

Vertailumittausten  tarkoituksena  on  varmistaa, että mittarit mittaavat samalla 
tavalla. Tarkoituksena  on  löytää mandolliset muista poikkeavasti mittaavat vi-
alliset mittarit. Mittarin toimintaa tarkastellaan kandella tavalla. Mittarien 
yhdenmukaisuudella (vertailtavuudella) tarkoitetaan, että kaikki mittarit mittaa-
vat saman reitin samalla tavalla. Toistettavuudella tarkoitetaan, että peräk-
käisissä mittauksissa sama mittari antaa samanlaiset tulokset. Testien pää-
huomio keskittyy mittausten tasoeroon. Mittari tulkitaan kelvolliseksi,  jos  vertailu- 
mittausten keskiarvo ei eroa merkitsevästi muista mittareista  ja  toistettavuus

-mittausten keskiarvoissa ole merkittävää eroa mittausten välillä. Toistettavuuden 
 ja  yhdenmukaisuuden testauksessa  käytetään mittaustulosten keskinäistä kor-

relaatiota sekä niiden keskiarvoille tehtävää varianssianalyysiä. 

Vertailu-  ja  toistettavuustesteistä  saatujen kokemusten mukaan menettelyllä 
pystytään hyvin löytämään laitteistot, joissa  on  jokin, yleensä tekninen,  vika. 

 Ongelmaksi muodostuvat mittarit, jotka mittaavat lievästi puutteellisesti. Jotta 
kaikki vajaatoimintaiset mittarit pystyttäisiin tunnistamaan, olisi testeissä käy-
tettävä hyväksymisraja asetettava tiukaksi, jolloin puolestaan joitakin 
kelvollisiakin laitteistoja voitaisiin katsoa viallisiksi. Jotta kaikki toimivat mittarit 
saataisiin mandollisimman nopeasti tuotantokäyttöön, hyväksymisraja ei saa 
olla liian tiukka. Tästä  on  seurauksena, että testit voivat hyväksyä vajaakun-
toisia mittareita tuotantokäyttöön. Testeissä käytetään  5%  riskitasoa,  joka voi-
daan tulkita siten, että tuotantokäyttöön saatetaan hyväksyä puutteellisesti toi-
miva laite noin joka kandeskymmenes kerta. Kun esimerkiksi PTM-autoja  on 

 kolme kappaletta, yksi viallinen laite läpäisee  testin  melko harvoin (noin joka 
seitsemäs vuosi).  

Sen  lisäksi, että kevään testeissä  on  mandollista, että hyväksytty mittari  on 
 puutteellinen, mittari voi kesän mittaan vaurioitua. Tällaisten tilanteiden varalta 

suoritetaan kesän mittaan kontrollimittauksia, joiden tavoitteena  on  paikallis-
taa vialliset laitteet. Kontrollimittausten toisena tavoitteena  on  varmistua rekis-
tereih  in  vietävien kuntotietojen  laadusta. Vertailumittaukset perustuvat mitta-
usten keskiarvoihin eli tasoihin. Kontrollimittauksissa huomiota kiinnitetään 
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yksittäisiin mittauksiin, joiden erotuksen jakaumalle asetetaan tarkkuus- 
vaatimukset. 

Useampi  mittausurakoitsija -  useita erilaisia  mittalaitteita 

Kuntomittauksia  voi tuottaa monta tuottajaa, joilla kullakin  on  yksi  tai  useampi 
mittausauto. Eri mittausurakoitsijoiden mittausautot ovat yleensä eri valmista-
jien tuottamia. Kuntorekisterimittausten lisäksi esimerkiksi Tiehallinto teettää 
PTM-autoilla uusien päällysteiden laadunvalvontamittauksia. Mittausluvan saa-
minen laadunvalvontamittausten tekemiseen edellyttää vertailumittausten hy-
väksyttyä suorittamista. Vertailumittauksissa testataan autojen toistettavuutta 

 ja yhdenmukaisuutta  samoilla menetelmillä kuin edellä kuvatuissa Tiehallinnon 
kuntorekisterimittauksia varten tehtävissä vertailumittauksissa, korrelaatioiden 

 ja varianssianalyysin  perusteella. 

Alankomaissa  CROW (Information and technology centre for transport and 
infrastructure)  järjestää joka toinen vuosi pudotuspainolaitteiden vertailu- 
mittaukset, joissa testataan laitteiden toistettavuutta  ja yhdenmukaisuutta. 
Toistettavuustestissä kuormituslevyä  ei nosteta tien pinnasta peräkkäisten 
pudotusten välillä. Kunkin anturin mittaaman taipuman keskihajonnalle 
peräkkäisten pudotusten välillä  on  asetettu absoluuttiset  ja  suhteelliset  raja- 
arvot. Yhdenmukaisuustestissä kunkin anturin mittaamalle taipumalle sallitaan  
+1- 20%  ero verrattuna referenssiin. Referenssinä käytettävät taipumat laske-
taan voimassaolevan mittausluvan omaavien laitteiden mittaustuloksista. 
Yhdenmukaisuustestin läpäisseille laitteille määritetään kalibrointikertoimet, joilla 
kullakin laitteella mitattavat taipumat kerrotaan. Näin eri laitteilla mitatut tulok-
set saadaan vertailukelpoisiksi  ja kuntotiedon tarvitsija  voi tilata mittaukset 
haluamaltaan mittausurakoitsijalta. Vilmeisimmät vertailumittaukset ovat vuo-
delta  2003 (CROW 2003). Vertailumittauksissa  noudatetaan  CROW: n  pudotus-
painolaitteen kalibrointiohjetta  (CROW 1999);  valmisteilla oleva eurooppalai-
nen pudotuspainolaitteen kalibrointistandardi  on  samankaltainen. 

Maatutkamittausten laadunvarmistus 

Tiehallinnolle  tehtävissä töissä maatutkakalustojen tulee olla hyväksyttyjä  ja 
toimintakuntoisia.  Niiden tulee läpäistä hyväksytyn puolueettoman laboratori-
on järjestämät laatutestit vuosittain. Toistaiseksi nämä laatuvaatimukset kos-
kevat noin  1 GHz:n  taajuudella toimivia ilmavasteantenneja. Muiden ilmavaste-
antennien sekä maavasteanten nien laatuvaatimukset tullaan asettamaan myö-
hemmin (Tiehallinto  2004b). Mittaustuloksille  ei ote esitetty edellä kuvaturi kal-
taisia PTM-autolle  ja pudotuspainolaitteelle  asetettuja laatuvaatimuksia, mikä 
maatutkamittausten kohdalla olisikin hyvin vaikeaa. 

Pituusmittauksen  tarkkuus  

Pituusmittauksen  tarkkuus  on  merkittävä tekijä tulostusvälin kohdalla sekä eri-
tyisesti aikasarjojen kohdalla. Pudotuspainolaitteilta  ja PTM-autoilta  vaaditta-
va pituusmittauksen tarkkuus  on 1  promille,  eli yhden kilometrin matkalla salli-
taan yhden metrin virhe pituusmittauksessa. PTM-autoilla ongelma  on  kuiten-
kin, että mittausten tarkka alkamiskohta vaihtelee muutaman metrin. Tähän  on 

 syynä  se,  että mittaukset yleensä aloitetaan lentävällä lähdöllä, jossa ajoneu-
vo kiihdytetään mittausnopeuteen ennen mittausosuuden alkua  ja mittaaja  käyn- 
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nistää  mittauksen tietokoneen näppäimistöltä mittausosuuden alkupisteessä. 
Mittaus voidaan käynnistää myös lukemalla mittausjakson tiedot optisesti alku- 
pisteeseen kiinnitetystä paalusta, jolloin mittaus alkaa pituussuunnassa aina 
samalta kohdalta. Menetelmän soveltaminen laajasti ei liene mandollista, kos-
ka aina  osa mittausosuuden  tiedot sisältävistä paaluista siirtyy  tai  rikkoutuu 
esimerkiksi talvihoidon  tai ilkivallan  seurauksena. 

Laadunvarm istusmeneteim ien  kehittäminen 

Tähän asti Suomessa lähinnä Tiehallinto  on  järjestelmällisesti tilannut kunto- 
mittauksia  ja  huolehtinut niiden laadunvarmistuksesta edellä tässä luvussa 
kuvatulla tavalla. Samoja mittausautoja  on  sitten käytetty myös muissa 
mittausurakoissa esimerkiksi kunnissa, eikä kuntotiedon laatukysymyksiä ole 
erikseen mietitty. Vastaisuudessa jokaisen kuntotiedon tarvitsijan, etenkään 
pienehköjen organisaatioiden kuten kuntien, ei edelleenkään kannata erikseen 
vaatia mittausurakoitsijoilta mittausten laadun osoittamista. Eräs ratkaisu voi-
sivat olla edellä kuvatun kaltaiset vuosittaiset  tai  joka toinen vuosi toistuvat 
laadunvarmistusmittaukset, joilla varmistutaan mittalaitteiden yhdenmu-
kaisuudesta, toistettavuudesta  ja  pysyvyydestä. Nämä laadunvarmistus-
mittaukset voisi järjestää valtakunnallisella  tai  pohjoismaisella tasolla jokin 
mittaajista riippumaton akkreditoitu organisaatio. Laadunvarmistusmenettelyjä 
voidaan kehittää esimerkiksi edellä kuvattujen PTM-autojen laadunvalvonta-
mittauksia varten tehtävien vertailumittausten  tai CROW:n pudotuspaino

-laitteiden vertailumittausten pohjalta 

Eräs mandollisuus  on  soveltaa prosessi-  ja tuotantoteollisuuden  laadun- 
valvonnassa käytettäviä menetelmiä tiestön kuntomittauksiin. Virtala  et al. (2004) 

 ovat käyttäneet gageRR -mittausjärjestelmäanalyysiä PTM-auton vertailu- 
mittaustulosten  ja  prosessin suorituskykyanalyysiä kontrollimittaustulosten 
analysointiin. Mittausjärjestelmäanalyysi soveltuu toistettavuuden  (Repeatability) 

 ja yhdenmukaisuuden  (Reproducibility)  testaamiseen. Siinä mittausepävarmuus 
suhteutetaan kokonaisvaihteluun, joiden kehitystrendiä seurataan vuodesta 
toiseen. Prosessin suorituskykyanalyysissä tiedon laatua pyritään parantamaan 
vertaamalla prosessin vaihtelua sille asetettaviln rajoihin. 

Laadunvarmistusmittauksissa seurattavien  muuttujien tulostuspituus  on  tähän 
mennessä ollut yleensä  100  metriä, eli sama kuin kuntotiedolle käytettävä 
tulostuspituus. Mikäli kuntomuuttujille käytetään lyhyempää tulostuspituutta, 
esimerkiksi  5 tai 20  metriä, kuten tässä raportissa suositellaan, myös laadun-
varmistusm ittauksissa  on  käytettävä tätä tulostuspituutta. 

Mitkään edellä kuvatut testit eivät kohdistu mittalaitteen tuottamaan 
raakadataan, vaan  sen  perusteella laskettujen muuttujien tarkkailuun. Laittei-
den tuottaman raakadatan oikeellisuudesta huolehditaan laitteiden kalibroinnilla. 
Esimerkiksi PTM-auton kohdalla tulee harkita proflilin mittauksen oikeellisuu-
den valvontaa tunnuslukujen oikeellisuuden valvonnan sijasta. Mikäli proflili  on 

 mitattu  ja  laskettu oikein, siitä laskettavat tunnusluvut tulevat olemaan eri lait-
teilla vertailukelpoisia. Lisäksi kuntotiedon aadunvarniistuksen tulee kattaa  koko 
hankintaprosessi käsittäen  myös tiedon varastointi  ja analysointivaiheet,  mitä 
ei käsitellä tässä yhteydessä tarkemmin. 
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6  YHTEENVETO  
Tien  ja  kadun rappeutuminen ilmenee pituus-  ja  poikkisuuntaisena epätasal-
suutena  sekä  pinnan  rikkoutumisena.  Tien  käyttäjä havaitsee ainoastaan tien 

 pinnan  kunnon.  Ylläpitäjän  on  huolehdittava myös tien rakenteen kunnosta. 
Tieto tarkasteltavan  tie- tai katuverkon  kunnosta tarvitaan ylläpitoa koskevan 
päätöksenteon kaikilla tasoilla:  

•  Rahoitustarpeiden perustelu  ja  strateginen ohjaus; 

 •  Ohjelmointi;  ja  

•  Hankinta.  

Kuntotietoa  tarvitsevat  tie- tai katuverkon  ylläpitäjä sekä suunnittelijat  ja 
 urakoitsijat. Kuntotiedon  markkinat muuttuvat ylläpidon markkinoiden myötä  ja 

 niiden tapaan.  Kuntotiedon  hallinta (mittaus, laskenta,  tallennusja  analysointi) 
tehdään  tai teetetään  omana  kokonaisuutenaan. Kuntotieto  hankitaan tien  

•  Pituus-  ja  poikkiprofiilista; 

• Vaurioituneisuudesta;  ja 

 •  Rakenteen kunnosta.  

Tien tai  kadun pituus-  ja  poikkiproflili  mitataan  palvelutasomittaus (PTM)  -au-
tolla.  Tien pituusprofiili  voidaan mitata myös ajoneuvon  vastetta mittaavalla 

 mittarilla.  Tien tai  kadun  vaurioituneisuus  mitataan automaattisella  vauriomit-
tarilla,  jonka  käyttöönottoa Tiehallinto  valmistelee  Väyläomaisuuden  hallinnan 

 (VOH)  -tutkimusohjelmassa. Mikäli käytetään visuaalista  vaurioinventointia, 
kirjaamiskäytäntöön  ehdotetaan muutoksia siten, että  vaurioista  kirjataan nii-
den sijainti tien  tai  kadun pituus-  ja  poikkisuunnassa.  Rakenteen kunto  määri-
tetään proflili-  ja  vauriomittausten  sekä  mm. pudotuspainolaitteella mitattujen 
taipumien  ja  maatutkamittausten  perusteella.  Kerättäviä kuntotietoja  voidaan 
täydentää  mm. videokuvauksella.  

Eri  päätöksentekotasoilla  tarvittavan tiedon  tarkkuustaso  vaihtelee  käyttötarkoi-
tuksesta  riippuen.  Kuntotieto  hankitaan ensisijaisesti ylläpidon ohjelmoinnin 
tarpeisiin.  Kuntotiedot yleistetään  rahoitustarpeiden  perusteluun  ja  strategisel-
le  päätöksentekotasolle;  ylläpidon hankintaa varten mitataan tarkat  kuntotiedot 

 valituista kohteista toimenpiteiden suunnittelua  ja  urakoiden laadunseurantaa 
 varten sekä mandollisten  toimivuusvaatimusten todentamiseksi.  Eri  päätök-

sentekotasoilla  käytettävien  kuntomuuttujien  tulee olla yhteydessä toisiinsa.  

Mittaustiedot  muunnetaan analysointia varten sopivaa  muunnosta  käyttäen si-
ten, että niiden jakauma vastaa mandollisimman hyvin  normaalijakaumaa.  Mi-
tattu  tie- tai katuverkko  jaetaan  homogeenisiin osuuksiin jatkoanalyysiä  var-
ten. 

Rahoitustarpeiden  perustelussa  ja  strategisessa päätöksenteossa  tie- tai  katu- 
verkon kunto esitetään  jakaumina  käyttäen mitattuja  kuntomuuttujia  tai  niistä 
laskettua  kuntoluokitusta.  Ylläpidon  ohjelmoinnissa  kohteet  on  valittava ylläpi-
dosta tien-  tai kadunpitäjälle  sekä käyttäjille  koituvlin hyötyihin  perustuen. Täs-
sä raportissa  on  esitelty yksi tarkoitukseen soveltuva menetelmä,  monitavoite

-optimointi.  
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Suunnittelua varten kohteen yksityiskohtaiset  ku ntotiedot  tulee esittää  jatkuvina 
 tien  pituussuunnassa. Vaurioista  esitetään  sijaintitiedot  tien pituus-  ja  poikki- 

suunnassa.  Pudotuspainomittaukset  kohdistetaan  vauriomittausten  ja maatutka
-kuvan alustavan tulkinnan perusteella havaittuihin  ongelmakohtiin. 

Kuntomittauksiin  liittyy aina  mittaustekniikasta, mittaajista  ja mittaushetkellä  val-
litsevista olosuhteista  aiheutuvaa  vaihtelua.  Mittausepävarmuus  tulee huomioi-
da esimerkiksi toimivuus-  ja laatuvaatimusrajoja asetettaessa  sekä sopimus - 
sakkoja  tai -bonuksia sovellettaessa. Laadunvarmistusmittauksilla varmistutaan 

 eri toimittajien  mittalaitteiden yhdenmukaisuudesta, toistettavuudesta  ja  pysy-
vyydestä. Nämä  laadunvarmistusmittaukset  voisi järjestää valtakunnallisella  tai 

 pohjoismaisella tasolla jokin  mittaajista  riippumaton akkreditoitu organisaatio. 
Näin  kuntotiedon tilaajien  ei tarvitse kunkin erikseen huolehtia tiedon laadun

-varmistusmenettelyistä. 
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7.  TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN  JA 
JATKOTOIMENPITEET  

Projektissa saavutettuja tuloksia voidaan hyödyntää tiestön  ja katuverkon  yllä-
pitoa koskevan päätöksenteon eri tasoilla. Seuraavaan luetteloon  on  kerätty 

 projektin  tulosten perusteella suositeltavat jatkotoimenpiteet. Tämä projekti  on 
 aihealueeltaan  hyvin laaja, mistä syystä  vain  muutamia yksittäisiä aiheita  on 
 kyetty tutkimaan yksityiskohtaisesti. Niinpä toimen  pide-ehdotuksista  osa  kos-

kee sellaisia projektissa esille tulleita aiheita, joita ei tässä yhteydessä ollut 
mandollista selvittää tarkemmin. Nämä aiheet tulevat mandollisesti vaatimaan 
laajempaa taustaselvitystä ennen kuin niistä saadaan käyttöön sovellettavia 
tuloksia. 

Kuntomittaukset  ja  kuntomuuttujat 

•  Tien  pituusprofiilin taajuusanalyysiä  (power spectral density,  PSD)  käyt-
täen tulisi tehdä yhtenäiset määrittelyt nykyisille  (mm.  lRl4)  ja  mandolli-
sille uusille muuttujille. 

•  Seuraavia kysymyksiä voitaisiin tutkia kohdekohtaisen aineiston avulla: 
Kuinka tiheästi tien pituussuunnassa poikkiproflili kannattaa mitata  ja  tal-
lentaa? Lasketaanko tallennettava urasyvyys keskiarvona  tai  mediaanina 
pidem mältä  matkalta? Kuinka pitkältä matkalta, tiedon käyttötarkoituksesta 
riippuen? 

•  Tien tai  kadun yhdistettyä pituus-  ja poikkiproflilia -  tien  pinnan proflilia - 
 kuvaavia muuttujia tulisi kehittää. Kehitettävillä muuttujilla tulee olla yh-

teys ajoneuvojen kuijettajien  ja  matkustajien kokemaan tärinään  ja  esi-
merkiksi standardissa  I SO-263 1 (whole-body vibrations)  määriteltyyn  ih-
misen tärinän sietokykyyn. Uusilla muuttujilla voitaisiin kuvata  mm.  ajo-
neuvon sivusuuntaista keinuntaa, tien  pinnan lammikoitumista ja  tien  pin-
nan proflilia päällystystoimenpiteiden  suunnittelua varten (tarvittavan  ta-
sausmassan  määrä). 

• Reunapainumat  voidaan määrittää PTM-autolla mitatusta poikkiproflilista. 
Ehdotan setvitettäväksi, tuoko niiden määrittäminen yhdistetystä pituus- 
ja poikkiprofiilista  tarkasteluun lisäarvoa. 

• Tiehallinto  tulee siirtymään visuaalisesta vaurioinventoinnista automaat-
tiseen vauriomittaukseen, mikä edellyttää vauriomuuttujien uudelleen-
määriifelyä eri päätöksentekotasoja varten. 

•  Mikäli visuaalista inventointia tehdään, ehdotan käytäntöä muutettavaksi 
siten, että vaurloista kirjataan niiden sivusijainti vaurioitumisen syiden 
päättelyä varten  ja  että halkeamaleveyden luokittelusta luovutaan muu-
ten kuin  vakavien  vaurioiden osalta; vauriotyyppien luokittelua  on  kuiten-
kin syytä jatkaa  ja  tarvittaessa tarkistaa. 
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Kuntotiedon  käyttö ylläpidon päätöksenteossa 

Kuntotietoa  ei kuntasektorilla ole systemaathsesti käytetty katuverkon 
ylläpitoa koskevassa päätöksenteossa. Kuntien keskinäinen yhteistyö  ja 

 mandollinen yhteistyö Tiehallinnon kanssa kuntotiedon hankinnassa näh-
dään yhtenä kuntotiedon käytön kannalta keskeisenä tekijänä. 

Kuntotiedon  markkinoita kehitetään ylläpidon markkinoiden kehittämisen 
ohella siten, että mittausten sijaan siirrytään ostamaan kuntotietoa 
useampivuotisina laajoina kokonaisuuksina: mittaaminen, laskenta, tie-
don varastointi  ja  analysointi. Markkinoiden kehittämiseksi eri ylläpitäjien 
kuntotiedolle asettamien vaatimusten  ja  standardien tulee olla keske-
nään yhteensopivia, jotta luodaan edellytykset yritysten tuotekehitys- 
toiminnalle. Markkinat voivat yhtenäistyä sekä alueellisesti (Tiehallinto  ja 
kunnat)  että laajemminkin (Pohjoismaat). 

Erityisesti kuntotiedon markkinoiden kehittäminen tulee korostamaan 
kuntotiedon laadun  ja sen  varmistamiseksi käytettävien menetelmien mer-
kitystä. Vuosittaiset laadunvarmistusmittaukset, joilla varmistutaan  mit-
talaitteiden yhdenmukaisuudesta, toistettavuudesta ja  pysyvyydestä, voisi 
järjestää valtakunnallisella  tai  pohjoismaisella tasolla jokin mittaajista riip-
pumaton akkreditoitu organisaatio. Näin kunkin kuntotiedon tilaajan ei 
tarvitse erikseen varmistua mittalaitteiden laadusta. 

Mitattujen kuntotietojen  käsittelyyn  on  olemassa menetelmiä, joilla voi-
daan nykyistä paremmin ottaa huomioon  mm.  niiden jakaumaominai-
suudet. Esimerkkejä tällaisista menetelmistä, jotka  on  otettavissa käyt-
töön ylläpidon ohjauksen sovelluksissa  on  esitetty luvuissa  5.3  Mittaus- 
tietojen muuntaminen  ja  5.4  Jako homogeenisiin osuuksiin. 

•  Luvussa  5.6.2  esitetty kuntoluokitus  on  tarkoitettu käytettäväksi rahoi-
tustarpeiden perustelussa  ja  strategisessa päätöksenteossa. Kuntoluoki-
tuksen käyttöönottamiseksi siitä kiinnostuneen tien-  tai kadunpitäjän  tuli-
si testata sitä  ja kalibroida  menetelmä havaittavaan  ja  käyttäjien koke-
maan tien  tai  kadun kuntoon. 

Rahoitustarpeiden perustelussaja strategisessa ohjauksessa, mutta myös 
ylläpidon ohjelmoinnissa  ja  hankinnassa tarvitaan tieto  tie- tai katuverkon 
kuntojakaumasta. Jakaumien  avulla voidaan havainnollistaa sitä, että väy-
lästöllä  on  aina hyvin eri kuntotilassa olevia osuuksia; jakaumat kuvaa-
vat myös paremmin päätöksentekoon liittyvää epävarmuutta. Kuntojakau

-man  kehittymistä  ja  siten saavutettavia hyötyjä eri rahoitustasoilla  ja  ra-
hoituksen jakotavoilla  on  voitava arvioida. 

•  Ylläpidon ohjelmoinnissa tulee arvioida ylläpidolla saavutettavia hyötyjä 
sekä tien-  tai kadunpitäjälle  että käyttäjille. Tässä raportissa esitelty moni-
tavoiteoptimointi  on  yksi mandollinen työkalu, jonka käyttöä päällystys- 
ohjelman laadinnassa tulisi edelleen selvittää. 

Nykyisin Tiehallinnolle tehtävissä töissä uusissakin urakkamuodoissa 
kuntotiedot esitetään  100  metrin jaksoille suoraan kuntorekisteristä suun-
nittelun lähtötiedoksi. Suunnittelua varten näin esitetty kuntotieto  on  kui-
tenkin liian karkealla tasolla. Kohteen yksityiskohtaiset kuntotiedot tulee-
kin esittää jatkuvina tien pituussuunnassa.  Tien  pituus-  ja poikkiproflilia 

 kuvaavien muuttujien tulostuspituuden tulee olla  5 tai  enintään  20 met- 
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nä. Tien  pituusprofiuli  tulee esittää  10 cm  välein. Vauriolsta esitetään  si
-jaintitiedot  tien pituus-  ja  poikkisuunnassa. Pudotuspainomittaukset  koh-

distetaan vauriomittausten  ja  maatutkakuvan  alustavan tulkinnan perus-
teella havaittuihin ongelmakohtiin. 

Kuntomittauksiin  liittyy aina mittaustekniikasta, mittaajista  ja  mittaus- 
hetkellä vallitsevista olosuhteista aiheutuvaa vaihtelua. Tämä mittaus- 
epävarmuus tulee huomioida eksplisiittisesti toimivuus-ja  laatuvaatimus

-rajoja asetettaessa sekä sopimussakkoja  tai  -bonuksia sovellettaessa 
 sallimalla kunkin tarkastelujakson mittaustulokselle tietty virhemarginaali, 

joka riippuu valittavasta riskitasosta  ja  mittauslajin  tarkkuudesta (keskiha
-jon  nasta). 
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LuTE  2.  POIKKIPROFIILIN  TUNNUSLUVUT 
TIEHALLINNON VERKKOTASON MITTAUKSISSA 

Tämän  liitteen  teksti  on  ote  Tiehallinnon  päällystetyn tieverkon palvelutaso- 
mittaukset  2003-2007  projektin tarjouspyyntöasiakirjoista (Tiehallinto  2002a). 

Tien poikkiproflili  mitataan samalla kertaa  pituusprofiulin  mittauksen kanssa. 
 Mittausalue  on ajoratamerkintöjen  väliin jäävä alue. Mikäli  ajoratamerkintöjä  ei 

ole,  mittausalue  määräytyy  päällysteen  reunan  ja päällysteen  leveyden perus-
teella.  Mittausleveys  on  vähintään  mittausalueen  leveys, yleensä  3,2  metriä. 

 Poikkiproflilin käsittelyleveys  tarkoittaa sitä  proflilin  leveyttä, johon ura -algoritmi 
 sovitetaan.  Käsittelyleveys  on  enintään  mittausleveys. Poikkiproflili  mitataan 

noin  1 mm  välein, mutta tallennetaan  10 cm  välein.  

Uransyvyys 

Uransyvyys  lasketaan molemmista  ajourista. Uransyvyyden  laskenta
-algoritmien  tulee pystyä käsittelemään monenlaisia tien  poikkiproflulin  muoto-

ja.  Proflilien  muodot eivät ole välttämättä selkeitä vaan monesti hyvin epämää-
räisiä. Laskenta -algoritmien  tulee tunnistaa ne  mittauspisteet,  joista ura tulee 
laskea.  

Jos näytteenottoväli poikkisuunnassa on  yli  100 mm on maksimiuransyvyys 
 laskettava  sovittamalla  uran maksimikohtaan ja sen viereisiin mittauspisteisiin 

paraabeli ja  laskemalla  maksimiura  käyttäen  paraabeleiden minimikohtia. 

Maksimiura  on poikkileikkauksen  suurin  urasyvyys. Maksimiurasyvyyksien 
kesk/arvo  on  keskiarvo  tulostusvälin maksimiurista. Uransyvyyden tunnuslukuja 

 lasketaan seuraavasti:  

• Tulostusvälin maksimiurasyvyys. 

• Maksimiuransyvyyksien  keskiarvo.  

• Maksimiuransyvyyksien  keskiarvo erikseen oikeassa  ja  vasemmassa 
 ajourassa. 
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Edellä mainitut uransyvyyden tunnusluvut lasketaan erikseen sekä  lanka-ural-
le että vesi-uralle.  

Lanka-URA  

Lankaura  on  tuotettava poikkiprofluleista lankamittausalgoritmia käyttäen. Esi-
merkkejä lankamittausurasta oheisessa kuvassa  (Kuva  1).  Lankaura 
määritetään  niin, että profiuliin sijoitetaan kulkemaan kuvitteellinen profiilin 
reunoihin kiinnitetty jännitetty  lanka.  Mittauksissa haetaan poikkileikkauksen 
maksimiuraa. 

Harjanne  vertailutason  alapuolella 	 Kupera  profiili  

Urakorotukset 
Harjanne  vertailutason  yläpuolella  

painumE 

Kovera proflili 

Mittausaluc 	 Mittausalue  

Kuva  1:  Urasyvyyden määritys lankamittaustava/la  

Vesi -URA  

Uran vesisyvyys  on korkeusero pyöräuran matalamman  puolen proflilin kor-
keimman pisteen kautta kulkevan vaakasuoran  ja pyöräuran  pohjan kautta 
kulkevan vaakasuoran välillä. Yleensä erotetaan vesisyvyys oikeassa  ja va-
semmassa  urassa. 

Mittauspisteiden väleihin  pätee sama kuin lankauran laskennassakin, 

Harjanne  vertailutason  alapuolella 	 Kupera  proflili  

Harjanne  vertailutason  yläpuolella 	 Urakorotukset 

Kovera  profiili 
	 Reunapainuma 

mittausalue 	 4 	 mittausalue  

Kuva  2:  Uran vesisyvyyden määritys. 
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Maksimipoikkeama 

Maksimipoikkeama  on poikkileikkauksen maksimikorkeusero poikkiproflulin  ja 
vertailusuoran  välillä.  Maksimikorkeusero  lasketaan leikkaavan  oikolaudan 

 periaatteella. 

Leikkaavan  oikolaudan  periaate  on  esitetty oheisessa kuvassa  (Kuva  3).  Leik-
kaavan  oikolaudan vertailusuora  muodostetaan samalla periaatteella kuin sivu- 
kaltevuuden laskennassa käytettävä  vertailusuora. 

tjra 	 tJrakorotukset  

Kovera profluli 	 Kupera  profiili  

Kuva  3:  Leikkaa  va oikolauta,  perusta paukset 

Tunnusluvut  tulostusvälillä  ovat  maksimipoikkeamien maksimiarvo,  keskiarvo 
 ja  hajonta. 

Poikittainen epätasaisuus 

Poikittainen epätasaisuus lasketaan seuraavalla kaavalla yksittäisistä 
 poikkeamista:  

I 	 17  

PETA  =-x,  

missä  n on  mittausten lukumäärä  poikkisuunnassa  ja  x on  tien  pinnan  etäisyys 
 vertailusuorasta mittauskohdassa /.  Tunnusluvun laskentaan otetaan kaikki 

 poikkisuunnan mittaushavainnot. 

mittausleveys  

Kuva  4:  Poikittainen epätasaisuus 

Tulostettavia tunnuslukuja  ovat poikittaisen epätasaisuuden  maksimiarvo,  kes-
kiarvo  ja  hajonta  tulostusvälillä  (tien  pituussuuntaan). 
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Harjanteen korkeus 

Harjanteen korkeus  on  mitattava oikean  ja  vasemman  uran pohjien  tasosta  
(Kuva  5).  

Harfanne vertallutason  alapuolella 	Kupera  proflili 

KRA  

Harjanize vertailutason  yläpuolella 	Urakorotukset 

Kovera profluli 
	

Reunapaiiiuina  

KESkI  UR 	'UNA  Ui  

Kuva  5:  Harjanteen korkeuden määrittäminen  

Tulostettavia tunnuslukuja  ovat harjanteen korkeuden maksimiarvo, keskiarvo 
 ja  hajonta tulostusvälullä (tien pituussuuntaan). 
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Abstract 

The current or future condition and its deterioration rate for a road network can be estimated 

using measurements or statistical models. How accurate is the condition information when 

based on current measurements as opposed to predicting the condition based on previous 

years' measurements? How does using one or two year old measurements, or both, affect the 

accuracy of the predicted condition?  

ln  this study, International Roughness Index  (IRI)  measurements over three years (2000  -  2002) 

were used. First, a logarithmic transformation was applied to the measured  IRI  values. One half 

of the data set was used for developing regression models that predict road roughness. The 

models were validated using the other half of the data set. The comparison of the residual 

distribution in the logarithmic regression model and measuring accuracy in logarithmic terms 

facilitates direct consideration of the relative accuracies. The benefits from measuring instead of 

predicting the current condition from previous years' measurements have to be compared with 

the cost of data collection. The results of this study emphasise the accuracy of the measured 

data. 

CE Database subject headings: Strategic planning, Pavement management, Pavement 

condition, Measurement, Accuracy, Model accuracy, Profile measurement, Regression models  
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I Introduction and objectives 

The purpose of strategic level decision-making is to justify the funding needed for road network 

maintenance and to allocate these funds effectively between different sub-networks and 

maintenance actions. The condition of the road network is an essential input in the decision- 

making process, and it enables the quantification of benefits from maintenance, both to the road 

user and the agency. 

Road condition, or rather its decay, is manifested in the change of the surface profile and 

cracking of the surface layer. The surface profile, usually considered as the longitudinal and 

transversal unevenness of the road, is measured for example using a road surface monitoring 

vehicle based on laser technology. The cracking of the surface layer can be monitored visually 

or using a high-speed data collection of digital images connected with automated image 

processing. 

Longitudinal unevenness has the greatest impact on the driving comfort and the road user costs 

(Sayers et al. 1986). The most widely used measure of longitudinal unevenness is the 

International Roughness Index,  IRI  (see  e.g. UMTRI  2004). Several variables are calculated 

from the transverse profile of the road, the most obvious of them being the rut depth. The extent 

and severity of cracking of the surface layer can be expressed for individual types of cracking, or 

a combined damage index can be used. However, in this paper, data for longitudinal 

unevenness in terms of  IRI [mm/rn]  is used to demonstrate the methodology that is applicable as 

well to other condition variables measured and modelled for a road network. 

Often it is not reasonable to measure the entire road network in consideration each year. 

Various performance models have been proposed, that can be used for predicting either future 

3  
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or current road condition based on previous measurements (European Commission 1999, 

 Jämsä  2000,  Odoki  and  Kerali  2000). From this ground, the question arises how accurate the 

measured and modelled condition information is. It is known that certain variation in the 

measured condition variables exists and that this variation affects the estimated deterioration of 

the road and the accuracy of the predicted condition information. 

The focus of this paper is on how to collect the road network condition data for strategic level 

economic analysis. The objective of the research is to provide answers to the following 

questions: 

1. How does predicting road network condition based on previous years measurements, 

instead of measuring the current condition, affect the accuracy of the condition 

distribution? 

2. How does using one or two year old measurements, or both, affect the accuracy of the 

predicted condition?  

ln  section 2 of this paper, the data set used in the analysis, and the procedures for choosing it 

are described. The methodology used in the modelling and the estimation of the accuracy is 

described in section 3.  ln  section 4 the results are shown and discussed, and in section 5, the 

summary and conclusions of this study are presented. 

2 Data 

2.1 Description of the data 

The data set was drawn from the road condition data base  (Kurre)  of the Finnish Road 

Administration  (Finnra).  For the purposes of this study, data for roughness measurements  (IRI, 

mm/rn)  was considered (Sayers et al. 1986, Sayers 1995). The condition data in the data base is 

4  
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stored in 100-meter sections. For the data set used in this paper, three consecutive years 2000-

2002 were considered. All 100-meter sections with a roughness measurement on all three years 

2000, 2001 and 2002 were selected for the analysis. Sections with recorded maintenance 

activities between any two measurements were excluded. Further reduction of the data set is 

described in section 2.2. The data base covers the whole network of paved public roads in 

Finland, which is approximately 50 000 km. With these selection criteria a data set of 65 592 

observations (6 559 km) was considered. 

A logarithmic transformation was first applied to the measured  IRI -values. The empirical 

distribution of the  IRI -values and the values of the transformed logarithmic  IRI  for the data from 

year 2002 are shown in Figure 1; the statistics that describe the entire data set are shown in 

Table 1. The mean value increases slightly in time which indicates deterioration of the road 

network. t can be noted that also the standard deviation slightly increases in time. The minimum 

and maximum values together with several percentile points are shown in Table 1 as well. 

It is clearly seen, that the distribution of  IRI  is by no means normal, whereas the distribution of 

the logarithmic  IRI  is fairly close to normal. The authors' experience is that many road condition 

variables exhibit similar behaviour. They are, by definition, assigned positive values only, and 

extremely high values are not restricted. Even if some of the high values are caused by errors, 

some of them depict actual road condition. As a consequence, the resulting distributions are 

right skewed like the one for  IRI  shown in the left diagram in Figure 1. The skewness of the 

distribution is illustrated by the skewness coefficient of  IRI  far greater than 0 (see Table 1). The 

skewness values for the logarithmic  IRI  are approximately 0.4, and the excess kurtosis is 

approximately 0.2. Both values are much closer to 0 for logarithmic values than for the 

 untransformed  values, so it is better to use the logarithmic values in the analysis. As will be  
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shown later, the use of logarithmic values also allows direct consideration of the relative 

accuracies of the measured and modelled values. 

2.2 Variation in the data and exclusion of odd observations 

Roughness is measured using vehicles that are part of normal traffic flow. A number of factors 

are known to affect the variation in the obtained data from any single year:  

•  accuracy of the measurement equipment;  

•  variability between different equipment of the same kind;  

•  variation in the lateral position of the measurement vehicle with the same operator;  

•  variation in the lateral position between the operators; 

 •  conditions prevailing at the time of measurement; and 

 •  seasonal variation of the profile.  

ln  addition to that, variation in the data in consecutive years is caused by: 

 •  variation of the profile from year to year (deterioration); and  

•  maintenance works some of which are not recorded. 

Each vehicle has certain measurement accuracy, which is the variation of the measured values 

between repeated runs along the same profile. This variation can be considered random and is 

due to the mechanics of the measuring apparatus. A random error also exists between vehicles 

driving along exactly the same longitudinal profile,  ln  practice, comparison of results from 

repeated runs using either the same or different vehicles in practically the same conditions 

(weather, etc.) is hampered by variation in the actually measured profile due to unavoidable 

lateral wander of the vehicle,  ln  this study, the effect of variation in the lateral position, both due 

to each operator and among several operators, is assumed to be random.  
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The seasonal variation of the profile causes additional variation in the  IRI  values. The 

measurements for this data set were carried out  belween  April and November. The effect of the 

seasonal variation has not been quantified in this study. The effects of different sources of 

variation have been studied in detail by  Karamihas  et al. (1999). 

Deterioration is the trend one is trying to capture using the logarithmic regression model. The 

other factors of variation mentioned above cause random variation around this trend.  ln  the data 

set used in this study, the contribution of each factor to the total variation cannot be explicitly 

determined. Every year, quality control measurements covering some 1-4  %  of the measuring 

program have been done. In the quality control measurements done in 2001 and 2002  (Hätälä 

 and  Ruotoistenmäki  2002), it was required that in 90  %  of the cases, the absolute value of the 

difference in the measured  IRI -value between any two vehicles (and operators) within the same 

year is less than 0.5  mm/rn.  The deterioration of  IRI  between two years' measurements should in 

principle be non-negative, but in the presence of measurement errors an improvement of 

0.5  mm/m  in the measured  IRI  due to random variation could be allowed. 

The decrease of roughness of a road section may also be due to maintenance works actually 

carried out between any two measurements, but not recorded in the data base. The length of the 

works can be very short (<100 meters), or they can extend to several hundred meters. The 

works can be of any kind, but typically they are either light maintenance (correcting ruts) or 

localised reconstruction work.  ln  a large data set, such as the one used in this study, sections 

with improved  IRI  with no recorded maintenance work do exist, even though the distribution of 

 IRI  shows that deterioration generally takes place (Figure 1 and Table 1). 

The authors wanted to eliminate the most obvious errors due to unrecorded maintenance works 

from the data set. However, exclusion of single outliers,  i.e.  all single observations that show an 

7  
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improvement of  IRI  greater than 0.5  mm/rn  would cause a serious truncation bias in the data, 

see Figure 2a. This is undesirable and results in data that does not conform to basic 

requirements of regression analysis. The authors have therefore chosen to exclude only those 

measurements for which any two or more consecutive 100-meter sections have a change in the 

measured  tRI  less than -0.5  mm/m  between any two years: 1R12002  - lRl200l<  -0.5,  lRl200l - 

 1R12000< -0.5, or  lRl2002 - lRl2000<  -0.5. Figure 2b shows the remaining data after this 

operation. Obviously, the data is much less distorted by this procedure when compared to the 

procedure shown in Figure 2a. 

3 Methods 

3.1 Modelling 

The form of the linear regression model that predicts the logarithmic  IRI  value in a particular year 

 (lnY),  based on the previous years' logarithmic measurements  (lnX,  j  =  1, 2 ..... k) is  

lnY=13 O +p l lnXl +3 2 lnX2 +...+I3 k lnXk +E, 	 (1) 

where 	is the regression constant, are the regression coefficients of the independent 

variables (j  =  1, 2 ..... k) and E is the error term.  

ln  this study, the following regression models were considered:  

lnY=3 0 +J3 1 lnX2 +L 	 (2a)  

lnY=13 0 +J3 1 lnX 1 + 	 (2b)  

lnY=13 0 + 1 lnX1 +p 2 lnX2 +E, 	 (2c)  
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where  mY  is the logarithmic  IRI  in year 2002 and  lnX1  and  lnX2  are one and two year old 

logarithmic  IRI -measurements, respectively. 

To estimate the accuracy of the forecasted values, cross-validation methods were used: The 

data set was randomly divided into two parts of approximately equal size (Figure 3). One half of 

the data set was used for developing regression models that predict the condition of a 100-meter 

section in the year 2002 based on its measured condition in the year 2000, 2001 or both. The 

identified models were then tested using the other half of the data set, which was not used for 

model determination. The residuals between the measured and predicted values were 

calculated to determine modelling accuracy which was then compared with the accuracy of the 

measurement. 

3.2 Calculating the modelling accuracy 

When using any of the equations (2a), (2b) or (2c) to predict the logarithmic  IRl  of a 100-meter 

section based on previous years' measurements, uncertainty is associated with each individual 

prediction. This uncertainty can be described by the standard deviation estimate Sy of the 

predicted values, which in the case of one independent variable (equations 2a and 2b) is (see 

 e.g. Pindyck  and  Rubinfeld  1997): 

Sy  - 
 5e1  - 	ss x  

(3) 

where 5e  is the standard deviation estimate of the error term (E) in the regression equation, n is 

the number of observations,  mx  is the value of the independent variable,  ki  is the mean of the 

independent variable, and SS <  is the sum of squares of the independent variable indicating the  
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total variation of that variable. Furthermore, SS <  = 	(lnx1  -k) 2 , where  i  indicates the  

observation. 

ln  this case, the number of observations is so large (n  =  32796) that both of the latter terms 

under the square root are close to zero. Therefore, the value of the square root is close to unity 

and the standard deviation of the predicted values can be estimated directly based on e,  the 

standard deviation estimate of the error. The authors found this approximation to be correct to 

the fourth decimal. 

The standard deviation estimate of the error (5e  in equation 3) is calculated from the residuals 

between the measured and predicted values of the logarithmic  IRI  in year 2002. The residuals 

e,,  i =  1, 2 ..... n, are calculated from the other half of the data set not used for fitting the models 

as follows: 

e  =lny, -lny,, 	 (4)  

where  lny1  is the measured logarithmic  IRl -value for observation  i  in 2002, and  Iny,  is the 

predicted logarithmic  lRl -value for observation  i  in 2002. 

ln  short, the accuracy of modelling is considered based on the standard deviation estimate of the 

predicted values  (i.e.  s given by equation 3), and is approximated by the standard deviation Se 

of residuals e from equation (4). An analogous analysis is performed in the case when there are 

two independent variables (equation 2c),  i.e.  when the logarithmic  IRI  value in the year 2002 is 

predicted based on the measured logarithmic  IRI  from both of the previous two years. The 

10  



Lute 3 (11/23) 

modelling accuracy is then compared with the standard deviation of the measured values of the 

logarithmic  IRI,  calculated as explained in the next section. 

3.3 Calculating the measuring accuracy 

Due to the extent of the whole measurement program (approximately 30000 km annually) 

several (4 or 5, depending on the year) measurement vehicles have been used for production 

measurements, so that each 100-meter section is measured by one vehicle. The measurement 

accuracy is here defined as the standard deviation of the measured logarithmic  IRI  values per 

each 100-meter section. Unfortunately, the accuracy of one measurement is not known. 

However, using two or more vehicles to measure the same 100-meter sections, the standard 

deviation of a measurement can be estimated. 

As part of the production measurements, quality control measurements were taken using several 

vehicles for 2317 selected 100-meter sections.  ln  829 of the 100-meter sections, measurements 

using three vehicles, and in 1488 of the 100-meter sections, measurements using two vehicles 

were done. Each vehicle used for production measurements was used as a control vehicle for 

other vehicles  (Hätälä  and  Ruotoistenmäki  2002).  ln  this analysis, the variance of the logarithmic 

 IRI-values using two or three vehicles was calculated for each 100-meter section. Assuming the 

variances of the logarithmic  IRI  are the same for all vehicles measuring the same section, the 

variance of one measurement, s 2  is calculated as the weighted average of the variance from all 

sections. The estimate of the measurement accuracy is thus 

(m _1)s2 

s= 	1=1 
	

(5) 

(m -1) 
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where rn is the number of vehicles measuring section  i,  s2  is the variance of measurements for 

section  i,  and n is the total number of sections in control measurements. ln this analysis, 

rn 2 or 3 and n = 2317. 

4 Results and discussion 

The accuracy of the different models (equations 3 and 4) and the measuring accuracy (equation 

5) are presented in Table 2. The results indicate that the accuracy of the predicted road 

condition is improved when based on as recent measurements as possible. Also, the availability 

of measurements from several years improves the accuracy of the predicted values. 

The standard deviation of error is increased from 0.118 when the logarithmic IRI is measured, to 

0.168 when a prediction model based on two-year old measurements is used. The logarithmic 

differences and the corresponding standard deviations can be interpreted as percentages. Thus 

the change is 5.0 %-units (0.168-0.118 = 0.05). Similarly, the standard deviation of error is 

increased to 0.156 (by 3.8 %-units) when a prediction model over one year is used and to 0.147 

(by 2.9 %-units) when the model predicting the logarithmic IRI is based on the measured 

logarithmic IRI from both of the previous two years. 

The practical consequences of these results should be evaluated by considering how the 

increased uncertainty in the input affects the output of the decision-making process. The cost of 

measuring the IRI for the data set used in this study was in the neighbourhood of 17€! km. 

Thus the cost of measuring the data set of 65 592 observations was approximately 111 500 €. 

12 
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The cost of measuring can also be expressed as  € /  %-unit gained in accuracy. By measuring 

one kilometre of road, an improvement of 5.0 %-units in the accuracy of the logarithmic  IRI  is 

achieved, compared to modelling the logarithmic  IRI  value based on two-year old 

measurements. The cost of improvement per %-unit can be calculated by dividing the cost of 

measurements (17  €  I km) by the improvement in accuracy. This leads to a cost of 

3.4, 4.5 or 6.0  €  I %-units per kilometre, depending on the model (see equations (2a)  -  (2c) and 

Table 2). 

The benefits of the investment in the measurements should exceed the cost in order to justify 

the investment. The benefits may include improved accuracy of fund allocation and the use of 

data for other purposes such as design and quality control of procured maintenance works. The 

costs of wrong decisions due to the inaccuracy of the condition data could also be quantified, 

and used as lost or negative benefits in the analysis. 

The modelling error includes the measurement error. Both the measurement error (each year) 

and the modelling error (from year to year) are far greater than the rate of deterioration of  IRI. 

 The following estimated model illustrates this:  

ln(1R12002) = 0.066+0.928ln(1R12001) 
	

(6) 

If the  IRI  of a road section is, for example, 1.4  mm/rn  in year 2001 (the median value in the data 

set), then according to equation (6), the expected value for year 2002 is 1 .46  mm/rn.  This shows 

an increase of only 0.06  rnrn/m  per year, or only 0.041 (=4.1  %)  in logarithmic values. However, 

the standard deviation of the logarithmic  IRI  values based on the control measurements in 2002 

is 0.118, which is approximately three times the rate of deterioration! This demonstrates the 

13  
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continuing need to improve the measuring accuracy, as also noted, among others, by  Virtala  et 

al. (2004). 

5 Summary and conclusions 

The condition of a road network is an essential input to maintenance planning. The current or 

future condition and the deterioration rate of the road network are estimated using 

measurements and statistical models, both of which include variation,  ln  this paper, these effects 

were studied using a data set of  IRI -measurements from three years (2000-2002) drawn from 

the road condition data base of the Finnish Road Administration  (Finnra).  The measured  IRI

-values were first transformed using logarithmic transformation. Two particular questions were 

addressed: How does predicting road network condition based on previous years' 

measurements, instead of measuring the current condition, affect the accuracy of the condition 

distribution? How does using one or two year old measurements, or both, affect the accuracy of 

the predicted condition? The main results of this study are the following:  

•  The accuracy of the predicted road condition is improved when based on as recent 

measurements as possible. Also, the availability of measurements from several years 

improves the accuracy of the predicted values.  

•  The standard deviation of the error in the logarithmic  IRI  value is increased 

by 2.9  -  5.0 %-units, when a model is used for predicting the current condition from 

previous two years' measurements instead of measuring it. The amount of increase in 

the standard deviation depends on the age of the previous measurement and the 

corresponding model used.  

•  The practical consequences should be evaluated by considering how the increased 

uncertainty in the input affects the output of the decision-making process. A cost-benefit 

analysis of the condition measurements is recommended. 

14  
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.  The cost of new measurements can be expressed as  € /  %-unit per kilometre. The cost 

of measurements (17  € /  km) divided by the improvement in accuracy leads to a range of 

3.4  -  6.0  €  I %-unit per kilometre, depending on the model. 

When determining the measurement error, one needs to consider the accuracy of the 

equipment, differences between several pieces of equipment and operators and 

conditions prevailing at the time of the measurement. This total variation in the measured 

data can be quantified from control measurements. 

The modelling error includes the measurement error. Both the measurement error (each 

year) and the modelling error (from year to year) are far greater than the rate of 

deterioration of  IRl.  Therefore, the greatest need is to improve the quality of the 

measured data. 
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Notation 

The following symbols are used in this paper: 

SS 	sum of squares of independent variable;  

lnX 	independent variables (logarithms of measured  IRI  in 2000 and 2001);  

mY 	dependent variable (logarithm of measured  IRI  in 2002); 

e 	residual of prediction for observation  i;  

k 	number of independent variables; 

m 	number of vehicles measuring section I; 

n 	number of observations in data set for model determination and fitting; 

number of observations in control measurements; 

s 	standard deviation of measured logarithmic  IRI  values; 

Se 	standard deviation estimate of error term in regression equation; 

s. 	variance of measurements for section 

Sy 	standard deviation estimate of predicted values;  

lnx 	value of independent variable  lnX; 

ki3 	mean of independent variable  lnX; 

lny1 	measured logarithmic  IRI -value for observation  i  in 2002;  

Iny, 	predicted logarithmic  IRI-value for observation  i  in 2002; 

13o 	regression constant; 

regression coefficients of independent variables X; and 

error term in regression equation. 
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Table 1. Statistics of the Data Set Used in  theysis  
________________________Variable 

Statistics  1Rl200.0 1R12001 1R12002  ln(iRl20OO) . jnjiRl2OOi)in(IRF20O2I  
Number of 
observations 65592 65592 65592 65592 65592 65592 
Mean 1.50 1.55 1.62 0.335 0.365 0.404 
Standard 
deviation 0.615 0.656 0.693 0.366 0.373 0.380 
Skewness 1.892 2.052 1.932 0.404 0.428 0.415 
Excess 
kurtosis 7.47 9.22 7.43 0.18 0.22 0.14 
Minimum 0.47 0.44 0.47 -0.755 -0.821 -0.755 
Percentiles 1 0.67 0.69 0.70 -0.400 -0.371 -0.357 

5 0.80 0.82 0.85 -0.223 -0.198 -0.163 
10 0.89 0.91 0.94 -0.117 -0.094 -0.062 
20 1.02 1.04 1.08 0.020 0.039 0.077 
30 1.13 1.16 1.20 0.122 0.148 0.182 
40 1.24 1.28 1.32 0.215 0.247 0.278 
50 1.36 1.40 1.46 0.307 0.336 0.378 
60 1.49 1.54 1.61 0.399 0.432 0.476 
70 1.66 1.72 1.79 0.507 0.542 0.582 
80 1.89 1.96 2.05 0.637 0.673 0.718 
90 2.27 2.36 2.49 0.820 0.859 0.912 
95 2.66 2.78 2.93 0.978 1.022 1.075 
99 3.61 3.80 3.98 1.284 1.335 1.381 

Maximum 9.99 11.77 11.02 2.302 2.466 2.400 
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Table 2. The Accuracy of Modelling and Measuring Roughness 
Accu  racy 

Regression model: Dependent variable ln(1R12002) 	 Measurement 
Independent variables: 

In(1R12000)  and 	Quality control 
measurements in ln(1R12000) 	 ln(1R12001) 	 ln(1RI2001)  2002 

0.168 	 0.156 	 0.147 	 0.118 
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Figure 1 	Distribution of  IRI  (left diagram) and the natural logarithm of  IRI  (right diagram) in 2002. 

Fitted normal curves are superimposed on the histograms in order to facilitate comparison of the 

distributions. 
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Figure 2 	Scatter plots based on the data from 2001 and 2002: a) The disregarded method of 

excluding any single observation with 1R12002  -  1R12001  <  -0.5; b) The adopted method of 

excluding observations only when measurements from two or more consecutive 100-meter 

sections exhibit 1R12002  - lRl200l <  -0.5. 

22  



Lute 3 (2 3/23) 

2000 	 2001 	 2002 

randomly draw half of the data set for modelling  
use other half of the data set for calculating modelling error 
compare modelling error over 1 and 2 years with measurement error 

Figure 3 	Illustration of the modelling and validation methodology 
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Summary 
This explorative study investigates the application of a recently developed Bayesian method 
for generating homogeneous road sections based on road surface measurements (Thomas 
2003, 2004a). Stand-alone software executing the algorithm is described in Thomas, 
Weninger-Vycudil, and Simanek (2004), and will be available within short. For alternative 
approaches to road segmentation, see Thomas (2004b). 

Computations are carried out for the 5 meter sections reported in the measurement series in 
Finland. This relatively fine resolution does not create any problems in the execution of the 
algorithm. Aggregation of measurement series to 20m-sections, 50m-sections, or lOOm-
sections is possible, of course. A brief investigation of lOOm-sections is presented. 

However, since the algorithm seems to work well for the 5m-sections, it is recommendable to 
detect the section borders on that resolution and aggregate later when deriving summary 
statistics for the identified homogeneous sections. Aggregation prior to the sectioning will 
inevitably destroy information that is useful for detecting section borders. 

It appears to be the case that IRI measurements are easier to handle than the Rut 
measurements. A systematic study that deepens the findings in this explorative study is 
recommended before applying the algorithm to large data sets for practical decision making. 

In case that the here analysed measurement series are representative for the series collected in 
Finland, there seems to be no hinder for successfully applying the Bayesian segmentation 
algorithm for generating homogeneous sections for the remaining measurement series. The 
stand-alone computer program described in Thomas et al. (2004) is capable of running in 
batch mode and can cope with large amounts of data. 
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Data 

Data Source 
Zip-file attached to a mail from  Antti Ruotoistenmäki  (obtained 06/24/2004, 12:25 Swedish 
time), containing Excel-file  5rnDataRST .  xis. 

Description of Data 
Only two variables are considered in this explorative study: 

1.MaxRutDepth:  The average of maximum rut depth of 50 profiles in the 5 m section, 
profile every 10 cm is calculated from the average laser readings. 

2. IRiRight: IRI  in the right (outer) wheel path. 
Both variables are reported for 5 m long sections of the road. Plots of all measurement series 
are contained in the appendix. 

All together, 18,947 measurements are available for each of the two criteria of interest: 

Summary Statistics for data in:  X5mDataRST.fth 

MaxRutDepth IRIRight  
Min: 1.610000 0.2400000  

ist  Qu. :  6.315000 0.8900000 
Mean: 8.233639 1.4682530 

Median: 7.940000 1.2200000 
3rd  Qu. :  10.000000 1.7500000 

Max: 25.630000 30.1600000 
Total N: 18947.000000 18947.0000000  

NA'S 	:  0.000000 0.0000000 
Std  Dev. :  3.014019 0.9383217 
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The measurements come from three different roads: 

Summary Statistics for data in:  X5mDataRST.fth  

Road: 1  
MaxRutDepth IRIRight  

Min: 1.610000 0.2400000  
ist Qu. :  4.580000 0.8100000 

Mean: 6.926996 1.2332003 
Median: 6.870000 1.0700000 
3rd  Qu. :  8.780000 1.4500000 

Max: 22.400000 12.0300000 
Total N: 8421.000000 8421.0000000  
NAs 	:  0.000000 0.0000000 

Std  Dev. :  2.678111 0.6870004 

Road: 10  
MaxRutflepth IRIRight  

Min: 3.920000 0.3100000  
ist Qu. :  7.330000 0.8900000 

Mean: 9.088887 1.3806045 
Median: 8.820000 1.1900000 
3rd  Qu. :  10.350000 1.6300000 

Max: 23.710000 10.3000000 
Total N: 6336.000000 6336.0000000  
NAs 	:  0.000000 0.0000000 

Std  Dev. :  2.195108 0.7632059 

Road: 224  
MaxRutDepth IRIRight  

Min: 2.440000 0.370000  
ist Qu. :  6.710000 1.270000 

Mean: 9.566427 2.073198 
Median: 8.950000 1.780000 
3rd  Qu. :  12.100000 2.510000 

Max: 25.630000 30.160000 
Total N: 4190.000000 4190.000000  
NAs 	:  0.000000 0.000000 

Std  Dev. :  3.614941 1.289883 
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(+ 	-1 	
1og(v+)  

as 2 -*0. Furthermore, Box-Cox transformations are monotone transformations, implying 
that all original values can be unambiguously identified from the transformed values, given 
the two parameters in the transformation. Hence, Box-Cox transformations might be viewed 
as changes of measurement scale. 

The main challenge is to find a combination of 21 and 2 that results in roughly symmetric 
distributions around a common mean in each homogeneous road section. 

Transformation for  IRI  
In order to have different levels of  TRI  represented when investigating reasonable 
transformations for  TRI,  the following parts of the measurement series are simultaneously 
considered:  

•  Section 1: Road 1, measurements 1 to 200.  
•  Section 2: Road 10, measurements 1 to 100.  
•  Section 3: Road 224, measurements 4001 to 4080. 

Figure 3 is produced using 2 =0 and 22  =  0.1. This is a logarithmic transformation after 
shifting all measurements 0.1 units to the right. The purpose of this shift is in this particular 
case merely to assure that all values to be transformed are strictly positive. All  TRI 

 measurements in the here considered data set are strictly positive, but zero values may exist in 
other data sets. 

Figure 3 shows  quantile-quantile  plots for the three road sections before and after the 
transformation. The distribution of comparison is the normal distribution. A straight-line 
pattern of the displayed points indicate congruence between empirically observed and 
assumed theoretical distribution (normal distribution in this case). 
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Eyeballing the diagrams in Figure 3 indicates that the transformation works remarkably well 
for Section 1 and  Section2,  but somewhat less well for Section 3. In the latter case, the pattern 
reveals that the empirical distribution has thicker tails than the normal distribution. The 
deviation does not appear to be dramatic, though. 

Transformation for Rut 
Like in the case for  IRI  above, three sections are selected to represent different levels of 
rutting in homogeneous sections:  

•  Section 1: Road 1, measurements 2401 to 2500.  
•  Section 2: Road 10, measurements 2200 to 2280.  
•  Section 3: Road 224, measurements 3601 to 3650. 

Figure 4 is produced using 2  =  -1.5 and 22  =  0.1. Again, all measurements are slightly shifted 
to the right to guarantee strictly positive values in order to prevent division by zero (negative 
values for 2 are reciprocal transformations). All Rut measurements in the here considered 
data set are strictly positive, but zero values may exist in other data sets. 

The  quantile-quantile  plots in Figure 4 indicate that this particular transformation is not great, 
albeit it might be acceptable nevertheless. Section 2 is not improved by the transformation, 
but Section 1 and Section 3 are. 

It might be worthwhile to investigate possible transformations on more formal grounds for the 
Rut measurements. However, this is not done in the explorative study described here. 
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Examples of Road Sectioning 
The above described transformations are applied to the measurement series before they are 
submitted to the algorithm described in Thomas (2004a). All of the examples use the 
following particular settings in the algorithm:  

•  block length  =  30  
•  overlap  =  10  
•  threshold= 0.80 

These settings seem to work well for the measurement series analysed here. Regardless, these 
settings in the algorithm should be subject to a more systematic study before analysing large 
data sets for practical purposes. 

Note that the x-axis in the following figures counts the observations relative to the selected 
part of the measurement series (indicated in the title of each figure). If,  e.g.,  the analysed 
measurement series contains the measurements 3001 to 4000, observation 200 on the x-axis 
refers to observation 3200 in the original measurement series. 
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Examples for IRI 

RI Road 1 measurements  ito  1000 (transformed) 
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(RI Road 10, measurements  ito  1000 (transformed) 
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Figure 6 
RI Road 224, measurements 3001 to 4000 (transformed) 
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Examples for Rut 

Rut Road 1, measurements 1 to 1000 (transformed) 
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Rut Road 10, measurements 1001 to 2000 (transformed) 
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Rut Road 224, measurements 3001 to 4000 (transformed)  
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Aggregation to  lOOm  Sections 

Transformations for  lOOm  Sections 
In order to investigate suitable transformations for the data when aggregated to 1  OOm 

 sections, the following parts of the aggregated data where selected (see Figure 14, 17, and 20 
for displays of the aggregated series): 

For  JR!:  
•  Section 1: Road 1,  lOOm  section 301 to 400. 

 •  Section 2: Road 10,  lOOm  section 111 to 160. 
 •  Section 3: Road 224, 1  OOm  section 91 to 161. 

For Rut:  
•  Section 1: Road 1,  lOOm  section 301 to 400. 

 •  Section 2: Road 10,  lOOm  section 201 to 300. 
 •  Section 3: Road 224,  lOOm  section 91 to 160. 

Figure 11 shows the transformations for  JR!  (lOOm  sections) with A 1  =  - 1 and A2  =  0.1 This 
transformation seems to work well, while the one identified for the 5m sections is clearly not 
adequate for the  lOOm  sections for  IRI.  Figure 12 shows the transformation applied to the  TRI 

 5m sections, but now applied to  TRI  I  OOm  sections. 

Figure 13 shows the Rut  lOOm  sections when transformed just like the Rut 5m sections. This 
transformation clearly worsens the distributional properties of Rut 1  OOm  sections. For the 
following, Rut  lOOm  sections where left  untransformed  as a clearly beneficial transformation 
could not be identified without deeper study of the problem. This might be caused by a failure 
in analyzing homogeneous sections for Rut 1  OOm  sections when looking for a transformation. 
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Section 1: before transformation 	Section 1: after transformation 
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Section 1: before transformation 
	Section 1: after transformation 
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Figure 12: IRI lOOm sections, log transformation as for the 5m sections. 
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Segmentation for lOOm Sections 
The aggregated measurement series are analysed in this section. For  "IRI  1  OOm",  the above 
described transformation was used. For "Rut I  OOm",  no transformation was applied prior to 
the analysis. All other parameters of the algorithm where just like for the analysis of 5m 
sections. 
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Road 1:  IRI lOOm  sections (transformed scale) 
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Road 1: Rut 1  OOm  sections (original scale) 
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Road 10: IRI 100 m sections (transformed scale) 
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Road 10: Rut lOOm sections (original scale) 
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Abstract 

The vast amount of information conveyed by a large number of measured pavement 
condition variables has to be summarized for use at the strategic-level decision-making of 
pavement maintenance. For this purpose, several condition indices exist, the most famous of 
them being the Pavement Condition Index  (PCI)  and the Present Serviceability Index (PSI). 
In this paper, a pavement condition rating is derived using factor analysis of measured 
pavement condition variables. This condition rating can be calibrated to derive any existing 
or new condition index values from pavement condition measurements. 
Factor analysis summarizes the information contained in the original variables into few 
distinct dimensions  -  factors  -  that describe the more general, usually not directly measurable 
properties of the pavement. In this paper, first a preliminary analysis is done to find three 
factors to be extracted from the data set, one by one, in the second stage of the analysis: the 
structural factor, the roughness factor and the transversal unevenness factor. The data set 
consists of 14,416 observations of 100-meter (328 ft.) pavement sections with both pavement 
surface profile and deflections measured in 2003. Logarithmic transformation is applied to 
the original variables to facilitate the calculation of normally distributed factor scores as the 
mean of the standardized values of variables belonging to each factor. The condition rating is 
calculated as the weighted sum of the factor scores. Condition rating values from different 
pavement sections with varying condition variables are directly comparable.  
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1 INTRODUCTION AND OBJECTIVES 
Many pavement agencies collect a large number of pavement condition variables from their 
network into their data bases. The different variables indicate various aspects of pavement 
condition. For example, the longitudinal and transversal surface profiles are measured using 
e.g. the road surface monitoring (RSM) vehicle based on laser technology. The different 
surface distresses are monitored visually or using automated image collection and 
interpretation techniques. The properties of the pavement layers and the subgrade can be 
deduced from surface deflections measured using the falling weight deflectometer (FWD) 
and measurements done using the ground penetrating radar (GPR). For strategic-level 
decision-making in pavement management, the condition of the network has to be described 
using indicators that summarize the vast information obtained from measurements (1). 

The most famous and widely used summarizing indices include the Pavement 
Condition Index (PCI) and the Present Serviceability Index (PSI). The PCI of a pavement in 
excellent condition is 100, and the severity and extent of various defects reduce the PCI to a 
minimum of 0(2,3,4). The PSI reflects the user rating of ride quality on a scale from 5 
(excellent) to 0 (poor), and it is calculated from the measured condition variables using 
regression equations (5). For example, in the German pavement management system, a rating 
based on the measured condition variables is calculated as a weighted overall index ranging 
from 1 (excellent) to 5 (poor) (see e.g. (6)). 

However, in the Finnish pavement management context, overall indices of pavement 
condition are rarely used. This may partly be due to unfamiliarity with such indices within the 
Finnish pavement community. Recently, a classification of infrastructure condition into five 
categories from A (excellent) to E (poor) is proposed in a Finnish study (7), where the basis 
for standardized level-of-service scale for the condition of the road assets was studied. The 
description of classes is verbal and more accurate definitions of the classification for different 
parts of road assets are the task of further work that is ongoing at the time of writing this 
paper. 

The problem with many of the existing practices for deriving summarizing condition 
index values is that they require identical information from all roads in consideration. The 
objective of this paper is to present a flexible condition rating for presenting the overall 
condition of a road network and comparing different roads and sub-networks, based on a 
number of measured pavement condition variables. The objective is also to introduce a tool 
for using road network condition as an input to strategic-level decision-making. The 
objectives are achieved by means of factor analysis that considers the various aspects of 
pavement condition and combines them into an overall condition rating. 

The benefit from using the proposed condition rating is that, once calibrated, it can be 
used for deriving index values from pavement condition measurements for any existing or 
new condition index. Furthermore, any number of condition variables available from a road 
can be used for calculating this rating. The resulting indices from two roads are also directly 
comparable, even when different numbers of condition variables have been measured on 
different roads. 

The principles of the analysis method are explained in section 2 of this paper. The 
calculation of a condition rating based on the factor analysis is explained in section 3 and the 
selection of the data set used in this study is described in section 4 of this paper. The results 
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are discussed and the use of the proposed method is then illustrated in section 5. The main 
findings and limitations of the study together with recommendations for implementation of 
the results of this study are summarized in section 6. 

2 FACTOR ANALYSIS OF PAVEMENT CONDITION DATA 
Factor analysis is a multivariate data analysis method, which summarizes the vast 
information conveyed by a large number of observed variables. The factors - less in number 
than the original variables - describe the more general properties of the object of research, in 
this case the pavement. These properties are usually not directly measurable. For example, 
the structural capacity of the pavement cannot be directly measured. Instead, surface 
deflections, measured using the FWD, are taken to describe the structural capacity of the 
pavement. In this paper, the principle of factor analysis is explained in order to illustrate the 
work done. For a complete explanation of the mathematics involved in factor analysis, the 
reader is referred to textbooks, for example (8, 9). 

All of the original variables have loadings on one or more of the factors (see Figure 
1). These factor loadings can be interpreted as correlations of the original variables with the 
derived factors. The factor loadings can have values between -1 and 1, where 1 indicates 
complete correlation of the original variable with the concerned factor. Factor loading of 0 
indicates that a variable has no correlation with that factor, whereas negative loadings imply 
opposite effect: the increase in the value of the variable decreases the value of that factor. 

	

Using the factor 	loadings 	the original variables x 1  can be expressed as 

	

x = 	=? lFl +X 2F2 ..+?cIkFk, i=l,2,...,n, 	 (1) 

	

where Xj 	is the loading of the variable  i  on factorj; 

	

F 	the factor j; 

	

n 	the number of the original variables; 

	

k 	the number of factors. 

The aim of this factor analysis is to find such factors that all variables have high 
loading on one and only one factor. Several variables can, and in fact are hoped to, have high 
loadings on the same factors. The factors can be interpreted and named based on the variables 
with high loadings on the factors. For example, if the variables derived from the longitudinal 
profile load on the same factor, this factor can be interpreted as a roughness factor. 

The factor scores m of the factors F can then be used as new variables in further 
analysis and they are calculated from the values of the original variables using least-squares 
estimation (see Figure 1): 

	

= 	x 1 	 j=1,2,...,k, 	 (2) 

	

where 	is the least-square estimator of the weight of the factor j on 
variable  i.  

Factor analysis has been applied to pavement condition measurements at least by 
Kyyrä (10), who found five factors that describe pavement condition: longitudinal 
unevenness, transversal unevenness, bearing capacity of the pavement layers, bearing 
capacity of the subgrade and pavement surface distresses. They are represented by four 
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condition variables in the strategic-level decision-making in the Finnish Road 
Administration: International Roughness Index (WI), rut depth, bearing capacity ratio and 
cracking index. Kyyrä also developed equations for calculating factor scores from measured 
condition variables. They are, however, rather complex for practical use. For using measured 
condition variables as the basis for a condition rating, a simplified approach was to be found 
for the calculation of factor scores. The chosen approach is described in section 3. 

In this study, first, a preliminary analysis was done to define the final factors to be 
extracted from the data set, one by one, in the second stage of the analysis. In the preliminary 
stage, a principal component analysis (PCA) was done, where three factors with eigenvalue 
greater than one were extracted and a Varimax rotation was applied. Eigenvalue describes the 
amount of variation in the original data that the factor explains, and values greater than one 
imply that the concerned factor explains the variation in the original data better than any of 
the original variables. The derived factors are rotated in the variable space in order to find a 
solution where the original variables have high loadings on the factors. Varimax rotation aims 
at a result where all of the original variables load on one, and exactly one, factor. The 
resulting factors are orthogonal, which means they are uncorrelated. 

The factors from the preliminary analysis could be clearly interpreted, and each 
variable loaded on just one factor, with few exceptions. Then the second stage of the analysis 
was accomplished by extracting one factor at a time from the data set using only the variables 
chosen to represent that factor. In this case, no rotation is necessary to find maximum 
loadings for each variable on that factor. The original variables, the resulting factors and the 
associated factor loadings are shown in Table 1. By definition, factors derived thus will also 
be correlated with each other. The correlations, r, are shown in Table 2. The results will be 
discussed in more detail in section 5.  

Mäenpää  et al. (11) use an approach related to the one used in this paper for analyzing 
the behavior of Internet bank customers. The authors found distinct dimensions in the 
behavior of experiential and non-experiential consumers. The results can be applied when 
developing internet banking services to key target groups of customers. In parallel, this 
approach allows consideration of different aspects of pavement condition. 

The analysis method, factor analysis, does not require a certain distribution for the 
original variables. However, for practical use of the condition rating and the subsequent 
classification, normality of the distribution of variables is desirable. This is achieved using 
logarithmic transformation, as will be further discussed in section 4, where the data set used 
in this study is described. In the following section, the calculation of factor scores and their 
transformation into condition rating values are explained in more detail. 

3 PAVEMENT CONDITION RATING 
In this study, a condition rating was constituted by assigning relative weights to each of the 
derived factors. The factor scores are first calculated from the original variables using 
equation (2), and then the condition rating, CR, is calculated as the weighted sum of the 
factor scores from 

CR=w77, 	 (3) 
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where  wj 	is the relative weight of the factor j; 

	

Iii 
	is the factor score for  factorj;  

	

k 
	

is the number of factors. 

In the following, the calculation of  wj  and m using and the original variables x 1  in 
the equations (2) and (3) are dealt with separately. 

The original variables, x 1, in each factor have different scales. To allow for the 
comparison and summation of the different variables, the standardized values of the 
variables, z1, are calculated using  

=  X1 /l 	 (4)  
o.i  

where 	is the sample mean of variable  i;  
the sample standard deviation of variable  i.  

To calculate the factor scores m using equation (2), the least-square estimators, f3, are 
needed. They determine the weight of the derived factors on the original variables. It can be 
shown that in the case where the factor loadings from equation (1) for each factor are close to 
equal, the coefficients  f3 j  in equation (2) can be calculated as 

(5)  
ni  

where n is the number of variables in factor j. The factor scores ii  are thus calculated 
as the mean of the standardized variables belonging to the factor F. This means that all the 
variables in one factor have equal importance when determining that factor score. The factor 
score can be calculated using a minimum of one variable; other correlated variables bring 
additional information about pavement condition. 

The condition rating assigns each pavement section a single value which describes the 
overall condition of the pavement. The variables included in the analysis are such that the 
greater the value of the variable is, the worse the pavement condition is. Therefore, the 
greater the value of the condition rating is, the worse the pavement condition is. Average 
condition is represented by a value of 0, which is the mean value of standardized normal 
distribution. There are no theoretical limits to rating values, thus the scale extends from 
(poor) to  -  (excellent). For practical purposes, the rating values need to be transformed into 
a finite scale, and depending on the application, divided into categories. 

The relative weights of the factors can be defined for example based on expert 
opinions, which is a common approach. However, there are certain problems associated with 
any set of weighting factors assigned. Without going into detailed discussion on the matter 
for the time being, it suffices to say that any set of weighting factors assigned by an expert, or 
a group of experts for that matter, can be questioned by other experts. It is beyond the scope 
of this study to define a condition index for any specific road administration. For this reason, 
equal weights have been assigned to all factors in order to demonstrate the use of the factors 
in a condition rating. This means the weights are given by w  =  k4 . In any case, the relative 
weights sum to unity,  i.e. 	=  1. Any administration wishing to employ this methodology  
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has to define weights appropriate to its specific network and the objectives of the 
management process. 

4 DESCRIPTION OF THE DATA SET 
A data set was drawn from the pavement condition data base  (Kurre)  of the Finnish Road 
Administration (Finnra). The condition data in the data base is stored in 100-meter (328 ft.) 
sections. The data base covers the whole network of paved public roads in Finland, which is 
approximately 50,000 km (31,000 mi.). 

The condition measurements done in 2003 were used for this analysis. 33,685 lane- 
km (20,922 mi.) of measurements using the road surface monitoring vehicle (RSM) were 
done, yielding variables on the longitudinal and the transversal profile of the pavement, and 
4,042 km (2,510 mi.) of falling weight deflectometer (FWD) measurements with longitudinal 
spacing of test points of 100 meters (328 ft.), were done. The purpose of this study was to 
find dimensions of pavement condition based on various condition indicators. Therefore, 
those pavement sections where both RSM and FWD measurements were done in 2003 were 
selected for the analysis. With these selection criteria., 14,416 observations, or 1,411.6 km 
(895.4 mi.) of road, were selected for the analysis. Other variables not used in the analysis, 
such as the distress variables, are further discussed in section 5. 

The main roads are measured using the RSM vehicle every year, whereas the 
secondary roads are measured every 1 to 3 years. The FWD measurements are done generally 
1-2 years after maintenance work has been done. The RSM and FWD measurements were 
done between June and September. A comparison of distributions of  IRI  and deflection 
between the data set used in this analysis and the latest measurement from the whole network 
revealed no substantial differences. The data set used in this study can thus be taken as 
representative of the Finnish paved road network. 

As previously mentioned in section 2, the normality of variables is not a prerequisite 
of the factor analysis, but desirable for the use of the condition rating and the subsequent 
classification. The original variables are not normally distributed, but their logarithmic 
transformations are, in general, reasonably well normally distributed. This is illustrated by the 
distribution of IRI-values and the values of the natural logarithm of IRI in the data set, as 
shown in Figure 2. The statistics (mean, standard deviation, skewness, excess kurtosis, 
minimum and maximum values and a number of percentile points) of all variables used in the 
analysis, after logarithmic transformation, are shown in Table 3. 

It is clearly seen, that the distribution of IRI is not normal, whereas the distribution of 
the logarithmic  TRI  is fairly close to normal. The author's experience is that many pavement 
condition variables exhibit similar behavior. They are, by definition, assigned positive values 
only, and extremely high values are not restricted. As a consequence, the resulting 
distributions are right skewed like the one for  TRI  shown in the left diagram in Figure 2. The 
skewness of the distribution is also illustrated by the skewness coefficient, which for the  TRI 

 is 1.974, whereas the skewness coefficient for the logarithmic WI is 0.4 17. The latter is much 
closer to the value 0, which indicates the normality of the distribution. The excess kurtosis is 
close to 0 for logarithmic values which also indicates normality of the distribution. 
Unfortunately, this is not the case for many of the deflection values (see Table 3). However, 
the distribution of condition variables is much closer to the normal distribution after the 
logarithmic transformation than without the transformation. In addition, the logarithmic 
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transformation is among the simplest transformations applicable to most pavement condition 
variables. Its use also facilitates the consideration of the measuring accuracy (12). It is the 
author's conclusion to consider pavement condition variables as log-normally distributed. 

5 RESULTS AND DISCUSSION 
The results of the factor analysis described in section 2 are shown in Table 1, where names 
are given for the derived factors, based on the variables included in each factor. The factor 
loadings of the original variables are also shown. It is seen, that the factors have meaningful 
and coherent interpretations. 

All the deflections, measured using the FWD, have high loadings on one factor, which 
is thus named structural capacity factor. The RI and the various root mean squares  (RMS)  in 
the wavelength area used for calculating the RI have high loadings on one factor named 
roughness factor. 

The variables describing the transversal profile of the pavement have high loadings on 
one factor named transversal unevenness factor. The variables include the rut depth, the 
average ridge height, the transversal unevenness and the maximum deviation. The rut depth is 
measured using the string algorithm. The ridge height is calculated as the vertical distance 
from the bottom of rut to the highest point between the ruts, whereas the transversal 
unevenness is defined as the average vertical deviation of the laser readings from a reference 
line. Finally, the maximum deviation is defined as the maximum difference of the laser 
readings. On the main roads in Finland, the major deterioration mechanism is rutting of 
bituminous layers due to heavy traffic and studded tires. On minor roads, the transversal 
profile is distorted due to deterioration of both the pavement layers and the  subgrade.  This is 
seen in increased values of ridge height, transversal unevenness and the maximum deviation. 

As noted in section 2, the derived factors correlate with each other. The correlations, 
r, are shown in Table 2. The correlations are fairly small, except the one between roughness 
factor and transversal unevenness factor. A closer look at the correlations between the 
logarithmic transformations of the original variables revealed that several of the variables in 
the roughness and transversal unevenness factors have fairly high correlations with each 
other. This is natural, since especially minor roads with distorted transversal profile also have 
high roughness values. It is also worth noting that this correlation of 0.63 implies a value of 
coefficient of determination of 0.4 (R 2), which is fairly high, but is usually not considered as 
showing strong explanatory power. The two factors can thus be considered separately. 

It is also seen that the factor loadings of different variables in each factor are fairly 
close to each other. This means that equation (5) can be used, making the calculation of 
condition rating rather straight forward. There is one exception, the root mean square  (RMS)  
of the longitudinal profile with wave length of 10  -  30 meters, but it is not considered as 
prohibiting the use of equation (5). 

Calculating the condition rating of a pavement section is demonstrated using the data 
set where the factors were derived from. The factor scores, calculated from the standardized 
values of condition variables, and the condition rating value, a weighted sum of the factor 
scores, are, in a large population, normally distributed with a mean value of 0 and standard 
deviation of 1. Thus, 95% of the observations in should fall between -2 and 2. The resulting 
condition distribution is shown in the left diagram in Figure 3. Smaller values represent better 
condition, as explained in section 3.  
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In the right diagram in Figure 3, the condition rating has been divided into five 
categories, with one standard deviation as the category width, and the x-axis values as group 
midpoints. This figure is shown here to illustrate how to transform the condition rating values 
into condition categories. In pavement management applications, the condition rating values 
need to be adjusted with the management objectives and the observed ride quality. This can 
be achieved, for example, using driver panels. 

All the variables from the FWD measurements load on one factor. This means that in 
the absence of the FWD measurements on a pavement section, a condition rating value can be 
calculated using the surface profile measurements only, and the calculated rating value is still 
directly comparable with condition rating values calculated for other pavement sections using 
both FWD and surface profile measurements. Similarly, if only the longitudinal surface 
profile is measured, and not the transversal profile, a condition rating value can be calculated 
using the obtained variables. In case some of the factors are completely left out from 
calculation of a condition rating for a pavement section, the weight of that factor has to be 
divided among the remaining factors so that their weights sum to unity. 

This is illustrated in Figure 4, where the best category is assigned a value of 5, 
whereas the worst category is assigned a value of 1 and 3 represents average condition. The 
dark columns indicate the situation where all available variables are used for calculating the 
condition category, as in Figure 3. Then approximately one-third of roads in the data base 
were selected for which condition category was derived only based on the roughness factor, 
and the associated variables. For another one-third of roads, the condition category was 
calculated based on the roughness and transversal unevenness factors, and the associated 
variables. The condition category for the last one-third of roads was calculated from all 
available variables. The selection was done so that entire roads were selected into each group, 
in order to retain the autocorrelation structure in the original data set. The selection was also 
done so that roughly the same number of 100-meter (328 ft.) sections from all road classes 
and geographical locations were selected into all three groups. The white columns indicate 
the latter situation. 

From Figure 4 it is seen that when more information is used for determining the 
condition category of some of the 100-meter (328 ft.) sections, the distribution of condition 
categories is changed so that the number of sections in average condition (category 3) 
increases, whereas the number of sections in all other categories decreases. Furthermore, the 
category improves or worsens for roughly the same amount of sections. This illustrates the 
fact that, averaging across a greater number of variables tends to decrease variation in any 
large data set. Thus, an optimal number of variables and factors for calculating the condition 
rating should be found, so that all relevant information from the road network is included in 
the summarizing index. Too little information leads to possibly misinformed decisions, 
whereas too much information may lead to practically uninformed decision, as the 
differences between pavement sections disappear! 

In this paper, a fixed section length of 100 (328 ft.) meters is used. Other fixed lengths 
can naturally be used, and the condition rating can be calculated for sections with varying 
lengths as well. Naturally, condition ratings for sections with equal length are directly 
comparable. For many widely used condition variables, such as the IRI and rut depth, the 
reporting length affects the variation in that variable. Therefore, in case of sections that vary 
in length, an adjustment to account for the different variation needs to be made when 
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calculating the condition rating. However, the approach is not further elaborated in this 
context. 

The root mean squares  (RMS)  of the longitudinal profile of the pavement with 
wavelengths less than 500 mm (19.7 in.) correlate well with variables describing the 
pavement surface texture. However, the texture variables reflect both desirable and 
undesirable properties of the pavement. Unevenness with short wavelength provides 
sufficient friction for safe ride, but in the same time it is the cause of noise and tire wear (13). 
Therefore, the longitudinal unevenness with wavelength less than 500 mm (19.7 in.) is not 
used for determining the condition rating in this study. However, the inclusion of surface 
texture variables in the condition classification should be further investigated. 

Pavement surface distresses indicate problems in the pavement layers or  subgrade, 
 and should therefore be of interest in a condition classification. Data on pavement distress has 

indeed been collected at network level using visual survey. However, when the distress 
variables retained in the data base were included in the data set used in this analysis, no 
satisfactory interpretation could be found. The distress variables had loadings on different 
factors instead of something that could be called a distress factor. The loadings on other 
factors together with pavement surface profile or deflection variables could not be given 
logical interpretation, either. This may be due to large variation in the distress data from 
visual survey. Also, the identification of the types of distress may contribute to this effect,  i.e. 

 one investigator classifies certain distress as alligator cracking while another classifies it as 
several longitudinal cracks. It is the authors anticipation that when distress data with less 
variation is obtained using automated image collection and interpretation techniques, the 
inclusion of distress data in the factor analysis and subsequent condition classification will 
become more meaningful. 

6 CONCLUSIONS  
ln  this study, three distinct factors describing pavement condition are derived from a data set 
of 14,416 observations of 100-meter (328 ft.) pavement sections with both pavement surface 
profile and deflection measurements: structural factor, roughness factor and transversal 
unevenness factor. A pavement condition rating is calculated as a weighted sum of factor 
scores. This rating can be calibrated for calculating any existing or new pavement condition 
index, which is used for describing the overall condition of a road network and as an input to 
the strategic-level decision-making of road network maintenance. 

The main conclusions and expected benefits of this study are:  

•  The proposed condition rating is easily applicable to derive any condition 
index from the available pavement condition variables. The factor scores are 
calculated as the average of the standardized variables that belong to each 
factor. In this way, the structural factor for example, can be calculated from 
any number of measured deflections, and a different number of measured 
deflections for different pavement sections.  

•  In the absence of the deflection or surface profile measurements, a condition 
rating value can be calculated using the existing measurements, and the 
calculated rating values for different pavement sections are still directly 
comparable with each other.  
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General conclusions include:  

•  For the use of the condition rating and the subsequent classification, normality 
of the distribution of condition variables is desirable. This is, with reasonable 
accuracy, achieved by the logarithmic transformation of the original variables.  

•  The reporting lengths of the variables, such as the  IRI  and rut depth, affect the 
amount of variation in that variable. In this paper, a fixed section length of 100 
meters (328 ft.) is used. if sections that vary in length are to be used, an 
adjustment to account for the different variation will have to be developed for 
the calculation of the condition rating. 

The limitations of this study, for consideration in further work, are:  

•  Variables describing pavement texture are not included in the current analysis 
since they reflect both desirable (friction) and undesirable properties (noise 
and tire wear) of the pavement surface. However, it is recommended that their 
inclusion in the condition rating be further studied.  

•  Possibly due to large variation in the results from visual survey, the distress 
variables did not yield satisfactory interpretation in the factor analysis. 
Therefore, the distress variables were left out of the final analysis. Data with 
improved accuracy,  e.g.  from automated distress survey, should enable the 
inclusion of distress data in the factor analysis and the subsequent condition 
rating. 

The recommendations for implementation of the results of this study are:  

•  If the data base of the network in concern contains variables not included in 
this study, run factor analysis using all the available variables to find the 
relevant factors that describe the different aspects of pavement condition. Find 
an optimal number of variables and factors that conveys all relevant 
information from the road network into the summarizing index.  

• Defme  appropriate weights for the different factors, based on the properties of 
the network under consideration and the objectives of the management 
process.  

•  Adjust the condition rating values with the observed ride quality and 
management objectives,  e.g.  using driver panels.  
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TABLE 1 The Derived Factors, The Variables in Each Factor and the Associated 
Factor Loadings 

Factor Variables Factor loadings  

Structural factor 
D0_T =  temperature corrected deflection 
under the loading plate  ft86() 

______________________  
D20_T =  temperature corrected deflection  
200 mm from the loading plate 0.942  

______________________  
D3(LT =  temperature corrected deflection  
300 mm from the loading plate 0.982  

______________________  
D45_T =  temperature corrected deflection  
450  niin  from the loading plate 0.993  

______________________  
D60_T =  temperature corrected deflection  
600 mm from the loading plate 0.982  

______________________  
D90_T =  temperature corrected deflection  
900 mm from the loading plate 0.939  

______________________  
D120_T =  temperature corrected deflection  
1200 mm from the loading plate 0.883 

Roughness factor  IRI  0.972 

________________________  

Root mean square  (RMS)  of the surface 
profile with 0.5-1 m wave length, outer wheel  
path 0.821  

______________________ RMS  1-3 m wave length, outer wheel path 0.944  
________________________ RMS  3-10 m wave length, outer wheel path 0.924  
______________________ RMS  10-30 m wave length, outer wheel path 0.655 
Transversal unevenness 
factor Rut depth 0.957  

_________________________  Average of transversal unevenness 0.930  
______________________  Average of ridge value 0.819  
_________________________  Average of maximum deviation 0.708 

Note: All the variables have been transformed using  naturol loeorit/uno translor/nLltion. 

 Note: 1 mm  =  0.039 in.; I m  =  3.3 ft.  
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TABLE 2 Correlations Between the Derived Factors 

Structural Roughness Transversal  
__________________  factor factor unevenness factor 
Structural 
factor  ______________ ___________________  
Roughness 
factor 0.160  ____________ _______________  
Transversal 
unevenness 
factor 0.146 0.630  _______________ 
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TABLE 3 Statistics of the Data Set Used in the Analysis 

_____________  
Rut  
depth  IRI  

Max.  
deviat- 

 ion  

Trans- 
versal 

 uneven- 
ness  

Ridge  
height 

RMS 
0.5-i m 

RMS 
1  -  3 m 

RMS 
3  -  10 m 

N 14416 14416 2199 14416 14365 14415 14416 14416 
Mean 1.548 0.632 1.472 2.219 1.880 -1.474 -0.914 -0.088 
Std. Deviation 0.633 0.452 1.012 0.863 0.705 0.570 0.633 0.583 
Skewness 0.108 0.417 -1.321 -0.578 -0.535 -0.231 -0.017 0.161 
Excess kurtosis -0.492 0.097 1.875 -0.395 1.075 0.748 0.5 10 -0.042 
Minimum -0.511 -0.673 -2.303 -0.693 -2.303 -4.605 -3.912 -2.207 
Percentiles: 1 0.182 -0.301 -2.303 0.095 0.000 -2.996 -2.506 -1.347 
5 0.531 -0.051 -0.511 0.588 0.693 -2.408 -1.897 -1.022 
10 0.742 0.086 0.095 0.993 0.993 -2.207 -1.661 -0.821 
20 0.993 0.255 0.788 1.435 1.308 -1.897 -1.386 -0.580 
30 1.163 0.378 1.163 1.775 1.548 -1.715 -1.238 -0.400 
40 1.335 0.482 1.482 2.092 1.758 -1.609 -1.079 -0.248 
50 1.504 0.588 1.723 2.389 1.946 -1.470 -0.942 -0.117 
60 1.686 0.698 1.946 2.610 2.104 -1.347 -0.799 0.030 
70 1.902 0.833 2.140 2.815 2.282 -1.204 -0.616 0.191 
80 2.152 1.004 2.282 3.001 2.477 -0.994 -0.386 0.405 
90 2.416 1.247 2.468 3.211 2.728 -0.755 -0.073 0.693 
95 2.588 1.456 2.595 3.367 2.939 -0.545 0.166 0.916 
99 2.929 1.800 2.856 3.602 3.319 -0.174 0.592 1.302 
Maximum 3.846 2.439 3.453 4.151 3.987 0.663 1.297 2.307  

___________  
RMS 
10-30 m  D0_T D200_T D30_T D45_T D60_T D90_T D12OT  

N 14416 14416 14416 14416 14416 14416 14416 13942 
Mean 1.548 6.275 5.895 5.603 5.256 4.974 4.480 1.788 
Std. Deviation 0.453 0.378 0.409 0.445 0.5 18 0.593 0.753 0.758 
Skewness 0.346 0.007 0.147 -0.032 -0.594 -0.894 -1.287 -0.279 
Excess kurtosis 0.957 0.85 1 1.450 2.559 5.79 1 5.900 5.436 0.299 
Minimum -0.446 4.7 10 2.708 1.386 0.000 0.000 0.000 0.000 
Percentiles: 1 0.554 5.3 14 4.905 4.511 3.912 3.296 1.946 0.000 
5 0.837 5.645 5.236 4.898 4.431 4.007 3.219 0.000 
10 0.990 5.802 5.412 5.088 4.663 4.290 3.611 0.693 
20 1.179 5.986 5.583 5.278 4.905 4.585 4.025 1.099 
30 1.314 6.105 5.700 5.398 5.043 4.754 4.248 1.386 
40 1.421 6.198 5.796 5.497 5.159 4.883 4.407 1.609 
50 1.530 6.280 5.889 5.591 5.257 4.997 4.543 1.792 
60 1.641 6.361 5.976 5.684 5.361 5.106 4.682 1.946 
70 1.761 6.449 6.071 5.790 5.472 5.231 4.820 2.197 
80 1.910 6.560 6.192 5.924 5.620 5.389 4.997 2.398 
90 2.121 6.731 6.397 6.146 5.866 5.652 5.298 2.708 
95 2.307 6.896 6.586 6.353 6.100 5.903 5.580 2.996 
99 2.728 7.242 6.994 6.791 6.558 6.363 6.080 3.526 
Maximum 4.426 7.944 8.809 7.662 7.488 7.309 6.965 4.263 
Note: All the variables have been transformed using natural logarithmic transformation. 
Note: I m  =  3.3 ft.  
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FIGURE 1 Principle of factor analysis: factor loadings and factor scores.  
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FIGURE 2 Distribution of  IRI  (left diagram) and the natural logarithm of  IRI  (right 
diagram) in the data set. Fitted normal curves are superimposed on the histograms in 
order to facilitate comparison of the distributions. 



Lute 5 (19/20)  

Ruotoistenmaki  

0 
U 

-2 00 	-1 00 	0 00 	I 00 	2 00  

condition 

0 
U 

-200 	-1 00 	0.00 	1.00 	2 00 

condition 

FIGURE 3 Example of the condition rating distribution (left diagram) and condition 
categories (right diagram) based on the data used in factor analysis. Smaller values 
represent better condition. Fitted normal curves are superimposed on the histograms in 
order to facilitate comparison of the distributions. 
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FIGURE 4 Example of calculating the condition category based on different variables 
from different roads. In the white columns, for roughly one-third of roads only 
variables from the longitudinal profile are used, for another one-third of roads 
variables from the longitudinal and transversal profile are used, and for the last one- 
third, all variables, including the measured deflections are used.  
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Johdanto 

Kuntomittauksia  käytetään kunnossapidon hankinnassa paitsi toimenpiteiden 
suunnittelun lähtötietona, myös tehtyjen toimenpiteiden laadunvalvontaan  ja 

 mandollisten toiminnallisten laatuvaatimusten todentamiseen. Tässä työraportissa 
otetaan lähtökohdaksi asfaittinormeissa uusille päällysteille esitetyt laatuvaatimukset 
(IRI  ja urasyvyys) ja havainnollistetaan  esimerkkien avulla, miten kuntomittauksissa 
esiintyvä vaihtelu vaikuttaa laadunvalvontamittausten tulkintaan. Kuntomittausten 
käyttöä uusien päällysteiden laadunvalvonnassa tarkastellaan riskienhallinnan 
näkökulmasta. 

Kuntomittauslaitteille  asetettavat vaatimukset 

Kuntomittauslaitteelta  on  vaadittava, että  se on validi  eli  sen  on  mitattava oikeaa 
asiaa. Toiseksi  sen  pitää olla mandollisimman reliaabeli eli mittausta toistettaessa 
saadaan hyvin lähellä toisiaan olevia tuloksia. Validiteettia  ja  reliabiliteettia voidaan 
havainnollistaa tilanteella, jossa  on  tarkoitus mitata esineiden pituuksia. Mittauksessa 
käytettävä mittanauha  on  kuitenkin vahingossa kutistunut  10  %.  Mitan todellinen 
pituus  on  siis metrin sijasta  90  senttimetriä. Vaikka oletetaan tällä mitalla tehdyt 
mittaukset reliaabeleiksi eli mittausta toistamalla saadaan likimain samat tulokset, 
mittanauha ei kuitenkaan ole validi,  sillä  se  ei ilmoita todellisia pituuksia vaan jotakin 
muuta. 

IRI-  ja uramittausten validiteetti  on  parantunut hyppäyksittäin aina laitteiden  ja 
 tekniikan uudistuessa. Viimeisin suuri parannus validiteetissa oli vuosien  2002  ja 
 2003  mittausten välillä, kun  2003  käyttöön tulivat uudet mittalaitteet. Mittalaitteiden 

reliabiliteetti pyritään varmistamaan ennen mittauskautta tehtävillä 
vertailumittauksilla  ja mittauskauden  aikana kontrollimittauksilla.  Sen  sijaan  
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reliabiliteettia, ymmänettynä tuotantoniittausten yksittäisen mittaustuloksen 
tarkkuutena,  on  tutkittu melko vähän. Tuotantomittauksille  on  asetettu 
laatuvaatimuksia, jotka niiden tulee täyttää. Reliabiliteetti tulee näiden 
laatuvaatimusten kautta määriteltyä tiettyjen rajojen sisään.  

Tien kuntomittauksissa  ollaan kiinnostuneita paitsi yksittäisten kohteiden arvoista, 
myös kohteiden välisistä eroista. Jotta kohteiden väliset erot saadaan esiin, tarvitaan 
riittävä erotuskyky. Tämä tarkoittaa pienintä mitattavissa olevaa suureen muutosta. 
IRI-  ja uramittareiden erotuskykyä  ei ole ilmaistu  kovin  selkeästi. Esimerkiksi tien 
proflulin mittauksessa käytettävän yksittäisen  laserin erotuskyky  on  yksi millimetri, 
mutta yksi pituusprofiulin  piste  lasketaan noin sadan lukeman keskiarvona, mikäli 
pituusprofiui tulostetaan  10 cm  välein. Jokaisen satametrisen uramittaus puolestaan 

 on  kymmenen senttimetrin välein lasketuista poikkiproflileista laskettujen 
urasyvyyksien keskiarvo. Kukin poikkiproflilin  17 lukemasta on  siis keskiarvo noin 
sadasta lukemasta. Erotuskyvystä ei näin  ollen  ole ilmoitettu tarkkaa arvoa, mutta 
käytännössä  se  lienee pienempi kuin yksi millimetri. 

Yksittäisen mittaustuloksen tarkkuus 

Mittaustulos  on  aina arvio kuntomuuttujan todellisesta arvosta. Tämä tulisi huomioida 
myös IRJ-  ja uramittausten  kohdalla. Mittauksiin sisältyy aina mittausvirhe eli ero 
mittaustuloksen  ja  todellisen arvon välillä. Todellista arvoa ei käytännössä voida 
saada selville, vaan ainoastaan joukko havaintoja. Yleensä yhdestä mittauspisteestä 
saadaan  vain  yksi havainto. Toistomittausten voidaan olettaa olevan 
normaalijakautuneita  ja  todellista arvoa voidaan approksimoida useamman 
mittaustuloksen keskiarvolla  ja mittausvirhettä  useamman mittaustuloksen 
keskihajonnalla. 

Virhettä  on  myös mandollista pienentää. Tällöin  on  tarkasteltava erikseen 
mittausvirheen kahta komponenttia. Yksittäisen mittauksen mittausvirhe voidaan 
eritellä systemaattiseen  ja  satunnaiseen virheeseen. Systemaattinen virhe pysyy 
samana  tai  muuttuu säännönmukaisella tavalla.  Osa  systemaattisesta virheestä voi olla 
tunnettua. Näin  on  esimerkiksi silloin, kun tiedetään puutteita mittarin validiteetissa. 
Aiemmassa esimerkissämme tätä vastaa tilanne, jossa mittanauha  on  kutistunut  10 %. 

 Mittauksen satunnaisvirhe aiheutuu useista tekijöistä. Monesti nämä tekijät ovat 
toisistaan riippumattomia. Satunnaisvirhe voidaan yleensä olettaa 
normaalijakautuneeksi. 

Asiaa  on havainnollistettu  kuvassa  1.  Siinä  on  esitetty yksittäisen mittauksen virheen 
jakautuminen sekä systemaattiseen että satunnaiseen komponenttiin. Systemaattinen 
virhe tarkoittaa mittaustulosten keskiarvon poikkeamaa todellisesta arvosta. 
Systemaattinen virhe pysyy samana mittausta toistettaessa, joten sitä  on  vaikea 
todentaa tuotantomittauksista. Satunnaisvirhe tarkoittaa yhden mittaustuloksen 
poikkeamaa kaikkien mittausten keskiarvosta. Kuvan jakauma  on mitatun  arvon 
todennäköisyysjakauma. Mitä pienempi hajonta jakaumalla  on,  sitä parempi 
reliabiliteetti eli toistettavuus mittarilla  on. 
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Todellinen 	 Jakauman 	Mitattu  
arvo 	 keskipiste 	arvo 

Kuva  1. Mittausvirhe  ja sen  komponentit 

Tavallinen keino satunnaisvirheen arvioimiseksi  on  laskea useiden mittausten 
keskiarvo.  Tien kuntomittausten  kohdalla tämä keino  on  varsin  huonosti käytettävissä, 
koska yleensä sama  tie  mitataan  vain  yhden kerran. PTM-mittauksissa tehdään myös 
kontrollimittauksia, joissa samat tiejaksot mitataan kahteen kertaan, mutta tällöinkin 
eri laitteilla. Eri laitteilla tehdyissä mittauksissa systemaattinen virhe voi olla 
erisuuruinen, joten satunnaisvirheen määrittämiseen vaadittava mittauksen 
toistaminen ei välttämättä tapandu täysin oikein. Kontrollimittausten tuloksista 
voidaan päätellä, onko laitteiden välillä eroja systemaattisessa virheessä. Vuoden 

 2003 PTM-kontrollimittauksissa IRI:n  tuotanto  ja kontrollimittausten erotusten 
 keskiarvo oli  0,01 mm/rn  ja urasyvyyden  osalta vastaava erotus oli  -0,03 mm. 

Erotusten keskiarvot  ovat hyvin lähellä nollaa, joten voidaan sanoa että 
systemaattisessa virheessä ei ole juurikaan eroa eri laitteiden välillä. Tässä 
työraportissa yksittäisen mittauksen satunnaisvirhettä arvioidaan tuotanto-  ja 
kontrollirnittausten välisen varianssin  perusteella.  

Inn  ja urasyvyyden keskihajonnat  

Vuoden  2003 kontrollirnittausten  perusteella arvioitiin yksittäisten mittausarvojen 
keskihajonnat IRI:lle  ja urasyvyydelle.  Tämä tehtiin laskemalla samalta satametriseltä 
eri autoilla tehtyjen mittausten varianssi  ja  laskemalla keskimääräinen varianssi 
kontrollimittauksissa sekä tämän neliöjuurena keskimääräinen keskihajonta. 
Menettely  on  esitetty lähteessä (Ruotoistenmäki  et al. 2004),  jossa sitä  on  käytetty 
kuntomuuttujien logaritmoiduille arvoille. Tässä  on  käytetty kuntomuuttujien 
alkuperäisiä muuttarnattomia arvoja, joiden perusteella saadut arviot keskihajonnalle 
ovat IRI:lle  0,14 mm/rn  ja urasyvyydelle  0,48 mm.  Menettely edellyttää oletusta siitä, 
että mittalaitteiden välillä ei ole systemaattista virhettä  ja  että kaikkien mittalaitteiden  
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satunnaisvaihtelu  on  yhtä suurta kaikilla mitatuilla satametrisillä. Koska tuotanto  ja 
kontrollimittausten erotukset  ovat hyvin lähellä nollaa (IR1:llä  0,01  ja urasyvyydellä - 

 0,03),  voidaan olettaa systemaattisen virheen olevan niin pientä, että  sillä  ei ole 
vaikutusta lopputulokseen. 

Yksittäisen mittauksen keskihajontaa käytetään arvioimaan edellä mainittua 
mittauksen satunnaisvirhettä. Keskihajonta  on mittauksista  tehtävien johtopäätösten 
kannalta oleellinen tieto,  sillä mittaustulos  ilman käsitystä tulokseen liittyvästä 
epävarmuudesta  on  merkityksetön.  Kuva  2  havainnollistaa yksittäisen mittauksen 
(satametrisen) keskihajontaa. Siinä mittaustuloksena  on  saatu urasyvyydelle arvo  3,5 
mm.  Koska yksittäisen uramittauksen keskihajonta  on  noin  0,5 mm (0,48 mm), 

 saadaan yhden keskihajonnan  raja-arvoiksi urasyvyyden  arvot noin  3,0 mm  ja  noin 
 4,0 mm. Keskihajonnan  määritelmän mukaan näiden rajojen sisällä olisi  68,3 % 

 havainnoista,  jos  mittausta samalla satametrisellä toistettaisiin useita kertoja. 
Kääntäen sama asia voidaan ilmaista todennäköisyyksinä.  On  olemassa  68,3 % 

 todennäköisyys, että satametrisellä tehdyn yhden mittauksen todellinen arvo  on 
 korkeintaan yhden keskihajonnan päässä mitatusta arvosta  ja  31,7 %:n 
 todennäköisyys, että kohteen mittausten todellinen arvo  on  kauempana kuin yksi 

keskihajonta.  

3,0 	3,5 	4,0 

Kuva  2.  Uramittauksen keskihajonta  
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Riskitaso  mittaustulosten tulkinnassa 

Mittausten keskihajonnalla  on  suora yhteys tilastollisessa päättelyssä käytettävään 
riskitasoon. Tällaisesta tilanteesta  on  kyse esimerkiksi silloin, kun tarkastellaan 
täyttääkö uusi päällyste sille asetetut laatuvaatimukset. Uuden päällysteen yksittäisen 
satametrisen urasyvyyden keskiarvo saa olla korkeintaan  4 mm.  Koska jokainen 
satametrinen mitataan kuitenkin  vain  kerran, joudutaan jokaisen mittaustuloksen 
kohdalla ottamaan tietty riski siitä, että tien kunnosta tehdään virhepäätelmä. Voi 
käydä esimerkiksi niin, että satametrisen katsotaan ylittävän sallitun rajan, vaikka 

 tulos  voi olla  vain  seurausta mittaukseen liittyvästä satunnaisvirheestä.  Kuva  3 
 havainnollistaa tilannetta, jossa mittaustulos  on  ylittänyt asetetun rajan. 

Mittaustulos  

4 	 4,8  

Kuva  3. Mittaustuloksen merkitsevjys 

Mittaustuloksen  lisäksi  on  hyvä tarkastella myös mittaustulokseen liittyvää riskitasoa. 
Kun uuden päällysteen urasyvyys saa arvon  4,8 mm,  tarkoittaa  se  sitä, että 
mittaustulos ylittää alku-uralle asetetun  raja-arvon  4 mm. Se  ei kuitenkaan aina 
tarkoita sitä, että kyseisen satametrisen urasyvyyden todellinen arvo olisi yli  4 mm. 

 Tarkalleen ottaen  on  olemassa  5  %  mandollisuus, että urasyvyys todellisuudessa  on 
 alle  4 mm.  Näin  ollen  päätelmään tien huonosta kunnosta liittyy  5  % riskitaso  siitä, 

että kyseinen mittaustulos onkin  vain  seurausta sattumasta. Lukumääräisesti  5 % 
riskitaso  tarkoittaa sitä, että kerran kandestakymmenestä tehdään virheellinen 
johtopäätös.  

On  siis hyvä tiedostaa millainen riskitaso tehtyihin päätelmiin liittyy. Tilastotieteessä 
yleisinä riskitasoina käytetään  5 %,  I % tai 0,1 % riskitasoja.  Aina  ei kuitenkaan 
kannata päätelmiltä edellyttää pienintä mandollista riskitasoa. Esimerkiksi  jos  
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halutaan  1 % riskitasolla  olla varmoja siitä, että urasyvyyden todellinen arvo  on  yli  4 
mm,  täytyy mittaustuloksen olla vähintään  5,1 mm.  Mikäli asiasta haluttaisiin 
varmuus  0,1 % riskitasolla,  edes tämä arvo ei vakuuttaisi siitä, että tien urasyvyys 
todellisuudessa  on  yli  4 mm. Riskitason  pienentyessä yhä harvemman tiejakson 
kohdalla voidaan olla varmoja siitä, että ne ylittävät asetetun rajan. Tällöin monen 
tiejakson kohdalla, joka todellisuudessa ylittää  raja-arvon,  jää  oikea päätelmä 
tekemättä. 

Tilastotieteessä  edellä mainittua ongelmaa kutsutaan ensimmäisen  ja  toisen lajin 
virheeksi. Ensimmäisen lajin virhe syntyy, kun tieosuus tuomitaan  raja-arvon 
ylittäväksi, vaikka  se  ei sitä todellisuudessa olisi. Käytetty riskitaso ilmoittaa 
todennäköisyyden tehdä juuri tämä ensimmäisen lajin virhe. Toisen lajin virhe syntyy, 
kun  raja-arvon ylittävää tienjaksoa ei pidetä sellaisena, vaikka todellisuudessa näin 
olisi. Usein ensimmäisen lajin virhettä pidetään suurempana rikkeenä kuin toisen lajin 
virhettä  ja päätelmiltä sen  takia vaaditaankin suhteellisen pieniä riskitasoja. Yleisesti 
käytetään  5  % riskitasoa.  Vastaavaa tulkintaa sovelletaan myös suomalaisessa 
oikeusjärjestelmässä: syyttömien tuomitsemista pyritään välttämään, vaikka samalla 
syyllisiä lasketaan vapaalle jalalle. 

Keskihajonnan  avulla  on  helppo laskea kunkin riskitason  raja-arvot mittauksille. 
 Kuvat  4, 5  ja  6  havainnollistavat tätä. Kuvan  4  perusteella nähdään, että 

normaalijakaumalla  5  % riskitason raja-arvo sijaitsee  1,64 keskihajonnan  päässä 
keskiarvosta. Tämä silloin, kun olemme kiinnostuneita  vain  jakauman toisesta 
hännästä. Tällöin  95  %  havainnoista sijaitsee alueella, jotka ovat  alle  keskiarvon  tai 

 korkeintaan  1,64 keskihajonnan  päässä keskiarvosta suurempia. Kuvassa  5  sama  on 
 esitetty  1 % riskitason  tapauksessa. Mikäli kiinnostuksen kohteena  on  tiettyjen rajojen 

alittaminen, esimerkiksi urakoitsijalle maksettavien bonusten tapauksessa, vastaava 
arvo voidaan myös laskea jakauman vasemmalle hännälle, jolloin keskiarvosta tulee  
5  % riskitasolla  vähentää  1,64*keskihajonta  ja  1 % riskitasolla 2,33*keskihajonta. 

fl 1 0/.. 	*r11 	TII.in  fl 1  % 1i,jiInnrkti  nn 
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1% 

2.33  

Kuva  5. 1 % riskitaso 

0.1% 

3.09  

Kuva  6. 0.1 % riskitaso 

Jos  johtopäätösten riskitasoksi valitaan  5 %,  voidaan tarkastella mitä asetetut 
laaturajat tarkoittavat käytännössä. Urasyvyyden kohdalla laaturaja  on 4 mm,  mikä 
tarkoittaa sitä, että  sen  rajan ylittävät satametriset ovat  5  % riskitasolla  ainakin yli  3,2 
mm (=4 mm - 1,64*0,48 mm). AB-päällystetyillä valtateillä IRI:n laaturaja on 1,6 
mm/rn,  mikä tarkoittaa sitä, että  5  % riskitasolla  rajan ylittävät satametriset ovat 
todelliselta arvoltaan vähintään  1,37 mm/rn (=1,6 mm/rn - 1,64*0,14 mm/rn). 

Asfaittinormien  soveltaminen nykyisellään tarkoittaa yksittäisten satametristen 
kohdalla noin  50 % riskitason  käyttämistä. Tämä tarkoittaa sitä, että mittaustarkkuus 
huomioon ottaen saataessa tasan laaturajan suuruinen yksittäisen satametrisen 
mittaustulos, noin puolessa tällaisista tapauksista kyseinen satametrinen 
todellisuudessa ylittää laaturajan. Vastaavasti toisessa puolessa tällaisista tapauksista 
kyseinen satametrinen ei todellisuudessa yhtä laaturajaa. Mitä suurempi laaturajan 
ylitys  on,  sitä pienempi  on riskitaso  ja  virheellisen tuomion (laaturaja ylittyy vaikka 
näin ei todellisuudessa ote) mandollisuus pienenee.  
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Koko  kohteen mittaustulosten tulkinta 

Yksittäisten satametristen lisäksi uusille päällysteille sovelletaan  koko  kohteen 
keskiarvon laaturajaa. Kohteet tarkoittavat tässä yhteydessä tavallisimmin  2-5  
kilometrin mittaisia kohteita, joiden keskiarvo lasketaan yksittäisten satametristen 
mittaustulosten keskiarvona. Kohteen keskiarvon keskihajonta pienenee kohteen 
pituuden kasvaessa. Tämä seuraa siitä, ettA useiden satametristen keskiarvon 
satunnaisvaihtelu  on  selvästi pienempää kuin yksittäisen satametrisen 
satunnaisvaihtelu.  Koko  kohteen keskiarvon keskihajonta voidaan laskea yksittäisen 
satametrisen keskihajonnan avulla, kun tiedetään kohteen pituus: 

satametrisen - keskihajonta 
kohteen_keskiarvon_keskihajonta =  (1)  

.,jsatametristen -  lukumäärä  

Koko  kohteen keskiarvon keskihajonta lasketaan siis jakamalla yksittäisen 
satametrisen keskihajonta  koko  kohteen satametristen lukumäärän neliöjuurella 
yhtälön  I  mukaisesti. Yhtälön  (I)  käyttö edellyttää oletusta siitä, että peräkkäisten 
satametristen mittaustulokset ovat toisistaan riippumattomia. Käytännössä näin ei 
kuitenkaan ole, vaan ne ovat melko voimakkaasti autokorreloituneita. Tämä tarkoittaa 
sitä, että järjestyksessä seuraavan satametrisen mittaustulos riippuu edellisen 
satametrisen mittaustuloksesta. Osaltaan tämän aiheuttaa tietoinen pyrkimys siihen, 
että tien rakenne  on  tien pituussuunnassa homogeeninen. Kohteen keskiarvon 
keskihajontaa laskettaessa autokorrelaatio voidaan ottaa huomioon muokkaarnalla 
yhtälöä  (1):  

kohteen  - keskiaruon -  keski  haj  onta = 	satamet  risen keskihajonta 
jsatametristen -  lukumäärä  * - , 

	(2)  

missä  p on autokorrelaatio. Se  voi saada arvoja välillä  (-1,1).  Positiiviset 
autokorrelaation arvot tarkoittavat, että suurta mittaustulosta seuraa suuri mittaustulos 

 ja  negatiiviset autokorrelaation arvot tarkoittavat, että suurta mittaustulosta seuraa 
pieni mittaustulos. Autokorrelaation ollessa  nolla, peräkkäiset  havainnot ovat täysin 
toisistaan riippumattomia, jolloin yhtälö  (2)  palautuu yhtälön  (1)  muotoon. 
Autokorrelaation kasvaessa kohteen keskiarvon keskihajonta kasvaa, koska yhtälössä 

 (2)  nimittäjä pienenee. 

Taulukossa  1 on  laskettu IRI:lle  ja urasyvyydelle  kohteiden keskiarvojen 
keskihajonnat kohteiden pituuksien  ja autokorrelaation  mukaan. Yksittäisten 
satametristen keskihajontoina  on  käytetty  jo  esitettyjä  0,14 mm/rn IRI:lle  ja  0,48 mm 
urasyvyydelle. Autokorrelaatiolle on  käytetty  nollan  lisäksi kuntomittauksissa 
yleisesti esiintyvää arvoa  0,7. 
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Taulukko  1.  Kohteiden keskiarvojen keskihajonnat kohteiden pituuden  ja  peräkkäisten 
satametristen autokorrelaation  mukaan. 

jR!,  yhden  .satametrisen keskihajonta, mm/rn  0.14  
Deräkkäjsten satametristen autokouelaatio  0 0.7  

Kohteen pituus,  m  Kohteen keskiarvon keskihajonta, mm/rn  

200 0.10 0.14 
300 0.08 0.11 
400 0.07 0.10 
500 0.06 0.09 
1000 0.04 0.06 
1500 0.04 0.05 
2000 0.03 0.04 
3000 0.03 0.04 
4000 0.02 0.03 
5000 0.02 0.03 
10000 0.01 0.02  

Urasyvyys,  yhden  satametrisen keskihajonta,  mm 0.48  ________ 

Peräkkäi.sten satametristen autokorrelaatio  0 0.7  
Kohteen pituus,  m  Kohteen keskiarvon keskihajonta,  mm 

200 0.34 0.48 
300 0.28 0.39 
400 0,24 0.34 
500 0.21 0.30 
1000 0.15 0.21 
1500 0.12 0.17 
2000 0.11 0.15 
3000 0.09 0.12 
4000 0.08 0.11 
5000 0.07 0.10 
10000 0.05 0.07  

Kohteiden keskiarvojen keskihajonnat pienenevät hidastuvasti kohteiden pituuden 
kasvaessa. Taulukosta  1  voidaan huomata, että  jo  nom 1,5  kilometrin kohteilla 
keskiarvojen hajonta  on  enää noin neljäsosa yksittäisen satametrisen hajonnasta, 
mikäli autokorrelaatio  on  nolla  tai  sitä ei huomioida. Autokorrelaation olemassaolo 
suurentaa  koko  kohteen keskiarvon keskihajontaa siten, että noin  2-3 km  pidemmillä 
kohteilla keskiarvojen hajonta  on  pienentynyt noin neljäsosaan yksittäisen 
satametrisen hajonnasta. Ero yksittäisen satametristen hajontoihin  on  varsin  suuri. 
Esimerkiksi viiden kilometrin kohteen urasyvyyden keskiarvon keskihajonta  on 
autokorrelaatio huomioidenkin vain 0,10 mm,  jolloin  jo arvolla  3,17 mm 
(3 + 1,68*0,10)  voimme olla  5  % riskitasolla  varmoja siitä, että kohteen 
mittauskeskiarvo  on  yli  koko  kohteen laaturajan  3 mm. Koko kohteelle  asetettuja 
laatuvaatimusrajoja tarkasteltaessa yksittäisten havaintojen vaihtelu vaikuttaa tulosten 
tulkintaan siis vähemmän kuin yksittäisten satametrisille asettuja laatuvaatimusrajoja 
tarkasteltaessa.  

Ville  Lähde /  Inframan  Oy 	 9 	 10.9.2004  
Antti Ruotoistenmäki / HKKK 



Lute 6 (10/10)  

Lopuksi 

Yksittäisen mittaustuloksen tarkkuutta voidaan arvioida samasta kohteesta samalla  tai 
 eri mittarilla tehtyjen mittausten varianssilla  ja  siitä lasketulla keskihajonnalla. 

Mittausten keskihajonnalla puolestaan  on  suora yhteys tilastollisessa päättelyssä 
käytettävään riskitasoon, jonka avulla voidaan arvioida uusien päällysteiden 
laadunvalvonnassa IRI:lle  ja urasyvyydelle sovellettavien kriteerien ylittymistä. 

 Tarkastelu osoittaa, että yksittäisten satametristen tapauksessa sopimussakkojen -  tai 
 mandollisten bonusten - soveltaminen asfaittinormeissa esitetyllä kriteereillä ei ole 

selkeätä.  Koko  kohteen keskiarvokriteerin ylittymistä arvioitaessa mittaustulosten 
vaihtelun huomiotta jättäminen vaikuttaa tulosten tulkintaan sitä vähemmän mitä 
pitempi kohde  on.  

Mittauksiin liittyvä epävarmuus  on  saatettu ajatuksellisesti sisällyttää 
laatuvaatitnusrajoihin niitä asetettaessa. Tämän todentaminen  ja  ainakin 
kvantifloiminen  on  kuitenkin mandoton tehtävä. Tästä syystä ehdotamme, että 
mittausepävarmuus huomioidaan eksplisiittisesti laatuvaatimusrajoja asetettaessa. 

Esitetty menettely soveltuu myös toimivuusvaatimusten todentamiseen 
kuntomittauksilla. Erona  on vain se,  että toimivuusvaatimukset todennetaan 
sopimuskauden kuluessa jaltai  sen  lopussa  ja  näin  ollen kuntomuuttujien  raja-arvot 
ovat erilaiset kuin uusien päällysteiden laadunvalvontamittauksissa. 

Yksittäiseen mittaustulokseen liittyvä satunnaisvaihtelu  on  tässä työssä oletettu 
normaalijakautuneeksi. Koska sitä ei tunneta, sitä (varianssia)  on  arvioitu 
kontrollimittauksissa havaitulla keskimääräisellä varianssilla.  Se  puolestaan  on 

 laskettu kuntomuuttujien alkuperäisistä arvoista, jotka eivät ole normaalijakautuneita. 
Käyttäen sopivaa muunnosta, esimerkiksi logaritmimuunnosta, niitä voidaan kuvata 
normaalijakaumalla  tai t-jakaumalla.  Tämän työn tavoitteena  on  ollut havainnollistaa 
mittausepävarmuuden vaikutusta laadunvalvontamittausten tulkintaan. Tässä 
työraportissa esitettyä menettelyä riskitasojen huomioiniiseksi yksittäisten 
satametristen mittaustulosten  ja koko  kohteen keskiarvojen tapauksissa voidaan 
käyttää, mutta esitetyt lukuarvot muuttuvat, mikäli kuntomuuttujien 
jakaumaominaisuudet huomioidaan tässä esitettyä tarkemmin. 
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