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TIIVISTELMÄ  

Päällystetyn tieverkon kuntoa  on  mitattu vuodesta  2003  alkaen  lasermittaus
-kalustoon perustuvilla  palvelutasomittauksilla (PTM). PTM -mittaukset tuotta-

vat suuren joukon erilaisia  parametreja, PTM:n tunnusluvuista  hyödynnetään 
nykyisin lähinnä  vain pituussuuntaista  tasaisuutta  (IRI), urasyvyyttä  ja  har-
janteen korkeutta.  Mittauksista  on  saatavilla useita muitakin käyttökelpoisia 

 tunnuslukuja,  joita voitaisiin hyödyntää tieverkon kunnon arvioinnissa  ja ana-
lysoinnissa.  Uusilla  PTM-parametreilla  on  runsaasti  odotusarvoa  tieverkon 
kunnon kuvaamisessa,  päällystyskohteiden ohjelmoinnissa  ja  uusien  pääl-
lysteiden laadunvalvonnassa.  

Tutkimus jakaantui kahteen eri vaiheeseen,  perusselvitykseen  ja  ilmiöiden 
tutkimiseen.  Perusselvityksen  tarkoituksena oli  perustietämyksen  lisääminen 
uusista  PTM-parametreista  ja sen  tuloksena saatiin  päivitetty  versio (versio 

 10)  dokumentista  'Tien  pinnan LaserRST-kuntoparametrit  Suomessa' sekä 
pidettiin  PTM-parametreihin  liittyvä seminaari.  Perusselvitykseen  sisältyi 
myös  parametrien  nykyisen hyödyntämisen selvittäminen. 

Ilmiöiden kuvaamisessa valittiin kolme kiinnostavaa ilmiötä, joita tutkittiin 
 PTM-parametrien  valossa. Tutkittuja ilmiöitä olivat  sivukaltevuuspuutteet,  

pituus-  ja  sivuttaisheitot  ja  lätäköityminen.  Tutkimuksen perusteella  sivukal-
tevuuspuutteiden havainnointiin tieverkkotasolla  riittää  50 m tulostusvälillä 

 esitetty  geometriadata  ja  tarkempaan  havainnointiin  voidaan käyttää  10 m 
hankedataa. Heitotja lätäköityminen  vaativat  sen  sijaan  10 m  datan  käyttöä. 
Erityisesti  lätäköitymisen  osalta  data keskiarvoistuu  liiaksi  100 m datassa. 
Heittojen  kannalta  10 m data on  huomattavasti tarkempaa  ja  siksi suositelta-
vaa. 

Tuloksena esitetään suositukset  parametrien  käytölle, huonon kunnon rajat  I  
toimenpiderajat valikoidulle  joukolle  parametreja  ja  lähtökohdat tuleville  käyt-
tökohteille.  Lisäksi esitetään hypoteesi  ja  malli  sivukaltevuuspuutteiden,  pi-
tuus-  ja sivuttaisheittojen  sekä  lätäköitymisen löytymiselle PTM-datasta  ja 

 mandollisille uusille  parametreille/indekseille,  joilla  em.  ilmiöitä voidaan ha-
vainnollistaa.  Osa  uusista  parametreista  voidaan toteuttaa lähtökohtana  10 
m tulostusväli,  joka jalostetaan  100 m indeksiksi.  Uudet  parametrit  voidaan 
toteuttaa suoraan  PTM -prosessissa  tai  vaihtoehtoisesti  jälkilaskentana.  Jär-
jestelmät, joihin uudet  parametrit  voitaisiin toteuttaa, ovat  kuntotietorekisteri 

 (KURRE) ja/tai  päällystys-  ja kuntomittausohjelmien  tekemisessä käytettävä 
 PMSpro. Parametrien  käyttöönotto edellyttää  Tiehallinnon  asiantuntijoiden 

 perehdyttämistä  ja  kouluttamista.  



ESIPUHE 

Tämän selvityksen tarkoituksena  on  ollut uusien PTM-parametrien hyödyn-
tämisen kehittäminen tekemällä perusselvitys parametreista sekä tutkimalla 
kolmea kiinnostavaa tieverkon ilmiötä PTM-parametrien valossa. 

Selvitys  on  toteutettu osana Tiehallinnon Väyläomaisuuden  hallinnan  tutki-
musohjelmaa (VOH). Työtä ohjanneeseen ryhmään kuuluivat: 

Juho Meriläinen, Tiehallinto (puh.joht.) 
Pekka Toiviainen, Tiehallinto 
Kari  Lehtonen,  Tiehallinto  
Vesa Männistö,  JP-Transplan  Oy 

Lisäksi osaan kokouksista osallistuivat Tiehallinnosta Pertti Virtala, Katri Es-
kola, Antero Arola,  Janne  Lintilä  ja  Mikko Inkala. 

Selvityksen tekemisestä vastasi  Ramboll  Finland  Oy,  projektin  vetäjänä  Dt 
 Kalervo Mattila. Osatehtävien toteutuksesta vastasivat lisäksi  Dl  Juha Aijö, 

 Dl Mika  Vehmas,  FM  Seppo Järvinen  ja  FM  Vesa Laine  Ramboll  Finland 
 Oy:stä sekä Ph.D.  Peter  Ekdahl ja  M.Sc.  Eva-Maria  Persson  Ramböll 

RST:stä.  

Tampere,  marraskuu  2005  

Tiehallinto 
Keskushallinto 
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LÄHTÖKOHDAT  

I  LÄHTÖKOHDAT 

Päällystetyn tieverkon kuntoa  on  mitattu vuodesta  2003  alkaen  lasermittaus
-kalustoon perustuvilla  palvelutasomiftauksilla,  jotka tuottavat suuren jou-

kon erilaisia  parametreja. Palvelutasomittauksista  käytetään tässä raportissa 
 lyhennettä PTM. PTM:n tunnusluvuista  hyödynnetään nykyisin lähinnä  vain 

pituussuuntaista  tasaisuutta  (IRI), urasyvyyttä  ja  harjanteen korkeutta. Mitta
-uksista  on  saatavilla useita muitakin käyttökelpoisia  tunnuslukuja,  joita voi-

taisiin hyödyntää tieverkon kunnon arvioinnissa  ja analysoinnissa. 

Tunnuslukujen käyttöönottoa  hidastaa tällä hetkellä  perustietämyksen  puute. 
Ennen kuin  tunnuslukujen  käyttö laajenee,  on  niiden sisältö kuvattava ny-
kyistä tarkemmin  ja  tehtävä suosituksia eri  tunnuslukujen  käyttömandolli-
suuksista eri  päätöksentekotilanteissa.  

Tässä työssä haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  

1. Mitkä ovat uusien  PTM:n mittaamien tunnuslukujen  määritelmät  ja perus-
ominaisuudet?  
2. Mitä  PTM:n tunnuslukuja  voidaan järkevästi hyödyntää  tienpidon  suunnit-
telussa  ja  hankinnassa, niin  keskushallinto-  kuin  piiritasolla?  
3. Mikä  on  päällystetyn tiestön kunto näiden valittujen  tunnuslukujen  valossa 

 (jakaumat, keskiarvot,  piiri-,  KyL-  ja tieluokkavertailut,  jne.)?  
4. Mitä  luokkarajoja  (mm.  huonokuntoisen  raja  ja toimenpideraja)  tulisi käyt-
tää valituille  tunnusluvuille  eri  tie-  ja KVL-luokissa?  
5. Mitä muutoksia  tunnuslukujen  kerääminen  ja  käyttöönotto aiheuttaa rekis-
tereihin  ja tietojärjestelmiin?  
6. Mitä ohjeita tarvitaan  tunnuslukujen  tehokkaaksi hyödyntämiseksi eri  käyt-
tötapauksissa  ja  mitä  koulutustarpeita  on  nähtävissä niin keskushallinnossa 
kuin  piiritasollakin?  
7. Minkälaisia kansainvälistä  tasaisuusindeksiä IRI  täydentäviä  ja  korvaavia 

 tunnuslukuja  on  olemassa  (esim.  Ruotsissa  ja  Saksassa)? Miten näitä  tun-
nuslukuja  voitaisiin hyödyntää eri  tienpidon  suunnittelu-  ja hankintatilanteis-
sa?  

Lisäksi tehtävään kuului  perusselvityksen  tekeminen  16 parametrista  sekä 
kolmen kiinnostavan ilmiön tutkiminen  parametrien  avulla.  Perusselvityksen 

 ja  ilmiöiden tutkimisen tehtävät  selkiytyivät  projektin  edetessä.  

Perusselvitykseen  kuului  mm. parametrien  ominaisuuksien selvittäminen  (ja-
kaumat, arvoalueet yms.) ja  tähän liittyen  PTM-projektissa aloitetun  para-
metrimäärityksen päivittäminen.  Ilmiöiden tutkimisen pyrkimyksenä oli saada 
selville, mitä  parametreja  ja  mitä  PTM-dataa Tiehallinto  voisi tulevaisuudes-
sa käyttää muutamien, nimettyjen ilmiöiden  havainnoimiseksi  ja tunnistami

-seksi  tieverkolta. 
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2.2  PTM -data  

PTM-dataa  tuotetaan nykyisellään seuraavasti (suluissa tuotettava tiedosto
-formaatti): 

• Verkkotason  data, 100 m  (ascii) 
• Hanketason  data, 10 m  (*.csv) 
•  Kevätkauden  10 m data  (*.xls) 
• Raakadata  1 m/100 mm  (mittausjärjestelmän tiedostot) 
• 	Muu  data -aineisto (tilauksesta) 

Taulukossa  2 on  esitetty  data -aineistojen ominaisuuksia. 

Taulukko  2.  PTM -data-aineistojen ominaisuuksia.  

PTM -data  ________ __________ __________ ________ 
Verkkotason Hanketason Kevätdata  Raaka- Muu  data  

__________  data data  ___________  data  __________ 

Tulostusväli  100 m 10 m 10 m I m  (geomet- Valittavissa  
ria)/ 100mm 

_______________ __________________ __________________ _________________  (muut)  _______________  
Tuotannon  ascii- csv-tiedostot xls-tiedostot PTM- Valittavissa, 
tiedostofor- tekstitiedostot mittausjärjes- esim. proflili- 
maatti  (luetaan suoraan  telmän tiedos-  data tai  siitä  

kuntotietorekiste-  tot  lasketut  pa- 
______________________  riin) _________________________ _______________________ _____________________ rametrit  

Järjestelmä  /  KURRE, ROA-  Excel On  toistaiseksi  Excel  

sovellus  PMSpro järjestelma,  vain  tuottajan  
Excel  tietovarastos - 

sa _______________ 
Parametrit  Kaikki Lähes kaikki  +  ura-  ja IRI- - Valittavissa 

_________________ koordinaatit parametrit _______________ ______________ 
Käyttötapa Datatiedostoja  ei  Datatiedostoja Datatiedostoja Raakadatasta Datatiedostoja  

voi käyttää  sel-  voidaan käyttää voidaan käyttää voidaan  tuot-  voidaan  käyt- 
laisenaan; dataa  sellaisenaan sellaisenaan  taa parametri- taä sellaise - 
tutkitaan  KuR- hanketasolla  tietoa  jälkikä- naan. 
RE:ssa/  sekä lisäksi  teen  
PMSpro.ssa  tai RDA-järjestel- 
tulostetaan rekis-  män  kautta.  
teristä  xis- 

_______________  tiedostoon. _________________ ________________ _______________ ______________  

Pääosan  PTM -datan  käytöstä muodostaa  kuntotietorekisterin  (josta käyte-
tään tästä lähtien  lyhennettä  KURRE) ja  päällystysohjelmien  teossa käytet-
tävän  PMSpro:n  kautta tapahtuva käyttö.  Road Doctor Administration  - 

 järjestelmä (josta käytetään tästä lähtien  lyhennettä  RDA)  tukee hankinnan 
tarpeita, mutta  10 m data on  käyttökelpoista myös  tiepiirien  ylläpidon suun- 
n  itte  I  ussa. 
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2.3 Parametrien jakaumat  

Kaikkien  parametrien jakaumat  vuoden  2004  mittausten perusteella  on  esi-
tetty dokumentissa  'Tien  pinnan  LaserRST-kuntoparametrit  Suomessa  v.10'. 

 Ennen tämän luvun lukemista suositellaan kyseisen  määrittelyraportin  luke-
mista. 

Seuraavissa kuvissa  havainnollistetaan  muutamien  parametrien jakaumia 
 vuoden  2005  mittausten perusteella  (vrt. parametrien  tyypilliset  arvoalueet 

 taulukossa  1). Jakaumat on  esitetty erikseen:  

• 	Kaikille  väylille 
• 	Pääteille  (valta-  ja  kantatiet) 
• 	Alemmalle tieverkolle  

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

IRI-parametnen summakäyrä (mittausvuosi  2005) 

 

• IRI-V-päätiet 
— IRI-O-paatiet 
- IRI-V-kaikki tiet 

 —IRI-O-kaikki tiet  
IRI-V-muut tiet 

 - IRI-O-muut tiet  

0,5 	1,0 	1,5 	2,0 	2,5 	3,0 	3,5 	4,0 	4,5 	5,0 
mm  Im 

Kuva  1.  IRI-parametrien  (oikea,  vasen)  summakäyrät. IRI  oikea  ja vasen  ovat erit-
täin lähellä toisiaan myös alemmalla  tieverkolla.  Tällä perusteella kumpaa tahansa 
voidaan käyttää  verkkotasolla. 

RMS  epätasaisuus -parametrien summakäyrä (mittausvuosi  2005) 
100 1  i- • 	 — 	 ---- 	- ________________ 

- 	RMS  0.5-1 -päätiet 
/ 	j 	 RMS  05-1 -kaikki tiet  

80 	 / —/' 	 RMS0.5 -1 -muuttiet  

70 	 /----------/------_ 	 o 	RMS  1-3-päätiet  
f 	/ 	 RMS  1-3-kaikki tiet  60 	 -- —  

f  / 	/ 	 RMS  1-3-muut tiet tiet  
50 	 RMS3 -10-päatiet  

40 	 i1—,,  -.,._. 	 RMS  3-10-kaikki tiet  

30 	 /-f-.-  / 	
RMS  3-10 -muut tiet  

/ 	,' 	 - - RMS  10-30-päätiet  
20 	

/ 	 -- RMS1O -30-kaikkitiet  

10 	-I---- 	_.__ 	___. .-- 	-- --- RMS  10-30-muut tiet  

0  ._.rs__., ,,, 
012345678910111213 

mm  

Kuva  2  RMS  epätasaisuus -parametrien  (oikea  ajoura;  0,5  -  1 m, 1  -  3 m, 3 -10 m 
 ja  10  -  30 m)  summakäyrät. RMS -arvot kasvavat  aallonpituusalueen  kasvaessa. 

Kolmen pienimmän  aallonpituusalueen  osalta arvot ovat pieniä, jolloin  desimaalit 
 voivat olla ratkaisevia  



10 
	 Palvelutasom ittausten  uusien  tunnuslukujen  käyttöönotto  ja  hyödyntäminen  

PTM-PARAMETRIT  

Ura  parametrien summakäyrä (mittausvuosi  2005)  
i:o  

80 
70 

60 

50 

40 

30 

20 

lo 

0 
0 	2 	4 	6 	8 	10 	12 	14 16 	18 20 

L 	 mm  

Kuva  3.  Ura -parametrien  (maksimi, oikea,  vasen)  summakäyrät.  Ura oikea  ja  ura 
 vasen  ovat samaa tasoa  pääteillä, mufta  sen  sijaan  maksimiuran  arvot ovat hiukan 

suurempia edellä mainittuihin verrattuna.  Maksimiura  lasketaan eri tavalla kuin ura 
oikea  ja vasen:  laskennassa otetaan huomioon  koko  poikkileikkaus,  mutta ura oikea 
lasketaan lasereista  11-15  ja vasen  lasereista  3-7. 

Vesiuran summakäyrä (mittausvuosi  2005)  

.-i--VESIURA-O-päätiet 

-VES!URA-O-kaikki tiet 

 -VESIURA-O-muut tiet  
VESIURA -V-päätiet 

VESIURA -V-kaikki tiet  

VESIURA -V-muut tiet  

0,0 	0,5 	1,0 	1,5 	2,0 	2,5 	3,0 	3,5 	4,0 
mm  

Kuva  4. Vesiura-parametrien  (oikea,  vasen)  summakäyrät. Vesiuran  osalta mielen
-klintoisena  seikkana voidaan pitää, että  65 - 70 % v. 2005 mitatuista  arvoista  on nol-

ha. Vesiura  oikea  ja vasen  eroavat  verkkotasolla  toisistaan melko vähän.  

100 

90 

80 

70 

60 

5o 

40 

30 

20 

lo 

0 
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Maksimipoikkeaman  keskiarvon summakäyrä (mittausvuosi  2005) 

IIIIIIIIIIIi!  

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 	0 	5 	10 	15 
mm  

Kuva  5.  Maksimipoikkeaman  (keskiarvo) summakäyrä. Maksimipoikkeama  on  nega-
tiivinen,  jos  poikkileikkaus  on  kupera  (pyöreä)  ja  positiivinen,  jos  poikkileikkaus  on  
kovera. Käyristä  havaitaan, että muulla tieverkolla  on  suhteellisesti enemmän mii-
nusarvoja verrattuna pääteihin  ja  pääteillä  puolestaan enemmän plusarvoja.  

	

100 	Polklttalsen epätasalsuuden  (peta)  keskiarvon summakäyrä (mittausvuosl  2005) 

	

90 	 -- 

80 

70 

	

60 	 — .-...— peta,  keskian.o -  

	

50 	 _—peta,  keskiaro -  

—peta,  keskiar -  
40 

30 

	

20 	 -.  

	

10 	 -  

0 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

mm  

Kuva  6.  Poikittaisen eptasaisuuden (keskiarvo) summakayra. Poikittaisesta epäta-
saisuudesta käytetään tässä lyhennettä  peta.  Parametri  antaa aina plusarvon, 
Alemmalla tieverkolla  on  suurempia petan arvoja. 
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Harjanteen korkeuden keskiarvo-  parametrin summakäyrä (mittausvuosi  2005)  

100 

90• -- 

80 	 -  

70  - 	 -  

60 	 - - 	
— Harjanteen korkeus,  keskiaro - pätiet  

50  —Harjanteen korkeus,  keskiarvj -  kaikki tiet  

40  Harjanteen korkeus,  keskiaro -  muut tiet  

30 

20- 

10--- 

0 
0 	2 	4 	6 	8 	10 12 14 	16 18 20 22 24 

mm  

Kuva  7.  Harjanteen korkeuden (keskiarvo)  summakäyrä.  Alemman tieverkon arvot 
ovat hiukan korkeampia  pääteihin  verrattuna.  Parametrin  käyttöä voidaan painottaa 
alemmalla  tieverkolla maksimiuran  sijasta (ks. luku  3.4)  

RMS Megakaikeus  (oikea, koski)  -parametrlen summakäyrä (mittausvuo&  2005) 

100 

90 

80 

70  -  

(f 

7 	 RMS Megakarkeus  keski  - päätiet  

50  o  - 

RMS Megakarkeus  keski  -  kaikki tiet  
- - - - RMS Megakarkeus  keski  -  muut tiet  

40  - RMS Megakarkeus  oikea  - päätiet 
RMS Megakarkeus  oikea  -  kaikki tiet  

30  . 	 - RMS Megakarkeus  oikea  -  muut tiet  

00 	02 03 04 05 06 07 08 09 JO  

Kuva  8.  RMS megakarkeuden  100-500 mm  (oikea  ajoura, ajourien keskikohta) 
summakäyrä. Käyristä  havaitaan, että  ajourien  välissä olevan kohdan arvot ovat 
hiukan pienempiä kuin oikean  ajouran  arvot. Kuluminen nostaa siis  megakarkeuden 

 arvoja. 
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Sivukaltevuus(regrossio) - parametrin summakäyrä (mittausvuosi  2005) 

- 	Sijkaltetjus, regr  alku  -  muut tiet  

- 	Siukalteuus, regr.  loppu  -  muut tiet  
Siikalteuus, regr,  alku  -  kaikki tiet 

 SiukaItetjus, regr  loppu  -  kaikki tiet  
SitjkaItetjus,  regi.  alku  - päätiet 

SiukaIteus,  regi.  loppu  - päätiet  

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 	0 	1 	2 	3 4 	5 6 	7 8 
mm  

Kuva  9. Regressiosivukaltevuuden summakäyrä.  Jokainen  1 00-metrinen jaetaan 
 KURRE:n sivukaltevuustiedoissa  kahteen osaan (alku  0 - 50 m,  loppu  =  50 — 100 

m)  eli  tulostusväli  on  itse asiassa  50 m.  Alku-  ja loppuosien  arvot vastaavat toisiaan. 
Noin puolet  sivukaltevuuksista  on  välillä  -3 %.. +3 %. 

2.4  Vaihtoehtoiset parametrit tasaisuudelle 

Työssä selvitettiin muutamien vaihtoehtoisten  parametrien  I  datan  ominai-
suuksia  ja  käyttökelpoisuutta, tarkoituksena yrittää löytää täydentävä  tai 

 vaihtoehtoinen  parametri  tasaisuudelle  (IRI).  Tutkittuja olivat:  

• 	Pituusprofiili 
• 	Poikkiprofiili 
• HRM -profiili  (High Speed Road Monitor) 
• PSD (Power Spectral Density) 
• MPD  (Mean Profile Depth) 
• DOR  (Density On Road) 

Pituusprofiili  ja poikkiprofiili  saadaan  PTM -mittauksen tuloksena.  Pituusprofii
-Ii  kuvaa tien  pituussuuntaista  muotoa.  Se  mitataan normaalisti molemmista 

 ajourista.  Sitä voidaan käyttää myöhemmin  parametrien  laskentaan  tai  eri-
laisiin tutkimuksiin.  Raportointiväli  voi olla esimerkiksi  100 mm. Poikkiproflili 

 puolestaan kuvaa tien  poikkisuuntaista  muotoa  ja  se  esitetään  korkeusluke
-mana millimetreissä  kaikista  laserkameroista  (17 kpl). Poikkiprofiili  voidaan 

mitata  ja keskiarvoistaa  0.1, 1, 10, tai 100  metrille. Sitä käytetään lasketta-
essa kaikkia  PTM-parametreja,  jotka liittyvät poikittaiseen epätasaisuuteen.  

HRM-profilointi  on  systeemi  pituusprofiilin  mittaamiseen.  Se  käyttää lukuisia 
laitteita  ja  laser-kameroita pitkässä  mittausajoneuvossa. HRM -profiilin mitta-
us on  hiukan samantapainen kuin profiilin mittaus  LaserRST-
mittausjärjestelmällä.  Näillä kandella systeemillä  on  erilainen kapasiteetti mi-
tata  pidempiä aallonpituuksia. 

PSD  on  matemaattinen tapa kuvata erilaisia  aallonpituuksia signaalina,  joka 
käsitellään  Fourierin muunnoksella.  Käsiteltäessä tien pintaa  (tai pituusprofii- 
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ia) signaalina,  joka sisältää tiettyjä  frekvenssejä,  voidaan muodostaa  PSD-
diagrammi.  Tien pinta  sisältää tavallisesti tietyn  koosteen aallonpituuksia. 

 Tämä kooste muotoilee  PSD-diagrammin,  joka korreloi melko hyvin  IRl-
parametrin  kanssa.  PSD:tä  käytetään normaalisti laitteiden  ja  järjestelmien 

 varmistuksiin referenssikohteissa.  Se on  käyttökelpoinen myös  uusittavuus
-tutkimuksissa.  PSD:tä  on  käytetty  mm.  Saksassa, mutta sielläkin ollaan vaih-

tamassa vanhaa  PSD-diagrammiin  perustuvaa  indeksiä pituusprofiilin filtte-
röintiin  perustuvaan indeksiin.  

MPD  on ISO-standardin  mukaan määritelty  karkeusparametri,  joka korreloi 
vanhan manuaalisen  mittaustavan  (the Sand Patch Method)  kanssa.  MPD 

 on  kaksiulotteinen  mitta.  Se  lasketaan alueelta, joka vastaa  autonrenkaan  ja 
 tien  pinnan  kosketusalaa. MPD  kuvaa keskimääräistä  makrokarkeutta  ja  vas-

taa hyvin  RMS-makrokarkeuden  tuloksia.  

Karkeus  vasen ajoura  

2 

1.8 

1.6 

1.4 

1.2 

El 

0.8 

0.6 

0.4  

02 

- MPD  

o 	i000 	2000 	3000 	4000 	5000 	6000 	7000 	8000 	9000 	10000  

Etäisyys  (m)  

Kuva  10.  MPD:n  ja  makrokarkeuden  vertailu.  Makrokarkeuden käyrässä  on  yhdistet-
ty hieno  ja  karkea  makrokarkeus. Kayrät  vastaavat hyvin toisiaan, lukuun ottamatta 
oikeassa reunassa olevaa eroa.  Poikkeaman  syytä ei ole kyetty vielä selvittämään.  

DOR  on  toisenlainen  mittaustapa  kuin  PTM -mittaus. Siinä mitataan kevyellä 
 laitteistolla ajourat  ja  ajourien  välit,  mittausnopeuden  ollessa  0,9 km/h.  Tu-

loksina saadaan  asfaltin  tiiviys  ja  homogeenisuus/varianssi. Tiiviyden  arvot 
korreloivat melko hyvin  RMS-karkeusparametrien  kanssa. 

Edellä esiteltyjen vaihtoehtoisten  parametrien  ja datan  hyviä  ja  huonoja puo-
lia arvioidaan taulukossa  3.  
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Taulukko  3.  Vaihtoehtoisten parametrien  I  datan  etuja  ja  haittoja. 

Parametri  Edut Haitat  /  Rajoitukset  
I data  ______________________________ ______________________________ 
Pituusprofiili •  Saadaan nykyisellä  mittaustavalla •  Vaatii paljon  levytilaa 

•  Paljon tarkkaa informaatiota  • Aallonpituudet  voidaan mitata  60 m  
•  Data  voidaan tallettaa odottamaan asti 

uutta tietämystä  •  Mandolliset  käyttötavat  eivät ole vielä  
•  Helppo mitata  ja  ymmärtää selvillä  
•  Profiilia voidaan  mm.  käyttää  asfal- 

toinnin simulointiin  tai  arvioihin kun- 
_____________  nossapitotoimenpiteen_tuloksista _______________________________________ 
Poikkiprofiili •  Saadaan nykyisellä  mittaustavalla •  Vaatii melko paljon  levytilaa,  riippuen  

•  Paljon  detalji -informaatiota  raportointivälistä 
•  Data  voidaan tallettaa odottamaan  •  Mandolliset  käyttötavat  eivät ole vielä 

uutta tietämystä selvillä  
•  Helppo mitata  
•  Profiilia voidaan käyttää uusien  pääl- 

lysteiden laadunvalvonnassa  ja  suun- 
_____________  niteltaessa_kunnossapitotoimenpiteitä _______________________________________ 
HRM -profiili  •  Ei  kovin  herkkä nopeuden  vaikutuk- •  Korkeat  yllapitokustannukset 

selle  tai  vaihtelulle •  Ei  kovin  käytännöllinen  
•  Mandoton mitata suurella tarkkuudella 

alemmalla  treverkolla  tiukkojen  kaar- 
teiden vuoksi  

•  Vaatii erilaisen kaluston kuin  PTM- 
____________ _____________________________________  mittaus  
PSD •  Saadaan nykyisellä  mittaustavalla •  Vaikea ymmärtää, tulkita  tai  analysoi- 

• Tuloksena informaatiota  tieosista  suu-  da  
rella  skaalalla  •  Käyttökelpoinen  vain,  kun lasketaan  

pidemmille raportointiväleille (>  100  
metriä)  

•  Ei kerro mitään yksittäisistä  epätasai- 
______________ __________________________________________  suu  ksista 
MPD •  Saadaan  nykyisella mittaustavalla • MPD  on  varsinaisesti  karkeuden  pa- 

•  Suositeltava  parametri  kuvaamaan  rametri.  eikä sitä voi soveltaa  IRI:ä  
tien  pinnan  makrokarkeutta täydentävänä parametrina 

•  On ISO-standardin  mukainen  para- 
____________  metri  _____________________________________ 
DOR •  Saadaan  detaljitietoa  tien  pinnan tu-  •  Mittausmenetelmä  on  hankala  ja  vaa- 

viydestä  ja  homogeenisuudesta rallinen  liikenneturvallisuuden kannal- 
ta (kevyt  mittauskalusto) 

•  Vaatii siis erilaisen kaluston kuin  
PTM -mittaus  

•  Erittäin hidas mitata  
•  Ei sovi  verkkotason  mittauksiin 

Taulukon perusteella tutkituista parametreista  ja  mittaustavoista  ei löydy 
täydentävää  tai  vaihtoehtoista tasaisuuden tunnuslukua, johtuen vaikeista 
mittaustavoista  tai  vaikeudesta ymmärtää tuloksia.  

Sen  sijaan pituus-  ja  poikkiprofiilin  käyttö tutkimustarkoituksiin  on  suositelta-
vaa, mutta vaatii lisää kokemuksia siitä, mihin tarkoituksiin profiilitietoa voi-
daan käyttää. 
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2.5  Tutkittaviksi valitut  parametritja  ilmiöt 

Tutkimuksen alkuvaiheessa tehtiin perusselvitys  16  eri parametrille (RMS:n 
vasen/oikea —parametrit yhdistettiin tässä yhdeksi parametriksi). Perusselvi

-tys  esitettiin tutkimuksen aloitusseminaarissa. Osia perusselvityksestä  on 
 nähtävissä luvuissa  2.1 —2.4.  

Tarkemmin selvitettäviksi ilmiöiksi valittiin lukuisasta joukosta kiinnostavia 
asioita: 

• Sivukaltevuuspuute 
• 	Pituus-  ja  sivuttaisheitto 
• Lätäköityminen 

Selvitettävinä asioina  esitettiin seuraavat:  

A. Sivukaltevuuspuute 
• Parametreina geometriaparametrit 
• 	Puutteiden luokittelu erilaisilla teillä 
•  Ohjelmointi  ja  laskenta  PMS -järjestelmissä 
•  Mitä hyötyjä saadaan,  jos  siirrytään  50 m  datasta  10 m tai 20 m da-

ta an?  
• Sivukaltevuuden  äkillinen muuttuminen 
•  Sitominen muihin muuttujiin (KyL, nopeusrajoitus), liittyen puutteisiin  

B. Lätäköityminen 
• Parametreina vesiura  ja  pituuskaltevuus 
•  Millä  pituus-  ja  poikkikaltevuusyhdistelmällä  tulee lätäkkö? 
• Miten esitetään lOO-metrisellä?  

C. Pituus-  ja  sivuttaisheitot 
• Parametreina  pituus-  ja  poikkisuuntaisen  epätasaisuuden  ja  geomet-

nan parametrit 
•  Mitkä parametrit kuvaavat heittoja? 
•  Luokittelu  ja  kuvaaminen lOO-metrisellä, nopeusrajoituksen vaikutus 

luokitteluun 

Tutkituista ilmiöistä kerrotaan luvussa  4. 

2.6  Parametrien  käyttöä koskevia ohjeita  

Parametrien  nykyistä käyttöä voidaan kuvata lyhyesti seuraavalla tavalla: 

•  Tutut PTM-parametrit maksimiurasyvyys  ja  RI  oikea ovat yleisesti käy-
tössä verkko-  ja  hanketasolla,  toimenpiteiden ohjelmoinnissa sekä uusi-
en päällysteiden laadunvalvonnassa 

• Parametreja  ura oikea  ja vasen  käytetään jonkin verran hanketasolla ke-
väisin 

• 	Harjanteen korkeutta käytetään verkkotasolla (painorajoitusalttius) 
• lRl4-parametria  käytetään uusien päällysteiden laadunvalvonnassa 
•  Muiden parametrien käyttö  on  joko erittäin vähäistä  tai  niitä ei käytetä 

lainkaan 
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Taulukossa  4 on  esitetty kuvaus PTM -parametrien nykyisestä käytöstä. Eri 
tulostusvälien datoja  on  liitteessä pyritty arvioimaan erikseen. Esimerkiksi  10 

 metrin tulostusvälille tuotetun uraparametrin käyttö  on  täysin erilaista kuin 
vastaavan parametrin käyttö verkkotason  100  metrin datana. Käyttö - 
kommentteja  on  kysytty  ja  saatu lukuisilta keskushallinnon  ja tiepilrien  asian-
tuntijoilta. Sarakkeessa ' tärkeys/odotusarvo '  kuvataan haastateltujen subjek -
tiivista näkemystä kunkin parametrin tärkeydestä. Tulevia käyttökohteita ku -
vaavaan sarakkeeseen  on  nimetty parametrin käyttökohteita  (osa  tässä pro-
jektissa havaittuja seikkoja)  ja huomioitavaa -sarakkeeseen detaljiohjeita. 
Taulukossa ei ole huomioitu satunnaista tutkimuskäyttöä. 

Taulukko  4. Parametrien  nykyinen käyttö. Taulukon lyhentämiseksi  on yhdistelty  muutamia parametriryhmiä, 
joiden nykyinen hyödyntämistaso  on  samankaltainen (esimerkiksi RMS-karkeusparametrit).  10  metrin dataa 
koskevat  rivit  on  selkeyden vuoksi värjätty harmaalla värillä. 

PARAMETRI  NYKYINEN  HYÖ-  HYÖDYN- TÄRKEYS  I  MAHDOLLISIA  I  TULEVIA OHJEET  PARAMETRIN 
DYNTÄMINEN  TAMISEN  ODOTUSARVO KÄYTTÖKOHTEITA  KÄYTTÖÖN  

TASO NYT  ____________ ______________ 	____________ ______________________ _______________________ 
PITUUSSUUNTA NEN  TASAISUUS  _________ _____________ _______________________ ________________________  
RI  oikea  (100 m(  Tuiosohiauksen seu- Verkkotaso.  On  tarkeä  tällä Nykyiset  käyttötavat IRI-arvot ovat aina  >0.  Aalionpituu- 

rantamittan, laadunval- hanketaso,  hetkellä  det  0,5  -  30 m  vaikuttavat eniten  
vonnan lähtötieto  ura-  ohielmointi, IRI-arvoon,  1  -  lo m  merkittävästi.  
koitsijoille.  uusien uudet  paäl-  100 m data  sopii hyvin  verkkotason 
päIlysteiden  laadun-  lysteet tarkasteluihin  tien kunnon osalta. 
arviointi, yhtenäinen Ohjaa toimenpiteiden valintaa, mutta  
kuntoluokitus,  kytkentä ei kohteiden valintaa.  

___________________ asiakaspalautteisun ______________ ___________________ __________________________________ ___________________________________  
RI  oikea  (10 m,  Ei  Hanketaso  Pieni merkitys tällä  Yksitthisten  toimenpiteiden suun- Otettava huomioon arvojen osuma  

hankedata  ja  hetkellä.  nitteluun  suositellaan  tulostusvaha  oikeaan kohtaan  tiessä Uousitus 
kevätdata)  Voi olla tärkeä  10 m.  reagoi hitaasti) Voidaan verrata 

tässä projektissa  Hankedata  10 m  sopv  hyvin pituus-  RMS  epätasaisuuden  1-3  mia  3-10  
tehtyjen havainto-  ja  sivuttaisheittojen  tulkintaan  ja  m  tuloksiin paremman kuvan  saami- 
jen  perusteella muuhun tarkempaan kunnon  arvi-  seksi pituus-ja  sivuttaisheitoista 

________________ ___________________ ____________ ________________ ointnn. (vasen/oikea  arvojen vertailu)  
IRI  vasen  (100 m)  Uusien  paällysteiden  Uudet  pääl-  Pieni merkitys tällä Nykyiset  käyttötavat.  Tarpeen mukaan voidaan  kayttäa 

__________________ laadunarviointi lysteet  hetkellä  ________________________________ vertailuna IRl  oikean arvoihin  
lRl  vasen  (10 m,  Ei  -  Pieni merkitys tällä Yksittäisten toimenpiteiden suun- Otettava huomioon arvojen osuma  
hankedata  ja  hetkellä, Voi olla  nitteluun  suositellaan  tulostusväliä  oikeaan kohtaan  tiessä  (jousitus  
kevätdata)  tärkeä tässä  projek-  lo m  reagoi hitaasti). Voidaan verrata  

tissa  tehtyjen  ha-  Hankedata  10 m  vaikuttaa sopivan  RMS  epätasaisuuden  1-3m  Ja  3-10  
vaintojen perusteel-  hyvin pituus-  ja  sivuttaisheittojen  tuloksiin paremman kuvan  saami - 
la  tulkintaan  ja  muuhun tarkempaan seksi  sivuttaisheitoista (vasen/oikea 

__________________ ____________________ _____________ __________________  kunnon arviointiin arvojen vertailu)  
RMS epätasai-  Ei  -  Suuri  odotusarvo Painumakohtien  löytäminen  laa-  Yleisesti:  parametnen  arvot suure- 
suus  0,5-1 m, 1-3  hanketasollaja dunvalvonta nevat  aallonpituuden kasvaessa. Eri  
m, 3-10 m  ja  10-  uusissa  päällysteis- aallonpituuksien  arvoja ei voi  verra - 
30 m  (oikea  ta  sä  ta.  RMS-arvot ovat aina  >0.  
vasen  ajoura,  100 100 m  arvo ei näytä  heittoja  niin  
m)  hyvin kuin  10 m.  Arvot eivät korreloi  

aJomukavuuden  tai  onnettomuuksien  
__________________ ____________________ _____________ __________________ ________________________________  kanssa, kuten  RI  
RMS epatasaisuus  Ei  -  Suun  odotusarvo Painumakohtien  löytäminen,  laa-  Ei  ilmenna heittoja  kovin  hyvin  (ha- 
0,5-1 m  (oikea  Ja  hanketasolla  ja  dunvalvonta vaittu  tässä projektissa).  
vasen  ajoura,  10 m  uusissa  paallysteis- 
hankedata) ____________________ _____________  sä  ________________________________ _________________________________ 
RMS  epätasaisuus Ei  -  Suuri  odotusarvo  Yksittäisten  kunnostuskohteiden  Antaa melko hyvän kuvan  sivuttais - 
1-3  mia  3-10 m  hanketasollaja  löytäminen, esimerkiksi  sivuttais-ja ja  pituusheitoista  (havaittu tässä 
(oikea  ja vasen  uusissa  päällysteis- pituusheitot  projektissa).  Parametrien  arvot eivät  
ajoura.  10 m,  han-  sä  kerro, onko yksittäisessä kohdassa  
kedata) ___________________ ____________ ________________ ______________________________  kyseessä  painuma  vai  kohouma. 
RMS  epätasaisuus Ei  -  Suuri  odotusarvo Painumakohtien  löytäminen,  las-  Ei  ilmennä heittoja  (havaittu  tässa  
10-30 m  (oikea  ja  hanketasolla  ja  dunvalvonta.  projektissa) Vaikea mieltää, mitä  
vasen  ajoura,  10 m,  uusissa  paällysteis-  aallonpituus  10-30 m  tarkoittaa  10 m  
hankedata) ___________________ ____________  sä  ______________________________ datassa 
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Taulukko  4.  Parametrien  nykyinen käyttö, jatkoa.  

PARAMETRI  NYKYINEN  HYÖ-  HYÖDYN- TÄRKEYS  I  MAHDOLLISIA  I  TULEVIA OHJEET  PARAMETRIN 
DYNTAMINEN TÄMISEN ODOTUSARVO KÄYTTÖKOHTEITA  KÄYTTÖÖN  

TASO NYT  _____________ ________________ 	_____________ ______________________ ________________________ 
POIKKISUUNTAINEN  TASAISUUS  _________ _____________ ______________________ ________________________ 
Maksimiura  (100  Osa kuntotavoitelukua, Verkkotaso,  On  tärkeä  pää-  Nykyiset  käyttökohteet  Arvot ovat useimmiten samoja kuin  
m)  tulostavoitemittan,  ohjaa  hanketaso, tieverkolla  tällä  urasyvyys  vasen  tai  oikea. Eroja tosin 

suoraan  ylläpitotoimenpi-  ohjelmointi, hetkellä voi löytyä, koska laskentatapa  on  
teiden  kohdistumista  uudet  pääl-  erilainen. Lasketaan  koko poikkileik- 
tieverkolle, lähtötieto lysteet kauksen  perusteella.  
urakoitsijoille.  yhtenäinen  Urasyvyys  >10 mm  vaikuttaa  selkeäs- 
kuntoluokitus  ti  ajomukavuuteen  (lähde päällyste- 

__________________  ______________________ ____________ ___________________ _______________________________ tyn_tien_tasaisuuden_mittauksesta). 
Maksimiura  (10  rn  Kevään  urapaikkausoh- Hanketaso.  On  tärkeä  pää-  Nykyiset  käyttökohteet.  Laskenta erilainen kuin  urasyvyys 
hankedata  ta jelmat, lähtötieto  ura- uudet  pääl- tieverkolla  tällä oikea  tai  vasen  Lasketaan  koko 
kevätdata) koitsijoille lysteet  hetkellä  __________________________________ poikkileikkauksen  perusteella.  
Urasyvyys  oikea Ei  -  Pieni merkitys tällä Oikean  ja  vasemman puolen Arvot lasketaan oikean puoleisen  
(100 m)  ______________________ ____________  hetkellä  urasyvyyksien  vertailu,  uran  lähellä olevista lasereista,  
urasyvyys  oikea Kevään  urapaikkausoh- Hanketaso  Jonkin verran  mer-  Nykyiset  käyttökohteet  Arvot lasketaan oikean puoleisen  
(10 m,  hankedata jelmat (kevätdata),  muut  kitysta  tällä hetkellä  uran lähellâ  olevista lasereista  
ja kevätdata) urapaikkausohjelmat 
__________________ (hankedata) _____________ ____________________ __________________________________ ___________________________________ 
urasyvyys  vasen  Ei  -  Pieni merkitys tällä Oikean  ja  vasemman puolen Arvot lasketaan vasemman puoleisen  
(100 m)  ______________________ ____________  hetkellä  urasyvyyksien  vertailu,  uran lähella  olevista lasereista  
Urasyvyys  vasen  Kevään  urapaikkausoh- Hanketaso  Jonkin verran  mer-  Nykyiset  kayttökohteet.  Arvot lasketaan vasemman puoleisen  
(10 m,  hankedata jelmat (kevätdata), kitystä  tällä  hetkella  uran  lähellä olevista lasereista  
ja kevätdata)  muut  urapaikkausoh- 
________________ jelmat (hankedata) ___________ _________________ _____________________________ _______________________________ 
Vesiura  oikea  ja  Ei  -  Suuri  odotusarvo Lukenneturvallisuus  (yhdessä  100 m  datassa yksittainen lätäkkö  ei  
vasen  (100 m)  verkkotasolla,  han-  muutamien muiden  parametrien  erotu (havaittu tässä projektissa)  

ketasollaja  uusissa kanssa), suurien  lätäköiden löytä-  Yleisesti:  pituuskaltevuuttaja  pinnan 
päällysteissä  minen karkeutta  ei ole huomioitu laskennas- 

sa, mutta  sivukaltevuus  on,  Arvot ovat 
aina vähintään  0.  Noin  65-70  %  ar- 

___________________ _______________________________ voista_on_nollia. 
Vesiura  oikea  ja  Ei  -  Suuri  odotusarvo  Yksittäisten  lätäköityvien  kohtien  10 m data  näyttää yksittäiset  lätäköt  
vasen  (10 m,  verkkotasolla,  han-  löytäminen, paremmin kuin  100 m data  (havaittu  
hankedata) ketasolla  ja  uusissa tässä projektissa),  Lätäköiden  osalta  

päällysteissä  arvoja kannattaa verrata  pituuskalte- 
___________________ _______________________________ vuuden_arvoihin. 

Maksimipoikkeama,  Ei  -  Jonkin verran Mandollisesti käyttöä uusien  pääl- Maksimipoikkeama  on  riippuvainen 
keskiarvo  (100 m)  odotusarvoa uusis- lysteiden laadunvalvonnassa  ja poikkileikkauksen  muodosta.  Kupera 

sa päällysteissä  alemman tieverkon  kuntotarkaste-  (pyöreä) muoto antaa negatiivisen 
sekä  verkkotasolla  luissa. Voidaan käyttää, kunhan arvon 

sopivat  raja-arvot ovat selvillä  Plus-  ja minusarvojen  seurauksena 
epätasaisuus ei kuitenkaan välttämät- 
tä näy  datan  arvoissa  100  metrillä. Ei  
ilmennä heittoja  
Kapeilla teillä  osa mittauspalkista  on  
väärällä  kaistalla,  mikä vääristää  

________________ ____________________ ___________ __________________ _____________________________  arvoja.  
Maksimipoikkeama,  Ei  -  Jonkin verran Mandollisesti käyttöä uusien  päal-  10 m  datassa  esitetään  vain  maksi - 
keskiarvo  (10 m,  odotusarvoa uusis- lysteiden laadunvalvonnassa mipoikkeaman  keskiarvo.  10 m data  
hankedata)  sa päallysteissä  antaa  tarkemman  kuvan  poikkileikka- 

uksen  muodosta. Mandolliset  raja- 
arvot ovat kuitenkin erilaisia  (suurem- 

__________________ ______________________ ____________ ___________________ _______________________________ pia)_kuin_100_metrillä. 
Maksimipoikkeama,  Ei  -  Jonkin verran Mandollisesti käyttöä uusien  päal- Maksimiarvo  on  suurin lukema yksit- 
maksimi  ja  hajonta  odotusarvoa uusis- lysteiden laadunvalvonnassa täisten  100  mm'n  jaksojen joukosta  
(100 m)  ______________________ ____________  sa päällysteissä _______________________________  Hajonta  on  aina  >  0.  
Harjanteen  korke- Painorajoitusalttiuden Verkkotaso  On  tärkeä tällä Nykyinen  käyttötapa  Harjanteen korkeuden osalta arvo  on 
us.  keskiarvo  (100  määrittämiskriteen  hetkellä negatiivinen,  jos poikkileikkaus  on 
m)  alemnalla tieverkolla kovera.  

Vaatii lisää tutkimista, jotta saadaan 
selville, mikä  on  heikko  tie  arvojen 
perusteella  ja  mistä johtuen. 
Arvot eivät  ilmennä heittoja.  
Kapeilla teillä  osa mittauspalkista  on  
väärällä  kaistalla,  mikä vääristää  

________________ ____________________ ___________ __________________ _____________________________  arvoja.  
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Taulukko  4.  Parametrien  nykyinen käyttö, jatkoa.  

PARAMETRI  NYKYINEN HYÖ- HYÖDYN- TÄRKEYS  I  MAHDOLLISIA  I  TULEVIA OHJEET PARAMETRIN 
DYNTÄMINEN TÄMISEN ODOTUSARVO KÄYTTÖKOHTEITA  KÄYTTÖÖN 

TASO NYT _____________ ______________ 	 _____________ _______________________ ________________________ 
POIKKISUUNTAINEN  TASAISUUS 	_________ ____________ ______________________ _______________________ 
Harianteen korke-  Ei  -  Erittäin pieni  mer-  1Cm datassa esitetäan  vain  harjan- 
us,  keskiarvo  (10  kitys  tall 	hetkellä  teen  korkeuden keskiarvo  
m ,  hankedata) ___________________ ____________ ________________ ______________________________ _______________________________ 
Haianteen korke-  Ei  - Erittâin  pieni  mer-  Maksimiarvo  on  suurin lukema yksit- 
us,  maksimi  ja  kitys  tällä  hetkella täisten  100 mm n  jaksojen joukosta 
hajonta  (100 m)  ___________________ ____________ ________________ ______________________________  Hajonta  on  aina>  0.  
Poikittainen  epä- Painorajoitusalttiuden Verkkotaso  Pieni merkitys tällä  On  mitattu myös  aiemmalla  palvelu- 
tasaisuus,  kes- määrittämiskriteerinä  hetkellä:  harjan- tasomittaustavalla,  mutta mittausten  
kiarvo  (100 m)  alemmalla  tieverkol-  teen  korkeus välistä korrelaatiota ei ole laskettu  

la,  jos  tieltä ei ole mitataan joka  Peta  ei kerro mitään  poikkeamista,  
mitattu harjanteen tapauksessa koska arvo voi olla sama täysin 
korkeutta  enlaisillakin poikkileikkaustyypeillä  

Peta  n  suuri arvo viittaa  poikkileik- 
kauksen  muuttumiseen.  Huonokun- 

________________ ___________________ ____________ ________________ ______________________________ toisuuden  raja-arvo ei ole selvillä. 
Poikittainen  epä-  Ei  -  Erittäin pieni  mer-  1Cm datassa  esitetään  vain  poikit- 
tasaisuus  kes- kitys  tällä hetkellä  taisen  epätasaisuuden keskiarvo.  
kiarvo  (10 m,  
hankedata) ______________________ ______________ ___________________ __________________________________ ___________________________________  
Poikittainen  epä-  Ei  -  Erittäin pieni  mer-  Maksimiarvo  on  suurin lukema yksit- 
tasaisuus,  maksi- kitys  tällä hetkellä  taisten  100  min:n  jaksojen joukosta  
mi  ja  hajonta  (100  Hajonta  on  aina  >  0 
m)  ______________ _________ _____________ _______________________ ________________________ 
KARKEUS ______________ _________ ____________ ______________________ _______________________ 
RMS makrokarke-  Ei  -  Suuri  odotusarvo Purkaumien loytaminen,  kitka. tien  Vertailemalla keskikohdan  ja  oikean  
us  (hieno)  1  -  10  uusissa päällys-  pinnan  kuluminen. reunan arvoja saadaan  vertailukohta  
mm  (oikea  ajoura teissä  ja  verkkota- purkaumien  löytämiseen (ero  esim.  
ja  keskikohta,  100  solla  >0 5 mm). 
m)  Arvot kasvavat aallonpituuden kas- 

vaessa. 
Vaikutus  kitkaan  erityisesti  alle  50  

__________________ ____________________ _____________ __________________ ________________________________  km/h  nopeuksissa. 
RMS makrokarke-  Ei  -  Suun  odotusarvo Purkaumien  löytäminen, kitka. tien Arvot kasvavat aallonpituuden  kas- 
us  (hieno)  1  -  10  uusissa päällys-  pinnan  kuluminen  vaessa,  
mm  (oikea  ajoura teissä  ja  verkkota-  100 m  datan  avulla  löydettyjen  
ja  keskikohta,  10  solla  kohteiden tarkempi analysointi  
in .  hankedata) ___________________ ____________ ________________ ______________________________ _______________________________ 
RMS makrokarke-  Ei  -  Suuri  odotusarvo  Kitka,  vesiliirto  Arvot kasvavat aallonpituuden  kas- 
us  (karkea)  10—  uusissa päällys-  vaessa.  Suun  makrokarlceus mah- 
100mm  (oikea  teissä dollistaa  hyvän  kitkan  myös suurilla  
ajoura  ja  keskikoh-  nopeuksilla Vähentää  vesiliirtoriskiä  
ta,  100 m)  märällä  kelillä  

RMS makrokarke-  Ei  -  Suuri  odotusarvo  Kitka,  vesilirto.  100 m  datan  avulla Arvot kasvavat aallonpituuden  kas- 
us  (karkea)  10—  uusissa päällys-  löydettyjen  kohteiden tarkempi  vaessa.  
100 mm  (oikea  teissä  analysointi.  
ajoura  ja  keskikoh - 
ta,  10 in,  hankeda - 
ta)  ______________________ ______________ ___________________ __________________________________ ___________________________________ 
RMS megakarke-  Ei  -  Suuri  odotusarvo  Melu, kitka,  vierintävastus, poltto-  Aallonpituus  100-500mm  ei  ilmennä  
us 100  -  500 mm  uusissa päällys- aineen kulutus sekä auton  ja ren-  heittoja  (havaittu tässä projektissa) 
(oikea  ajoura  ja  teissä kaiden  kuluminen Arvot kasvavat aallonpituuden  kas- 
keskikohta,  100  vaessa,  
in)  Ilmentää  tienpinnan  epätasaisuutta, 

joka ei näy  pituussuuntaisen tasai- 
________________ ___________________ ___________ ________________ ______________________________ suuden parametreissa. 
RMS megakarlce-  Ei  -  Suun  odotusarvo  Melu, kitka.  vierintävastus, poltto-  Aallonpituus  100-500 mm  ei  ilmennä  
us 100  -  500 mm  uusissa päällys- aineen kulutus sekä auton  ja ren-  heittoja  (havaittu tässä projektissa( 
(oikea  ajoura  ja  teissä kaiden  kuluminen. Arvot kasvavat aallonpituuden  kas- 
keskikohta,  10 m, 100 in  datan  avulla  löydettyjen vaessa, 
hankedata)  kohteiden  tartcempi  analysointi Ilmentää  tienpinnan  epätasaisuutta, 

joka ei näy  pituussuuntaisen tasai- 
________________ ___________________ ___________ ________________ ______________________________ suuden parametreissa 
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Taulukko  4.  Parametrien  nykyinen käyttö, jatkoa.  

PARAMETRI  NYKYINEN  HYÖ-  HYÖDYN- TÄRKEYS  I  MAHDOLLISIA  I  TULEVIA OHJEET  PARAMETRIN 
DYNTÄMINEN TÄMISEN ODOTUSARVO KÄYTTÖKOHTEITA  KÄYTTÖÖN  

TASO NYT  ____________ _______________ 	_____________ ______________________ _______________________ 
GEOMETRIA ______________ ______________________ ________ ____________ _____________________ 
Sivukaltevuus.  Ei  -  Suun  odotusarvo Sivukaltevuuspuutteiden  paikan-  100/50  mon  sopiva  raportointivaliltä 
regressio  (alku  ja hanketasolla  ja  tammen  Sivukaltevuus  vaikuttaa  verkkotasolla  (havaittu tässä  projek- 
loppu,  50 m)  uusissa  päällysteis-  toimenpiteen valintaan.  tissa). Regressio  on  sopivampi  kah - 

sä  Kuntovastuu-urakat  (käyttö  aIka- desta sivukaltevuusparametrista  
massa)  Raja-arvot  on  selvitetty (tulokset  oikeampia  kapeilla teillä 
(lähde Ura-ja  sivukaltevuustun-  verrattuna  pintavuvanletodiin).  Ks- 
nusluvun  määrittäminen kun  tovas-  peilla  teillä voidaan verrata  regres- 
tuu-urakkaan) sio-  ja pintaviivaparametria,  jolloin 

paljastuu, onko  mittauspalkki  ollut  
vastakkaisen_kaistan_puolella. 

Sivukaltevuus,  Ei  
_____________ 

-  

___________________ 
Jonkin verran  odo-  

________________________________ 
Yksittäiset  sivukaltevuuspuutteet.  Yksittäisten kohteiden osalta  tulos- 

regresslo  (10 m,  tusarvoa tusvälin  tulisi olla mandollisimman  
hankedatadata)  lyhyt  Sivukaltevuus  vaikuttaisi rea- 

goivan ainakin suurempiin  painuma - 
kohtiin. ei niinkään  kohoumiin.  Voi- 
daan  käyttä 	apuna  heittoja  tutkitta- 
essa (havainto tästä  prolektista). 
Jakopisteen löytymisen  tarkkuus 
vaikuttaa  sivukaltevuuden  arvon  

_____________ ___________________ ________________________________ oikeaan_sijaintiin. 
Sivukaltevuus,  Ei  -  Erittäin pieni  merki-  Antaa väärän kuvan  kaltevuudesta 
pmntavsva  (alku  ja tys  tällä hetkellä kapeilla teillä. Arvot  pääteillä  vas- 
loppu,  50 m)  taavia  kuin  regressiosivukaltevuu - 

den  arvot.  
Sivukaltevuus.  Ei  -  Erittäin pieni  nierki-  Antaa väärän kuvan  kaltevuudesta 
pintaviiva  (10 m,  tys  tällä hetkellä kapeilla teillä Arvot  pääteillä  vas - 
hankedata) taavia  kuin  regressiosivukaltevuu - 

den  arvot.  
Kaarteisuus  (alku Ei  -  Jonkin verran  odo-  On  käyttökelpoinen  sivukaltevuus- Kaarteisuus  kertoo  sivukaltevuus- 
ja  loppu,  50 m)  tusarvoa  puutteita  haettaessa.  puutteita etsittäessä, onko tutkittava 

kohta suoralla tiellä vai kaarteessa. 
Arvoissa  on  hiukan huojuntaa, joka 
voi johtua  esim. liikennetilanteista 

__________________________________  mittauksessa,  
Kaarteisuus  (10  Ei  -  Erittäin pieni  merki- Lukennetilanteiden  aiheuttama  huo - 
m.  hankedata)  tys  tällä hetkellä  junta  arvoissa näkyy  selkeammin 

___________________ _______________________________ kuin_50_m_datassa. 
Pituuskaltevuus  Ei  -  Jonkin verran  odo- Lätäköityvien  kohtien  paikantami- Pituuskaltevuuden  arvoissa  on  huo- 
(alku  ja  loppu,  50  tusarvoa nen,  yhdessä  vesiuran  kanssa  juntaa,  jota  esiintyy herkimmin  mit - 
m(  ______________________ ____________ ___________________  (havaittu tässä projektissa)  tauksen  alussa  (kihdytys). 
Pituuskaltevuus  Ei  -  Jonkin verran  odo- Lätäköityvien  kohtien  paikantami-  10 m data  antaa  tarkemman  lähtö- 
(10 m,  hankedata( tusarvoa nen,  yhdessä  vesiuran  kanssa kohdan  lätäköityvien  kohtien  tutkimi - 

(havaittu tässä projektissa)  selle  (havaittu tässä projektissa).  
Jakopisteen löytymisen  tarkkuus 
vaikuttaa  pituuskaltevuuden  arvon 
oikeaan  sijaintiin. 
Pituuskaltevuuden  arvoissa  on  huo- 
juntaa,  jota  esiintyy  herkinimin  mit- 

_________________ ______________________ ____________ ___________________ _______________________________ tauksen_alussa_(kiihdytys). 
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Seuraavissa tekstikappaleissa kuvataan tarkemmin muutamia taulukossa  4 
 esitettyjä ohjeita. 

IRI  ja RMS epätasaisuusparametrit 

IRI:ä  on  käytetty tähän mennessä  100 m datana  melko runsaasti,  mm.  toi-
menpiteiden valinnassa. Uuden lisän IRl-parametrien käyttöön tuo  10  metrin 

 datan  oikea  ja vasen parametrit  yhdessä RMS epätasaisuuden aallonpituuk-
sien  1 - 3 m  ja  3 - 10 m  kanssa. Näitä voidaan käyttää pituus-  ja sivuttais-
heittojen  etsimisessä (ks. luku  4.2). Painumien  havainnointi lienee muutoin-
kin mandollista RMS epätasaisuuden avulla  ja  lisää kokemuksia  datan käyt-
tötavoista  tarvitaan aallonpituusalueista  0,5 - 1 m  ja  10 - 30 m. 

RMS karkeusparametrit  

Vuodesta  2003  lähtien Tiehallinto  on  kerännyt kuntotietorekisteriin tietoa 
päällysteen  pinnan karkeudesta. KURRE:en tallennettuja  muuttujia ovat (su-
luissa tarkennus): 

• RMS makrokarkeus  1 - 10 mm  (hieno) 
• RMS makrokarkeus  10— 100 mm  (karkea) 
• RMS megakarkeus  100 - 500 mm  

Kuvassa  14 on  yhteenveto karkeusmittauksen standardointitilanteesta  ja 
RMS-muuttujien laskentaperiaatteista. 

RMS-arvojen alaraja,  1 mm,  tulee mittausmenetelmän erottelukyvystä. RMS 
megakarkeus kattaa  ISO-standardin megakarkeuden  pitemmät aallonpituu

-det.  Mitä suurempia megakarkeuden arvot ovat, sitä epämiellyttävämpinä 
tiet koetaan. 

0.005mm 	0.05mm 	0.5mm 	5mm 	50mm 	05m 	5m 	5Cm  
0.001 mm I 	0.01 mm I 	0.1 mm 	1 mm 	I 	10mm 	I 	0.1 m 	I 	i  m 	I 	iO  m 	I 

	

I 	I 	I 	I 

ISO 1347-1:1997 	 Mikrokarkeus 	 Makrokarkeus 	Megarkeus 	Epätasaisuus  
fl 	 • ..-fl-.---. 	 " 

	

Mikrokarkeus 	 Makrokarkeus 	Megarkeus 	Epätasaisuus  
PIARC  (1987) 	 PI  

Hieno 	Karkea 	Mega- 

	

makrokarkeus makrakarceus :karkeus 	Ep0tasasuus  
Laser  RST 	 fl  

Erottelukyvyn  raja  

Kuva  14. Päällysteen  pinnan  kuvaamisessa käytettävät karkeuskäsitteet 

Yleisesti voidaan myös todeta, että muuttujan RMS makrokarkeus hieno 
suuret arvot kuvaavat päällysteen hyviä kitkaominaisuuksia. Muuttujan RMS 
makrokarkeus karkea arvoalue  on  tarpeellinen kitkaominaisuuksien vuoksi, 
mutta suuret arvot ilmenevät kiviaineksen irtoamisen seurauksena. 
Uusilla päällysteillä  on  yleensä hyvin pieniä arvoja sekä muuttujalla RMS 
makrokarkeus hieno että karkea. Liikenteen kuluttaessa uutta päällystettä 
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RMS  hienon  ja  karkean arvot nousevat,  pinnan  kitkan  samanaikaisesti pa-
rantuessa. 

RMS-karkeuden  osalta  on  esitetty lähteessä  Rantanen:  Pääl/ysteen  kar-
keustiedon hyödyntämismandollisuudet,  että tiellä, jonka  RI-  ja  ura-arvot 
ovat pieniä, voi silti olla suuria megakarkeuden arvoja. Karkeusdatan käy-
tössä suositellaan oikeasta ajourasta mitattua dataa. Karkeuden tarkastelus-
sa tulisi mandollisesti tarkastella erikseen asfalttibetonia  ja  kivimastiksiasfalt

-tia,  koska näiden aivoissa  on  havaittavissa eroja. 

Karkeusmuuttujaan  liittyviin suosituksiin kuuluu, että Kuntorekisteriin liitettäi
-sun  tulevaisuudessa  ISO-standardin  mukaiset  makro- ja  megakarkeus - 

 muuttujat, jotta kansainväliseen kehitystyöhön osallistuminen  ja  niiden tulos-
ten hyväksikäyttö olisi mandollista. Lisäksi samaa asiaa kuvaavan MPD:n 
laskenta tulisi toteuttaa näkökulmapohjaisen linkityksen helpottamiseksi. Ai-
heesta  on  tehty ruotsalainen raportti  (Sandberg: AnvändnIng  av texturmått / 
PMS).  

Nykyisellään  on  suositeltavaa, että parametri RMS megakarkeus otetaan 
ensi vaiheessa mukaan toiminnansuunnitteluun. Muuttuja  on  yksinkertainen 
käyttää  ja  mitä suurempi muuttujan arvo  on,  sitä ei-toivotumpaa  sen  vaikutus 

 on  tienkäyttäjälle. 

Vesiura  la  pituuskaltevuus  

Aiemmin todettiin, että  65  -  70  % vesiuran  arvoista  on  nollia  Suomen tiever
-kolla  (luku  2.3).  Tämä perustuu sivukaltevuuden vaikutukseen, joka huomi-

oidaan vesiuran laskennassa. Jopa suhteellisen suurillakin urasyvyyksillä 
vesiura voi olla  nolla.  Liikenneturvallisuuden kannalta vaarallisia ovat pitkät 
lätäköityvät kohdat, jotka aiheuttavat vesiliirtoa. Yleisin tapaus lieneekin  sy- 
vim  uriin kerääntyvä  vesi. Tällöin  veden  kerääntymisen  syynä tiettyyn tien 
kohtaan  on  myös pieni pituuskaltevuus (ks. luku  4.3).  Myös selkeä painuma 
voi aiheuttaa  veden  kerääntymistä  tielle. 

Maksimipoikkeama  a  pyöreät tiet 

PTM-mittauksissa  on  havainnoitu  vuodesta  2004  alkaen poikkileikkauksel-
taan pyöreitä (kuperia) teitä mittausten laadunvarmistuksen vuoksi. Kuvissa 
ilja  12 on  havainnollistettu  pyöreää tietä Uudeltamaalta  (tie 11319,  tieosa 

 1).  
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Kuva  11.  Muodoltaan pyöreä  (kupera)  tie  Uudeltamaalta  (tie 11319,  tieosa  1).  

-____ 	___ 
Poikkileikkaus kohdafla  450 m,  esitettyna sivukaltevuuden  kanssa  

30 	 Keskimrinen poikkileikkaus  koko tieosalla,  ilman  sivukaltevuutta  
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Lasenn  etäisyys  (mm)  

-30 

40  

Kuva  12 Tien 11319,  tieosan  1  poikkileikkauksen  muoto. Punainen, neliön  muotoi
-sula  pisteillä  varustettu viiva esittää  poikkiprofiilin  keskiarvoa  koko  tieosalla  siten, 

että oikean  ja  vasemman reunan pisteet  on  asetettu  nolliksi.  Sininen viiva kuvaa 
 esimerkkipoikkileikkausta sivukaltevuuden  kera  paalulta  480  metriä  (jakopisteestä 
 lukien).  

PTM -datan  käsittelyssä käytetään kontrollia varten seuraavaa  algoritmia 
 pyöreän tien löytämiseksi:  

Tienumero>  10 000 
Tien  leveys  <  7  metriä  (tierekisteristä) 
Liikennemäärä <  1000  ajoneuvoa/vrk  
Em.  kriteerein valituille teille testataan:  poikkiprofiilin  kaikki arvot ovat  >  0 
mm  ja  vähintään yksi  laserarvo>  10 mm 
Jos  tieosan lO-metrisistä >  80  %  täyttää yllä olevat arvot,  tieosa  on  profiilil-
taan  pyöreä  
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Tätä laskentaa ei kuitenkaan voida tehdä muutoin kuin PTM-mittauksen 
alemman tason datasta. Määrittelyn perusteella havaitut pyöreän poikkipro-
fiilin omaavat tieosat  on  tähän mennessä informoitu tiepiirien yhteyshenkilöil

-le  KURRE -talletusten yhteenvetotiedostojen kommenttisarakkeessa. 

Profiililtaan  pyöreitä (kuperia) teitä voi havainnoida myös PTM -datan  maksi-
mipoikkeaman  keskiarvon avulla  (KURRE -data).  Maksimipoikkeama  on  ne-
gatiivinen,  jos  poikkileikkaus  on  muodoltaan pyöreä. Tarkempien  raja- 
arvojen määritys vaatisi kuitenkin laajemman tilastollisen käsittelyn. Lähtö-
kohtaisesti vähintään  -15-20  mm:n maksimipoikkeaman keskiarvo kertoo 
poikkileikkauksen olevan muodoltaan pyöreän. Esimerkiksi aiemmissa ku-
vissa esitetyn tien  11319  tieosan  1  maksimipoikkeaman keskiarvot  ovat välil-
lä  -9.. -48 mm  (yksittäiset  100-metriset) ja  niiden keskiarvo  koko  tieosalle  on 
-26 mm.  

Eräs peruste pyöreiden teiden löytämiselle liittyy  jo  pelkästään muiden PTM-
parametrien käyttöön. Tieto siitä, että tietty  tie on  profiililtaan  pyöreä vaikut-
taa esimerkiksi sivukaltevuusarvojen käyttämiseen. 

Suosituksena esitetään, että maksimipoikkeaman keskiarvon käyttöä lisä-
tään uusien päällysteiden laadunvalvonnassa sekä pyöreiden teiden määri-
en selvittämisessä tiepiirikohtaisesti. Tällöin voidaan tarkastella myös muita 
kuin tienumeroltaan yli  10000  teitä. Maksimipoikkeaman käyttöönotto vaatii 
kuitenkin alkuvaiheessa huonon kunnon  raja -arvojen tarkemman selvittämi-
sen. 

Poikittainen epätasaisuus 

Poikittaisen epätasaisuuden laskentatavasta johtuen parametrin arvoista ei 
voi päätellä poikkileikkauksen muotoa  tai  muutoksia. Seuraavassa kuvassa 
havainnollistetaan muutamia poikkileikkauksen muotoja, jotka antavat sa-
man poikittaisen epätasaisuuden arvon. Kuvan poikkileikkaukset  on  esitetty 
laserien arvoina, joissa ei ole mukana sivukaltevuuden vaikutusta. Paramet-
rin käytöstä painorajoitusalttiuden määrittämisen varakriteerinä tulisi keskus - 
tel  la.  

peta=14,6mm  
peta  = 14.6mm 	 .  

peta  146mm  

Kuva  13  Poikittaisen epätasaisuus voi saada saman arvon täysin erilaisilla poikki- 
ei kkauksilla. 
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Tunnusluku  len  vaihtelu 

Alue, josta ei ole toistaiseksi tarpeeksi tietämystä,  on tunnuslukujen  vaihtelu 
 tieosa-  tai km -tasolla  ja  ymmärrys siitä, miten niille  laskettavat  raja-arvot suh-

tautuvat yksittäisten  100-metristen  raja-arvoihin. Tämä  on  erittäin keskeinen 
asia  mm. toimivuusvaatimuksissa. 

DRI:n  osalta ei ole löydetty sellaista  laskentakaavaa,  joka toisi pitäviä  las-
kentatuloksia. Parametria  ei ole tämän vuoksi voitu toimittaa  Tiehallinnolle 

 vuosina  2003-2005.  Alun  perin  VTT:llä  kehitetyn  parametrin laskentatapaan 
 liittyvä tietous  on  kadonnut. Selkeitä tarpeita  parametrin  mandolliselle käytöl-

le ei ote myöskään tuotu esiin. Näiden seikkojen perusteella suositellaan  pa-
rametrista  luopumista.  

Sivukaltevuusparametrit 

PTM -mittauksissa tuotetaan tällä hetkellä kaksi eri tavalla laskettua  paramet-
na (regressio  ja pintaviiva). Regressio  on Tiehallinnon  käyttöön sopivampi, 
koska nykyinen  pintaviivasivukaltevuus  reagoi liian helposti pieneen reuna- 
painumaan  tai  kapeilla teillä siihen, että  mittauspalkki  on  viereisen kaistan 
puolella.  Regressiosivukaltevuus  ei kuitenkaan sovi  urakoihin lähtötiedoksi, 

 eikä laadun toteamisen  tunnusluvuksi.  koska  regressiosivukaltevuutta  ei voi 
mitata  päällystystyön  aikana  oikolaudalla. Urakoissa  sopivin olisi  uran pohji

-en  kautta mitattu  pintaviivasivukaltevuus.  Se  ei reagoi  reunapainumaan  tai 
viereiseen ajokaistaan  ja  sama  tulos  on  periaatteessa mandollista saada 
myös  oikolaudalla.  Uusia  parametreja sivukaltevuudelle  ehdotetaan luvussa 

 4. 

2.7  Suositukset  parametrien  käytölle 

Seuraavilla  parametreilla  vaikuttaa olevan selkeä käyttötarkoitus (nykyinen  I  
tuleva tarve)  ja  näiden  parametrien  käytön lisäämistä  tai  pitämistä nykyisel-
lään suositellaan:  

• 	IRI  oikea  
• IRI  vasen 
• RMS epätasaisuusparametrit 
• Maksimiura 
•  Ura  vasen 
•  Ura oikea  
• Vesiura  oikea  
• Vesiura  vasen 
• Maksimipoikkeama,  maksimi  ja  keskiarvo 

 •  Harjanteen korkeus, maksimi  ja  keskiarvo 
 • RMS karkeusparametrit 

• Sivukaltevuus, regressio 
• Kaarteisuus 
• Pituuskaltevuus 
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Seuraavien parametrien osalta ei ole havaittu käyttöä  (tai  ovat korvattavissa 
muilla olemassa olevilla parametreilla, kuten peta:n tapauksessa)  ja  niiden 
käyttötarpeita tulee pohtia Tiehallinnossa laajemmalla foorumilla seuraavaan 
PTM-sopimukseen mennessä. Hajonta-parametrien (maksimipoikkeama, 
harjanteen korkeus, poikittainen epätasaisuus) osalta ei ole havaittu käyttö- 
tarpeita. Tästä syystä nämä parametrit tulisi joko poistaa  tai  vähintäänkin 
niiden tarpeellisuudesta tulisi keskustella. 

Maksimipoikkeama,  hajonta 
Harjanteen korkeus, hajonta 
Poikittainen epätasaisuus, maksimi, keskiarvo  ja  hajonta 

Seuraavien parametrien osalta ei ole havaittu käyttöä  ja  niiden poistamista 
suositellaan seuraavaan PTM-sopimukseen: 

• DRI 
• Sivukaltevuus, pintaviiva 

Koulutustarpeet 

PTM-parametrien  käyttö Tiehallinnossa  on  keskittynyt  vain  muutamaan  pa
-rametriin  ja  tästä päätellen koulutustarvetta parametreihin tutustumiseen  ja 

 niiden käyttökohteiden selventämiseen  on  olemassa. Parametrien käyttöä ei 
voi aloittaa ilman tietämystä niiden ominaisuuksista  ja  mandollisuuksista. 

Tiehallinnon  asiantuntijoiden koulutusta  on  mandollista järjestää joko räätä-
löityinä koulutustapahtumina (esimerkiksi tiepiirikohtaisesti  tai  tietyn osaa-
misalueen asiantuntijoille ryhmänä)  tai  jonkin muun koulutustapahtuman yh-
teydessä  (mm.  Tiehallinnossa  alkamassa oleva vuoden mittainen liikennejär -
jestelmätyön koulutus-  ja  kehitysohjelma). 

Kehityskohteita  

Projektin  kuluessa  on  esitetty parametreihin liittyvinä kehityskohteina  mm. 
 seuraavia asioita: 

• 	"Keinumisindeksi"  (TRI)  
• 	IRI:n  hajonta  tai  IRI:n varianssi 
• Kuormalajittumien  (jotka aikaistavat toimenpidetarvetta) löytäminen 
• Melu 
•  Routa-nousujen löytäminen 
• Purkaumien  löytäminen (RMS-karkeus) 
•  Kitka (ei ole menetelmää tällä hetkellä) 
•  Pituus-  ja  poikittaisepätasaisuuden  yhteisvaikutus (ajomukavuus,  ter

-veydellisyys  jne.) 

Näitä kehityskohteita ei ole tutkittu tässä työssä. 
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3  HUONON KUNNON  RAJA JA TOIMENPIDERAJA 

3.1 Raja -arvojen  määrityksestä  

Työn aikana valittiin  raja-arvojen tutkimista varten kolme muuttujaa: 

• Karkeus 
• Vesiura 
•  Harjanteen korkeus 

Kuntomuuttujilla  on  oma merkityksensä sekä tierakenteen teknisen kunnon 
kuvaajina että apuvälineenä vaikutusarvioinnissa  ja  palvelutason maärittä-
misessä, Tiehallinnon toimintaa  on  ohjannut toimenpideraja, jonka avulla  re-
kisteritiedosta  poimitaan esille kohteet, joilla kuntoarvo ylittää asetetun toi-
menpiderajan. Näiden kohteiden perusteella suunnitellaan päällystysohjel

-mat.  Huonon kunnon  raja on  puolestaan ohjannut toiminnansuunnittelua, 
vuosittain asetettuja tulostavoitteita sekä kommunikointia eri osapuolien välil-
lä. 

Näiden rinnalla ollaan ottamassa käyttöön VOH-hankkeen suositusten mu-
kainen Yhtenäinen  kuntoluokitus,  (lähde:  Tiehallinnon  selvityksiä  32/2004, 
Tieomaisuuden  kunnon yhtenäinen  palvelutasoluokitus)  jossa eri kuntomuut-
tujien sisältöä kuvataan  5-portaisella  asteikolla, pyrkimyksenä yhdistää tek-
ninen, tienkäyttäjän sekä yhteiskunnallinen näkökulma. Toinen kehityssuun-
ta  on  toiminnallisten ominaisuuksien kuvaaminen  ja  mukaan ottaminen laa-
dunvalvontaan sekä sopimusehtoihin. Toiminnallisia ominaisuuksia kuvataan 
kysymyksellä' mitä'. Palveluntuottajan asiana  on  toteuttaa parhaalla mah-
dollisella tavalla kysymys 'miten'. 

Tekijöitä, jotka vaikuttavat nyt tarkasteltavien muuttujien  raja-arvoihin, ovat 
tienkäyttäjän kannalta: 

•  Sujuvuus (aikakustannukset) 
•  Turvallisuus (onnettomuudet) 
•  Taloudellisuus (ajoneuvokustannukset) 
• Ajomukavuus 

Yhteiskunnan kannalta vaikutukset jakaantuvat seuraaviin tarkasteltaviin te-
kijöihin: 

Ympäristö (päästöt) 
Omistajan toiminnan kannalta oleellisiin tekijöihin kuten hoitoon, yllä-
pitoon  ja  rakenteeseen (hoito-  ja  ylläpitokustannukset  sekä kestä-
vyys) 

PTM-tunnusluvut soveltuvat kuvaamaan näitä tekijöitä nykyisen käsityksen 
mukaan taulukon  5  mukaisesti. 
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Taulukko  5  Tarkasteltavia  tekijöitä yhteiskunnan  ja  tienkäyttäjän  kannalta  ja  niitä 
kuvaavia  PTM-parametriryhmiä  tai  ilmiöitä  (päällystettyjen  teiden  toimintalinjatyössä 

 tutkittuja asioita). 

Tekijät Soveltuu hyvin kuvaamaan Soveltuu jonkin verran  
_________________  tekijää kuvaamaan tekijää 
Sujuvuus Tasaisuus  Uraisuus 

_________________ ___________________________ Megakarkeus  
Turvallisuus Yksittäiset heitot Tasaisuus  

___________________________ Uraisuus 
Ajotalous  Tasaisuus  Uraisuus 

_________________ Megakarkeus _________________________ 
Ajomukavuus  Tasaisuus  Uraisuus 

________________ Megakarkeus Sivukaltevuus  
Ympäristö  Makrokarkeus  

Hoito  Uraisuus  
Tasaisuus  ___________________________  

Ylläpito Tasaisuus  
U  raisu  us  

_________________ Harjanteen_korkeus _________________________  

3.2  Karkeus 

Kuntorekisterissä  oleva  muuttuja RMS megakarkeus  kuvaa  pituusprofiilia 
aallonpituusalueella  0,1 m  -  0,5 m.  

Megakarkeuden  suurimmat vaikutukset ovat todettavissa:  

• Vierintävastuksen  kasvuna eli  lisääntyvänä polttoaineenkulutuksena 
• Ajoneuvokustannusten  kasvuna  
• Ajomukavuuden heikkenemisenä 

Lähteessä  Rantanen:  Pääl/ysteen karkeustiedon hyödyntämismandollisuu
-det  (2005) on  tarkasteltu  karkeudelle  tyypillisiä arvoja  ja  niiden merkitystä 

 päällysteissä. Megakarkeudelle  tyypillisiä arvoja ovat valta-  ja  kantateillä  (ar-
vo  0,5)  seutu-  ja  yhdysteillä  (arvot  0,6  -  0,75).  Vastaavasti eri  päällystetyyp

-pien  mukaan arvot vaihtelevat  (AB 0,55,  SMA  0,45,  PAB  0,76  ja  SOP 0,70).  

Kun  tie on  todella karkea, voivat  megakarkeuden  arvot olla huomattavan 
suuria. Esimerkkinä tästä  on  automaattisen  päällysteiden vaurioinventointi

-testin  koekohde  13,  jonka tulokset  on  esitetty  10 m  megakarkeusarvojen  ti
-heysfunktiona  kuvassa  15.  Jokaisen havainnon arvon osuus  on  piirretty ku-

vaan. Koska havaintoja  on  suhteellisesti vähän, kuvassa  on  runsaasti "piik-
kejä". Osuuden  "normaaliarvot"  eli  RMS megakarkeuden  arvot  0  -  0,7,  ovat 
nähtävissä omana  ryhmänään,  jonka jälkeen  vaurioituneen päällysteen  ha-
vainnot erottuvat suurina  arvoina  (0,7  -  2,5).  
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Weibull(35,506;  19,653) Shift=-18.481 

0 
C 
C 
0'  

APVM testl3, Megakarkeus  (mm> lOm data 

398% 	 1:Li, 	 13% 
0800 	 2,000  

Kuva  15.  Karkean päällysteen megakarkeuden arvot. Kuvassa  on  esitetty havainnot 
(sininen kuvaaja, keskiarvo  1,2038)  sekä havaintoihin tehty käyräsovitus (punainen 
käyrä, keskiarvo  0,8, WeibuH -funktion  arvoilla (35,5;19,6;shift  18,4).  

Huonon kunnon  raja  määräytyy tieluokan  ja päällystettyjen  teiden toimintalin-
jojen valintojen perusteella. Suositeltavana rajana erittäin huonolle tilanteelle 

 on 100  metrin RMS megakarkeuden arvo  1.  Tällöin havainto kuvaa erittäin 
huonokuntoista osuutta riippumatta päällystetyypistä. Nykyisin megakarkeu

-den  arvoja yli  1  löytyy noin  0,5 %  koko  tieverkon määrästä. 

Toimenpiderajana  100 m  arvo  0,8  tulee myös kysymykseen, kun päällysteen 
purkautuminen  on  niin huomattava, että  se  näkyy RMS megakarkeus - 
muuttujassa. Tämä koskee erityisesti vanhoja kevytpäällysteteitä. Megakar-
keuden arvoja yli  0,8 on  nykyisin noin  1,8 % tieverkosta. Jos  käytetään erik-
seen  10 m  datan  raja -arvoa, tulisi  sen  olla kuitenkin tasolla  1,0. 

Jos  halutaan parantaa tiettyjä päällysteen  pinnan  ominaisuuksia, RMS  me-
gakarkeus  kertoo omalta osaltaan tiettyjä puutteita, jotka eivät ole nähtävis-
sä yhtä selvästi muissa kuntomuuttujissa. Tässä mielessä RMS megakarke

-us -muuttuja  täydentää muiden muuttujien antamaa informaatiota. 

Merkittävin taloudellinen toimenpidevalintaa ohjaava kriteeri megakarkeuden 
osalta saadaan ajoneuvojen vierintävastuksen kautta (lähde:  Tiehallinnon 
selvityksiä  27/2005, Tien päällysteen  epätasaisuuden vaikutus ajoneuvojen 
vierintävastukseen  ja  ajoneuvokustannuksiin).  Vieri ntävastus nousee kor-
keintaan  12 % megakarkeuden  vaikutuksesta. Tämä puolestaan merkitsee  2 
%  polttoaineen kulutuksen lisäystä kevyille ajoneuvoille  ja  3 %  polttoaineen 
kulutuksen lisäystä raskaille ajoneuvoille. Rahamääräisesti arvioituna puhu- 
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taan maksimissaan  noin  10  miljoonan euron megakarkeuden aiheuttamista 
lisäkustannuksista tienkäyttäjille. Tämän vuoksi megakarkeutta  on  suositel-
tavaa seurata. Tällä hetkellä ei ole syytä huoleen, mutta mandollinen ongel-
ma  on  syytä tiedostaa. RMS megakarkeutta  on  mitattu vuodesta  2003  lähti-
en eli kolmena vuotena. Verrattaessa eri vuosien mittauksia keskenään voi-
daan havaita lievä karkeuden lisääntyminen erityisesti vilkkaasti liikennöidyl

-lä  verkolla. 

Suosituksina toimenpiderajalle  voidaan pitää  100 m  datassa megakarkeuden  arvoa 
 0,8  ja  1Dm datassa megakarkeuden  arvoa  1,0. 

3.3  Vesiura 

Vesiura  on  muuttujana  ennen kaikkea turvallisuus-  ja  ajomukavuustekijä. 
Muuttujana  se  noudattaa hyvin paljon urasyvyyttä eli teillä joilla  on  pieni 
urasyvyys, vesiuran laskennallinen syvyys  on  pieni  ja  urasyvyyden  lisäänty-
essä vesiuran suuruus lisääntyy. Vesiuran tyypillisiä arvoja  uran  mukaan 
ovat: 

• Vesiuran  arvot  2,0  -  3,2 mm,  jolloin urasyvyys  on  enintään  15  -  20 
mm  

• Vesiuran  arvot  2,7  -  5,0 mm,  jolloin urasyvyys  on  enintään yli  20 mm  

Vesiura  vaikuttaa yhdessä rengaskuvion syvyyden kanssa vesiliirtoriskin 
suuruuteen. Tähän vaikuttaa edelleen keskimääräinen  sateen  pituus  ja 

 rankkuus.  Asiantuntija-arvion mukaan vesiliirrosta arvioidaan aiheutuvan 
noin  80  henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta vuodessa. 

Kun tarkastellaan kesäolosuhteissa renkaan  ja  päällysteen  välistä pitokykyä, 
kitkaominaisuuksia ei toistaiseksi osata liittää makrokarkeuden kanssa yksi-
selitteisesti yhteen. Kun tien  pinta  sitten lätäköityy rankan  tai  pitkäaikaisen 

 sateen  myötä laskennallinen vesiura alkaa osoittaa kohtia, joissa  on  ole-
massa vesiliirtoriski. 

Kuten RMS megakarkeutta, niin myös vesiuraa voidaan pitää tunnuslukuna, 
joka antaa lisätietoa mandollisesta vesiliirtoriskin kasvusta. Siinä suhteessa 
huonon kunnon tunnuslukuna riittää  kyllä  tai  ei —tyyppinen  raja-arvo, jonka 
avulla saadaan lähempää tarkastelua vaativat kohteet. Aluksi  on  suositelta-
vaa käyttää  100 m  tiedon perusteella yhtä  raja-arvoa yksinkertaisuuden 
vuoksi. Kun muuttujaa käytetään osoittamaan riskikohteita, voidaan valittava 

 raja  asettaa suhteellisen  alas,  esimerkiksi tasolle  2 mm.  

Kappaleessa  4.3  tehdyn tarkastelun pohjalta  on  suositeltavaa ottaa käyttöön 
myös uusi kuntomuuttuja eli  10 m  tulosten perusteella laskettava yli  10 mm 

 vesiuran osoittavien  10  metristen lukumäärä  100  metrillä. Muuttujaan  on  kyt-
ketty myös pieni pituuskaltevuuden arvo 1Dm datassa  (-1,5 %...1,5  %).  

Suositus toimenpiteiden toteutuksen  raja-arvoiksi  määräytyy maksimiurasyvyyden 
mukaan. Kuitenkin  2 mm  vesiura -arvoa voidaan pitää halytysrajana, jolloin vesiliirto

-skin  vuoksi toimenpidetarve tulee arvioida kohteittain, 
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3.4  Harjanteen korkeus  

Ajourien  välissä oleva harjanne  on  havaittu hyödylliseksi muuttujaksi  mm. 
 Tiehallinnon Vähäliikenteisten  teiden taloudellinen ylläpito -tutkimusohjelman 

yhteydessä. Tunnusluvun suositellaankin korvaavan urasyvyys-muuttujan 
kevytpäällysteteillä, erityisesti silloin kun liikennemäärä  on  alle  350  ajoneu-
voa vuorokaudessa. Paitsi itse tunnusluku, harjanteen korkeus, niin myös 
harjanteen korkeuden kasvunopeus  on  toimenpidevalinnan  kannalta oleelli-
nen tunnusluku. 

Harjanteen korkeus heikentää liikenneturvallisuutta väistö-  ja  ohitustilanteis-
sa, erityisesti talviolosuhteissa. Samalla  se  kuvaa myös rakenteen kuormi-
tuskestävyyttä  ja  rakenteen vahvistustarve onkin arvioitavissa harjanteen 
korkeuden kasvunopeuden perusteella. 

Muuttujan lukuarvoon vaikuttaa tien leveys erityisesti kapeilla teillä. Mittaus 
suoritetaan siten, että tien reunan puoleinen mittauspiste  on  päällysteen 

 reunassa. Kun päällyste  on  kapea, esimerkiksi  5,5 m,  poikkileikkausprofiilin 
 toinen puoli  on 0,45 m  keskilinjan toisella puolella. Tämä puolestaan aiheut-

taa mandollisesti keskiharjanteen mittaamisen ajourien välisenä harjantee-
na. Tämän vuoksi harjanteen lukuarvoon pitää suhtautua varauksellisesti 
kapeilla teillä. 

Tunnuslukua  on  mitattu tieverkolta vuodesta  2003  lähtien. Teiltä, joiden KVL 
 on  alle  350, on  mittaushavaintoja  käytettävissä  13 500  kilometriltä. 

Huonon kunnon  raja -arvoina  voidaan käyttää samoja periaatteita kuin 
urasyvyydenkin osalta, liikennemäärän  ja  nopeuden mukaan  16  -  20 mm. 

 Tarkasteltaessa vähäliikenteisiä teitä  raja-arvosuosituksena  voidaan pitää  20 
mm  arvoa. Erittäin huono  tie  saa harjanteen korkeuden osalta yli  40 mm  ar- 
voj  a.  

Harjanteen korkeus kertoo tien poikkiprofiilin ongelmakohdat hyvin. Kunto-
muuttujana  sen  arvojen muutokset ovat loogisia  ja  kasvunopeutta  voidaan 
käyttää valittaessa toteutettavan toimenpiteen rankkuutta. Tässä suhteessa 
tiedossa oleva muutos perustuu  vain  muutaman vuoden seurantaan, mutta 
alustavasti voidaan suositella yli  5 mm  vuosimuutoksen  vaativan normaalia 

 ran  kemman  toimenpiteen. 

Suositukset siis 
Huonon kunnon  raja  vähäliikenteisillä  teillä  20 mm 

 Erittäin huonon kunnon  raja 40 mm  
>  5 mm  vuosimuutos  vaatii rankempia toimenpiteitä 
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4  TUTKITUT ILMIÖT  

4.1  Sivukaltevuuspuutteet  

4.1.1  Sivukaltevuuspuutteen  määritelmä 

Käsite sivukaltevuuspuute ei ole  kovin  yksinkertaisesti  tai  yleispätevästi 
määriteitävissä.  Tien  sivukaitevuuden  tavoite-  tai  ohjearvot määräytyvät  mm. 

 tien vaaka-  ja  pystygeometriaelementtien, ajodynamiikan,  tien kuivatuksen 
sekä liikenneturvallisuuden asettamien vaatimusten mukaisesti. Olevan tien, 
niin uuden "rakennetun" kuin "vanhan rakentamattoman", sivukaltevuus voi-
daan lisäksi mitata, määrittää  ja  esittää useilla eri tavoilla. Tämän vuoksi  si

-vukaltevuuspuutteita  selvitettäessä  ja  sivukaltevuusdataa hyödynnettäessä 
 tulisikin määritellä tarkemmin minkälaisiin tarpeisiin  tai  millaiseila  tarkkuudel-

la mittausaineistoja  on  suunniteltu käytettävän. 

Sivukaltevuusparametritarkastelujen  pääpaino oli nykyään tuotettavassa 
verkkotason PTM-datassa  (100 m data).  Lisäksi tarkasteluissa  on  käsitelty 
suppeasti hanketason PTM-dataa  (10 m data).  Tarkastelujen  johtopäätösten 

 ja  suositusten määrittelyssä  on  hyödynnetty lisäksi aikaisemmin Tiehallinnol -
le  tehtyä selvitystä  (Ramboll  Finland  Oy: Ura-  ja sivukaltevuustunnusluvun 

 määrittäminen kunto vastuu-urakkaan, Tiehallinnon selvityksiä  40/2005).  

Sivukaltevuuspuutteen määrittelemiseksi  on  pidetty lähtökohtana tien suun-
tauksen suunnitteluohjeen (Tiehallinto,  Tien  suuntauksen suunnittelu - 
ohjeluonnos  2.6.2003)  mukaisia sivukaitevuuden ohjearvoja, jotka voidaan 
määrittää tien mitoitusnopeuden, kaarresäteen sekä tien  pinnan  kitkan pe-
rusteel  la  seuraavasta yhtälöstä:  

R= 
 127*(q +f)  

jossa 	R  = Kaarresäde  (m) 
v  mitoitusnopeus  (km/h) 
q  = sivukaltevuus ( -) 

 f  = kitkakerroin ( -) 

Suunnitteluohjeessa  on  esitetty edellisen kaavaan perustuvat kaarresäteiden 
ohje-, vähimmäis-  ja  väittävät arvot nopeusrajoitusluokittain niin kaksi- kuin 
yksipuolisesti kallistetuille ajoradoilie. 

Tiehallinnolle  aiemmin tehdyssä selvityksessä (Tiehallinnon selvityksiä 
 40/2005)  suunnitteluohjeen tavoitearvoja yksinkertaistettiin määrittelemällä 
 olevan tiestön sivukaltevuuspuutetarkasteluihin paremmin sopivat sivukalte-

vuuden tavoitealgoritmit. Esitettyjen algoritmien  ja  PTM -datan  avulla voidaan 
määrittää sivukaltevuuden tavoiterajoissa oleva  osa  tiestöstä  sekä tavoitera-
jojen ulkopuolelle jäävä  osa  tiestöstä,  toisin sanoen sivukaltevuuspuutteiset 
tiet. Sivukaltevuuspuutteet voidaan jakaa vielä eri tyyppeihin: 
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•  "lattea", mikäli sivukaltevuusarvo  jää  pienemmäksi kuin tavoiterajat 
• "ylijyrkkä", mikäli sivukaltevuusarvo  on  suurempi kuin tavoiterajat 
• vääränpuoleinen sivukaltevuus,  mikäli sivukaltevuusarvon etumerkki  

on  tavoiterajojen etumerkistä  poikkeava. 

Selvityksessä käytetty algoritmi ottaa huomioon myös vaakageometrian 
muutoksista johtuvat sivukaltevuuden muutoskohdat, siis kohdat missä 
sivukaltevuus muuttuu kaksipuolisesta yksipuoliseksi  tai  yksipuolisesta 
toiseen suuntaan yksipuoliseksi. Algoritmien sivukaltevuuden tavoiterajat 

 on  esitetty taulukossa  6.  

Taulukko  6.  Sivukaltevuuden tavoitealgoritmi  (tiukat  ja  väljät rajat).  Algoritmissa tiukissa  rajoissa sallitaan noin  ±1 
 %-yksikön poikkeama  ja  väljissä  ±2  %-yksikön poikkeama  Tiehallinnon suunnittetuohjeen (ohjeluonnos  2003) 

 mukaisesti  määriteltyyn  tien  ohjesivukaltevuuteen.  

Nopeusrajoitus  ja  kaarresäde 
_____________ _______________ _______________  

Sivukaltevuuden tavoitearvo (%) 
Tiukat rajat Väljät rajat 

Kaarre  /  suora  
______________ 

v (km/h) 
____________ 

R (m) 
______________ 

R>0 R<0 R>0 R<0  
Sisäkaarre Ulkokaarre Sisäkaarre Ulkokaarre  

Kaarre  50- 70 1  -  179 -7-5 +5+7 -8...-4 +4+8 
50-70 180-189 -6-4 +4+6 -7-3 +3+7 
50  -  70 190- 199 -5-3 +3+5 -6...-2 +2...+6 
50  -  70 200  -  649 -4,5.. -2,5 +2,5... +4,5 -5,5.. 	-1,5 +15... +5,5  

___________  50-70 650-10000 -4...-2 +1,5+41-4.. -1,5 -5.-i +0,5+51-5-0,5  
Suora  tie 50  -  70 >10000  -4.. .-2  ___________  -5.. 	-1  ____________  
_____________  80 1  -  359 -7.. 	-5 +5... +7  . 	-4 +4.. .+8  
_____________  80 360  -  389 -6.. -4 +4. +6 -7.. 	-3 +3.. +7  
___________  80 390-419 -5-3 +3+5 -6...-2 +2...+6  
_____________  80 420- 1399 -4,5-2,5 +2,5+4,5 -5,5-1,5 +1,5+5,5  
___________  80 1400-10000 -4...-2 +15+41-4-1,5 -5.-i +0,5+51-5-0,5  
Suora  tie 80  >  10000  -4.. .-2  ___________  -5.. 	-1  ____________  
__________  100-120 1-649 -7-5 +5+7 -8...-4 +4...+8  
__________  100-120 650-719 -6-4 +4+6 -7-3 +3+7  
___________  100-120 720-799 -5-3 +3+5 -6...-2 +2...+6  
___________  100- 120 800-2599 -4,5-2,5 +2,5+4,5 -5,5-1,5 +1,5+5,5  
___________  100- 120 2600-10000 -4...-2 +1.5 	+41-4. 	-1,5 -5.-i +0,5+51-5-0,5  
Suora  tie 100- 120 >10000 -4-2 -5.-i  
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4.1.2  Sivukaltevuuspuutteet PTM -datan  perusteella 

Vuoden  2004 PTM-mittausaineistosta  määritettiin  sivukaltevuuspuutteiden 
 määrät  tiukemman tavoitealgoritmin  rajojen mukaisesti (raportin "Ura-  ja si-

vukaltevuustunnusluvun  määrittäminen  kuntovastuu-urakkaan",  Tiehallinnon 
 selvityksiä  40/2005,  perusteella). Tarkastelussa käytetty  mittausaineisto  oli 
 KURRE:n  100 m datasta  muunnettu "pitkä  data"  eli  50 m tallennusvälin data. 

Tarkasteltuun mittausaineistoon  kuului ainoastaan  1-ajorataiset  tiet  ja  aineis-
ton  kokonaispituus  oli noin  28500 km. 

Sivukaltevuuspuutteisten  määrät  on  esitetty taulukossa  7. Luokittelutavan 
 perusteella  sivukaltevuuspuutteisia  teitä  on tarkastellussa  aineistossa joko 
 26 % (vaakageometrian muutoskohtia  ei ole  luokitettu)  tai  jopa  34 %,  kun 
 vaakageometrian muutoskohdat  on luokitettu  muun aineiston mukana.  Vää-

ränpuoleiset sivukaltevuudet  löytyvät  sarakkeesta  muut. 

Taulukko  7. Sivukaltevuuspuutteiden  määrät  (regressiosivukaltevuus)  vuoden  2004 
mittausaineiston 1 -ajorataisilla  teillä  sivukaltevuuspuutealgoritmin tiukemmilla  rajoil-
la. Taulukon yläosan tuloksissa ei ole  luokitettu vaakageometrian muutoskohdista 

 johtuvia  sivukaltevuuden muutoskohtia.  Taulukon alaosan tuloksissa myös  em.  sivu- 
kaltevuuden  muutoskohdat  on luokitettu  muun aineiston mukana. Sarakkeeseen 
muut  luokittuvat vääränpuoleiset sivukaltevuudet  sekä mandolliset  aineistovirheet. 

PTM -  2004  

-28 500 km  

Aineiston luokittuminen  

muutos- 
kohdat 

Tavoite- 
välissä 

Sivukaltevuuspuutteet 
 yhteensä 	latteita 	ylijyrkät 	muut 

Sisäkaarre  (+R) 72  %  28  %  9% 19  %  0 0/  

ei ole 
luokitettu 

_______  

Ulkokaarre  (-R) 65  %  35  %  26  % 	4  % 	5  %  
Suora (IRI> 10000 )  79  %  21  %  13  % 	7  % 	1  % 

Yhteensä  74% 26% 15% 	9% 	2% 

Sisäkaarre  (+R) 66  %  
-T  

34  %  14  %  19  %  1  %  on 
luokitettu 

muun 
aineiston 
mukana  

Ulkokaarre  (-R) 56  %  44  % 	31  % 	3  % 	9 0/  

Suora (IRl> 10000)  77  %  23  % 	15  % 	7  % 	1  %  

Yhteensä  66% 34% 	20% 	10% 	4%  

4.1.3  Pintavliva-  ja  regressiosivukaltevuusvertailut  

Tällä hetkellä  PTM -mittauksissa tuotetaan kaksi eri  sivukaltevuusparametria, 
pintaviivasivukaltevuus  ja regressiosivukaltevuus.  Eri yhteyksissä  on  esitetty, 
että voisiko  pintaviivasivukaltevuus-parametrin  jättää kokonaan pois  tai  kor-
vata mandollisesti jollakin uudella  parametrilla. Parametrivertailuilla  on  selvi-
tetty olisiko olemassa perusteita kummankin  sivukaltevuusparametrin  edel-
leen  tuottamiseksi  vai pitäisikö  pintaviivasivukaltevuudesta  luopua.  

F?egressiosivukaltevuus  on  katsottu  sivukaltevu usparametreista käyttökel- 
poisemmaksi,  sillä  se  ottaa huomioon  poikkileikkauksen  kaikki yksittäiset 

 mittauspisteet.  Toisaalta  epäsymmetrinen  "painunut"  talS " pattimainen" poik- 



	

Palvelutasomittausten  uusien tunnuslukujen käyttöönotto  ja  hyödyntäminen 	35  
TUTKITUT ILMIÖT  

kiprofiili  saattaa vääristää mitattua sivukaltevuusarvoa, joskin tässä tapauk-
sessa sivukaltevuuspuute ei liene enää suurin ongelma. 

Pintaviivasivukaltevuus määritetään  kanden pisteen välisenä suorana viiva-
na. Valitut pisteet edustavat keskiarvoja  0,5 m  etäisyydeltä molemman puo-
len uloimmasta pisteestä. Pintaviivasivukaltevuus ei reagoi kaistalla sijaitse-
vaan painumaan  tai  kuperaan poikkileikkausmuotoon.  Sen  sijaan pintavli-
vasivukaltevuus  on  hyvin herkkä kaistan reuna-alueilla (mittauspalkin päiden 
läheisyydessä) sijaitseviin mandollisiin haitta-  ja  virhetekijöihin. Hanketason 

 (10 m)  datan osa -aineistosta  (-300 km),  jossa oli mukana myös mittauspal
-kin  yksittäisten lasermittausantureiden tulokset, hieman yli  15  %  oli sellaisia, 

joissa sivukaltevuusparametrien arvojen keskinäinen erotus oli yli  0,25  %-
yksikköä. Graafisten tarkastelujen avulla  (kuva  16)  havaittiin, että suurin  osa 

 näistä poikkeamista selittynee keskilinjan taitteen osuessa mittauspalkin  "al-
le" sen  sijaan, että mittauspalkin  pää  kulkisi taitteen kohdalla  tai  hieman si-
vussa. Tarkasteluissa havaittiin myös, että  em.  "ongelma" esiintyy pääasias-
sa ainoastaan alemmalla tieverkolla eli kapealla  ja  mutkaisella tiestöllä. 

fle  12895  suurta  lose 1  paslu  2360  kalt=.1,24, kaltR  :2,10  

________________--_____ 	_____.-. 	 af.kaItR:O,86 
.- 	 atlIlkaItR0,59  

0.2 	0,4 	0,6 	06 	 15 	1,6 	1 4 	26 	06 

Y2  

Kuva  16.  Esimerkki poikkiprofiilista, joka tuottaa selvästi toisistaan poikkeavat sivu-
kaltevuusparametrien arvot (regressiosivu kaltevuus  -2,1 0  %, pintaviivasivukaltevuus 

 -1,24  %). 

Sivukaltevuusparametrien  tilastollisen tarkastelun perusteella ylemmällä  tie
-verkolla  eri sivukaltevuusparametrien arvot eivät poikenneet juurikaan toisis-

taan, kun taas alemmalla tieverkolla sivukaltevuusarvojen erot olivat selvästi 
suuremmat. Esimerkiksi valtatieverkolla sivukaltevuusarvojen erotusten kes-
kiarvo oli  0  ja  yhdystieverkolla  0,09  %-yksikköä. Vastaavasti yläkvartiilien  (75 

 %  aineistosta) mukaisesti valtatieverkolla sivukaltevuusarvojen erotus  on 
 pienempi kuin  0,04  %-yksikköä  ja  yhdystieverkolla  pienempi kuin  0,23  %-

yksikköä (taulukko  8).  
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Taulukko  8.  Sivukaltevuusparametrien  arvojen  erotusten  tilastollisen tarkastelun tu-
lokset. Vasemmanpuoleisessa taulukossa  on  esitetty  KURRE:n lOOm tallennusvälin 
alkuosan  eli ensimmäisen  50 m  sivukaltevuusarvojen  tulokset  ja  oikeanpuoleisessa 

 taulukossa vastaavasti jälkimmäisen  50 m  sivukaltevuusarvojen  tulokset.  

Sivukalt. parametrien  erotus  
Tien  toim  inn.  luokka  

lOOm:n 	alkuosa 	.00  .  .50 lOOm:n loppuosa  _ .50 -  .00 
____  1 2 3 4 1 2 3 4 

Max 078 0.9 1.26 1.69 0.83 0.96 1.05 1.4 
Mean 0 002 0.05 009 0 002 005 0.0 
Min -0.82 -0.82 -1.27 -1 	16 -0 62 -0.89 -1.15 -1.4  
StdDev  008 011 0 16 023 008 0.11 016 02 
N_______ 12254 52030 73268 102804 122535 52038 73267 102806  
Var  0.0 001 003 006 0.01 0.01 003 00 
Median  0 0.01 0.02 006 0 0.01 0.02 0.0 
al 

________ 
-0.04 -0 04 -0,04 -0 05 -0 04 -0.04 -0 04 -0.0 

03 0.04 0.07 0.11 0.23 0.04 0 07 0 11 0.2 
P1 -0.19 -0.24 -0. -0.42 -0.19 -0.23 -0.31 -0.4 
P5 -0.11 -0.13 -0 17 -0.25 -0.11 -0.13 -0.17 -0.2 
P10 -0.08 -0.09 -0 1 -0.17 -O 08 -0.09 -0.11 -0.17 
P25 -0 04 -0.04 -0 0- -0 05 -0 04 -0 04 -0.04 -0.0 
P50 0 0.01 0.02 0.06 0 0.01 002 0.0 
p75 0.04 0 07  -  0.11 0 23 0 04 0 07 0.11 0 2 
P90 0.08 015 0.26 0.4 008 015 0 0.41 
p95 0.12 0.23 036 0 51 0.12 0 23 0.36 0.51 
p99 0.26 0.42  UT5  0.73 0.26 0.42  oT5  0.74 

4.1.4  Sivukaltevuusdatan  käyttöönotto  ja  käyttöönoton esteet 

Seuraavassa  on  koottu parametreittain tiivistetysti asioita, jotka osaltaan vai-
kuttavat sivukaltevuusparametrien käyttöön ottamiseen. 

Sivukaltevuusparametrit 
•  Sekä  KURRE -data (100 m/50 m)  että hankedata  (10 m)  ovat käyt-

töönotettavissa. Käyttöönottamisen yhteydessä tulisi erikseen määri-
tellä  ja  sopia, ainakin yleisimmissä tapauksissa, mitä dataa missäkin 
yhteydessä tulee  tai  saa käyttää. 

• Tallennusformaatti KURRE:ssa  on  kyseenalainen. Erillisiä, vierekkäi-
sissä sarakkeissa sijaitsevia  50 m sivukaltevuustietoja on  työlästä 
käsitellä. Valmista  100 m tallennusvälin sivukaltevuustietoa  ei ole, 
vaan  se  täytyy erikseen laskea. Laskenta-algoritmeja käyttämällä  em. 

 "ongelmat" ovat kuitenkin ohitettavissa. 
•  Käyttöä rajoittaa myös  se,  että sivukaltevuustieto  on  saatavilla yleen-

sä  vain  toiselta (mitatulta) kaistalta. 
• KURRE:n  50 m tallennusvälin data  (miksei jopa  100 m data)  soveltuu 

verkko-  ja ohjelmointitason  tarkoituksiin ylemmällä tieverkolla, missä 
käytetään pitkiä  ja loivia vaakageometrian  elementtejä.  50 m  tallen-
nusvälin  data  soveltuu myös alemman tieverkon tarkasteluissa käy-
tettäväksi kunhan tarkastelussa voidaan rajata kelpaamattomat  tie- 
jaksot ulos tarkasteluista (esim. lyhyet vaakageometrian elementit, 
sivukaltevuuden muutoskohdat, siirtymäkaarijaksot). 

• Hankedatan  (10 m)  käyttö  on  perusteltua hanketasolla, esim. päällys-
tys-  ja  rakenteen parantamisurakat, joissa halutaan  tai on  tarpeen 
saada laskettua nykyistä tarkemmin esim. tasausten  tai kallistusten 

 muutosten suoritemääriä. Toistaiseksi hankedatan käyttö  ja dataa 
hyödyntävien  sovellusten määrä  on  hyvin vähäinen, mutta  datan 
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käyttöönottamisella  voitaisi osaltaan kannustaa alan eri osapuolia 
uusiin  innovaatioihin  ja datan  parempaan  hyödyntämiseen. 

Kaarteisuustieto 
Gyroskoopilla tuotettavan kaarteisuustiedon "siksakkaus"  vaikeuttaa 
yksittäisten  kaarteisuusarvojen  luotettavaa hyödyntämistä  (kuva  17). 

 Jotta  kaarteisuustieto  pystyttäisi käyttämään paremmin  ja  luotetta-
vammin  hyödyksi, tulee  kaarteisuusdataa  tarkastella  pidempinä  jak-
soina  ja  tätä kautta määritellä tarkasteltavan jakson  vaakageomet-
riaelementit  sekä näiden  parametrit.  
Koska  palvelutasomittauksen  yhteydessä tuotetaan myös  X,Y-
koordinaattitieto,  saattaisi olla helpompaa  ja  laadukkaampaa tuottaa 

 pistejonosta  laskennallisesti  tielinjan vaakageometriaelementit  para
-metreineen.  mikäli  gyroskoopilla  tuottavaa  kaarteisuustietoa  ei ole 

mandollista saada nykyistä  tarkemmaksi.  Ongelmia tässä tulee siinä 
tapauksessa, että  osa  koordinaateista  voi jäädä pois  esim.  satelliitti-
en vähyyden vuoksi.  

Tie=86, ajr=0, suunta=0, kaista=l, aosa  10 
10 -metrin aineisto  

15  -- 

1 	
M 

:P 	
W44 45  

Tierekisterin kaartejsuus 	---kaart_suunta1 	 kaart_suunta2  

-15 	I—  kaart 9trukuva suuntal 	kaart9liukuva suunta2  

Kuva  17.  Esimerkkikuvaaja PTM -datalie  tyypillisestä kaarteisuustiedon (harmaat 
viivat) "siksakkauksesta" Sinisellä  ja  oranssilla  viivalla  on  kuvattu liukuvan keskilu-
vun avulla  (9  luvun liukuma) "suodatettu" kaarteisuustieto  ja  mustalla katkoviivalla 
tierekisterin kaarteisuustieto suuntaan  1.  

• Vaakageometrialaskenta  voisi olla erillinen  raakadatasta  tehtävä las-
kenta, joka olisi  toistettavissa  aina tarvittaessa,  esim.  kunkin vuoden 
mittausten jälkeen  tietyltä  osalta  tieverkkoa. 

•  Edellä mainittu  vaakageometriatieto  voisi korvata joko nykyiset  tiere-
kisterin kaarteisuustiedot  tai se  voitaisiin viedä  KURRE:n kaartei-
suustiedoksi  nykyisin  tuotettavan kaarteisuustiedon  sijaan.  

Tierekisteriosoitetieto  
Ennen siirtymistä  10 m  tallennusvälin  käyttöön,  tai  mandollisesti vielä 
tätäkin  lyhyempään tallennusväliin,  olisi perusteltua saattaa  tierekis-
teriosoitetiedon paikannustarkkuus  vähintään samalle tasolle eli toi-
sin sanoen  PTM -datan  sijaintitieto paikkatietoperusteiseksi.  Tällöin 
mitä tahansa  tieosan  kohtaa voitaisiin verrata  koordinaatteihin.  Tähän  
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asiaan liittyy myös  PTM -mittauksen  jakopisteen  löytäminen auto-
maattisesti  koordinaattien  avulla, jonka tulee tässä olla kehityksen 
lähtökohta.  

Sivukaltevuuspuute 
• Sivukaltevuuspuutteiden määrittämiseksi  on  jo  saatavilla  sivukalte-

vuusparametrien  lisäksi myös muut tarvittavat  minimitiedot,  kuten 
 nopeusrajoitustiedot  ja vaakageometriatiedot. 

•  Edellisten  parametrien  lisäksi  sivukaltevuuspuute-parametrin määrit-
tämiseksi  saattaa jossakin yhteydessä olla tarpeita hyödyntää myös 
muita  parametritietoja, esim. pituuskaltevuus-  tai urasyvyystietoja. 

•  Toistaiseksi  sivukaltevuuspuutteiden  määrittäminen  on  kuitenkin 
melko hankalaa erityisesti  parametrien huojunnan  vuoksi sekä  tallen-
nusformaattien työläästä  käsittelystä johtuvista syistä.  

• Sivukaltevuuspuute-parametrin  laajemman  käyttöönottamisen  en-
simmäisenä edellytyksenä  on sivukaltevuuspuute-parametrissa hyö-
dynnettävien parametrien käytettävyyden  parantaminen.  

•  Toisena edellytyksenä  käyttöönottamiselle sivukaltevuuspuute-
parametrin  osalta  on  yhteisistä pelisäännöistä sopiminen eli miten  ja 

 minkälaiseen  mittaustietoon  liittyen  ko. parametria  voidaan soveltaa.  
•  Todennäköisesti  on  tarpeen tehdä  sivukaltevuuspuutemäärittelyt  tar-

kastelutason  ja  käytettävän  PTM-datan  mukaisesti eli  verkkotasolle 
 (100 m150 m)  omansa  ja hanketasolle  (10 m)  omansa.  Raakatason 

datasta  voidaan tarvittaessa tuottaa  apuparametreja  kumpaankin  da-
taan määriteltävien sivukaltevuuspuute-parametrien  niin vaatiessa.  

• Verkkotasolla  yksinkertaisen  ohjelmointia  palvelevan  sivukaltevuus
-puute-parametrin algoritmin  määrittely  ja  käyttöönotto voisi olla mah-

dollista nykyisin  tuotettavilla parametreilla,  mutta  hanketasolla  on 
 syytä lykätä  käyttöönottoa  kunhan  on  ensin  selvitetty mittauksissa 

 tuotettavien  ja  laskennassa käytettävien  apuparametrien laadukkuus 
 ja  luotettavuus.  

•  Todellisten  sivukaltevuuspuutekohtien paikantaminen  sekä  latteiden, 
ylijyrkkien  tai vääränpuoleisten sivukaltevuuksien erotteleminen  edel-
lyttää monitahoisen laskenta -algoritmin  määrittelyä  ja  laskennallisten 

 apuparametrien  käyttöä. Tämän takia  algoritmia  ei pitäisi sisällyttää 
 PTM-prosessin laskentaan vaan  sivukaltevuuspuutetarkastelut  olisi 

perusteltua toteuttaa joko  jälkilaskentana  tai  vaihtoehtoisesti kirjoittaa 
sisään  PMSpro-järjestelmään. Lisäksi  kapeiden  teiden (leveys  n. 5,5 
m)  osuus tulisi poistaa  sivukaltevuuspuutteista. 

•  Ensimmäisiä laskenta -algoritmeja  on  jo  määritelty  ja  kehitelty  (Ram-
boll, Inframan).  Näiden pohjalta voisi olla mandollista määritellä myös 
ensimmäiset  käyttöönotettavat algoritmit sivukaltevuuspuutteiden 
laskemiseksi. 
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4.1.5  Suositukset  käyttäänottoon 

Sivukaltevuusparametrit 
•  Voidaan ottaa käyttöön eri tallennusväleillä sellaisenaan. 
• Sivukaltevuusparametrien  eri tarkastelutasoilla soveltamisen periaat-

teista sekä käytettävistä tallennusväleistä/formaateista tulisi sopia ai-
nakin yleisimmissä tapauksissa. 

• Pintaviivasivukaltevuusparametrista  voidaan luopua ainakin  KURRE- 
datan  osalta. Hanketason  (10 m)  datan  osalta voisi vielä tarkistaa  pa

-rametrin hyödyntämismandollisuudet  ja  tarpeet esim. epäsymmetris
-ten tai  muutoin poikkeavien poikkileikkausprofiilien paikallistamiseksi 

(reunapainumat, poikkisuuntaiset "patit"). 
•  Uutena sivukaltevuusparametrina tulisi määritellä raakadataan perus-

tuva laskennallinen parametri, joka kuvaisi keskiarvoistettua sivukal-
tevuusarvoa paremmin  koko  tallennusvälin sivukaltevuusominaisuut

-ta.  Sivukaltevuuden  pysyvyys voitaisiin laskea esimerkiksi  5  metrin 
välein laskettujen sivukaltevuusarvojen poikkeamien summana  koko 

 tallennusvälille lasketusta sivukaltevuuden  keskiarvosta. 
• Hanketason  tarpeisiin voidaan luoda uusi sivukaltevuusparametri 

Ajoneuvon  kaltevuus,  joka mitataan ajourien pohjien väliseltä koh-
dalta. Tämä parametri vastaa ainakin suurpiirteisesti urakoitsijoiden 
mittaamaa oikolautalukemaa. Tosin tuloksia ei voi täysin verrata kes-
kenään, koska PTM -data on  aina keskiarvoistettua tietoa. Uuden  pa

-rametrin  luominen edellyttää laajempaa keskustelua laskentatavasta. 

Kaarteisuustieto 
• Kaarteisuustieto  tulee ottaa käyttöön sivukaltevuusparametrien hyö-

dyntämiseksi. 
• Kaarteisuustietoon  vaikuttavat herkästi  mm.  liikennetilanteet.  Nykyi-

sin tuotettava kaarteisuustieto olisi mandollista saada stabiilimmaksi 
esimerkiksi laskentaa  ja  kaarteisuustiedon suodattamista  kehittämäl-
lä. 

•  Edellisen vaihtoehtona  on  esimerkiksi laskennallisesti koordinaattitie-
doista määritettävän kaarteisuus-/vaakageometriaelementtitiedon 
käyttöönottaminen. 

• Kaarteisuustieto  tulee tuottaa vähintään yhden desimaalin tarkkuu-
della. 

Sivukaltevuuspuute 
•  Otetaan käyttöön verkkotason datassa uusi parametri Sivukalte-

vuuspuute. Parametrin avulla tuotetaan toimenpiteiden ohjelmointia 
palveleva suuruusluokkatieto todennäköisistä sivukaltevuuspuute-
kohdista sekä näiden kokonaismäärästä tieverkolla. 
Sivukaltevuuspuutteen  määrittely tehdään aluksi hyvin karkeasti, 
mutta määrittelyä tarkennetaan heti, kun  se  algoritmeissa  käytettävi-
en parametrien tarkkuuden puolesta tulee mandolliseksi. 
Sivukaltevuuspuute -parametrin käyttöönotto hanketason datassa to-
teutetaan myöhemmin. 
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• Sivukaltevuuspuute-parametrin tulostuksessa  käytettävät arvot  PTM- 
datassa (verkkotason  data  ja  hankedata)  tulevat olemaan seuraavat:  

o  =  poikkeama  ohjearvosta nimellisarvoltaan  alle  1  %-yksikkö (sisältää 
myös  kaarteisuuden muutoskohdat,  jossa sallitaan kaikki  sivukaltevuu

-det),  hyvä  tie 
1  = sivukaltevuuspuute  yli  1  %-yksikkö, lattea  
2  = sivukaltevuuspuute,  jyrkkä 

Laskenta -algoritmien tarkentuessa  voidaan myöhemmin määritellä 
uusia arvoja eri tapauksille, kuten esimerkiksi  vääränsuuntainen  si

-vukaltevuus, vaakageometriasta  johtuva  sivukaltevuuden muutoskoh
-ta  (ei  sivukaltevuuspuute),  liian  suuri/pieni sivukaltevuuden  muutos- 

nopeus  
Sivukaltevuuden  raja-arvoiksi  hyvälle tielle esitetään käytettäväksi 
aluksi seuraavia  nopeusrajoitukseen  ja  kaarteisuustiedon itseisar-
voon  sidottuja  vaihtelurajoja. Vaihtelurajojen  ulkopuolelle jäävä sivu

-kaltevuusarvo  on  sivukaltevuuspuute:  lattea,  jos  sivukaltevuus  on 
 vaihtelurajoja  pienempi  tai  jyrkkä,  ios sivukaltevuus  on  vaihtelurajoja 
 suurempi.  

nop.raj <  80 km/h. 	kaarteisuusi ̂   12  - 	 Isivukaltevuusi =  3.. .6  % 
kaarteisuus <  12  - 	 sivukaltevuus =  2.. .4  % 

nop.raj =  80 km/h: 	Ikaarteisuusi ̂   5  - 	 Isivukaltevuusi =  3... 6  % 
kaarteisuusj  <5  - 	 Isivukaltevuus 	=  2... 4  % 

nop.raj >  80 km/h: 	kaarteisuusi ̂   3  - 	 sivukaltevuusj =  3... 5  % 
Ikaarteisuusl  <3  - 	 sivukaltevuusi =  2.. .4  %  

4.2  Heitot  

4.2.1 Heittojen  tutkimisen periaate 

Pituus-  ja  sivuttaisheittoja inventoitiin  Oulun  tiepiirissä  ja  Hämeen  tiepiirissä 
 seuraavilta  tieosilta: 

•  Tie 338,  tieosat  4-6 
 • Tie3381,tieosal 

•  Tie 8300,  tieosat  1-6, 8-15  
•  Tie 14197,  tieosat  1-2 

 •  Tie 14199,  tieosa  1  
•  Tie 14314,  tieosa  1 

 •  Tie 14315,  tieosa  1 
 •  Tie 14320,  tieosa  1  

Pituus-  ja  sivuheitolla  käytettiin inventoinnissa seuraavia luokkia:  
1)ei heittoa  
2) lievä heitto  
3) kohtalainen heitto  
4) vakava heitto.  
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Vakavaksi heitoksi tulkittiin ajoneuvon voimakas heilandus, joka selkeästi 
häiritsee ajotapahtumaa. Inventoinnissa havaittiin ongelmaksi viive, joka 
syntyy havainnoimisen  ja  havainnon kirjaamisen välillä (riippumatta kirja-
taanko havainto manuaalisesti vai tietokoneohjelmalla). Inventoijan sekunnin 
viive ennen kohteen kirjaamista  vie  merkinnän  20-30  metriä eteenpäin  tie - 
osoitteessa (ajoneuvon vauhdin ollessa  n. 80 km/h).  Tämä otettiin huomioon 
tuloksia tarkasteltaessa, samoin kuin  se,  että eri henkilöt suorittivat  inven

-toinnit  Oulun  ja  Hämeen tiepiireissä (subjektiiviset erot). Inventointeja ei voi 
siis esittää eksaktin tarkkoina tuloksina. 

Lisäksi tulee ottaa huomioon  se  tosiasia, että tieosien jakopisteet paikanne-
taan PTM-mittauksessa vielä tällä hetkellä manuaalisesti (tosin tekniikka au-
tomaattiseen paikantamiseen  on  jo  olemassa). Tieosan manuaalinen pai

-kantaminen  aiheuttaa kuitenkin virhettä jakopisteen paikkaan  ja  samalla  da-
tan  sijaintiin.  Ensiarvoisen tärkeä kehitysaskel  datan  tarkkuuden kannalta 
onkin siten jakopisteen automaattiseen paikantamiseen siirtyminen. 

Sekä pituus- että sivuttaisheittojen yhteys PTM-parametreihin testattiin tilas-
tollisella varianssianalyysitestillä. Lisäksi tehtiin lukuisia diagrammeja seu-
raavissa tapauksissa: tieosalla yksittäisiä pituus/sivuheittoja  ja  tieosalla pe-
räkkäisiä pituus/sivuheittoja.  Testit tehtiin sekä  10  metrin että  100  metrin  da

-talle. 

Varianssianalyysissä  testattiin eroaako PTM-parametrin keskiarvo  ja va
-rianssi  tilastollisesti toisistaan siirryttäessä inventoidusta heitottomasta tien- 

kohdasta heitolliseen tienkohtaan. Lisäksi varianssianalyysin keskiarvot 
PTM-parametreillä osoittavat suuntaa antavasti kynnysarvoja, joiden ylitty -
essä  voidaan sanoa heittoriskin kasvavan merkityksellisesti. Nopeusrajoituk

-sen  ei katsottu vaikuttavan riittävästi heittojen luokitteluun, eikä tutkituilla teil-
lä toisaalta ollut riittävää nopeusrajoitusvalikoimaa.  

4.2.2 Pituusheitto 

Pituusheitto  tarkoittaa tässä ajoneuvon äkillistä heilandusta tien pituussuun-
nassa, tien  pinnan  muodonmuutoksesta  johtuen. Tyypillisiä esimerkkejä  pi

-tuusheiton muodonmuutoksesta  ovat  mm.  painuma tiessä  rummun  tai  muun 
rakennemuutoksen vuoksi  tai  epätasaisuus  sillan  alku-  tai  loppukohdassa. 

Pituusheiton  luonteen vuoksi etsittiin vastauksia FTM-mittausten pituussuun-
taisen epätasaisuuden parametreista. Luontevia parametreja ovat tällöin: 

• 	RI  oikea  ja  IRI  vasen  
• RMS  epätasaisuus  0,5  -  1 m,  oikea  ja vasen  ajoura 
• RMS  epätasaisuus  1  -  3 m,  oikea  ja vasen  ajoura 
• RMS  epätasaisuus  3— 10 m,  oikea  ja vasen  ajoura 
• RMS  epätasaisuus  10  -  30 m,  oikea  ja vasen  ajoura 

Pituusheitot  testattiin sekä  10 m  hankedatalla  että  100 m  KURRE-datalla. 
Käsitellyssä  aineistossa yhdistettiin kohoumat  ja  painumat  yhdeksi  pi - 
tuusheittomuuttujaksi  sekä yhdistettiin oikealla  tai  vasemmalla oleva  ko- 
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houma  yhdeksi  muuttujaksi.  Analyysi  on  tehty siten, että  inventoinnin  luokat 
lievä heitto  ja  kohtalainen heitto  on  yhdistetty  luokaksi  kohtalainen. 

 Varianssianalyysin  tulokset  10 m  datalla  on  esitetty taulukossa  9.  Heittoluok-
kien  osalta parhaan tuloksen antaa eri kirjain eri  luokissa  ja  erityisen tärkeää 

 on  tapauksen 'ei  heittoa/on  heitto'  erottuminen.  Tässä mielessä  lRl, RMS 
 epätasaisuus  1-3 m  ja  RMS  epätasaisuus  3-10 m  antavat parhaat tulokset. 

Taulukossa esitetty  'max'  tarkoittaa  oikea/vasen  —arvojen  maksimia.  Kaikis-
sa testeissä  p-arvo  on  alle  0,05.  

Taulukko  9  Varianssianalyysin  tulokset  pituusheitolle  (10 m  hankedata)  Kyseessä  on Student Neuman  Keuls
-testi  (SNK):  sama kirjain  =  samaan ryhmään  luokitteu  tilastollisesti. Analyysi  on  tehty siten, että  inventoinnin 

 luokat lievä heitto  ja  kohtalainen heitto  on  yhdistetty  luokaksi  kohtalainen.  

lo m data  Pituusheitto IRI  (max)  RMS  0,5 -1,0  
m (max) 

RMS  1 -3  
m (max) 

RMS  3-10  
m (max) 

RMS  10-30 m 
(max)  

N 

SNK-  ei heittoa  A A A A A 11054  
ryhmittely kohtalainen  B B B B A 94  
_______  vakava  C C C C A 11  
Keskiarvo ei heittoa  2,3 0,3 0,5 1,2 5,6 11054  

kohtalainen  4,7 0,4 1,1 2,5 7,7 94  

________  vakava  11,1 0,6 2,9 4,9 9,8 11  

Varianssianalyysitaulukon  ja  diagrammien  mukaan seuraavat  parametrit  10 
 metrin  datassa  selittävät  pituusheittoa  tilastollisesti merkittävästi:  

• IRI oikea/vasen  maksimi, vakavan  pituusheiton kynnysarvona  11,1  
mm/m  ja  kohtalaisen  pituusheiton kynnysarvona  4,7  mm/m. 

• RMS  epätasaisuus  1-3 m  oikea/vasen  maksimi, vakavan  pituusheiton 
kynnysarvona  2,9  mmja  kohtalaisen  kynnysarvona  1,1 mm.  

• RMS  epätasaisuus  3-10 m  oikea/vasen  maksimi, vakavan  pituushei - 
ton  kynnysarvona  4,9 mm  ja  kohtalaisen  kynnysarvona  2,5 mm.  

• Sivuttaisheiton  laskennan yhteydessä (luku  4.2.3)  esitetty  parametri - 
en  oikea/vasen  -erotus tulee ottaa huomioon tässä. Kyseessä  on pi - 
tuusheitto,  kun  oikea/vasen -eroa ei  ylitetä. 

RMS  0,5  -  1 m  vaikuttaa  varianssianalyysin  perusteella selittävän  pituusheit-
toja,  mutta  diagrammien  perusteella  parametrin  suuria arvoja esiintyi kohdis-
sa, joissa ei ollut  heittoja.  Tuloksissa  on  otettava huomioon huomattavan 

 erisuuret  havaintojen määrät eri  pituusheittoluokissa  (ei heittoa, kohtalainen 
 ja  vakava).  Kynnysarvolla  tarkoitetaan  pituusheittoriskin  kasvua, mikäli  kyn-

nysarvo ylittyy.  Mikäli yksikin vaihtoehdoista toteutuu, tällöin  on  kyse  pi -
tuusheittoriskistä. 

Varianssianalyysin  tulokset  100 m  datalle  on  esitetty taulukossa  10.  Luokitte-
lu  on  vastaava kuin edellä  10 m  datalla  tehdyssä laskennassa. Vakava heitto 
ei erotu  100 m  parametreissa  niin hyvin kuin  10 m  datassa,  eikä  100 m data 

 anna  heitolle  tarkkaa sijaintia.  
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Taulukko  10.  Varianssianalyysin  tulokset  pituusheitolle  (100 m  KURRE -data). Student Neuman  Keuls -testi 
 (SNK):  sama kirjain  =  samaan ryhmään luokittelu tilastollisesti. Parhaan tuloksen antaa eri kirjain eri  luokissa  ja 

 erityisen tärkeää  on  tapauksen 'ei  heittoa/on  heitto'  erottuminen.  Vakava heitto ei erotu  parametreissa  niin hyvin 
kuin  10 m  datassa. 

lOOm 
data 

Pituusheitto IRI  (max)  RMS  0,5 -1,0  
m (max) 

RMS  1 -3  
m (max) 

RMS  3-10  
m (max) 

RMS  10-30 m 
(max)  

N 

SNK-  ei heittoa  B B B C C 10963  
ryhmittely kohtalainen  A A A B B 188  
_______  vakava  A A A A A 11  
Keskiarvo ei heittoa  2.2 0,3 0,5 1,3 5,7 10963  

kohtalainen  3,9 0,4 1,2 2,5 7,3 188  
________  vakava  4,4 0,4 1,3 2,9 10,6 11  

Varianssianalyysitaulukon  ja  diagrammien  mukaan seuraavat  parametrit  100 
 metrin  datassa  selittävät  pituusheittoa  tilastollisesti merkittävästi muutoin, 

paitsi että vakavalla  ja  kohtalaisella heitolla ei ole juuri eroa:  

• IRI oikea/vasen  maksimi,  pituusheiton kynnysarvona  4,4  mm/rn. 
• RMS  epätasaisuus  1-3 m  oikea/vasen maksirni, pituusheiton kyn-

nysarvona  1,3 mm.  
• RMS  epätasaisuus  3-10  rn oikea/vasen  maksimi,  pituusheiton kyn-

nysarvona  2,9 mm.  
• Sivuttaisheiton  laskennan yhteydessä esitetty  parametrien oi-

kea/vasen  -erotus tulee ottaa huomioon tässä. Kyseessä  on pi -
tuusheitto.  kun  oikea/vasen -eroa ei  ylitetä. 

RMS  epätasaisuus  10-30 m  vaikuttaa  varianssianalyysin  perusteella selittä-
vän  pituusheittoja,  mutta  diagrammien  perusteella  parametrin  suuria arvoja 
esiintyi kohdissa, joissa ei ollut  heittoja.  

Kuvissa  18  -  19 on  esitetty, kuinka  pituusheitto  näkyy  lRl-parametreissa  (oi-
kea  ja vasen).  Liitteessä  1 on  esitetty lisäksi  pituusheittoihin  liittyviä  dia

-grammeja  eri  parametreista. 

Lähteessä Lämsä &  Belt: Routaheittotutkimus  on  esitetty  pituusprofiilidatan 
 avulla tehtävä  oikolautasovitus,  jolla heitot voitaisiin löytää.  Profiilidata  on 

 kuitenkin tällä hetkellä erikseen  tuotettavaa  100 mm  dataa,  eikä sitä  sen 
 vuoksi ole otettu tarkemmin tässä työssä huomioon.  Routaheittotutkimuksen 
 perusteella  IRI, RMS  epätasaisuus  0,5  -  1 m  ja  RMS  epätasaisuus  1  -  3 m 
 ja  SmIRI  korreloivat vahvasti toistensa kanssa. Samaa huomiota tukevat 

tässäkin tutkimuksessa havaitut seikat.  Pituusprofiilidatan  käyttö onnistuu 
 heittojen  havainnoimisessa muutettuna  suhteelliseksi korkeusprofiiliksi,  josta 
 on  poistettu esimerkiksi kaikki  30  metriä ylittävät  aallonpituudet.  Tällä tavoin 

 korkeusaseman  vaihtelu  ja  linjaus eivät vaikuta laskelmiin.  Routaheittotutki-
muksen  mukaan  pituusprofiilidatassa  suurimmat arvot saavat lyhyet, terävä

-reunaiset  heitot (kuten  painuneet  tai  ylhäällä olevat rummut).  
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Pituusheitto, IRI-maksimi  
10 

9  

>  

C 

'1)  

i  
0  

4 71013181922252831343740434849525558616467707378798285  
havainto ibm 

——Pituusheitonvakavuus 	—IRI-maksimi (IRIa, IRIv),  10 m 

- IRI-maksimi (pb, IRIv),  100 m  

Kuva  18. Pituusheitto  verrattuna IRI-parametrien (oikea/vasen) maksimiarvoihin.  100 
m datassa IRI-arvot kohoavat,  jos  on  vähintään  2  vakavaa heittoa  100  metrin jaksol-
la.  10 m data  näyttää heittojen kohdat paremmin. Vakava heitto  on  ajoneuvon voi-
makas heilandus, joka selkeästi häiritsee ajotapahtumaa. 

Pituusheitto, IRI-maksimi  

1 	4 	7 	1013161922252831 343740434649 52555861 64677C  
havainto ibm 

-- Pituusheiton  vakavuus 	- IRI-maksimi (IRIo, IR1v)  10 m 

—IRI-maksimi (IRlo, IRIv),  100 m 

L  
Kuva  19. Pituusheitto  verrattuna IRI-parametrien (oikea/vasen) maksimiarvoihin.  100 
m  arvot kohoavat,  jos  esiintyy paljon peräkkäisiä heittoja.  10 m data  näyttää tässäkin 
heittojen sijainnin paremmin. 
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4.2.3  Sivuttaisheitto 

Sivuttaisheitto  kuvaa tässä tien sivuttaissuunnassa tapahtuvaa äkillistä muu-
tosta tien pinnassa (esimerkiksi tien oikean puolen painuma). Sivuttaisheitto 
heilauttaa ajoneuvoa rajusti sivulle päin. Sivuttaisheitot ovat erityisen ongel-
mallisia raskaalle liikenteelle, mutta voivat vaikuttaa myös henkilöautoihin. 
Sivuttaisheittoa kuvaavia parametreja etsittiin PTM-mittausten  10  ja  100 m 

 datojen  pituus-  ja  poikkisuuntaisista parametreista  sekä geometriaparamet-
reista. Erityisen hyviä ovat parametrit, joille mitataan arvo sekä oikeasta että 
vasemmasta ajourasta. Parametreja etsittiin joukosta: 

• lRl  oikea  ja  lRl  vasen  
• RMS  epätasaisuus  0,5  -  1 m,  oikea  ja vasen  
• RMS  epätasaisuus  1  -  3 m,  oikea  ja vasen  
• RMS  epätasaisuus  3— 10 m,  oikea  ja vasen  
• RMS  epätasaisuus  10-30 m,  oikea  ja vasen  
•  Sekä  em.  IRI-  ja  RMS-parametrien  erotus  (vasen  -  oikea) 
• Regressiosivukaltevuus  (muutos peräkkäisissä  10-metrin mittauksis-

sa) 
• Maksimipoikkeama,  keskiarvo 
•  Poikittainen epätasaisuus, keskiarvo 
•  Harjanteen korkeus, keskiarvo 

Taulukossa  11 on  esitetty  10 m  datan  tulokset sivuttaisheitoille. Heittoluokki
-en  parhaan tuloksen antaa eri kirjain eri luokissa  ja  erityisen tärkeää  on  ta-

pauksen 'ei heittoa/on heitto' erottuminen. Tässä mielessä lRI, RMS epäta-
saisuus  1-3 m  ja  RMS  epätasaisuus  3-10 m  antavat parhaat tulokset  ja  erot-
tavat myös vakavan heiton. Kaikissa testeissä  p-arvo  alle  0,05.  Sivukalte-
vuuden  muutos tarkoittaa muutosta kanden peräkkäisen  10 m  sivukaltevuu

-den  välillä. Varianssianalyysitaulukon  ja  diagrammien  mukaan seuraavat  pa
-rametrit  10 m datassa  selittävät sivuttaisheittoa tilastollisesti merkittävästi: 

• IRI oikea/vasen  maksimi, vakavan heiton kynnysarvona  11,4  mm/rn 
 (huomioiden pituusheiton kynnysarvon) sekä samanaikaisesti IRI  va

-sen/oikea-erotuksen itseisarvo  on  vähintään  5,9  mrn/m.  Kohtalainen 
heitto  on  kyseessä välillä  5,1  -  11,4  mm/rn  ja  samanaikaisesti lRl  va

-sen/oikea-erotuksen itseisarvo  on  vähintään  1,9  mm/rn. 
• RMS  1-3 m  oikea/vasen  maksimi, vakavan heiton kynnysarvona  3,2 

mm  sekä samanaikaisesti oikea/vasen-erotuksen itseisarvo  on  vähin-
tään  1,9 mm.  Kohtalainen heitto  on  kyseessä välillä  1,1  -  3,2 mm  ja 

 samanaikaisesti vasen/oikea-erotuksen itseisarvo  on  vähintään  0,5 
mm.  

• RMS  3-10 m  oikea/vasen  maksimi, kynnysarvona  5,7 mm  sekä sa-
manaikaisesti oikea/vasen-erotuksen itseisarvo  on  vähintään  3,2 
mm.  Kohtalainen heitto  on  kyseessä välillä  2,8  -  5,7 mm  ja  samanai-
kaisesti vasen/oikea-erotuksen itseisarvo  on  vähintään  1,1 mm.  

•  Lisäksi regressiosivukaltevuutta  ja  harjanteen korkeutta voidaan tar-
peen mukaan käyttää  vakavien  sivuttaisheittojen  etsinnässä apu-
muuttujana, sivukaltevuuden kynnysarvona kanden peräkkäisen  10 
m  metrisen  muutos  2,4  %  ja  harjanteen korkeuden kynnysarvona 

 12,9.  
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Kynnysarvolla  tarkoitetaan tässä  sivuttaisheittoriskin  kasvua, mikäli  IRI:n, 
RMS  epätasaisuuden  1 -3 m tai  RMS  epätasaisuuden  3- 10 m  kynnysarvo 
ylittyy.  Harjanteen korkeus selittää  varianssianalyysin  mukaan  heittoja,  mutta  
diagrammien  perusteella löytyi myös paljon suuria harjanteen korkeuden ar-
voja paikoista, joissa ei ollut  heittoja (vrt. liitteen  1  kuva).  Sama pätee sivu -
kaltevuuteen.  Tästä syystä niitä ei otettu mukaan  selittäviin parametreihin.  

Taulukko  11.  Varianssianalyysin  tulokset  sivuttaisheitolle  (10 m  hankedata).  Kyseessä  on Student Neuman 
 Keuls-testi  (SNK):  sama kirjain  =  samaan ryhmään luokittelu tilastollisesti.  Heittoluokkien  parhaan tuloksen 

antaa eri kirjain eri  luokissa  ja  erityisen tärkeää  on  tapauksen 'ei  heittoa/on  heitto'  erottuminen.  

10 m data  Sivuttais- 
heitto  

IRI 
(max) 

IRl -ero  RMS 
0,5-1 m 
(max) 

RMS -ero  
0,5-1 m 

RMS  1-3  
m (max) 

RMS -ero  
1-3 m 

RMS 
3-lOm  
(max) 

RMS
-ero  3- 

10 m  

SNK-  ei heittoa  A A A A A A A A  
ryhmittely kohtalainen  B B A A B B B B  
_______  vakava  C C A A C C C C  
Keskiarvo ei heittoa  2,3 0,6 0,3 0,1 0,5 0,2 1,2 0,4  

kohtalainen  5,1 1,9 0,4 0,1 1,1 0,5 2,8 1,1  
________  vakava  11,4 5,9 0,5 0,2 3,2 1,9 5,7 3,2  

_________ 

Sivuttais- 
heitto  

__________  

RMS 
10-30m  
(max) 

RMS- 
ero  10-  
30 m  

Sivukal-  
tevuuden  
muutos 

Maksimi-  
poikkeama 
(keskiarvo)  

peta 
 (keskiarvo) 

_________  

Harjanteen  
korkeus  

(keskiarvo)  

N  

_____________ 
SNK-  ei heittoa  A A A A A A 245  
ryhmittely kohtalainen  A A A A A B 145  
________  vakava  A A B A A C 19  
Keskiarvo ei heittoa  5,6 1,5 0,9 -16,7 11,1 6,6 245  

kohtalainen  6,8 2,2 1,3 -24,4 16,0 9,3 77  
_________  vakava  9,5 3,8 2,4 -14,6 14,7 12,9 19  

Testattaessa inventointikohteiden  10 m data em.  vakavien  heittojen kyn-
nysarvoilla  (sekä pituus  -  että  sivuttaisheitot)  havaittiin:  

• 	Heittoriskikohtia  löytyi kaikkiaan  115  kpl  (10 m  jaksoja), joista  pi - 
tuusheittoja  50  ja  sivuttaisheittoja  65.  Kohteiden määrä sijoittuu 

 77  satametriselle jaksolle. 
• 	Heittoriskikohdat  sijoittuivat  17  tieosalle  kaikkiaan  24:stä.  Kuitenkin  

vain  neljältä  tieosalta  löytyi yli  10  heittoriskikohtaa. 
• Parametreista IRI oikea/vasen määritti  61  kappaletta,  RMS  1-3 m  oi-

kea/vasen  60  kappaletta  ja  RMS  3-10 m  oikea/vasen  76  kappaletta  
heittoriskikohteita. 

•  Yhtä  lO-metristä  heittoriskikohdetta määritti  yksi  tai  useampi kolmes-
ta  oikea/vasen -parametriyhdistelmästä,  mutta mielenkiintoisesti  var-
sin  harvoin kaikki kolme yhdessä. Tämä antaa ymmärtää, että kaikkia 
kolmea valittua  parametria  kannattaa käyttää  heittoriskikohteita haet-
taessa.  

Laskenta toteutettiin siten, että  jos  jonkin  parametrin sivuttaisheiton kyn- 
nysarvot ylittyvät  (vaikka muut  parametrit  osoittavat  pituusheittoa),  silloin 
heitto määriteltiin  sivuttaisheitoksi. Testilaskentaa  ja  kynnysarvoja  voidaan  
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pitää  lupaavina. Kynnysarvoilla  löytyvät sekä  inventoidut  heitot että muita 
kohteita, joiden arvot ovat jopa suurempia kuin  inventoitujen  kohtien. Las-
kentamalli vaikuttaa siis toimivan  ja sen  avulla löytyvät  heittoiset tieosat. 

Sivukaltevuuden  muutoksen osalta havaittiin  testattaessa kynnysarvoa  in
-ventointikohteiden datalla,  että  kynnysarvon  2,4  %  ylitykset ei satu usein-

kaan  heittoriskikohtiin.  Tästä voi päätellä, että esimerkiksi  painuneen  rum-
mun  tai  vastaavan epätasaisuuden aiheuttama heitto sijoittuu lyhyelle  mat-
kalle,  jolloin  sivukaltevuus  ei välttämättä muutu  10 m  datassakaan.  Toisaalta 

 sivukaltevuuden kynnysarvojen ylityksiä  on  paljon muissa kohdissa kuin  heit-
toriskikohdissa.  Edellä mainitun perusteella  sivukaltevuuden  muutosta ei 
suositella  heittojen  tarkastelussa muutoin kuin tarpeen mukaan käytettävänä 

 apumuuttujana.  Edellä mainittu pätee myös harjanteen korkeuden arvoihin.  

Varianssianalyysitaulukon  (taulukko  12)  ja  diagrammien  mukaan seuraavat 
 parametrit  100 m  datassa  selittävät  sivuttaisheittoa  tilastollisesti merkittä-

västi tapauksen 'ei heittoa'  ja  'mikä tahansa heitto' osalta:  
• IRI oikea/vasen  maksimi, jonka  kynnysarvoksi  valitaan  3,9  mm/rn  se-

kä samanaikaisesti  IRI oikea/vasen -erotuksen itseisarvo  on  vähin-
tään  0,8  mm/m. 

• RMS  1-3 m  oikea/vasen  maksimi, jonka  kynnysarvoksi  valitaan  1,0 
 sekä samanaikaisesti  oikea/vasen -erotuksen itseisarvo  on  vähintään 

 0,3.  
• RMS  3-10 m  oikea/vasen  maksimi, jonka  kynnysarvoksi  valitaan  2,5 

 sekä samanaikaisesti  oikea/vasen -erotuksen itseisarvo  on  vähintään 
 0,8.  

•  Harjanteen korkeutta voidaan tarpeen mukaan käyttää  apumuuttuja-
na.  

Taulukko  12  Varianssianalyysin  tulokset  sivuttaisheitolle  (100 m  KURRE-data). Student Neuman  Keuls-testi 
 (SNK);  sama kirjain  =  samaan ryhmään luokittelu tilastollisesti. Parhaan tuloksen antaa eri kirjain eri  luokissa  ja 

 erityisen tärkeää  on  tapauksen 'ei  heittoa/on  heitto'  erottuminen  

100 m  
data  
________ 

Sivuttais-  
heitto  
________  

RI  
(max) 

IRI -ero  RMS 
0,5-1 m 
(max) 

RMS -ero  
0,5-1 m 

RMS  1-3  
m (max) 

RMS -ero  
1-3 m 

RMS 
3-lOm  
(max)  

RMS -
ero  3-
lOm 

SNK-  ei heittoa  B A A A B B B C  
ryhmfttely  kohtalainen  A B A A A A A B  
________  vakava  A C A A A A A A  
Keskiarvo ei heittoa  2,2 0,4 0,3 0,1 0,5 0,1 1,3 0,3  

kohtalainen  3,7 0,6 0,3 0,1 1,1 0,2 2,5 0,5  
vakava  3,9 0,8 0,3 0,1 1,0 0,3 2,4 0,8  

__________ 

Sivuttais- 
heitto  

__________  

RMS 
10-30m  
(max) 

RMS- 
ero  10-  
30 m  

Sivukal-  
tevuuden 

 muutos 

Maksimi-  
poikkeama  
(keskiarvo)  

peta 	(kes-  
kiarvo)  
__________  

Harjanteen  
korkeus  

(keskiarvo)  

N  

______________ 
SNK-  ei heittoa  B B A A A B 11003  
ryhmittely kohtalainen  B A A A A A 143  
_________  vakava  A A A A A A 16  
Keskiarvo ei heittoa  5,7 0,9 0,2 -20,6 13,4 6,5 11003  

kohtalainen  6,8 1,4 0,2 -25,9 17,2 9,2 143  
_________  vakava  8,0 1,7 0,1 -21,8 15,6 9,8 16  
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Testattaessa inventointikohteiden  100 m data  omilla  kynnysarvoillaan  (sekä 
pituus  -  että  sivuttaisheitot)  havaittiin:  

• 	Heittoriskikohtia  löytyi kaikkiaan  96  kpl  (100 m  jaksoja), joista  pi - 
tuusheittoja  21  ja  sivuttaisheittoja  75.  

• 	Heittoriskikohdat  sijoittuivat  21  tieosalle  kaikkiaan  24:stä.  Kuitenkin  
vain  kandelta  tieosalta  löytyi yli  10  heittoriskikohtaa. 

• Parametreista IRl oikea/vasen määritti  60  kappaletta,  RMS  1-3 m  oi-
kea/vasen  59  kappaletta  ja  RMS  3-10 m  oikea/vasen  59  kappaletta 

 heittoriskikohteita. 
•  Yhtä  lOO-metristä  heittoriskikohdetta määritti  yksi  tai  useampi kol-

mesta  oikea/vasen -parametriyhdistelmästä,  mutta  varsin  harvoin 
kaikki kolme yhdessä. 

Testien tuloksista havaitaan, että  10 m  datan ja  100 m  datan  antamien  heit-
toriskikohteiden  määrä  on  samaa luokkaa. Kohteiden sijainnin tutkiminen eri 

 datoissa  antoi tuloksena, että  58,7  % heittoriskikohteista  sijoittuu samalle 
 100-metriselle molemmissa  datoissa,  29,4  %  löytyi  vain 100 m  datasta  ja 
 11,9  %  vain 10 m  datasta.  Vain 100 m  datasta  löytyneet  heittoriskikohteet 

 (29,4  %)  sisältävät puolet sellaisia  lOO-metrisiä,  joilla ei ole lainkaan  inven
-toituja heittoja.  Uusien  parametrien  laskennassa  10 m data  antaa siis  yhte-

näisemmät  tulokset kuin  100 m  dataan  perustuva tarkastelu  ja  10 m  datan 
 lähtökohdista tapahtuvaa  heittoparametrien  laskenta  on  tarkemmalla pohjal-

la. Mikään ei toisaalta estä tekemästä erillisiä  100 m  dataan  perustuvia  las
-kentoja,  mutta siinä  on  kyse eri asiasta kuin uusien  parametrien  arvojen las-

kenta. 

Kuvissa  20  -  22 on  esitetty, kuinka  sivuttaisheitto  näkyy  IRl-parametreissa 
 (oikea  ja vasen).  Liitteessä  1 on  esitetty lisää  sivuttaisheittoihin  liittyviä  dia

-grammeja  eri  parametrien  osalta.  

Sivuttaisheitto, IRI-maksini  ja  erotus  

U)  

>  a 

C 
0 

E 
E 
E  

lo 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

0 
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85  

havainto  Il  Om  

---Sivuttaisheitonvakavuus 	-IRI-maksimi  (IRlo, IRIv),  10 m  
IRI-ero,  lo m 	 IRI-maksimi  (IRlo, lRtv),  100 m  

- —IRI-ero,  lOOm  

Kuva  20.  Useita yksittäisiä  sivuttaisheittoja  verrattuna  IRI-parametrien (oikea/vasen) 
maksimiarvoihin  ja  IRI oikea/vasen  erotuksen arvoihin.  10 m data  näyttää  heittokoh

-dat  paremmin.  Sivuttaisheitolla IRI -erotus  on  myös tärkeä  10 m  IRI-maksimin  koh-
dalla  on  havaittavissa selkeästi  inventoinnin  pieni viive.  
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Sivuttaisheitto, IRI-maksimi  ja  erotus  

__ 	 ___  ______IM______ 
I 	111wv 	III  
_____IIV1LT1 	I  ____________ 
____ 	 a' 
I T  - - 	 - 	 . 1  
1Å'lIIl 	H 	A 
IWI1IAVANÅ 	Al II 	___  

II 	-  ..'T  !!!AtAV11Wfl 	?!\  w'  
____ 	 -- 	 -- 	 ____  

I —b--  Sivuttaisheiton  vakavuus 	 IRI-maksimi  (tRio, IRIv),  lo  
IRI-ero,  lo m 	 IRl-maksim (IRIa. IRIv), 100 m  

- —IRI-ero,lOOm  

Kuva  21  Sivuttaisheitto  verrattuna  IRI-parametrien (oikea/vasen) maksimiarvoihin  ja 
 RI  oikea/vasen  erotuksen arvoihin.  Tässa  erittäin paljon  peräkkäisiä sivuttaisheitto

-ja,  mikä  on  inventointitilanteena  vaikea.  

Sivuttaisheitto,  I RI -maksimi  ja  erotus  

I-. ," 
______________________I 	 II 

I  _________________I 	 Il  • •  _____________________I 	A 	 I  
• 	 R_I 	 U  . 	 1 	 1  

________ 	 ii  
• 	 -  

k  WAI -  

I 	 • 	 •• 	• 	•• 	•. 	 .• 	• 	I  

-•--- Sivuttaisheiton  vakavuus 	- IRI-maksimi  (IRI0, IRIv).  10 m  
tRI-ero,  10 m 	 — IRI-maksimi  (tRio, IRIv),  100 m  

- - tRI-ero,  lOOm 

Kuva  22.  Kaksi vakavaa  sivuttaisheittoa  verrattuna  IRI-parametrien (oikea/vasen) 
maksimiarvoihin  ja  IRI oikea/vasen  erotuksen arvoihin. Heitot  on  kohdistettu tässä 
oikeaan kohtaan,  10 m data  löytää molemmat, mutta  100 m data vain  ensimmäisen  
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4.2.4  Suositukset  heittojen  osalta 

Tavoitteena  heittojen  osalta  on  luoda  parametri  tai parametreja,  joiden avulla 
 heittoja  voidaan havainnollistaa  Tiehallinnon  järjestelmissä. Suositus pituus- 

ja sivuttaisheittojen löytämisessä tarvittaviksi parametreiksi ja  niiden  kyn-
nysarvoiksi  on  esitetty seuraavassa luettelossa. 

Vakava  pituusheitto  on  todennäköisesti olemassa,  jos  seuraavat  kynnysarvot 
 toteutuvat  10 m  datassa: 

IRI -maksimi  on  yli  11,4 mm/rn  ja  samalla  oikea/vasen  —erotus  on  alle  5,9 
mm/rn. 

• RMS  epätasaisuus  1-3 m  maksimi  on  yli  3,2 mm  ja  samalla  oikea/vasen - 
 erotus  on  alle  1,9 mm. 

• RMS  epätasaisuus  3-10  rn  maksimi  on  yli  5,7 mm  ja  samalla  oikea/vasen 
 —erotus  on  alle  3,2 mm.  

Vakava  sivuttaisheitto  on  todennäköisesti olemassa,  jos  seuraavat  kynnysarvot 
 toteutuvat  10 m  datassa: 

• IRI -maksimi  on  yli  11,4 mm/rn  ja  samalla  oikea/vasen  —erotus  on  yli  5,9 
mm/m. 

• RMS  epätasaisuus  1-3 m  maksimi  on  yli  3,2 mm  ja  samalla  oikea/vasen - 
 erotus  on  yli  1,9 mm. 

• RMS  epätasaisuus  3-10 m  maksimi  on  yli  5,7 mm  ja  samalla  oikea/vasen 
 —erotus  on  yli  3,2 mm.  

Tarpeen mukaan voidaan käyttää luvussa  4.2.3  esitettyjä kohtalaisen heiton 
 kynnysarvoja  (esimerkiksi  erillisessä  laskennassa). Erillinen laskenta  on  mandol-

linen myös  100 m datalla (kynnysarvot  luvussa  4.2.3),  mutta  10 m data  antaa 
heiton sijainnin paremmin 

Uusiksi  parametreiksi  suositellaan seuraavia:  

• Pituusheittoriski,  joka  on pituusheittojen kynnysarvon  ylittävien  10- 
metristen määrä sadalla metrillä.  

• Sivuttaisheittoriski,  joka  on sivuttaisheittojen kynnysarvon  ylittävien 
 lO-metristen määrä sadalla metrillä.  

• 	Suurin heitto, joka olisi  heittoihin  liittyvä suurin arvo sadalla metrillä  
poimittuna  10  metrin  datasta.  Tämä voi olla esimerkiksi suurin  lRl

-arvo.  Jos  halutaan selvittää suurimman heiton sijainti, niin  se  löytyy 
 varsin  helposti  10 m hankedatasta. 

Pituusheitoille  ja sivuttaisheitoille  ehdotetaan omaa  parametria,  koska sivut
-taisheitto  on  periaatteessa raskaan liikenteen kannalta ongelmallisempi puu-

te kuin  pituusheitto.  

Uudet  parametrit  voidaan toteuttaa kandella eri tavalla: joko suoraan  PTM-
mittausprosessissa  10 m  datan  pohjalta  tai jälkilaskentana 10 m hankeda-
tasta  (erillinen  laskentaprojekti). Parametrit  voidaan esittää joko  10 m  datas- 
sa  tai 100 m datassa.  Kaikkein parhaimman tuloksen  tieosakohtaiseen  tar-
kasteluun antaa  heittoriskin  kuvaaminen  10 m datassa,  jolloin saadaan va-
kavan heiton tarkka sijainti. Tämä edellyttää kuitenkin  10 m  datan  saamista 
rekisteriin  tai  datan  esittämistä  kätevämmällä  tavalla kuin pelkästään tiedos-
to  in a. 
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4.3  Lätäköityminen  

4.3.1  Lätäkät parametrien  valossa  

Lätäköityminen  määriteltiin tässä selvityksessä tilanteeksi, jossa tien  pinnan 
 muutokset (painumat, urat yms.) aiheuttavat  veden  kerääntymisen  tien  pin-

nalle.  Lätäköitymisen  lähtökohdaksi otettiin vesiliirron syntymisen aiheuttava 
tilanne. Lähteenä käytettyjen tutkimusten mukaan  jo  7  mm:n vesipinta voi 
aiheuttaa vesiliirron (riippuu paljon myös renkaan  pinnan  ominaisuuksista). 
Vesipinnan tulee luonnollisesti olla ajoneuvon rengasta leveämpi. Vesipin-
nan korkeus millimetreinä saadaan PTM-parametreista vesiura oikea  ja va-
sen.  Vesipinnan  leveyttä  sen  sijaan ei voi tulkita yhdestäkään PTM-
parametrista. 

Lätäköitymisen  tutkiminen osoittautui  varsin  hankalaksi, koska tieosia, joille 
syntyy lätäköitä, ei ole  kovin  paljon Suomen tieverkolla (vrt, aiemmin esitetty 
vesiuran jakauma, jossa  65-70  %  arvoista  on  nollia).  Ongelmana  on  siis löy-
tää sateisella säällä tieosa,  jolle  syntyy lätäköitä  ja  suorittaa kyseiselle  tie- 
osalle lätäköiden inventointi. Lisäksi samalta tieosalta täytyy löytyä myös 
PTM-mittausdata. 

Pituus-  ja  sivuttaisheittojen  tutkimisen yhteydessä Hämeessä etsittiin  10 tie- 
osalta lätäköityviä kohtia. Säätila sopi melko hyvin lätäköiden havainnointiin. 
Tuloksena löydettiin yhdeltä tieosalta  (tie 14197.  tieosa  1)  yksi  n. 10  metriä 
pitkä sekä yksi  n. 2  metriä pitkä lätäköityvä kohta. Pidempi lätäkkö inventoi

-tim  kohtaan  n. 5830 m  tieosan  alusta  ja  lyhyempi kohtaan  n. 4520 m  tieosan 
 alusta. Inventoinnissa  on  sama viive kuin pituus-  ja  sivuttaisheittojenkin  osal-

ta. Inventoijan sekunnin viive ennen kohteen kirjaamista  vie  merkinnän  pari-
kymmentä metriä eteenpäin tieosoitteessa (ajoneuvon vauhdin ollessa  80 
km/h).  Todellisuudessa suurempi lätäkkö  on  siis kohdassa  5810-5820 m. 

 Kohde  on  esitetty seuraavassa kuvassa. Kohdassa  on  selkeä painuma, jo-
hon vesi kerääntyy. Suurin  osa  vedestä ehti tosin valua päällysteen  hal

-keamiin  ennen kuvan ottamista. 
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Kuva  23.  Lätäkkö  tiellä  14197,  tieosa  1  

Kuvassa  24 on  havainnollistettu  10 m  hankedatan parametreja  niiltä kohdil
-ta,  joissa lätäköt havaittiin. Vesiuran laskentaperiaatteesta tulee ottaa huo-

mioon, että sivukaltevuuden arvot  on  siinä  jo  huomioitu, mutta pituuskalte-
vuutta ei. Lätäköityviä kohtia tutkittiin seuraavien parametrien avulla: 

• Vesiura oikea/vasen 
• Pituuskaltevuus 
•  Harjanteen korkeus 
• Maksimipoikkeama 
•  Poikittainen epätasaisuus 

Parametrien  osalta voi tehdä seuraavia havaintoja  (10 m data):  
•  Suuremman lätäkön paikkeilla vesiura oikean arvot ovat yli  10 mm 

 tasoa. Tieosan muilla kohdilla vesiuran arvot ovat lähes täysin nollia, 
 vain  muutamissa yksittäisissä kohdissa löytyy  1  . .  .7 mm  vesiura. 

•  Pienemmän havaitun lätäkön kohdalla vesiuran arvot ovat nollia. 
• Pituuskaltevuuden  arvot ovat suuremman lätäkön tienoilla  0,3  ja  -1,7 

 välillä (eli kaltevuus  on  melko pieni)  ja  pienemmän lätäkön paikkeilla 
välillä  -0,6.. -1,9.  

• Maksimipoikkeaman  arvot ovat suuria suuremman lätäkön kohdalla (- 
31  . .  -43);  tosin samalta tieosalta löytyy muistakin kohdista vastaavia 
arvoja, vaikka vesiura =  0.  Pienemmän lätäkön kohdalla arvot ovat 

 -21-26.  
•  Poikittaisen epätasaisuuden arvot ovat molemmissa tapauksissa vä-

lillä  10.20,  mutta tieosalta löytyy lukuisia kohtia, joissa luvut ovat 
suurempia. 

•  Harjanteen korkeuden arvot ovat suuremman lätäkön kohdalla suuria 
 (30.44)  ja  muilta kohdilta ei aivan näin isoja lukuja löydy. Pienem-

män lätäkön kohdalla arvot ovat  7... 14.  
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Kuva  24. Lätäköityminen  ja parametrien  arvot  10 m datassa.  Noin  10 m  pitkän  lätä
-kön  kohdalla  vesiura  oikean arvot ovat  yh  10 mm. Maksimipoikkeaman  suuria  mii-

nusarvoja  on  koko tieosalla Pituuskaltevuuden  arvot ovat pieniä  lätäkön  kohdalla. 
Noin  2 m  pitkä  lätäkkö  ei vaikuta  vesiurien  arvoon  kohottavasti,  vaan ne  keskiarvois-
tuvat  10 m datassa  

Yhteenveto  10 m hankedatan  perusteella:  
• Lätäkön  pituuden ollessa lähellä kymmentä metriä, ovat  vesiuran  ar-

vot koholla. Muutaman metrin  lätäkkö  ei näy  10 m datassa.  Alusta-
vasti  lätäköityneitä  kohtia voi lähestyä tutkimalla kohdat, joissa  ye-
siuran  arvo>  10 (vrt, vesiliirron  mandollisuus alkaa  n. 7  mm:n  ye-
sisyvyydestä)  ja pituuskaltevuus  on 1,5... -1,5  %. 

• Apumuuttujana  voi käyttää harjanteen korkeutta.  
• Testattaessa inventoitujen tieosien lOm datallaja  käytettäessä  em. 

vesiurien  ja pituuskaltevuuden kynnysarvoja,  saatiin  hakutulokseksi 
 13  kappaletta  10 m  kohtia, joissa  vesiuran kynnysarvot ylittyvät  ja  pi-

tuuskaltevuus on ±1,5  rajoissa. Nämä  13  kohtaa sijoittuvat  seitsemäl
-le tieosalle  kaikkiaan  24:stä tieosasta. Kynnysarvot  vaikuttavat toimi-

van hyvin, koska määrä  on  kohtuullinen.  



54 	 Palvelutasomittausten  uusien tunnuslukujen käyttöönotto  ja  hyödyntäminen 

TUTKITUT ILMIÖT  

Lätäköltyminen  /100 data 

25,00 

20,00 

15,00  - 

 10,00 

5,00  

—  0,00 
0  
<  -5,00 

-10,00 

-15,00 

-20,00 

-25,00 

-30,00  

- Vesura  vasen 

—Vesiura opkea 

—Maksiriii - 
poikkeama  

—peta 

-  Harjanteen 
korkeus  

- - Pituuskaltevuu  
S (0-50  ni) 

- Pituuskattevuu  
8(50-100 m)  

Etäisyys  (m)  

 

Kuva  25.  Lätäköityminen  ja  100 m  parametrit. Dataa  on  kuvattu tässä vertailun 
vuoksi  useammalta sadalta  metriltä.  Vesiura  oikean arvo  on  muutama millimetriä 
suuremman  lätäkön  kohdalla, mutta vastaavia arvoja löytyy muistakin kohdista  tie - 
osaa.  Tulostusväli  100 m on  keskiarvoistanut vesiura  oikean arvot  ja  lätäkköä  ei voi 
havaita tästä  datasta.  

Havainnot  samman  lätäkön  osalta  (100 m data):  
• Vesiura  oikean arvo  on 3,5 mm  eli suurin arvo  koko  tieosalla. 
• Pituuskaltevuus  alku  on 0,24  %. 
• Maksimipoikkeama  ei kerro mitään erityistä, suuria arvoja löytyy  koko 

 tieosalta. 
•  Poikittainen epätasaisuus  (peta)  ei kerro mitään erityistä.  
•  Harjanteen korkeuden arvot ovat  10 m  lätäkön  kohdalla suurimpia 

 koko  tieosalla. 
• Testattaessa inventointikohteiden  100 m  dataa kynnysarvoilla vesiura 

 >3,4  ja  pituuskaltevuus  -1,0... +1,0,  saatiin tulokseksi  5  kpl lätäköity-
misriskikohteita.  Näistä kohteista  2  kappaletta sattuu samalle kohdal-
le kuin  10 m  datassa.  Vaikeutena tarkastelussa  on se.  että  vesiura  on 
100 m  datana  ja  pituuskaltevuus  kahtena  50 m  arvona. 

Yhteenveto:  
• Vesiuran  arvot  keskiarvoistuvat  vahvasti  100 m  datassa  ja  lätäköity-

viä  kohtia ei voi siis havaita  100 m  datasta  niin hyvin kuin  10 m  da
-tasta. 
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4.3.2  Suositukset lätäköitymisen osalta 

Lätäköitymisen  ja  sitä kuvaavien  parametrien  osalta suositellaan seuraavaa:  

• Lätäköitymisriskiä ilmentävinä parametreina  käytetään  vesiura  oikeaa 
 ja  vasenta sekä  pituuskaltevuutta.  Mandollista  lisätukea  voivat antaa 

 maksimipoikkeama  ja  harjanteen korkeus  (poikkileikkauksen muo-
donmuutokset). 

• Lätäköitymisen  tutkimisessa kannattaa käyttää havaintojen perusteel-
la  10 m  hankedataa. 

• Lätäköitymisriskin kynnysarvoina  10 m  datalle  voidaan käyttää alus-
tavasti seuraavia:  

Vesiura  oikea  tai  vasen  (tai  molemmat)  >  10 mm  ja  samalla  pituuskaltevuus 
 on 1,5  %  -1 5  %.  

Näitä  raja -arvoja tulee tarkentaa jatkotutkimuksissa.  

100 m  dataan  voitaisiin kehittää  10 m  datan  pohjalta uusi  parametri. 
 Mandollinen uusi  parametri  olisi nimeltään  lätäkäitymisriski. Kyn-

nysarvojen täsmentäminen  vaatii kuitenkin  jatkotutkimuksia. 
 Periaatteessa uusi  parametri  voidaan toteuttaa kandella eri tavalla: 

joko suoraan  PTM-mittausprosessissa  10 m  datan  pohjalta  tai  jälki
-laskentana  10 m  hankedatasta  (erillinen  laskentaprojekti).  Ensiksi 

mainittu vaihtoehto vaatii  PTM -sopimuksen muutoksen. Järjestelmä, 
johon uusi  parametri  tulisi, voi olla joko  KURRE  tai  PMSpro  (tai  mo-
lemmat).  

Lätäköitymistä  (tai  lammikoitumista)  on  tutkittu myös raportissa  To/Ia, Lam-
pimäki,  Mara  ja A/anaatu  (2005): Painumaproflilimittaukset (Tiehallinnon  si-
säisiä julkaisuja  37/2005).  Raportissa  luodataan  lähtökohtia  painumien  lisäk-
si myös  lätäköitymisen havainnoimiseen PTM-datan  avulla. Tuloksena  on 

 malli erillisenä  selvityksenä  tehtävälle  lätäköityneiden  kohtien  löytämiselle, 
 eikä sitä voi siis verrata  VOH1.10:n  tavoitteena ollutta uuden  parametrin 

 luomista  Tiehallinnon  järjestelmiin.  Painumaprofiilimittauksissa  esitetty me-
netelmä perustuu samoihin  parametreihin  kuin tässä selvityksessä käytetyt, 
eli  vesiura  ja pituuskaltevuus.  Lisäksi  on  saatu  simuloituna viettokaltevuus. 

 Tarkastelu  pituussuuntaan  on  tehty viiden metrin jaksoissa,  limittäen  jaksoja 
 2-3  metriä, jolloin jokaisesta  jaksosta  haetaan  vesipinnan maksimisyvyys. 

 Kun  vesiura  yhdistetään  pituuskaltevuustarkasteluun,  voidaan arvioida mah-
dolliset  lammikoitumiskohdat. Painumaprofiilimittaukset -raportissa ei esitetä 
kriteerejä  parametreille. 
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5 REKISTERIEN JA HALLINTAJÄRJESTELMIEN  MUU -
TOSTARPEET 

Rekisterien muutostarpeet  koskevat suositeltuja uusia parametreja, jotka liit-
tyvät sivukaltevuuspuutteisiin, pituus-  ja  sivuttaisheittoihin  sekä lätäköihin. 
Mandollisia rekistereitä/järjestelmiä, joihin uudet parametrit voitaisiin luoda, 
ovat  KURRE  ja/tai PMSpro.  

Uusia ehdotettuja parametreja ovat luvussa  4  esitetyt:  sivukaltevuuspuute, 
ajoneuvon kaltevuus, pituusheittoriski, sivuttaisheittoriski, suurin heitto  ja  lä-

täköitymisriski.  

Seuraavia näkökulmia voidaan havaita näiden järjestelmien osalta 

 KURRE:  

•  Edellä mainittujen uusien parametrien luominen  100-metriseen  da-
taan  onnistuu helposti. 

•  Jos  halutaan esittää  10 m  dataa KURRE:ssa,  on  vaatimuksena jär-
jestelmän uusiminen,  10 m  datan  esittäminen voi olla mandollista 
muunkin järjestelmän kautta  (10 m data  sisältää lähes kaikki  para- 
metrit,  jotka sisältyvät  100 m  dataan).  

PMSpro: 

•  Voidaan toteuttaa uudet parametrit samalla tavoin kuin  KUR
-RE:enkin. PMSpro:hon  lisätään uusia sarakkeita vastaava määrä 

kuin KURRE:en. 
• PMSpro:hon  lisätään uusien parametrien kynnysarvot  ja  muutetaan 

toimenpidesuositukset. 
•  Uudet tiedot luetaan KURRE:sta PMSpro:hon. 
• PMSpro:n  raportteja joudutaan mandollisesti muokkaamaan. 

Eräänä mandollisuutena  on  edellä mainittu uusien parametrien tuottaminen 
 10 m  dataan.  Tällöin tulee esiin tarve  10 m  datan  esittämiselle  uuden järjes-

telmän kautta, Esimerkiksi heittoriskikohdat voidaan esittää tällöin jokaiselle 
 10  metrille yhtenä merkkinä. 
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6  YHTEENVETO 

Raportin luvuissa esitetään runsaasti suosituksia PTM-parametrien käytölle 
 ja  käytön kehittämiselle. Käytön lisääminen edellyttää uusien käyttötapojen 

myötä Tiehallinnon asiantuntijoiden perehdyttämistä  ja  kouluttamista. 

Seuraavassa  on  esitetty koottuna kaikki raportissa esitetyt suositukset. 

PTM -datan  tarkkuus  ja  esittäminen: 
Ensiarvoisen tärkeä kehitysaskel  datan  tarkkuuden kannalta  on  jako- 
pisteen automaattiseen paikantamiseen siirtyminen koordinaatteja 
käyttämällä. Tekniikka tätä varten  on  olemassa  ja  kehitystyö käynnis-
sä.  
10 m  hankedatan  saaminen järjestelmän  tai  selaimen  kautta, tiedos-
tomuotoisen käsittelyn sijasta. 

Pituus-  ja  sivuttaisheitot: 
•  Uusien parametrien määritys  ja  käyttöönotto (pituusheittoriski, sivut-

taisheittoriski  ja  suurin heitto). Pituus-  ja  sivuttaisheittojen  laskennan 
osalta otetaan käyttöön ehdotetut kynnysarvot. 

•  Samalla aloitetaan/lisätään RMS epätasaisuuden  ja  IRI:n  käyttöä. 
•  Uudet parametrit voidaan toteuttaa kandella eri tavalla: joko suoraan 

PTM-mittausprosessissa  10 m  datan  pohjalta  tai  jälkilaskentana  10 m 
 hankedatasta  (erillinen laskentaprojekti). Uusien parametrien  tulos

-tusväli  voi kuitenkin olla  100 m.  Ensiksi mainittu vaihtoehto vaatii 
PTM-sopimuksen muutoksen. Järjestelmä, johon uusi parametri tuli-
si, voi olla joko  KURRE  tai  PMSpro  (tai  molemmat). 

• Kynnysarvojen  testaus suuremmalla joukolla tieosia (esimerkiksi  tie
-piireittäin  tai  muulla jaottelulla). 

Sivukaltevuudet: 
•  Uusien parametrien määritys  ja  käyttöönotto (sivukaltevuuspuute, 

ajoneuvon kaltevuus, sivukaltevuuden pysyvyys). 
•  Uusien parametrien toteutuksen vaihtoehdot samalla tavoin kuin heit-

tojen osalta. 
•  Samalla aloitetaan sivukaltevuuden  ja  kaarteisuuden  käyttö, edellyt-

täen, että PTM-parametreja käyttävät henkilöt perehdytetään tietojen 
käyttöön. 

• Kaarteisuuden  osalta  datan  tarkkuutta voidaan kehittää, vaihtoehtoi-
na uuden esimerkiksi laskennallisesti koordinaattitiedoista määritet-
tävän kaarteisuus-/vaakageometriaelementtitiedon käyttöönottami-
nen  tai  nykyisen  datan  suodattaminen. Kaarteisuustieto  tulisi tuottaa 
vähintään yhden desimaalin tarkkuudella. 

Lätäköityminen: 
•  Uuden parametrin määritys  ja  käyttöönotto (lätäköitymisriski). 
•  Samalla aloitetaan vesiuran  ja  pituuskaltevuuden  käyttö, esimerkiksi 

toimenpideohjelmia  tai  liikenneturvallisuustarkasteluja  varten. 
•  Kokeillaan toimenpiderajana vesiuran ehdotettua varoitusrajaa. 
•  Raja-arvot vaativat vielä täsmentämistä. 
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Pyöreät  (kuperat)  tiet:  
• Maksimipoikkeaman  käytön aloittaminen  pyöreiden  teiden havain-

noimisessa.  
•  Vaatii vielä  raja -arvojen  täsmentämistä. 
•  Voidaan verrata  PTM-projektin yhteenvedoissa ilmoitettuihin  havain-

toihin  pyöreistä  teistä.  

Asfaltin pintakunto!  kitka:  
• RMS-karkeuden  (hieno) käyttöönotto. 

 •  Vaatii vielä  raja -arvojen  testauksen.  

Asfaltin pintakunto /  kuluminen:  
• RMS-karkeus-parametrien (megakarkeus, makrokarkeus)  käyttöönot-

to. Otetaan käyttöön  megakarkeuden toimenpideraja. 
•  Vaatii vielä  raja-arvojen  testauksen.  

Harjanteen korkeus:  
•  Otetaan kokeiltavaksi ehdotettu huonon kunnon  raja  sekä  vuosimuu

-toksen  raja-arvo,  työkaluina  erityisesti  alemmalle tieverkolle maksi-
miuran  sijasta.  

Vesiura: 
• Vesiura -arvon  2 mm  käyttöönotto  hälytysrajana,  jolloin  vesiliirtoriskin 

 vuoksi  toimenpidetarve  tulee arvioida  kohteittain.  

Seuraavien  parametrien  kohtalosta  ja  käytöstä tulisi keskustella laajemmin 
seuraavan  PTM -sopimukseen mennessä:  

• Maksimipoikkeama,  hajonta  
•  Harjanteen korkeus, hajonta  
•  Poikittainen epätasaisuus, maksimi, keskiarvo  ja  hajonta 

Seuraavien  parametrien  osalta ei ole havaittu käyttöä  ja  niiden poistamista 
suositellaan:  

• DRI 
• Sivukaltevuus, pintaviiva  

Vaihtoehtoiset  parametrit: 
•  Tutkittujen vaihtoehtoisten  parametrien  joukosta ei löydy  IRI:ä täy-

dentävää tunnuslukua.  Vaihtoehtoisten  parametrien  osalta tulisi tut-
kia mandollisuutta siirtyä täysin  ISO-standardin  mukaisiin  karkeus-
parametreihin.  Esimerkkinä näistä  on MPD. 

Järkevimmät  lähtökohdat suositusten toteutuksessa ovat  jakopisteen  auto-
maattisen  paikannuksen  toteuttaminen sekä  10 m  datan jakelun  käyttökel-
poinen jakelu  (KURRE  tai  erillinen järjestelmä). Uusien  parametrien lasken-
tatavat  ja määrittelyt  voidaan myös sopia ennen vuoden  2006  mittauksia. 
Huonon kunnon rajat  ja toimenpiderajat  voidaan ottaa kokeiltavaksi  v.2006, 
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HEITTOIHIN  LIITTYVIÄ DIAGRAMMEJA  

Pituusheitto, RMS  0.5-lm (max)  
4.0 

3.0 
('3 

('3  >  
E 
.a 2.0 
a,  

E 
1.0 

.+  

0.0 	 !!!!PI!IIFTII!I•' 	 FF,,,I,,.I!  

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85  
havainto  hOrn __________ 

-—Pituusheitonvakavuus 	 RMS  0.5-1 m  maksimi,  10 m 

RMS  05-1 m  oikea/vasen  maksimi ei näytä pituusheittoja. Tässä eritasoisia heittoja.  

4.0 
	 Pituusheitto, RMS  0.5-lm (max)  

3.0 

2.0 
a) 

E 
1.0 

I 	0.0 

 i  
1 4 7101316192225283134374043464952555861646770  

havainto  /1 Om 

-4--Pituusheiton  vakavuus 	. RMS  0,5-im -maksimi,  10 m 

RMS  0,5-1 m  ei näytä pituusheittoja. Paljon peräkkäisiä heittoja. 
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Sivuttaisheitto, RMS  0.5-1 m (max)  

5 	9 	13 	17 21 	25 29 33 37 41 	45 49 53 57 61 	65 69 73 77 81 	85  
havainto  hOrn 

--Sivuttaisheitonvakavuus 	-RMS  0.5-1 m  maksimi,  10 m  

-RMS  0.5-1 m  maksimi,  lOOm 

RMS  05-1 m  ei näytä  sivuttaisheittoja.  Tässä  100 m  ja  10 m data  ja  neljä  sivuttais
-heittoa.  

Pituusheitto, RMS  1-3 m (max) 

4 .0  ________________  -_________________ __________________________ 

1 	4 	7 	10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70  
havainto  hOrn 

Pituusheiton  vakavuus 	- RMS  1-3 m  maksimi,  10 m  

—RMS  1-3m  maksimi,  lOOm 	 - 

RMS  1-3m  maksimin  avulla löytyvät  peräkkälset  ja  yksittäiset  pituusheitot.  Tässä yksittäinen 
lievä heitto  ja  sarja  peräkkäisiä heittoja. 

>  
j 2.0  
>  
C 
0 

a) 
1.0 

E 
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Sivuttaisheitto, RMS  1-3m  maksimijaerotus  

50 
4.5 
4.0 
3.5 
3.0 
2.5 

2 	2.0  
• 	15  
tt 	10 

0.5 
E 00 

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 

 havainto  hOrn  

—4--  Sivuttaisheiton  vakavuus 	- RMS  1-3m  maksimi,  lo m  
—RMS  1-3m  maksimi,  lOOm 	RMS  l -3merotus, lOm 
- - RMS  1-3m  erotus,  lOOm 

RMS  1-3 m  vasen/oikea  maksimi  ja  peräkkäiset sivuttaisheitot. Vasen/oikea erotusta  voi 
käyttäa sivuttaisheittojen tulkitsemisessa. Heittojen tarkat kohdat erottuvat hyvin  10 m 

 datassa,  100 m data  antaa osviittaa asiasta, mutta tarkkaa sijaintia ei voi todeta. 

Pituusheitto, RMS  3-10 m (max) 

8.0 
7.0 
6.0 

D 

5.0 
4.0 

C 
0  

• 	2.0  
. 	1,0 

E 	0.0  
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85  

havainto  /1 Om  

—--Pituusheitonvakavuus 	 RMS  3-10  maksimi,  10 m  

L_RMS  3-10  maksimi.  lOOm 

RMS  3-10 m  maksimin  avulla löytyvät peräkkäiset  ja  yksittäiset pituusheitot.  10 m data  antaa 
tarkemman sijainnin  
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Sivuttaisheitto, RMS  3-10 m  maksimi  ja  erotus  

7.0 
6.0  > 

Ct 
- 	5.0 

4.0 

3.0 
-c 
m 2.0 

1.0 

0.0 
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85  

havainto  hOrn 

--- Sivuttaisheiton  vakavuus 	- - - RMS  3-10 m  maksimi,  10 m  
RMS  3-10 m  maksimi,  lOOm 	RMS  3-10 m  erotus.  10 m  

--RMS3-l0merotus,lOOm 
-- 

RMS  3-10 m  vasen/oikea  maksimi näyttää yksittäiset  sivuttaisheitot. Vasen/oikea  –erotus 
 on  myös tärkeä  sivuttaisheitoissa.  10 m data  antaa  tarkemman  sijainnin, mutta  100 m data 

 reagoi  heittoihin  myös.  

Sivuttaisheitto, RMS  10-30 m (max)  ______________  
16.0 

1 	4 	7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85  
havainto  /1Dm 

-•- Sivuttaisheiton  vakavuus 	- RMS  10-30 m  maksimi,  lo m 

I  —RMS  10-30mrnaksimi, lOOm 

RMS  10-30 m oikea/vasen  maksimi  ja  muutama yksittäinen  sivuttaisheitto.  Data  näyttää rea-
goivan  heittoih  in,  mutta seuraavasta kuvasta havaitaan päinvastaista.  
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LIITTEET  

16.0 

14.0 

12.0 

10.0 

8.0 
a 

6.0 

E 4.0 

2.0 

0.0  
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 65  

havainto  Il  Om 

—--Sivuttaisheitonvakavuus 	RMS  10-30m  maksimi,  10 m 

RMS  10-30 m oikea/vasen  maksimi  (10 m)ja  muutama yksittäinen sivuttaisheitto. RMS  10-
30 m  ei näytä heittoja. 

Sivuttaisheitto,  Harjanteen korkeus  
35.0 

30.0 

25.0 

20.0 

15.0  

- 	10.0 
E 

5.0 

0.0  

 

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 4346 49 52 55 58 61 64 67 7073 76 7982 85 
 _________ 	 havainto  /1 Om  

--- Sivuttaisheiton  vakavuus 	Harjanteen korkeus,  10 m  

Harjanteeri  korkeuden keskiarvo  ja  muutamia yksittisi sivuttaisheittoja. Harjanteen 
korkeus ei erota sivuttaisheittoja.  



10.0  >  

0.0 
C 
0 

a,  -  

-20.0 

-40.0  

-30.0 

20.0 

Sivuttaisheitto, maksimipoikkeaman kes kiarvo  
30.0 
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LI  ITTEET 

havainto  hOrn 

-- Sivuttaisheiton  vakavuus 
 —Maksimipoikkeamankeskiarvo, lOm 

- - 	- Maksimipoikkeaman  keskiarvo,  100 m  

Maksimipoikkeaman  keskiarvo  ja  muutamia yksittäisiä sivuttaisheittoja. Kuvasta voi 
päätellä maksimipoikkeaman reagoivan heittoihin, mutta tilastollisen tarkastelun pe-
rusteella maksimipoikkeama ei kuitenkaan anna riittävän hyviä tuloksia heittojen 
osalta.  

30.0 

25.0  
Cd)  

20.0 
(U  >  
C 
2 15.0 
a, 
-C 

10.0 

5.0 

0.0  

Sivuttaisheitto,  Poikittainen epätasaisuus (keskiarvo)  

1 	4 	71013161922252831343740434649525558616467707376798285  
havainto  hOrn 

——Sivuttaisheitonvakavuus 	--PETA  keskiarvo,  lOm 

-rlt.eIdtvu, Ivu  III  

Poikittaisenepätasaisuuden  keskiarvo  ja  muutamia yksittäisiä heittoja.  PETA  ei anna selkei-
tä tuloksia heittojen osalta. 
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Sivuttaisheitto, siukaItevuuden  muutoksen arvo  (peräkkäiset  arvot) 
8.0 

6.0 

4.0 

2,0 
C  
$  0.0 
'3) 

-2.0 

-4.0 

-6.0 

-8.0  
havainto  11Dm 

--- Sivuttaisheiton  vakavuus 	Sivukaltevuuden  muutos,  10 m  

Sivukaltevuuden  muutos  ja  muutama yksittäinen  sivuttaisheitto Sivukaltevuuden  muutos 
voi reagoida tietyn tyyppisiin  heittoihin,  mutta  sivukaltevuuden  muutos voi johtua myös 
muista syistä.  
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