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TIIVISTELMA  

Siltojen ylläpidon toimintalinjoissa kirjataan useita tavoitteita, joista voidaan 
johtaa erilaisia priorisointikriteerejä korjausohjelmien laatimisen pohjaksi. 
Monitavoiteoptimointi tarjoaa systemaattisen viitekehyksen, jonka puitteissa 
vaihtoehtoisia, osin ristiriitaisia  ja  yhteismitattomia  kriteerejä voidaan tarkas-
tella samanaikaisesti. Erilaisia menetelmiä  ja  lähestymistapoja  on  kehitetty  jo 

 1960-luvulta lähtien,  ja  alan tutkimus  on  aktiivista ympäri maailmaa. 

Tässä työssä sovelletaan TKK:n systeemianalyysin laboratoriossa kehitettyä  
RPM-menetelmää  (Robust Portfolio Modeling),  joka perustuu laajasti käytet-
tyyn  ja  heippotajuiseen arvopuuanalyysiin.  Hankkeet pisteytetään arviointi-
kriteerien suhteen  ja  niiden kokonaisarvo muodostuu pisteiden painotettuna 
summana. Ohjelman arvo mallinnetaan siihen kuuluvien hankkeiden  koko

-naisarvojen summana.  RPM -menetelmässä kriteerien painokertoimia ei tar-
vitse kiinnittää tarkoin numeroarvoin, vaan painotusta voidaan rajata karke-
asti  mm.  tärkeysjärjestysten  tai  vaihteluvälien  muodossa. 

Karkea painotus johtaa yksittäisen ratkaisun sijaan joukkoon tehokkaita oh-
jelmia, joita ei voida rajoitusehtojen puitteissa parantaa kaikkien kriteerien 
suhteen samanaikaisesti. Tehokkaita ohjelmia voi olla tuhansia erilaisia. 

 RPM-menetelmän  ydinluku  välittää nämä ohjelmatason optimointitulokset 
hanketasolle jakamalla hankemassan ydin-, ulko-  ja rajatapaushankkeisiin. 
Ydinluku  on  suhteellinen mitta hankkeen soveltuvuudesta ohjelmaan.  Sen 

 avulla muodostuva priorisointilista huomioi painotukseen liittyvän epä-
varmuuden, hankkeiden hinnat sekä budjetti-  ja  ohjelmarajoitukset.  

Menetelmää testattiin Kaakkois-Suomen tiepiirin silta-aineistolla, josta otet-
tiin tarkasteluun kuntoluokkien  1, 2  ja  3  varsinaiset sillat  (313  kpl).  Menetel-
mällä tuettiin siltojen ylläpidon hankintaohjelman muodostamista kolmelle 
vuodelle. Arviointimalliin valittiin  6  kriteeriä: vauriopistesumma (VPS), korja-
ustarveindeksi (KTI), toiminnalliset puutteet, liikenteellinen merkitys, suolat-
tavuus  ja  esteettisyys. Hinta-arviot muodostettiin kuntoluokasta  ja  suolatta-
vuudesta  riippuvan neliökustannuksen avulla. 

Optimoinnissa  löydettiin  4,420  erilaista tehokasta ohjelmaa,  ja  hankkeet lis-
tattiin näistä ohjelmista laskettujen ydinlukujen mukaiseen järjestykseen. 
Ydinluku toimii hyvänä mittana hankkeen monikriteerisestä arvosta. Ydin- 
hankkeet ovat selvästi  koko  aineiston keskiarvoa parempia viiden kriteerin 
suhteen kuudesta. Mallista saatavat ohjelmointisuositukset myös puoltavat 
tavoitetta peruskorjausten jälkeenjääneisyyden vähentämisestä. Suolatuilla 
vilkasliikenteisillä teillä olevat kohteet korostuvat aiempaa paremmin. 

Ydinlukuun  perustuva priorisointilista  on  toimiva päätöstukimuoto. Tulosten 
tulkinta  on  helppoa eikä esitys ole valintoja rajaava. Menetelmä voi toimia 
Hanke-Sihaa täydentävänä  työkaluna, joka huomioi ohjelmoinnin moni-
kriteerisyyden  ja  toteutettavuusehdot.  Tulokset ovat edelleen vahvasti  sillan 

 kunnon määräämiä, mutta myös lisäkriteerien vaikutus  on  läpinäkyvästi esil-
lä. Menetelmän käyttöönotto edellyttää nykyisen päätöstukiohjelmiston  jat

-kokehitystä  raportissa esitettävien toiminallisuuksien automatisoimiseksi. 



ESIPUHE 

Tässä työssä tarkastellaan monitavoiteoptimoinnin mandollisuuksia siltojen 
korjausohjelmoinnin tukemiseen soveltamalla uutta  RPM -menetelmää  (Ro-
bust Portfolio Modeling)  Kaakkois-Suomen tiepiirin silta-aineistoon. Työn 
taustalla  on  keväällä  2004  toteutettu Teknillisen korkeakoulun opintojakso-
muotoinen seminaarityö, jossa  RPM-menetelmää sovellettiin esimerkin- 
omaisesti päällystysohjelman  valinnan  tukemiseen lupaavin tuloksin. Tässä 
työssä monikriteerisen arviointimallin räätälöinti, menetelmän käyttö  ja  tulos-
ten analysointi  on  tehty tiiviissä yhteistyössä silta-asiantuntijoiden kanssa, 
tavoitteena selvittää menetelmän soveltuvuutta  ja  rajoituksia siltojen korja-
usohjelman laadinnan tukemiseen. 

Selvitys  on  osa  Tiehallinnon Väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjelmaa 
(VOH), alaprojekti  2.12.  Sovellettava  RPM -menetelmä  on  kehitetty Teknilli-
sen korkeakoulun systeemianalyysin laboratoriossa (TKKISAL). 

Työtä ohjanneeseen Tiehallinnon työryhmään ovat kuuluneet: 

Mikko Inkala 	 Keskushallinto, pj 

Marja-Kaarina Söderqvist 	Keskushallinto 

Pasi Hukkanen 	 Kaakkois-Suomen tiepiiri 

Tämän selvityksen  on  laatinut tutkija  Dl  Pekka  Mild  (TKKISAL).  

Helsinki,  maaliskuu  2006  

Tiehallinto 
Asiantuntijapalvelut 
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JOHDANTO  

I  JOHDANTO  

Monitavoiteoptimointi  on  perinteikäs operaatiotutkimuksen  ja  liikkeenjohdon 
 (management science)  -kenttien tutkimusala.  Sen  juuret johtavat  1960- 

luvulle,  ja  erilaisten menetelmien kehittäminen  ja  soveltaminen  on  sittemmin 
jatkunut tasaisen aktiivisesti. Lähestymistapoja, tehtävätyyppejä  ja  menetel-
miä  on  lukuisia erilaisia,  ja  myös kirjallisuudessa käytettävä termistö vaihte-
lee:  monitavoiteoptimoinnin synonyymeiksi luetaan  monikriteerinen  (tai  - 
attribuuttinen)  optimointi  ja  monikriteerinen  päätöksenteko.  Alan  laajaa kirjoa 
kuitenkin yhdistävät tietyt piirteet: Tehtävässä  on  (i)  samanaikaisesti monta  
maksimoitavaa/minimoitavaa kriteeriä, jotka ovat  (ii)  ainakin osin ristiriitaisia  
ja  (iii)  ainakin osin  yhteismitattomia.  Ristiriitaisuuden seurauksena tehtävälle 
ei löydy yksikäsitteistä ratkaisua, joka olisi  paras  kaikkien kriteerien suhteen 
samanaikaisesti. Tiehallinnonkin toimintalinjoissa kirjataan useita (osin risti-
riitaisia  ja  yhteismitattomia)  tavoitteita, joista voidaan johtaa vaihtoehtoisia 
priorisointikriteerejä  mm.  ohjelmointivalintojen  tueksi. Moni-tavoiteoptimointi 
tarjoaa systemaattisen viitekehyksen, jonka puitteissa näitä kriteerejä voi-
daan tarkastella samanaikaisesti. 

Monitavoiteoptimoinnin  erilaiset  tehtävätyypit  vaihtelevat monimutkaisista 
jatkuvista optimointitehtävistä asetelmaltaan yksinkertaisiin päätöstuki-
tehtäviin, joissa muutaman monikriteerisen vaihtoehdon joukosta valitaan 
yksi. Tiehallinnon ohjelmointitehtävä kuuluu näiden ääripäiden välimaastoon, 
eli hankkeet ovat jakamattomia ehdokkaita, joita kuitenkin valitaan ohjel-
maan useita kymmeniä. Ohjelman muodostamista ohjaavat tietyt rajoitus- 
ehdot, eikä kaikkia mandollisia ohjelmavaihtoehtoja ole mielekästä esittää 
vertailtavaksi. Kyseessä  on  monikriteerinen kombinatorinen päätöstehtävä. 

Monikriteerisyyden  käsittelyyn  on  tarjolla monia erilaisia lähestymistapoja, 
jopa koulukuntia. Tyypillisesti kriteerikohtaiset tulemat yhteismitallistetaan 
kokonaisarvoksi, esimerkkinä mitattomat pisteytykset  ja  niistä laskettava 
painotettu  summa.  Toisaalta monissa menetelmissä kriteerikohtaiset tulemat 
pidetään erillään  ja  päätöksentekijää  pyydetään vertailemaan erilaisia "kore-
ja omenoita  ja  appelsiineja". Menetelmätyypistä riippuen näiden vertailujen 
perusteella joko ehdotetaan uusia vertailupareja  tai  pyritään karsimaan vaih-
toehtojoukkoa. Lähestymistapojen välillä  on  suuria eroja myös päätöksente-
kijän osallistamisessa  ja  omaksumiskynnyksessä,  ja  jopa menetelmän ensi-
sijaisessa käyttötarkoituksessa.  Monet  menetelmät perustuvat tiiviiseen vuo-
ropuheluun päätöksentekijän kanssa  ja  ne tähtäävät yleensä yksikäsittei

-seen  ratkaisuun. Useissa ongelmissa menetelmältä vaaditaan kykyä käsitel-
lä (automaattisesti) suuria tietomääriä, eikä lopullista päätöstä ole tarkoituk-
senmukaista  tai  mandollista hakea "yhdessä istunnossa" pelkästään päätös-
tukimenetelmään perustuen. Tällaisissa tilanteissa voidaan kuitenkin tarjota 
menetelmätukea ratkaisujoukon seulomiseen  ja  analysointiin,  tavoitteena 
esittää hyviä (osa)ratkaisuja tehtävän monikriteerisyys  ja  rajoitusehdot  huo-
mioiden. 

Hyviä yleiskatsauksia monitavoiteoptimoinnin laajaan kenttään ovat  mm. 
 koosteteokset  Miettinen  (1999) /1/  sekä Steuer  (1986) /2!.  Tiehallinnon  kon

-tekstissa monitavoiteoptimoinnin  soveltamista  on  aiemmin tarkasteltu  mm. 
 TKK:n seminaarityössä päällystysohjelmointiin  liittyen (Liesiö ym.,  2004) /3! 

 ja  EU:n  5.  puiteohjelman Lifecon-projektissa  (Lair  ym.,  2003)14/.  TKK:n Sys- 
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teemianalyysin  laboratorion lisäksi alan tutkimus  on  Suomessa aktiivista 
 mm.  Jyväskylän yliopistossa (http:/!nimbus.mit.jyu.fi/), Helsingin kauppakor-

keakoulussa (http:/!project.hkkk.fi/bustech/)  ja  Turun yliopistossa 
(htt:I/www.utu.fi ).  Keskeisiä kansainvälisiä kattojärjestöjä ovat  mm.  MCDM

-seura  (http:/Iwww.terry.uga.edulmcdml),  Euroopan operaatiotutkimusseuran 
alajärjestö EWG-MCDA http://www.inescc.pt/—ewgmcda/ sekä USA:n laaja- 
alainen päätösanalyysiseura  DAS  (http://faculty.fugua.duke.edu/daweb/).  

Systeemianalyysin  laboratoriossa  on 1990  alkupuolelta lähtien kehitetty kan-
sainvälisesti johtavia  arvopuuanalyysiin  (Keeney  ja  Raiffa,  1976)/5/  perustu-
via  päätöstukimenetelmiä,  jotka muodostavat  nk.  Preference Programming  - 
menetelmäperheen ( http:!/www.decisionarium.tkk.fi  sekä  mm. Salo  ja  Hämä-
läinen,  1992 /6/  ja  2001 /7/; Salo  ja  Punkka,  2005 /8/;  Mustajoki ym.,  2005 
/9/).  Arvopuuanalyysin  teoreettinen perusta  on  vahva  ja  sitä  on  käytetty laa-
jasti moninaisissa sovelluksissa.  Mallin  rakenne  on  yksin-kertainen  ja  lä-
pinäkyvä: hankkeet arvioidaan kriteeri kerrallaan  ja  niiden kokonaisarvo 
muodostetaan kriteerikohtaisten arvioiden painotettuna summana.  Preferen-
ce Programming  -menetelmien keskeinen ominaisuus  on  arvopuumalliin 

 väistämättä liittyvien parametriepävarmuuksien käsittely: hankearvioita  ja 
 painotuksia voidaan antaa  mm.  vaihteluväleinä  ja  järjestys-ilmaisuina tarkka-

jen numeroarvojen sijaan. Näin syntyvät päätössuositukset eivät ole herkkiä 
tietyille numeroarvoille  ja  arvioiden vaikutusta päätös-suosituksiin voidaan 
tarkastella informaatiota tarkentamalla. 

Tässä työssä sovellettava  RPM -menetelmä  (Robust Portfolio Modeling) on 
 kehitetty TKK:n Systeemianalyysin laboratoriossa  parin  viime vuoden aikana 

(http:Ilwww.rpm.tkk.fi  sekä Liesiö ym.,  2005 /10/; Mild, 2004 /11/;  Liesiö, 
 2004 /12/). Se  laajentaa  Preference Programming  -menetelmien ominai-

suuksia kombinatorisiin tehtäviin, joissa valittavana  on  osajoukko kymmenis-
tä  tai  sadoista monikriteerisistä hanke-ehdokkaista. Lähestymis-tavaltaan 

 RPM-menetelmä kuuluu  painokerroinmenetelmien  luokkaan: kokonaisarvon 
muoto kiinnitetään (painotettu  summa),  mutta kaikkia parametrejä (painoja) 
ei kiinnitetä tarkasti. Monitavoiteoptimoinnin laajaan kokonaiskuvaan peilat

-tuna  korjausohjelman  valinta  on  yksi monista tehtävätyypeistä, RPM:ssä 
käytetty mallinnuslähestymistapa  on  yksi monista mandollisista tavoista,  ja 

 RPM on  yksi monista tätä lähestymistapaa käyttävistä menetelmistä. Toi-
saalta  RPM-menetelmä  on  kehitetty juuri korjausohjelmoinnin tyyppisen teh-
tävän tukemiseen,  ja  sille ominaiset uudet päätöstukimuodot vaikuttavat so-
veltuvan etenkin tilanteisiin, joissa hanke-määrät ovat suuria  ja  joihin liittyy 
paljon vaikeasti mallinnettavia harkinnan-varaisia tekijöitä  ja  epävarmuuksia. 

 Tällaisissa tilanteissa  RPM-menetelmä voi tukea hankemassan seulontaa  ja 
 nostaa esiin varmasti valittavaksi  tai  hylättäväksi suositeltavia  hankkeita  ja 
 siten rajata jäljelle jäävää" neuvotteluvyöhykettä". Alustavassa sovelluksessa 

 RPM-menetelmä vaikutti lupaavalta päällystysohjelman  valinnan  tukemiseen 
(Liesiö ym.,  2004) /3/,  joten juuri tämän menetelmän soveltuvuuden  ja  mah-
dollisuuksien kartoittaminen siltaohjelmointiin  on  varsin  perusteltua. 

Tämän raportin kappaleessa  2  esitetään  RPM-menetelmän tarkempi kuvaus. 
Kappaleessa  3  kuvataan siltaohjelmointiin räätälöity malli, josta saatuja tu-
loksia arvioidaan kappaleessa  4.  Menetelmän soveltuvuutta  ja  rajoituksia 
pohditaan kappaleessa  5,  ja  kappaleessa  6  esitetään suosituksia mene-
telmän käyttömandollisuuksista  ja  jatkokehitystarpeista. 
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2  OPTIMOINTIMALLIN  RAKENNE  JA  KÄSITTEET 

 2.1  Hankkeen  ja  ohjelman  monikriteerinen kokonaisarvo  

RPM -menetelmä perustuu arvopuuanalyysiin:  hankkeet pisteytetään arvioin-
tikriteerien suhteen,  ja  hankkeen monikriteerinen kokonaisarvo mallinnetaan 
näiden piste/den painotettuna summana. 

isao  

Positiiviset ainokertoimet, oiden  summa on  yksi 

/  N  
Lii LTrl KyL [auj Eess 

 

Kuva  1.  Hankkeen kokonaisarvon mallintaminen.  Tyypillisessä mallissa  on 4-8  
arviointikriteeriä. 

Pisteytyksen  avulla arviointikriteerit yhteismitallistetaan,  ja  kriteerikohtaiset 
 pisteet skaalataan tyypillisesti samalle vaihteluvälille. Tässä työssä kaikki 

kriteerikohtaiset  piste ytykset  kuuluvat välille  1-5.  Pisteytykset  voidaan muo-
dostaa skaalaamalla mittasuureita (esimerkiksi VPS  tai  KTI)  erityisten arvo-
funktioiden avulla  tai  niitä voidaan antaa suoraan "arvosanoina" erilaisia laa-
dullisia ja/tai luokittelutyyppisiä kriteerejä koskien. 

Painotuksen avulla kuvataan eri arviointikriteerien suhteellista tärkeyttä. Kri-
teerin  painokerroin  kuvaa yhden kriteerikohtaisen pisteen vaikutusta hank-
keen kokonaisarvoon. Tyypillisesti jokaisen kriteerin painokerroin  on  positii-
vinen,  ja  kertoimet skaalataan siten, että niiden  summa on  yksi (näin saa-
daan painovektori). 

Painotuksessa  ovat merkitseviä painokertoimien väliset suhteet:  jos  yhdelle 
kriteerille  on  annettu painokerroin  0.30  ja  toiselle painokerroin  0.15,  vastaa 
yhden pisteen lisäys ensimmäisessä kriteerissä kanden pisteen lisäystä toi-
sessa (1*0 . 3 = 2*0 . 15) .  Koska painokertoimien  summa on  yksi  ja  kriteerikoh-
taiset  pisteet kuuluvat kukin välille  1-5,  myös hankkeiden kokonaisarvot kuu-
luvat välille  1-5  (Kuva  1).  

Ohjelma  on  osajoukko kaikista valittavana olevista hankkeista. Käypä ohjel-
ma toteuttaa tehtävässä asetetut resurssi-  ja  mandolliset muut rajoitukset. 
Ohjelman kokonaisarvo mallinnetaan siihen kuuluvien hankkeiden kokonais-
arvojen summana  (Kuva  2).  
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okonuisa 

 Summa  ohjelmaan kuuluvien hankkeiden  kokonaisarvoista 

.......  

Kuva  2.  Ohjelman kokonaisarvon  mallin  tammen. Kaikki hankkeet  on piste  ytetty 
 samojen  kriteerien  suhteen. Tyypilliseen ohjelmaan kuuluu kymmeniä, jopa satoja 

hankkeita. 

Ohjelman kokonaisarvo voidaan esittää myös siten, että ohjelmaan kuuluvi-
en hankkeiden kriteerikohtaiset pisteet lasketaan  ensin  yhteen kunkin kritee-
rin osalta erikseen, minkä jälkeen näistä ohjelmatason kriteeri-kohtaisista 
pistesummista lasketaan painotettu  summa.  Ohjelman kokonaisarvo  on 

 luonnollisesti sama esitysmuodosta (summaamis-järjestyksestä) riippumatta. 

Tässä mallissa sekä yksittäisen hankkeen että hankkeista koostuvan ohjel-
man kokonaisarvot ovat  additiivisia: Kriteerikohtaiset pisteet lisäävät hank-
keen kokonaisarvoa painokertoimiensa mukaisesti riippumatta hankkeen pis-
teistä muiden kriteerien suhteen. Yksittäinen hanke lisää ohjelman  koko

-naisarvoa  oman kokonaisarvonsa verran riippumatta muista ohjelmaan va/it-
tavista hankkeista. Ohjelman kokonaisarvon vaihteluväliä ei kiinnitetä etukä-
teen, vaan  se  riippuu ohjelmaan kuuluvien hankkeiden lukumäärästä  ja  nii-
den kokonaisarvoista.  

2.2  Epätäydellinen  painoinformaatio  

RPM-menetelmän keskeinen ominaisuus  on,  että hankkeen kokonaisarvo
-mallin  painokertoimia  ei tarvitse kiinnittää tarkoin numeroarvoin. Lähestymis-

tavan ideana  on  huomioida  ja  mallintaa painotukseen  liittyvä epävarmuus  ja 
 etsiä sellaisia  robusteja (osa)ratkaisuja, joita voidaan pitää varmasti suositel-

tavina epävarmuudesta huolimatta - voidaan puhua ennakoivasta herkkyys-
analyysistä  mallin  painokertoimien  suhteen. RPM:ssä käytettävät epätäydel

-lisen  painoinformaation mallinnusperiaatteet periytyvät  suoraan aiemmin ke-
hitetyistä  Preference Programming  -menetelmistä. 

Tarkkojen painokertoimien sijaan  RPM-menetelmässä määritetään painoille 
käypä alue, joka rajoittaa sallittujen painokertoimien arvoja, mutta ei kiinnitä 
niitä tarkasti. Painokertoimille voidaan antaa esimerkiksi suuruusjärjestys 
(vrt. kriteerien tärkeysjärjestys). Tällöin käyvän painoalueen muodostavat 
kaikki sellaiset painovektorit, joiden komponentit toteuttavat asetetun suu-
ruusjärjestyksen. 

Tärkeysjärjestys voi olla myös epätäydellinen siten, että päätöksentekijä 
määrittää esimerkiksi kaksi tärkeintä kriteeriä, mutta ei ilmaise kumpi näistä 

 on  tärkeämpi. Tällöin näiden molempien kriteerien painokertoimien tulee olla 
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suurempia kuin tehtävän muiden kriteerien painokertoimien, mutta näiden 
kanden tärkeimmän kriteerin painokertoimien välistä suuruusjärjestystä ei 
ole kiinnitetty. Käypä painoalue voidaan määrittää myös  mm.  asettamalla 
painokertoimille suoraan numeeriset vaihteluvälit  tai  sallia suhteellista vaihte-
lua jonkin kiinnitetyn painovektorin ympärille.  

Kuva  3  havainnollistaa käypää painoaluetta  3-kriteerisessä  tilanteessa. Ku-
van akselit (wi ,w2,w3 )  esittävät yksittäisten painokertoimien arvoja (kukin vä-
lillä  0-1).  Akseleita yhdistävä kolmio  on  taso, jolla painokertoimien  summa on 

 yksi (painovektorit). Kolmion keskipisteessä kaikkien kriteerien paino-kerroin 
 on  sama  (0.33),  kulmapisteissä  kaikki paino  on  asetettu yhdelle kriteerille. 

Kolmioesityksen sijaan käypää painoaluetta voidaan havainnollistaa myös 
vaihteluvälikaavion avulla  (Kuva  10  kappaleessa  3.3).  

Kuva  3.  Käypä painoalue  3-kriteerisessä  tilanteessa, jossa kriteeri  I on  määritetty 
 tärkeimmäksi kriteeriksi. Tällöin painokertoimen  w1  tulee olla suurempi  tai yh-

täsuuri  kuin painokertoimien  w2  ja  w3,  mutta jälkimmäisten välistä suuruusjärjestystä 
ei ole kiinnitetty.  Tummennettu alue osoittaa tämän ehdon toteuttavien paino -

vektoreiden joukon. 

Painoinformaation tarkentamisella  tarkoitetaan tilannetta, jossa käypä paino- 
alue supistuu. Aluksi voidaan esimerkiksi määrittää kriteeri  1  kaikkein tär-
keimmäksi  (Kuva  3). Jos  lisäksi määritetään, että kriteeri  2 on  tärkeämpi kuin 
kriteeri  3,  leikkautuu  edellä käyvästä painoalueesta pois  se  osa,  jossa  w3 on 

 suurempi kuin  w2 .  Jäljelle jäävä painoalue  on  osajoukko edellisestä paino- 
alueesta,  ja  se  toteuttaa tämän tiukemman lisäehdon  (Kuva  4).  
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Kuva  4.  Käypä  painoalue  3-kriteerisessä  tilanteessa, jossa  kriteerien tärkeys-
järjestykseksi  on määritetty 1-2-3.  Tällöin  painokertoimen  w1  tulee olla suurempi 

 tai  yhtäsuuri  kuin  painokertoimen  w2,  jonka tulee olla suurempi  tai  yhtäsuuri  kuin  w3 . 

Tummennettu  alue osoittaa tämän tiukemman ehdon  (vrt.  Kuva  3)  toteuttavien 
painovektoreiden  joukon.  

RPM-menetelmässä myös hankkeiden  kriteerikohtaiset  pisteet voidaan peri
-aattessa  antaa  vaihteluväleinä.  Siltojen  korjausohjelmointiin raken-nettavas
-sa  mallissa pisteytysten  vaihteluvälejä  ei kuitenkaan käytetä  mm.  suuren 

 hankemäärän  aiheuttaman laskennallisen  haastavuuden  vuoksi.  

2.3  Tehokkaat ohjelmat 

Koska  RPM-menetelmässä käytetään  epätäydellistä painoinformaatiota, 
 hankkeiden  ja  ohjelmien  kokonaisarvot  eivät ole  yksikäsitteisiä. Pistetytykset 

 ja  käypä  painoalue määrittävät kokonaisarvoille  ylä-  ja  alarajat.  Hankkeita  ja 
 ohjelmia ei siis voida nyt asettaa  yksikäsitteiseen  paremmuusjärjestykseen 

 kokonaisarvonsa  perusteella. 

Sekä  RPM -menetelmässä että  monitavoiteoptimoinnissa  yleisesti  on  keskei-
senä käsitteenä tehokas ohjelma (yleisemmin tehokas ratkaisu). 

Käypä ohjelma  on  tehokas,  jos  hanke-ehdokkaista ei voida käytet-
tävissä olevilla resursseilla muodostaa toista sellaista ohjelmaa, jon-
ka  kokonaisarvo  olisi  ko.  ohjelman  kokonaisarvoa  korkeampi kaikilla 

 sallituilla parametriarvoilla  (kaikilla  käyvillä painovektoreilla). 
 Tehokasta ohjelmaa ei voida käytettävissä olevilla resursseilla paran-

taa kaikkien  kriteerien  suhteen samanaikaisesti. 

Tehokkuuden  synonyymeinä  käytetään myös termejä  Pareto -optimaalinen  ja  
ei-dominoitu. Monitavoiteoptimoinnin  periaatteisiin kuuluu, että ainoastaan 
tehokkaat ohjelmat ovat  mallin  valossa rationaalisia  päätösvaihtoehtoja. 
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Päätöksentekjän preferenssit  koskien kriteerien suhteellista tärkeyttä ohjaa-
vat lopullista valintaa kohti yksikäsitteistä tehokasta ohjelmaa. 

Tehokas ohjelmajoukko  sisältää tehtävän kaikki tehokkaat ohjelmat. Näitä 
ohjelmia ei voida parantaa kaikkien kriteerien suhteen samanaikaisesti. Tyy-
pillisessä ohjelmointitehtävässä tehokkaita ohjelmia voi olla tuhansia erilai-
sia. Yleensä tämä joukko  on  kuitenkin huomattavan pieni suhteessa kaikkiin 
mandollisiin ohjelmiin (hankekombinaatioihin), joita voi olla helposti satoja 
miljoonia. 

Tehokkuuden käsitettä voidaan havainnollistaa esittämällä ohjelmien suon-
tustasojen sijoittuminen toisiinsa nähden tehtävässä käytettävien kriteerien 
suhteen. Klassinen esitys kuvaa  2-kriteeristä  tilannetta, jossa ohjelman ku-
teerikohtaiset pisteet kasvavat akseleiden osoittamiin suuntiin  (Kuva  5).  Te-
hokkaat ohjelmat muodostavat graafisesti  nk.  tehokkaan  pinnan.  

C  

Ohjelman  VPS-
pisteiden  summa  

Kuva  5.  Tehokas ohjelmajo ukko  2-kriteerisessä  tilanteessa.  Tummat  pisteet ku-
vaavat tehokkaita ohjelmia: käytettävissä olevilla resursseilla ei voida muodostaa 
ohjelmia, jotka olisivat tummennettuja ohjelmia parempia molempien kriteerien suh-
teen samanaikaisesti. Vaaleat pisteet eivät ole tehokkaita:  resurssirajoitusten puit-
teissa  on  mandollista päästä myös tummiin pisteisiin.  Yliviivattu  piste on epäkäypä 

 ohjelma:  sen  suoritustaso  olisi molempien kriteerien suhteen erittäin korkea, mutta 
ohjelma ylittää resurssirajoitukset. 

Ylläolevassa  tilanteessa kriteerien  esteettisyys  ja  VPS  välisestä tärkeydestä 
ei ole ilmaistu mitään preferenssejä. Tällöin äärimmäiset tehokkaat ohjelmat 
muodostuvat yksinomaan esteettisyys-  ja  vastaavasti VPS-kriteerin perus-
teella  (Kuva  5:  lähinnä akseleita olevat  tummat  pisteet). 

Useamman kriteerin tapauksessa tehokas ohjelmajoukko voidaan esittää 
siten, että rinnakkaiset pystyakselit kuvaavat ohjelman kriteerikohtaiset pis-
teet kunkin kriteerin suhteen  (Kuva  6).  Pisteet kasvavat akseleiden osoitta

-mun  suuntiin. 
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Kuva  6.  Tehokas ohjelmajoukko  3-kriteerisessä  tilanteessa. Tummennetut ohje!- 
mat A-D  ovat tehokkaita. Vaalea ohjelma  E  ei ole tehokas, koska ohjelman  A 

 pisteet ovat  E:n  pisteitä korkeammat kaikkien kolmen kriteerin suhteen. 

Painokerroinperustaisessa  RPM-menetelmässä tehokasta ohjelmajoukkoa 
voidaan kaventaa epätäydellisen painoinformaation avulla  (Kuva  7). 

"0 
r/) 

0  / .,  0  

/  
I,-.'  / 	L)  /  

C  / / /  
/ 0  

VPS:lIä  suu- 

' S ..  rempi  paino 

Ohjelman  VPS- 

pisteiden  summa  

Kuva  7.  Tehokas ohjelmajoukko  2-kriteerisessä  tilanteessa, kun VPS:Ile annetaan 
esteettisyyttä suurempi painokerroin.  Tummat  pisteet kuvaavat tehokkaita oh-
jelmia: niiden kokonaisarvo  on  kaikkia vaaleita pisteitä korkeampi kaikilla käyvillä 
painovektoreilla. Vaaleat pisteet eivät ole tehokkaita: painoinformaation johdosta 
myös katkoviivan yläpuolisten ohjelmien kokonaisa,vo  on tummennettuja  ohjelmia 
alhaisempi.  Ylivilvattu  piste on  edelleen epäkäypä ohjelma: painoinformaatio ei 
vaikuta resurssirajoitukslln.  

Jos  ohjelman VPS-pisteille annetaan suurempi painokerroin kuin esteet- 
tisyyspisteille (eli VPS-pisteiden maksimointi  on  "tärkeämpää" kuin esteet- 
tisyyspisteiden), karsiutuu  osa  aiemmin tehokkaista ohjelmista pois  (Kuva  7).  
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Ilmiö perustuu hakusuuntien rajoittamiseen painoinformaation avulla: nyt 
tummennettujen pisteiden kokonaisarvo (painotettu  summa) on  vaaleiden 

 pisteiden kokonaisarvoa korkeampi, valittiinpa painotus käyvästä alueesta 
miten tahansa. Tässä esityksessä käypää painoaluetta vastaavat katkoviivan 

 ja  vaaka-akselin väliset hakusuunnat. Katkoviiva vastaa painokertoimia  (0.5, 
0.5),  ja  vaaka-akselilla kaikki paino  on  asetettu VPS:lle. Näiden rajojen väli-
nen alue vastaa kaikkia sellaisia painotuksia, joilla VPS:n painokerroin  on 

 suurempi kuin esteettisyyden. 

Tehokkaan ohjelmajoukon selvittäminen  on  laskennallisesti haastavaa. 
 RPM-menetelmään  on  kehitetty sekä tarkkoja että approksimatiivisia algo-

ritmejä tehokkaan ohjelmajoukon laskentaan. Tarkat algoritmit löytävät kaikki 
tehokkaat ohjelmat (todistettu matemaattisesti), mutta niiden teho ei riitä kä-
sittelemään satoja hankkeita sisältäviä tehtäviä. Approksimatiivisillä algorit-
meillä saadaan nopeasti laskettua edustava otos  koko  tehokkaasta ohjelma- 
joukosta satojenkin hankkeiden tehtävissä,  ja  approksimaation  tarkkuutta 
voidaan lisätä laskenta-aikaa kasvattamalla. Monissa monitavoite-
optimointimenetelmissä ei tehokasta ohjelmajoukkoa lasketa lainkaan, vaan 
päätöksentekijälle esitetään vertailtavaksi  vain  yksittäisiä vierekkäisiä pareja 
"tehokkaalta pinnalta"  (Kuva  5). 

RPM -menetelmässä tehokkaan ohjelmajoukon selvittäminen  on  kuitenkin 
välttämätöntä (vähintäänkin approksimatiivisesti) seuraavassa kappaleessa 
esitettävän ydinlukuanalyysin mandollistamiseksi. Lisäksi menetelmässä 
hyödynnetään epätäydellistä painoinformaatiota tehokkaan joukon kaventa-
miseen, mikä nopeuttaa laskentaa  ja  helpottaa päätössuositusten muodosta-
mista.  

2.4  Hankkeen ydinluku; ydin-  ja  ulkohankkeet  

RPM -menetelmä  on  kehitetty nimenomaisesti erillisistä hankkeista koostu-
vien ohjelmien valintaan. Tehokkaita ohjelmia voi olla tehtävässä tuhansia 
(hankemassasta  ja  painoinformaatiosta  riippuen) eikä niiden määrää voida 
etukäteen rajoittaa. Lisäksi kymmennistä  tai  sadoista hankkeista koostuvien 
kokonaisten ohjelmien välinen suora vertailu  on  haastavaa. 

Tehokasta ohjelmajoukkoa voidaan kuitenkin analysoida etsimällä kaikille 
tehokkaille ohjelmille yhteisiä hankkeita.  RPM -menetelmän laskentavaiheen 
optimointitehtävissä ratkotaan siis kokonaisia tehokkaita ohjelmia, mutta tu-
loksia tarkastellaan hankekohtaisesti — ohjelmatason tulokset välitetään ta-
kaisin hanketasolle. Tällainen  ydinlukuanalyysi  on RPM -menetelmän keskei-
nen  ja  sille ominainen piirre. 

Hankkeen  ydinluku  kertoo kuinka suureen osaan tehokkaista ohjelmista ky-
seinen hanke kuuluu  (Kuva  8).  

Ydinhankkeet  kuuluvat kaikkiin tehokkaisiin ohjelmiin; niiden ydinluku 
 on  yksi  (tai 100  %). 

Ulkohankkeet  eivät kuulu yhteenkään tehokkaaseen ohjelmaan; nii-
den ydinluku  on  nolla.  
Rajatapaushankkeet  kuuluvat osaan tehokkaista ohjelmista, mutta 
eivät kaikkiin. 
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Kuva  8.  Hankkeen ydinluvun käsite. Vasemmassa kuvassa esitetään  10  hanke- 
ehdokasta ennen tehokkaiden ohjelmien selvittämistä.  Laatikoiden  sijoittuminen 
kuvassa ei liity hanke-ehdokkaiden  kriteerikohtaisiin pisteytyksiin  tai  niiden ominai-
suuksiin. Oikeassa kuvassa  on  yhteensä kolme tehokasta ohjelmaa,  A, B,  ja  C  
(ohjelma  A  sisältää hankkeet  1-4  jne.). Hankkeet nro.  I  ja  2  ovat ydinhankkeita, 
nrot.  3-7  ovat rajatapauksiaja nrot.  8-10 ulkohankkeita. 

Ydinhankkeet  ovat  robusteja  valintoja suhteessa annettuun epätäydelliseen 
painoinformaatioon: ne kuuluvat syntyvään ohjelmaan, tarkennettiinpa pai-
noinformaatiota miten tahansa. Vastaavasti ulkohankkeet eivät kuulu synty -
vään ohjelmaan millään käyvillä painoilla. Ydinhankkeet pysyvät ydinhank-
keina  ja  ulkohankkeet  pysyvät ulkohankkeina, vaikka paino-informaatiota 
tarken netta sh  n.  

Rajatapaushankkeiden ydinlukuja painoinformaathon tarkentaminen  sen  si-
jaan muuttaa. Tämä  on  seurausta siitä, että informaation tarkentaminen kar-
sii tehokkaiden ohjelmien joukkoa:  jos  hanke kuuluu kaikkiin (ei kuulu yh-
teenkään) tehokkaisiin ohjelmiin,  se  kuuluu (ei kuulu) myös mihin tahansa 
osaotokseen näistä ohjelmista. Rajatapaushankkeesta voi  tulla  ydinhanke  tai 

 ulkohanke  suhteessa tarkennettuun informaatioon, riippuen siitä miten  tar
-kentaminen  karsii tehokkaiden ohjelmien joukkoa. Oletetaan esimerkiksi, et-

tä edellä esitetyssä tilanteessa  (Kuva  8)  informaation tarkentaminen karsii 
ohjelman  C  pois tehokkaiden ohjelmien joukosta (eli tehokkaiksi ohjelmiksi 
jäävät  vain A  ja  B).  Suhteessa tähän tarkennettuun informaatioon hankkeet 

 1, 2  ja  3  ovat ydinhankkeita,  4  ja  5  ovat rajatapauksia,  ja  6-10  ovat ulko-
hankkeita.  Jos  jäljelle jäisi  vain  yksi ohjelma, tehtävässä olisi ainoastaan 
ydin-ja ulkohankkeita.  Tämä vastaa tilannetta, jossa painokertoimet  on  kiin-
nitetty tarkasti  ja  optimoinnista  saadaan ratkaisuksi yksikäsitteinen ohjelma.  

RPM -menetelmän avulla monitavoiteanalyysi voidaan aloittaa kiinnittämättä 
arviointikriteerien suhteellisia painotuksia tarkasti. Ensimmäisenä tulemana 
saadaan hankemassa eroteltua ydin- rajatapaus-  ja  ulkohankkeisiin  suh-
teessa tähän epätäydelliseen informaatioon  (Kuva  9).  Ydinhankkeita  voidaan 
pitää robusteina suosituksina painotuksen epävarmuudesta huolimatta,  ja 

 vastaavasti ulkohankkeita ei tulisi  mallin  valossa sisällyttää ohjelmaan ilman 
erityistä syytä. Ydinhankkeiden joukkoa voidaan täydentää harkinnanvarai-
sesti rajatapaushankkeilla ja/tai painoinformaatiota voidaan tarkentaa ydin- 
ja  ulkohankkeiden  lisäämiseksi. Menetelmään kuuluu myös erilaisia päätös- 
sääntöjä, joilla voidaan tarvittaessa suositella valittavaksi joku tehokkaista 
ohjelmista kokonaisuudessaan. 
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- - - - 	- -  
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ehdokkaita  Karkeita  linjauksia 

kriteerien 
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Rajoitusehtoja  Ohjelmat 

ohjelmalle  

Kuva  9. RPM-menetelmän ydinlukuanalyysi.  

Ydin- rajatapaus-  ja  ulkohankkeiden  määrää ei voida juurikaan ennustaa 
etukäteen. Määrät riippuvat sekä hankkeiden pisteytyksistä (aineiston "tasai-
suudesta") että käytettävän painoinformaation (epä)tarkkuudesta. Nyrkki-
sääntönä voidaan pitää, että tarkempi painoinformaatio vähentää erilaisten 
tehokkaiden ohjelmien määrää  ja  siten lisää ydin-  ja  ulkohankkeita.  Paino-
tusta tarkentamalla hankkeiden erottelua voidaan selkeyttää asteittain. 

Periaatteessa hankkeiden voidaan ajatella asettuvan (paremmuus-) järjes-
tykseen ydinlukunsa perusteella.  On  kuitenkin huomiotava, että  teorian  mu-
kaisesti ydinlukua voidaan pitää päätössuosituksen perusteluna  vain  niiltä 
osin kuin luvut ovat  1 tai 0  (ydin-ja ulkohankkeet). TKK:n systeemianalyysin 

 laboratoriossa tutkitaan myös rajatapaushankkeiden ydinlukujen hyödyntä-
mistä päätössuosituksissa. Myös tämän työn havainnot tukevat ajatusta, että 
käytännössä ydinlukua voidaan pitää  varsin  hyvänä indikaattorina hankkeen 
monikriteerisen kokonaisarvon sijoittumisesta muihin hanke-ehdokkaisiin 
nähden. 

Ydinluku  on  siis hankekohtainen  suhteellinen  tunnusluku, joka perustuu te-
hokkaaseen ohjelmajoukkoon. Ydinlukuja ei siis voi päätellä laskematta te-
hokkaita ohjelmia. Ydinluku huomioi: 

• Kriteerien painotukseen  liittyvän epävarmuuden 
•  Hankkeiden hinnat  ja  kilpailevat hanke-ehdokkaat 
• Budjetti-  ja  ohjelmarajoitukset 

Riippumattomiin indikaattorilukuihin (esim.  hyöty-kustannussuhde)  ja  niihin 
perustuvaan valintaan verrattuna ydinluvun  etuina  ovat etenkin useiden  oh

-jelmarajoitusten,  kuten budjetti  ja  hankemäärä  samanaikainen huomioiminen 
sekä painotukseen liittyvän epävarmuuden käsittely. Ydinluvun avulla  han

-kemassa  saadaan tehokkaasti järjestettyä ydin-, rajatapaus-  ja  ulkohankkei
-sun. RPM-menetelmän ydinlukuanalyysin tavoitteena  on  tuottaa hyödyllistä 

informaatiota harkinnanvaraisen päätöksenteon tueksi,  ja  tarvittaessa mene-
telmällä voidaan myös ehdottaa perusteltuja  päätössuosituksia  koskien joko 
yksittäisiä hankkeita  tai  koko-naisia ohjelmia. 
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3  SILTOJEN  KORJAUSOHJELMOINTIIN  RAKENNETTU 
MALLI  

3.1  Testiaineisto  

RPM-menetelmän soveltuvuutta siltojen  korjausohjelman  laatimiseen  testat- 
tim  todellisella silta-aineistolla tiiviissä yhteistyössä piirin  siltainsinöörin  kans-
sa.  RPM-menetelmän mukainen malli rakennetaan tukemaan siltojen ylläpi-
don hankintaohjelman muodostamista kolmelle vuodelle ("ohjelma" tästä 
eteenpäin).  Testiaineistona  toimi Kaakkois-Suomen tiepiirin  (KaS) Siltarekis

-term  vuodenvaihdekannan  tiedot  1.1.2005  mukaisesti. Näin menetelmän 
tuottamia suosituksia päästään vertaamaan vuonna  2005  toteutettuihin  ja 

 vuodelle  2006  jo  ohjelmoituihin hankkeisiiin. 

Siltarekisterin  aineistoa karsittiin siten, että  RPM -mallin  hanke-ehdokkaiksi 
jätettiin  kuntoluokkiin  I  (erittäin huono),  2  (huono)  ja  3  (välttävä) kuuluvat 
varsinaiset sillat, joiden  VPS  ja  KTI  on  vähintään  10.  Näitä hanke-ehdokkaita 

 on  yhteensä  313  kappaletta. 

Aineistosta  on  siis poistettu kaikki  putkisillat  sekä  kuntoluokkien  4  (hyvä)  ja  5 
 (erittäin hyvä) varsinaiset sillat.  Putkisiltoja  ei otettu samaan malliin varsi-

naisten siltojen kanssa, koska ne  on  helppo  listata  ja  käsitellä erikseen. Mal-
lissa käytettävä  kriteeristö  ei myöskään olisi ollut kaikilta osin sopiva  putkisil-
loille. Tässä mallissa käsitellään toimenpidevaihtoehtoina kunnostusta  ja  pe-
ruskorjausta, joten  kuntoluokkien  4  ja  5  siltojen  huomioiminen  vain  vaikeut

-taisi tarpeettomasti laskentaa  ja  tulosten tulkintaa.  Asetetuilla VPS-  ja  KTI-
alarajoilla  pyrittiin lähinnä poistamaan aineistosta puutteellisia tarkastus- 
tietoja sisältävät sillat. 

Aineiston karsinta  on  tarpeen myös  RPM-menetelmän toimivuuden kannalta, 
koska  KaS:n Siltarekisterin  lähes  1300  sillan kanta  on  laskennallisesti liian 

 raskas  approksimatiivisellekin algoritmille:  käytettävä  optimointiratkaisin  ei 
pystyisi laskemaan tehokkaita ohjelmia riittävän nopeasti. Myös tulosten tul-
kinta  ja  käsittely  vaikeutuvat,  jos  hanke-ehdokkaita  on  useita satoja  tai  tu-
hansia. Tämän työn  313  hankkeen aineisto toimii menetelmän  käytet-
tävyyden  kannalta hyvin.  

3.2  Kriteerit  ja  pisteytykset 

Arviointikriteeristön  rakentamisen lähtökohtina toimivat siltojen ylläpidon toi -
mintalinjat  /13/,  Siltarekisteriin kirjatut  tiedot  ja  menetelmän asettama vaati-
mus  n. 4-8  kriteeristä.  Lopulta malliin valittiin  6  kriteeriä:  

• Vauriopistesumma ("VPS") 
• Korjaustarveindeksi ("KTI") 
•  Toiminnalliset puutteet  ("TM  puut.")  
• Liikenteellinen  merkitys  ("KVL") 
• Suolattavuus  ("Suola")  
•  Esteettisyys  ("Estets")  

Kriteereissä  käytetyt  pisteytykset  esitetään Liitteessä  1.  



Monitavoiteoptimointi  siltojen korjausohjelman laatimisessa 	 21  
SILTOJEN KORJAUSOHJELMOINTIIN RAKENNETTU MALLI 

Kaikkien kriteerien pisteytysasteikot  on  rakennettu siten, että pisteet asettu -
va  välille  1-5  ja  korkeammat pisteet ilmaisevat korkeampaa korjaustarvetta. 
Kaikki kriteerit,  ja  siten hankkeiden  ja  ohjelman kokonaisarvot ovat siis  mak

-simoita  via.  Mitä korkeampi hankkeen kokonaisarvo  on,  sitä varmemmin  se 
 tulisi valita mukaan ohjelmaan. 

Kriteereistä  VPS, KTI  ja  TM  puut. viittaavat toimenpiteellä saavuttavaan ale-
nemaan kyseisissä mittasuureissa. Nämä kriteerit kytkeytyvät  sillan  kunnon 
parantamiseen: korkeammat pisteet mallissa merkitsevät huonokuntoisem

-paa  lähtötilannetta  ja  siten suurempaa saavutettavaa parannusta. Liike nteel
-linen  merkitys kytkeytyy nimensä mukaisesti  sillan  "tärkeyteen" tieverkolla: 

ylemmän verkon sillat saavat korkeammat pisteet.  Suolattavuus  puolestaan 
toimii indikaattorina  sillan  oletettavasta rapautumisnopeudesta: suolattavat 

 kohteet rapautuvat nopeammin  ja  saavat siten korkeammat pisteet. Esteetti-
syys kytkeytyy  sillan  ympäristöarvoihin:  korkean siltapaikka-luokan huono-
kuntoinen silta vaatii korjausta  ja  saa siten korkeat pisteet. 

Tässä mallissa toimenpiteen oletetaan periaatteessa nollaavan VPS:n  ja 
 KTI:n  ja  poistavan toiminnalliset puutteet. Samalla esteettisyyden oletetaan 

palautuvan parhaalle tasolleen. Pisteytyksiä rakennettaessa harkittiin myös 
kaavaa, jossa VPS:n  ja  KTI:n alenemaoletuksena  olisi käytetty  sillan  kunto- 
luokasta riippuvia prosenttiosuuksia  (60%-90%)  rekisterlin kirjatuista  luke-
mista. Kaavasta kuitenkin luovuttiin, koska toimenpiteet pyritään yleensä te-
kemään siten, että silta palautetaan sellaiseksi kuin  se  oli käyttöön otettaes-
sa. Alenemaoletuskaava ei myöskään olisi juuri vaikuttanut hankkeiden erot-
tuvuuteen toisistaan. 

Myös  sillan  kuntoluokkaa  harkittiin sellaisenaan kriteeriksi. Aineistossa  on 
 kuitenkin mukana  vain  kolmen eri kuntoluokan siltoja, joten tämän kriteerin 

erottelevuus olisi ollut huono. Lisäksi kuntoluokkien pisteyttäminen asteikolle 
 1-5  siten, että  piste-erot kuvaisivat kuntoluokkien välisiä merkityseroja olisi 

ollut haastavaa,  ja mallin  tulokset olisivat luultavasti erittäin herkkiä tälle  pis
-teytykselle.  Valituista kriteereistä VPS  ja  KTI  ovat vahvasti kytköksissä kun-

toluokkaan  ja  ne ovat huomattavasti erottelevampia (saavat arvoja käytän-
nössä jatkuvalta asteikolta) kuin pelkkä kuntoluokitus. Toisaalta, vaikka VPS

-ja  KTI -lukemiin vaikuttavatkin osin samat kuntotekijät, ne nähtiin luonteeltaan 
niin erilaisiksi priorisointikriteereiksi, että molemmat päätettiin ottaa mukaan 
malliin. 

Hankkeiden hinta-arviot muodostettiin Liitteen  1  (Taulukko  6)  mukaisesti. 
Hinnoittelumallina käytettiin kuntoluokasta  ja  suolattavuudesta  riippuvaa  pin-
ta-alakohtaista kustannusta. Neliökustannusten  lähtökohtana käytettiin Hib-
riksen silta-analyysit -raportissa  /14!  esitettyä teräsbetonisillan kustannus-
matriisia  ja  työryhmän silta-asiantuntijoiden kokemusperäistä tietoa. Hinnoit-
telu rakennettiin kunnostus-  ja  peruskorjaustoimenpiteiden  perusteella.  Sillan 

 mandollista uusimista ei ole huomioitu hinta-arvioissa, mutta uusimiset teh-
däänkin yleensä eri budjettimomentilta kuin tämän tarkastelun toimenpideoh-
jelmat.  Mallin  mukaista hinta-arviota päästiin vertaamaan muutaman hank-
keen osalta kesällä  2005  toteutuneeseen kustannukseen.  Vertailut vahvisti-
vat mallissa käytetyn hinnoittelutaulukon lukujen olevan suuruusluokaltaan 
järkeviä. 
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3.3  Painoinformaatio 

Kriteerei  Ile an  netti  in  epätäydellinen tärkeysjärjestys siten, että  

VPSja KTI  ovat kaksi tärkeintä kriteeriä  (sijaluvut  1-2)  
Toiminna/liset  puutteet  ja  liikenteellinen  merkitys ovat seuraavaksi 
tärkeimmät  (sijaluvut  3-4)  
Suolattavuus  ja  esteettisyys ovat vähiten tärkeät  (sijaluvut  5-6).  

Käypä  painoalue  muodostuu siten, että  VPS:n  ja  KTI:n painokertoimien  tulee 
olla aina suurempia  tai  yhtäsuuria  kuin neljän muun kriteerin painojen.  VPS:n 

 ja  KTI:n painokerrointen  välistä  suuruusjärjestystä  ei ole kiinnitetty. Toimin-
nallisten puutteiden  ja  liikenteellisen  merkityksen  painokertoimet  eivät voi 
ylittää  VPS:n  ja  KTI:n  painoja, mutta samalla niiden tulee olla suurempia  tai  
yhtäsuuria  kuin  suolattavuuden  ja  esteettisyyden  painokertoimien.  Toimin-
nallisten puutteiden  ja  liikenteellisen  merkityksen välistä järjestystä ei ole 
kiinnitetty.  Suolattavuuden  ja  esteettisyyden  painokertoimet  eivät voi ylittää 
neljän muun kriteerin painoja.  Suolattavuuden  ja  esteettisyyden välistä jär-
jestystä ei ole kiinnitetty. Käyvät  painovektorit  toteuttavat  ylläolevat  ehdot 
siten, että niiden komponenttien  summa on  yksi.  

Kuva  10  esittää  vaihteluvälit,  jotka tämä käypä  painoalue  asettaa yksittäisille 
 painokertoimille. Ääripäinä  voidaan pitää  painovektoreita,  joista toisessa 

kaikki paino  (1.00)  asetetaan yksin  VPS:lle  (tai  KTI:lle)  ja  toisaalta toisessa 
kaikkien  kriteerien  painoarvo  on  sama  (0.167  =  1/6).  Keskiarvopiste  (Kuva 

 10)  havainnollistaa osaltaan  painoalueen  sijoittumista  painoavaruudessa.  
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• Keskiaro —  Sallitut ihteIuvIit  e  Eräs käypä painoekton  

Kuva  10.  Rakennetussa mallissa käytetyn painoInformaation määrittelemä 
käypä  painoalue. Pa/kit ilmaisevat alueen ääripisteiden keskiarvon  ja tummat  viivat 
kullekin painokertoimelle sallitta  vat vaihteluvälit.  Käypiä painovektoreita ovat kaikki 
sellaiset kerroin yhdistelmät, joiden komponentit kuuluvat näihin vaihteluväleihin,  to-
teutta vat  yllä esitetyt järjestysvaatimukset  ja  komponenttien  summa on  yksi. Punai-
silla pisteillä havainnollistetaan eräs alueesta valittu käypä painovektori. 
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3.4 Rajoitusehdot  

Yksi  RPM-menetelmän keskeisistä piirteistä  on  useiden ohjelmatason rajoi-
tusehtojen huomioiminen samanaikaisesti. Tehokkaiden ohjelmien tulee olla 
käypiä,  ja  ohjelman käypyys määräytyy rajoitusehtojen kautta. Tyypillisen 
budjettirajoituksen lisäksi ohjelmaa voidaan raamittaa esimerkiksi tietyn  tu

-lostavoitteen täyttymisen takaavien  tai  valittavien hankkeiden määrää rajoit-
tavien ehtojen avulla. 

Kolmivuotisohjelmille  asetettiin seuraavat rajoitusehdot: 

Budjettirajoitus  9,000,000 €  (lähtökohtana  3,000,000 €  I  vuosi) 
Ohjelmaan saa kuulua korkeintaan  90  hanketta  (30  hanketta /  v) 

 Ohjelman todellisen VPS:n tulee olla vähintään  15,000 vauriopistettä 
(5,000 vauriopistettä  I v).  Todellisella VPS:llä tarkoitetaan hankkeen 
Siltarekisteriin kirjattua VPS-lukemaa, ei välille  1-5 skaalattuja opti-
moinnissa  käytettäviä VPS-pisteitä. 

Kaikki rajoitukset  on  johdettu aineiston toimittaneen Kaakkois-Suomen tiepii-
rin todellisista ohjelmointiraamituksista. Budjetiksi  on  arvioitu  se  osuus vuo-
tuisesta rahoituksesta, joka käytetään kuntoluokkiin  1, 2  ja  3  kuuluvien varsi-
naisten siltojen kunnostukseen  ja  peruskorjaukseen. Hankemäärä -rajoitus 

 (30  hanketta vuodessa) seuraa käytettävissä olevista resursseista  ja  VPS
-alaraja  (5,000 vauriopistettä  vuodessa)  on  johdettu piirin vuotuisesta tulosta-

voitteesta vähentämällä siitä putkisilloilla  ja  yllättävillä korjauksilla  saavutet-
tava osuus. 

Etenkin hankemäärärajoituksella  on  ratkaiseva vaikutus analyysin tuloksiin. 
 Jos  tehokkaiden ohjelmien laskenta perustuisi ainoastaan asetettuun  budjet

-tirajoitukseen, optimoinnin  tuloksena saatavat ohjelmat sisältäisivät kukin yli 
 250  hanketta. Ilmiö selittyy hankeaineiston hintajakauman vinoudella:  75 % 
 hankkeista  on  hinnaltaan  alle  60,000€  (mallin  mukainen hinta-arvio),  ja 

 9,000,000 euron  budjetti mandollistaisi äärimmillään  284  hankkeen valitse-
misen. Hankkeiden hintaerot ovat suhteessa moninkertaisia niiden  piste- 
eroihin verrattuna, joten esimerkiksi perinteisen hyöty-kustannussuhde -ana-
lyysin tuottama prioriteettijärjestys muodostuisi käytännössä pelkästään  hin-
nan  perusteella. Hyötykriteeristä riippumatta analyysin tuloksena saataisiin 
todellisuudessa epäkäypiä, noin  270  hankkeen ohjelmia, joihin ei sisältyisi 
lainkaan kaikkein suurimpia (kalleimpia) hankkeita. 

Hankemäärärajoituksen  avulla ohjelmat pakotetaan laajuudeltaan toteut-
tamiskelpoisiksi. Toisaalta, ilman budjettirajoitusta muodostettavien  90  hank-
keen ohjelmien kustannukset nousisivat helposti yli  9,000,000 euron,  joten 
myös budjettirajoitus tarvitaan. Yhdessä nämä rajoitukset muokkaavat  te

-hokkaista  ohjelmista todenmukaisesti toteuttamiskelpoisia,  ja  VPS-vaatimus 
varmistaa tulostavoitteen täyttymisen.  Täten  hankkeiden ydinluvut heijaste-
levat niiden priorisointia huomioiden samanaikaisesti nämä kaikki kolme  oh-
jelmalle  asetettua vaatimusta. 
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puolestaan kuntoluokan  3  siltojen osuus:  55  %  tämän kuntoluokan silloista ei 
kuulu yhteenkään tehokkaaseen ohjelmaan. Jakauma noudattelee osaltaan 
siltojen ylläpidon toimintalinjoihin  /13/  kirjattuja tavoitteita peruskorjausten 
jälkeenjääneisyyden vähentämisestä. 

Taulukko  1.  Hankkeiden jakautuminen kuntoluokittain eri hankejoukoissa. 

Hankkeita /joukko kaikki ydin  rajatapaus ulko  

Yhteensä  (kpl)  313 39 112 162 89  
KL1(kpl)  4 2 1 1 3  
KL2(kpl)  32 8 15 9 17  
KL  3  (kpl)  277 29 96 152 69  

Taulukossa  1  esiintyvä yksi ulkohanke, joka kuuluu kuntoluokkaan  1 on  niin 
 kallis  (kuluttaisi  yksin  70  % kolmivuotisbudjetista),  että  sen  korkeatkaan  pis-

teet eivät riitä nostamaan sitä mukaan yhteenkään tehokkaaseen ohjelmaan. 
Tällaiset poikkeuksellisen kalliit hankkeet tulee niin haluttaessa pakottaa  ra

-joitusehdoilla  mukaan ohjelmaan  tai  käsitellä erikseen optimoinnin ulkopuo-
lella.  

5.00 
0  

.; .  
c 

400 

j 	3.00 

x  
. 	c 

2.00  
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•  Ydin  (39  kpl) 	 Ii  Ydinluku  1i 0.5 (89  kpl)  

o  Rajatapaus  (112  kpl) 	 0  Kaikki  (313  kpl) 

• Ulko  (162  kpl)  

Kuva  11.  Hankejoukkojen pistekeskiarvo optimoinnissa  käytettyjen kriteerien suh-
teen. Toiminnalliset puutteet -kriteeriä lukuunottamatta ydinhankkeiden  piste- 
keskiarvo  on  korkein kaikissa kriteereissä.  

Kuva  11  havainnollistaa, että ydinluvulla  on  varsin  selkeä yhteys hankkeen 
pisteisiin kaikkien mallissa käytettyjen kriteerien suhteen. Tässä aineistossa 
ydinlukua voidaan siis pitää toimivana mittarina  monikriteerisessä  mielessä 
hyvien hankkeiden etsimisessä.  Kuva  11  osoittaa, että joukot "ydin"  ja  "ydin- 
luku yli  0.5"  ovat selkeästi  koko  hankejoukon  keskiarvoa parempia viiden kri-
teerin suhteen kuudesta. Poikkeuksen tekee kriteeri toiminnalliset puutteet 

 (TM  puut.), jossa kaikkien joukkojen keskiarvot ovat lähes samat. Myös  es
-teettisyyskriteerissä  joukkojen väliset erot ovat erittäin pieniä. 
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tod. VPS 	tod. KTI 	Pinta-ala 	Hinta  [k€]  

•  Ydin  (39  kpl) 	 • Ydinluku  4i 0.5 (89  kpl)  

o  Rajatapaus  (112  kpl) 	 0  Kaikki  (313  kpl) 

• Ulko  (162  kpl)  

Kuva  12.  Hankejoukkojen  todellisten mittasuureiden keskiarvoja. Ydinhankkeet 
ovat kooltaan muita suurempia. Suureet "tod. VPS"ja "tod. KTI" ovat VPS:n  ja  KTI:n 

 todellisia arvoja sellaisina kuin ne  on  kirjattu Siltarekisteriin. 

Hankkeen ydinluvulla näyttää olevan selvä yhteys myös hankkeen  pinta-alan 
 ja hinnan  kanssa.  Kuva  12  havainnollistaa, että hankejoukot "ydin"  ja  "ydin- 

luku yli  0.5"  koostuvat  koko  hankejoukon  keskiarvoa suuremmista hankkeis-
ta. Ilmiö johtuu suurelta osin ohjelman hankemäärärajoituksesta  (90  kpl), 

 jonka johdosta  9,000,000  euron  budjetista kannattaa allokoida varoja myös 
suurille (esimerkiksi yli  200,000  euron hintaisille)  hankkeille ohjelman  koko

-naisarvon maksimoimiseksi. 

Hankeaineistosta lasketut kriteeripisteiden  korrelaatiot selittävät osaltaan 
 em.  tuloksia  (Kuva  11):  VPS  ja  KTI  ovat  varsin  voimakkaasti positiivisesti 

korreloituneita (korrelaatiokerroin  0.71).  Toisen  parin  muodostavat KVL  ja 
 Suola (korr.kerroin  0.81).  Näiden panen välinen korrelaatio  on  puolestaan 

pientä (korr.kerroin  alle  0.2).  Toiminnalliset puutteet -kriteerin korrelaatio 
muiden kriteerien kanssa  on  nolla ja  jopa negatiivinen, mikä selittää poik-
keavan käytöksen ydinlukuun perustuvien hankejoukkojen pistekeski-
arvoissa. Ilmiö viittaa osaltaan siihen, että toiminnallisia puutteita ilmenee 
suhteellisesti enemmän alemmalla tieverkolla sijaitsevissa pienemmissä sH-
loissa. Esteettisyyskriteerin korrelaatio  on  melko lähellä nollaa kaikkien mui-
den kriteerien kanssa, mikä selittää erojen pienuutta hankejoukkojen välisis-
sä pistekeskiarvoissa. 

Arvopuuanalyysin  teorian  mukaan mallissa käytettävien kriteerien tulee olla 
 nk.  preferenssiriippumattomia,  eli niiden  on  oltava itsenäisesti merkittäviä  ja 

 pisteytyksissään  muista kriteereistä riippumattomia. Kriteerien välinen voi-
makas positiivinen korrelaatio  on  syytä huomioida epätäydellistäkin paino-
tusta asetettaessa, jottei näiden kriteerien taustalla oleva ilmiö tulisi huo-
maamattomasti ylipainotetuksi. Huolellisesti rakennetussa mallissa positiivi-
nen korrelaatio ei kuitenkaan ole haitallista vaan pikemminkin hyödyllistä, 
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koska  se  tyypillisesti parantaa ydinlukuun perustuvien hanke-joukkojen erot-
tuvuutta (enemmän varmoja ydin-  ja  ulkohankkeita)  ja  auttaa seulomaan ai-
neistosta kaikkien kriteerien suhteen hyviä hankkeita. Edellä mainitut korre-
laatiot olivat tiedossa siltaohjelmointimallia rakennettaessa, mutta kaikki 
kuusi kriteeriä nähtiin erikseen tarpeellisiksi  ja  ne koettiin preferenssiriippu-
mattomiksi. Lisäksi kriteerien selkeä eriyttäminen  ja  mallintaminen  lisäävät 

 mallin  läpinäkyvyyttä.  

Tämän analyysin ydinluvut ovat siis vahvasti  sillan  kunnon määräämiä. Me-
netelmän  ja  siihen räätälöidyn  mallin  voidaankin katsoa noudattelevan vallit-
sevia priorisointiperiaatteita kuitenkin siten, että kaikki kriteerit  ja  niiden vai-
kutus ohjelmien muodostumiseen  on  selvästi nähtävillä. Kriteerien väliset 
korrelaatiot eivät ole ongelmallisia, koska tavoitteena  on  enemmänkin etsiä 
kaikkien kriteerien suhteen hyviä hankkeita kuin ratkaista kriteerien välisiin 
preferensseihin liittyviä ristiriitoja.  

4.3  Tulosten vertailu toteutuneeseen ohjelmaan 

Verrattaessa ydinlukuanalyysin tuloksia vastaavan aineiston pohjalta Hanke-
Sihasta saatuun hankeluetteloon, tulosten havaitaan olevan  varsin  yhden-
mukaisia. Vuosille  2005  ja  2006  Hanke-Sihasta saadussa listauksessa, jo-
hon kuuluu kaikkien kuntoluokkien siltoja,  on 67  sellaista siltaa, jotka kuulu-
vat tässä työssä laskettuun esimerkinomaiseen päätös-suositukseen (hanke- 
joukko "ydinluku yli  0.5").  Tässä mielessä RPM:n päätössuosituksen voidaan 
nähdä vastaavan Hanke-Sihan suositusta  75  prosenttisesti  (67  hanketta 
89:stä  on  samoja). 

Tulosten pääpiirteittäinen yhdenmukaisuus  on  suotavaa, koska nykyisistä 
ohjelmointiperiaatteista ei ole tarkoituksenmukaista poiketa liiaksi moni-
kriteerisyyden myötä.  Sen  sijaan monikriteerisyys tarjoaa lisää informaatiota, 

 jota  voidaan  mm. RPM -menetelmän avulla hyödyntää ohjelmoinnin tukena. 

Tässä työssä rakennettu malli huomioi liukkauden torjuntaan käytettävän 
suolan sekä  sillan  liikennemäärän  tehokkaammin kuin Hanke-Sihan pohjana 
oleva malli, joka perustuu yksinomaan VPS:aan  ja  KTI:iin. Siltainsinöörin  nä-
kemyksen mukaan  on  eduksi, että suolatuilla teillä olevat betonisillat tulevat 
listalle mukaan nykyistä aikaisemmin. 

Tulosten tulkinta  on  varsin  suoraviivaista. Hankelistan esitysjärjestys perus-
tuu ydinlukuun. Lisäksi kriteerikohtaiset pisteet ovat selvästi esillä  (Lute 3),  ja 

 niitä silmäilemällä voi nopeasti muodostaa käsityksen hankkeen ydinlukua 
selittävistä ominaisuuksista. Koostejakaumat  (Kuva  ilja  Kuva  12)  antavat 
yleiskuvan erilaisten hankejoukkojen ominaisuuksista. Tulosesitys ei ole 
päätöksentekoa rajaava: kaikki hankkeet  ja  niiden pisteytykset ovat näkyvil-
lä,  ja  ydinluku  toimii monikriteerisyyden, epätäydellisen painotuksen  ja  oh -
jelmointirajoitukset huomiolvana ehdotuksena  hankkeiden listaamis-
järjestykseksi. 
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5  MENETELMÄN MAHDOLLISUUDET  JA 
 RAJOITUKSET  

5.1  Päätöksenteon tukeminen  

Monikriteerisyyden  systemaattinen käsittely nähdään tärkeänä ominaisuute-
na hankkeita ohjelmoitaessa. Useampien kriteerien hyödyntäminen auttaa 
huomioimaan erityisesti suolatuilla, vilkkaasti liikennöidyillä teillä olevia koh-
teita. Myös  sillan  kuntoa kuvaavien VPS:n  ja  KTI:n  tuominen rinnakkain sa-
maan malliin nähtiin eduksi niiden samankaltaisuudesta huolimatta.  RPM- 
menetelmän tarjoamista päätöstukimuodoista hyödynnettiin tässä työssä 
ydinlukuun perustuvaa hankelistausta. Varsinaisten ydinhankkeiden lisäksi 
käsiteltiin esimerkinomaisena päätössuosituksena  89  hankkeen ohjelmaa, 
joka muodostui sellaisista hankkeista, jotka sisältyivät yli puoleen laskennas-
sa löydetyistä tehokkaista ohjelmista (ydinluku yli  0.5).  

RPM:n ydinlukuun  perustuvaa, Hanke-Sihasta saatavan listauksen tyyppistä 
tulosesitystä voidaan pitää tarkoituksenmukaisena siltahankkeiden ohjel-
moinnin tukemiseen. Vuotuisten ohjelmien lopulliseen muodostamiseen vai-
kuttaa monia vaikeasti mallinnettavia harkinnanvaraisia  ja  yllättäviä tekijöitä. 
Lisäksi laskennan pohjana käytettävät Siltarekisterin tarkastustiedot saatta-
vat olla ikääntyneitä,  ja  peruskorjattaville kohteille  suoritetaan joka tapauk-
sessa erikoistarkastus ennen hankepäätöstä. Näistä syistä johtuen yksikäsit-
teisten, valmiiden ohjelmaehdotusten tuottaminen pelkästään päätöstukime-
netelmään perustuen lienee melko hyödytöntä.  Sen  sijaan ohjelmointityötä 
voidaan tukea merkittävästikin johtamalla vaihtoehtoisista tehokkaista ohjel-
mista esitys  priorisointilistaksi,  joka seuloo hankemassaa  ja  josta asiantuntija 
muokkaa lopulliset ohjelmat matemaattisen  mallin  ulkopuolelle jääneet tekijät 
huomioiden. 

Ydinluvut  perustuvat tehokkaisiin ohjelmiin, joten ne "sisältävät" asetetun 
epätäydellisen painoinformaation  ja  ohjelmarajoitukset.  Tämä ominaisuus  on 

 ydinluvun  vahvuus esimerkiksi hyöty-kustannussuhteeseen verrattuna. Tu-
loksia tarkasteltaessa  on  kuitenkin huomioitava, että  ydinluku  on  suhteellinen 
mitta hankkeen soveltuvuudesta ohjelmaan verrattuna muihin hanke-
ehdokkaisiin. Ydinluvut saattavat siis muuttua hankemassan, ohjelmarajoi

-tusten  tai  painoinformaation  muuttuessa. Hankkeiden listaamis-järjestykses-
tä  on  huomioitava, että ainoastaan ydinlukujen  1  ja  0  hankkeita voidaan pi-
tää  mallin  valossa varmasti valittavina  ja  hylättävinä.  Lisäksi suurissa tehtä-
vissä voi olla kymmeniä tuhansia tehokkaita ohjelmia, eivätkä käytettävät 
laskenta-approksimaatiot välttämättä löydä niitä kaikkia edes useiden tuntien 
laskennalla. Näin  ollen  ydinlukujen merkitsevänä tarkkuutena  on  syytä käyt-
tää yhtä  tai  korkeintaan kahta desimaalia.  

Jos  menetelmällä halutaan tuottaa suositukseksi yksikäsitteinen ohjelma, 
voidaan tukeutua joko painoinformaation tarkentamiseen  tai  erilaisiin  pää

-tössääntöihin,  jotka puolestaan perustuvat joko ohjelmien kokonaisarvon 
käyttäytymiseen käyvässä painoalueessa  tai  hankkeiden ydinlukuihin.  Pai-
noin  formaation tarkentaminen,  esimerkiksi tässä työssä käytetyn epätäydel

-lisen  tärkeysjärjestyksen  muuttaminen täydelliseksi järjestykseksi, johtaa jäl-
jelle jäävien tehokkaiden ohjelmien määrän vähenemiseen,  ja  siten hankkei-
den ydinlukujen erottelevuuden selkiytymiseen. Ääritapauksena  on  yksikäsit- 
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teinen painovektori,  jolla lasketaan  yksikäsitteinen  ohjelma.  Kriteerien  välis-
ten  preferenssien  asteittainen selvittäminen  on  yleinen  etenemistapa  moni

-tavoiteoptimoinnissa,  joskin  menetelmissä  on  hyvin erilaisia tapoja  prefe-
renssien  selvittämiseen.  Päätössääntöjen  avulla voidaan suositella esimer-
kiksi ohjelmaa, jonka  kokonaisarvon  alaraja  on  käyvässä painoalueessa  kor-
kein mandollinen.  Systeemianalyysin  laboratoriossa tutkitaan myös teoreetti-
sia perusteita muodostaa  päätössuosituksia  kokonaisista ohjelmista yksit-
täisten hankkeiden  ydinlukujen  avulla, esimerkiksi ohjelmaan valittavien 
hankkeiden  ydinlukujen  summaa  maksimoimalla. Päätössäännöissä  on  kes-
keistä, että ne kaikki  suosittelevat  jotain  tehokkaista  ohjelmista.  

5.2  Mallinnus-  ja  laskennalliset ominaisuudet 

Tässä työssä silta-aineistoon sovellettu  arviointimalli  ja  pisteytykset  ovat työ-
ryhmän asiantuntemukseen perustuvia, mutta kuitenkin esimerkin-omaisia 
näkemyksiä  sopivista mallinnusperiaatteista.  Sekä  kriteeristöä  että  pisteytyk-
siä  on  siis mandollista muuttaa kuhunkin  kontekstiin  sopivaksi.  Mallinnuk

-sessa  on  haasteena  mm.  pisteytysten  yhteismittalistaminen,  esimerkiksi vä-
lille  1-5,  missä  on  vaarana kriteerin taustalla olevan ilmiön  ja/tai lähtötilan

-teen  hämärtyminen etenkin todellisia  mittasuureita skaalattaessa. Kriteeris-
tön  tulee myös olla kaikkien hankkeiden osalta  relevantti,  mikä voi vaatia jo-
ko  kriteerien  määrän vähentämistä  tai  aineiston jakamista keskenään  vertai-
lukelpoisiin  osiin  (esim.  tässä työssä  kuntoluokkien  1, 2  ja  3  varsinaiset sillat 

 vs.  putkisillat). Mallinnusperiaatteiden  tulisi olla yhteisesti  määritettyjä  ja  hy-
väksyttyjä  ja  selvillä kaikille käyttäjille. 

Malliin voidaan tarvittaessa lisätä moninaisia  ohjelmatason rajoitusehtoja, 
 esimerkiksi  kuntoluokkia ja/tai  alueellisia kiintiöitä koskevia vaatimuksia. 

Myös poikkeukselliset hankkeet, esimerkiksi selvästi muita  kalliimmat  tai 
 suuremmat kohteet, voivat edellyttää  lisärajoituksia  päästäkseen mukaan 

yhteenkään tehokkaaseen ohjelmaan. Käytännössä  poikkeustapaukset  on 
 kuitenkin helppo tunnistaa,  ja  on  suositeltavampaa  käsitellä ne  optimoinnin 
 ulkopuolella kuin muokata mallia väkisin niiden perusteella.  

Mallinnustekniikka  mandollistaa myös hankkeiden välisten  synergioiden, 
 esimerkiksi maantieteellisen läheisyyden  huomioimisen,  mutta  hankeparien 

 tai  -joukkojen välisten  synergioiden pisteyttäminen  on  työlästä  ja  lisäksi te-
hokkaiden ohjelmien laskenta vaikeutuisi suurissa tehtävissä merkittävästi. 

 Synergioita  ei siis  kannattane  tuoda mukaan matemaattiseen malliin, vaan 
asiantuntija voi huomioida niitä  muodostaessaan  lopullista ohjelmaa  priori

-teettilistan  avulla.  

RPM-menetelmän  laskennallisiin  ominaisuuksiin vaikuttavat hankkeiden,  kri-
teerien  ja  rajoitusehtojen  määrä sekä  painoinformaation  tarkkuus. Hankkei-
den  ja  rajoitusehtojen  määrä vaikuttaa ensisijaisesti  optimointiratkaisimen 

 kykyyn  ja  aikaan laskea yksittäisiä tehokkaita ohjelmia.  Kriteerien  määrä  ja 
 painoinformaatio  säätelevät ensisijaisesti tehtävässä esiintyvien erilaisten 

tehokkaiden ohjelmien määrää, mikä puolestaan vaikuttaa laskenta-aikaan 
 ja/tai  tehokkaan joukon  approksimaation  tarkkuuteen. Tässä työssä käytetty 

 313  hankkeen,  6  kriteerin  ja  3  rajoitusehdon  tehtävä edustaa kooltaan keski-
tasoa. Raportissa  esitettävien ydinlukujen  laskemiseen kului  pöytäkoneella 

 noin yksi tunti.  



30 	 Monitavoiteoptimointi  siltojen  korjausohjelman  laatimisessa 
MENETELMÄN MAHDOLLISUUDET  JA  RAJOITUKSET 

Päätöksenteon tukemisen kannalta olisi ihanteellista,  jos  tehokas ohjelma- 
joukko saadaan laskettua  ensin  ilman mitään painoinformaatiota,  ja  käyttäjä 
pääsee tämän jälkeen asteittain tarkentamaan painotusta  ja  seuraamaan 
reaaliaikaisesti tarkentamisen vaikutusta hankkeiden ydinlukuihin. Nykyisillä 
laskentamenetelmillä tällainen reaaliaikainen päivitys edellyttää merkittävää 
tinkimistä laskenta-approksimaation tarkkuudesta, mikä ei tosin välttämättä 
muuta tuloksia merkittävästi. Toisaalta kriteerien vähentäminen ja/tai alusta-
van  epätäydellisen painoinformaation  antaminen mandollistavat reaaliaikai

-sen  päivityksen  paremmalla tarkkuudella. Laskentamenetelmät vaativat kui-
tenkin vielä kehitystyötä, jotta tehokkaan ohjelmajoukon  ja  siten hankkeiden 
ydinlukujen päivitys saadaan toimimaan riittävän nopeasti suurissakin tehtä-
vissä.  

5.3  Päätästukiohjelmisto  

RPM -menetelmän käyttöön  on  systeemianalyysin  laboratoriossa kehitetty 
kaksi ohjelmistomoduulia, ratkaisinmoduuli  RPM-Solver  ja  Internet-pohjainen 
tulosesitysmoduuli  RPM-Explorer  (kts. http://www.rpm.tkk.fi ).  Molemmat  mo

-duulit  ovat tätä raporttia kirjoitettaessa kehitysvaiheessa, eikä niillä voi vielä 
toteuttaa kaikkia tässä raportissa esiintyviä laskenta-  ja  visualisointi

-ominaisuuksia. Tämän raportin tulokset  on  tuotettu "manuaalisesti" erillisten 
kaupallisten ratkaisin-  ja  esitysohjelmistojen  avulla.  

RPM -menetelmää voidaan hyödyntää siltaohjelmoinnin tukena esimerkiksi 
nykyisen Hanke-Sihan tapaan. Tehokkaan käytön mandollistamiseksi tar-
vitaan päätöstukiohjelmisto, joka  mm.  

•  hakee  ja  muokkaa Siltarekisterin tiedot automaattisesti monikriteeri
-sen mallin  muotoon käyttäjän määritysten mukaisesti, 

•  sisältää käyttöliittymän epätäydellisen painoinformaation  ja  ohjelma- 
tason rajoitusehtojen antamiseen, 

•  laskee (approksimatiivisesti) tehokkaan ohjelmajoukon  ja  hankkeiden 
ydinluvut mieluiten siten, että tulokset päivittyvät reaaliaikaisesti, kun 
käyttäjä päivittää informaatiota, 

•  listaa hankkeet  ja  niiden tiedot ydinluvun mukaisessa järjestyksessä 
(vrt.  Lute 3)  ja  mandollistaa hankkeiden "poimimisen" tästä listasta si-
ten, että jäljelle jäävien hankkeiden ydinluvut päivittyvät huo-mioi-
maan tehdyt valinnat, 

•  esittää  ja  päivittää  erilaisia koostejakaumia hankejoukoista  ja  ohjel-
mavaihtoehdoista (vrt.  Kuva  ilja  Kuva  12  sekä  Lute 2:  Kuva  14-16).  

Ohjelmiston ei toki tarvitse sisältää kaikkia näitä toiminnallisuuksia automati-
soituna. Kuten tämän raportin tulokset osoittavat,  RPM-menetelmää voidaan 
soveltaa todellisiin aineistoihin myös erillisiä työkaluja yhdistelemällä. Myös 

 RPM-Solveria  ja  RPM -Exploreria  voidaan yhdessä hyödyntää näiden toimin-
nallisuuksien toteuttamisessa, tosin tämän raportin tehtävää pienempiin teh-
täviin sovellettuna. 



Monitavoiteoptimointi  siltojen  korjausohjelman  laatimisessa 	 31  
JOHTOPÄÄTÖKSET  JA  SUOSITUKSET  

6  JOHTOPÄÄTÖKSET  JA  SUOSITUKSET  

Monikriteerisyys  nähdään tärkeänä lisänä hankkeita  ohjelmoitaessa,  ja 
 RPM-menetelmää pidetään  lupaavana lähestymistapana monikriteerisyyden  

systemaattiseen käsittelyyn. Työryhmän näkemyksen mukaan menetelmä 
voi tukea  ja  täydentää nykyistä Hanke -Sihaa,  toimien hankkeita  ehdottavana 

 ja  priorisoivana  työkaluna. Menetelmällä laskettava  ydinluku  kuvaa hank-
keen suhteellista soveltuvuutta ohjelmaan, huomioiden tehtävän moni -
kriteerisyyden, epätäydellisen painoinformaation,  kilpailevat hankkeet  ja  oh -
jelmarajoitukset.  

Tulosten tulkinta  on  helppoa,  ja  hankelistasta  voi hahmottaa nopeasti mitkä 
ovat ne kriteerit, joiden vuoksi hanke  on  "otettu listalle".  Ydinluvultaan  par-
haat hankkeet ovat tyypillisesti saaneet korkeat pisteet kaikkien (etenkin tär-
keimpien)  kriteerien  suhteen. Menetelmästä  on  siten hyötyä  (i)  ohjel-mointi

-prosessin helpottamisessa  hankemassan seulonnan  kautta  ja  (ii)  hankevalin-
tojen läpinäkyvyyden  ja  perusteltavuuden  lisäämisessä selkeän  päätösmallin 

 ja  kriteeristön  valossa. 

Tässä työssä käytetty Kaakkois-Suomen tiepiirin silta-aineisto  on  sekä  liiken-
teellisesti  että ilmastollisesti  varsin  edustava otos Suomen  sillastosta.  Koko  
Siltarekisteriä  ei kuitenkaan käsitelty, vaan aineistosta otettiin mukaan aino-
astaan  kuntoluokkien  1, 2  ja  3  varsinaiset sillat. Työssä rakennettu arviointi- 
malli,  kriteerien pisteytykset  ja  epätäydellinen  painoinformaatio  ovat esimer-
kinomaisia, joten niitä voidaan tarvittaessa muuttaa  ja  siten soveltaa myös 
muihin  väyläomaisuusluokkiin.  Nyt käytetyn  mallin  tuloksista korostuu eten-
kin  vilkasliikenteisillä suolattavilla  teillä olevien kohteiden aiempaa parempi  
huomioiminen prioriteettilistalla,  mitä pidetään suotavana. 

Siltojen ohjelmoinnin kokonaisvaltaisessa  mallintamisessa  on  keskeisenä 
haasteena ylläpidon kaikkien toimenpiteiden  huomioiminen  päätös-
tukimallissa  ja  -menetelmässä. Tässä työssä ei huomioitu  putkisiltoja  ja  yllä-
pitokorjauksia, eikä puututtu tarkemmin erityisen suurten hankkeiden käsitte-
lyyn. Näiden haasteiden myötä  hankemäärät  lisääntyvät entisestään  ja  re-
surssiallokaatiotehtävän  voidaan nähdä muuttuvan  hierarkiseksi.  Lisäksi  ar-
viointikriteeristöjen  yhtenäistäminen eri tyyppisten siltojen välillä voi olla vai-
keaa. Toisaalta näitä ilmiöitä tutkimalla  ja  niihin  kehitettävillä  ratkaisuilla 
päästään samalla käsiksi eri  väyläomaisuusluokkien  samanaikaiseen  yhte-
näistettyyn ohjelmointiin.  

Tehtävän laajentamiseen liittyvien kehitysmandollisuuksien lisäksi tässä 
työssä kuvatulla menetelmällä  on  nykyisessä  laajuudessaankin  useita jatko-
tutkimustarpeita.  Menetelmän tehokkaan käyttöönoton mandollistamiseksi 
tulisi  päätöstukiohjelmistoa  kehittää sekä laskennallisilta  ominaisuuksiltaan  
että  käytettävyydeltään.  Teoreettista tutkimusta tehdään  mm.  ohjelmaehdo

-tusten  muodostamisesta  ydinlukuihin  perustuen sekä tehokkaiden ohjelmien 
määrittelystä tilanteissa, joissa hanke-ehdokkaiden kustannuksia  ja  ohjel-
mointiin  käytettävää budjettia ei ole kiinnitetty tarkasti. Toimivan  tietoteknisen 
työvälineen  myötä menetelmää voitaisiin hyödyntää käytännön ohjelmointi- 
työssä,  ja  samalla sekä vahvistaa nykyisiä päätelmiä että löytää uusia  kehi-
tystarpeita arvointimallin  ja  päätöstukiprosessin  ominaisuuksista.  
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LuTE  1.  KORJAUSOHJELMOINTIIN  RAKENNETUN 
 MALLIN  KRITEERIEN PISTEYTYKSET  

4 

a.  Kl1  

o U)  OU)  0 U) 0 U) 0 U)  OU)  00 
U) N- 0 C'1 U) N- 0 C4 U) N- 00  

,-  C' 	C) U) U) N. U) Q 	- ( 	C') U) U) 
r r r r 

A  

Siltarekisteriin  kirjattu lukema 

Kuva  13.  VPS-  ja KTI-kriteerien  pisteytys. Molemmissa käytetään lineaarista arvo- 
funktiota väleiltä  O-500ja  0-1500  välille  1-5.  

Sekä  VPS:n  että  KTI:n  kohdalla käytetään yläraja-arvoja  (500  ja  1,500),  kos-
ka aineistossa esiintyvät  maksimilukemat  (1,205  ja  3,274)  ovat  poikkeuksel-
usia  ja  samalla niin korkeita, että niiden käyttäminen lineaarisen  skaalauksen 
ylärajana  heikentäisi turhaan  pisteytyksen erottuvuutta väleillä  0-500  ja  0-
1,500,  joihin valtaosa hankkeista kuuluu.  VPS:n  osalta  maksimipisteet  (5) 

 saa  500  vauriopisteellä  (aineistossa  on 6  hanketta, joiden  VPS  on  yli  500; 
 nämäkin saavat  VPS:stä  5  pistettä).  KTI:n maksipisteet  (5)  saa  1,500  indek-

siyksiköllä  (aineistossa  on 3  rajan ylittävää hanketta). 

Taulukko  2.  Toiminnalliset puutteet -kriteerin pisteytys. Lthavoidut luvut ovat mal -
lissa käytettäviä pisteitä. 

Hyödyllinen leveys  (hi)  Kantavuusluokka  (määräytyy  .suunnittelukuorman 
 suhteessa  ajoradan 	ja siltatyypin  perusteella:  

leveyteen(al): 
:al_hl . 	 :5tai6: 	4 	3 	 : 	2 	1 
I-  - ------------------------------- -------------------- I.  ................... 1  

	

<-1,OOm: 	I 	1.5 	2 	 : 	2.5 	3 
I ---------------------- I  --------- I-  ------------------- 4  ------------------- -a 

	

-1,00  ...  -0,50 m: 	1.5 	2 	2.5 	 : 	3 	3.5 
I ---------------------- I  ----------------------------- 4  ------------------- -I 

	

-0,51  ...  0,25 m: 	2 	2.5 	3 	 : 	3.5 	4 
I ---------------------- I  ----------------------------- 4  ------------------- i  

	

0,26...1,OOm: 	2.5 	3 	 : 	3.5 	 : 	4 	4.5 
I --------------- -- ----- I  --------- I-  ------------------ 4  ------------------- I  

......... ?TJ. -------i•....5_...I 	.  
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Taulukko  3.  Liikenteellinen  merkitys -kriteerin  pi.steytys.  Liha  voidut  luvut ovat  ma!-
lissa käytettä  via  pisteitä.  

Liikenteellinen  luokka Pisteet 

Runkoverkko  5  
Muut valta- kantatiet  4.2  
Muut tiet KVL  1500-6000 34  
Muut tiet KVL  500-1500 2.6  
Muut tiet KVL  200-500 1.8  
Muut tiet KVL  0-200 1  

Taulukko  4.  Suolattavuus -kriteerin pisteytys. Liha  voidut  luvut ovat mallissa käytet-
täviä pisteitä.  

Hoitoluokat  Is, I, lb tai 	Päärakennusmateriaali 
merivesi  (suolaa), 	(Tb,  Te,  Pu, Ki)  
muut hoitoluokat 
(ei suolaa) 	 Tb 	Te 	Pu 	Ki 

	

Eisuolaa 	1 	1 	1 	1  

	

Suolaa 	5 	3 	i 	I  

Taulukko  5.  Esteettisyys-kriteerin pisteytys. Liha  voidut  luvut ovat mallissa  käytettä
-ylä pisteitä.  

Siltapaikan 
kuntoa rvi  o 
(0-4) 

Siltapaikkaluokka  (I  -  IV)  

I  Il  Ill  l\J  

0 1 1 1 1  
- 	1 1.67 1 1 1 

2 3.67 3 2.33 1.67 
3 4.33 3.67 3 2.33 
4 5 4.33 3.67 3  

Taulukko  6.  Hankkeiden  hinnoitte!u.  Hinta -atvio  saadaan kertomalla kohteen  pinta - 
ala taulukon mukaisella  neliökustannuksella  ja pyöristämällä  10,000€  tarkkuuteen.  

Kuntoluokka  ja  suolaus Neliökustannus  

KL  1 500 €1m2  
KL  2  (suolattava)  400 €1m2  
KL  2  (ei suolaa)  300 €1m2  
KL  3  

- 	200 €1m2  
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LuTE  2.  TEHOKKAIDEN OHJELMIEN  KOKONAIS-
SUORITUSTASOJA 

Optimoinnissa löydetiin  4,420  erilaista tehokasta ohjelmaa. Kaikkiin näihin 
ohjelmiin sisältyy  90  hanketta. 

Rajoitusehtoina  on  käytetty hankemäärää (korkeintaan  90  kpl),  asetettua 
budjettia  (9,000,000€)  ja  VPS-alarajaa (vähintään  15,000  pistettä).  

50% 

45% 

.  40% 
E 
0' 35% 

: 30% 

25% 

20% 

15% 

10% 
0 

5% 

0%  
8750 - 	8960 	8970 	8980 	8990 	9000 
8950 

Ohjelman  kokonaiskustannus  [tuhatta euroa]  

Kuva  14.  Teho kkaiden ohjelmien kokonaiskustannukset.  Vaihteluväli  on 
8,750, 000€-9 , 000,000€.  Noin  44 %  ohjelmista kuluttaa  koko  asetetun budjetin.  Lo- 
puissa ensimmäisenä rajoitta  vana  tekijänä  on hankemäärä. 
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50% 

c 45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 
U) 

10% 
U) 
05% 

0%  
15002- 	16000- 	17000- 	18000- 	19000- 
16000 	17000 	18000 	19000 	19415  

Ohjelman  VPS  yhteensä  

Kuva  15.  Tehokkaiden ohjelmien todellinen  VPS  yhteensä (ohjelmaan kuuluvien 
hankkeiden yhteenlaskettu VPS). Vaihteluväli  on 15,002-19.415 vauriopistettä. 

60% 

U) 50% 
E 
0, 

E' 40%  -  
0 

30% 

'i/o I____________ 

36703  - 	38000  - 	40000  - 	42000  - 	44000  - 	46000  -  
38000 	40000 

	

42000 	44000 	46000 	47606  

Ohjelman  KTI  yhteensä  

Kuva  16.  Tehokkaiden ohjelmien todellinen  KTI  yhteensä (ohjelmaan kuuluvien 
hankkeiden yhteenlaskettu  K TI). Vaihteluväli on 36,703-47,606 indeksiyksikköä. 
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LIITE  3.  YDINLUKUANALYYSI: 
HANKELISTA YDINLUVUN  MUKAAN  JÄRJESTETTYNÄ 

- OPTIMOINTIMALLIN  PISTEET MUITA OMINAISUUKSIA  

ohd,n,osoto  j.  nin,I YdinIaku VPS  (TI TM  paot,  KOL  5401.  E.1,ts  Hint,  lod.  VPS 	lod.  (TI  KL  Pint..l.  

109  L,vus100n  sill, 500 1 65 4 2.6 1 2.6 50000 1205 242 1 98 

218  Joaolsvlrr,n sIll,  500 5,00 2 5 5 26 180900 936 3274 1 368 

'177  Hlidefll,fl,ntlO  sill, 358 3.24 2.5 2.6 1 18 20000 323 841 2 61 

'217  RaalaSaylikulkusllla  349 5.00 1.5 5 5 1.8 130000 311 l541 2 320 

.99  Paaikkal,n pohllanot ylikalkasill,  3.23 3.01 1 5 5 1 180000 279 794 2 405 

'087  KopIo  sill, 5.00 4.62 1 3.4 5 1 160000 601 1358 2 406 

'635  Klrkostvarka,,don  till, 4.97 3.22 1 4.2 3 1 750000 496 834 2 1867 

'91  R,nlalienkadan ,likl,lkukaySaaU  268 3.33 1 S 5 2.6 20000 210 872 3 05 

680  S,inlan,likulkakaylava  1.91 2.05 1 5 5 1 10000 114 392 3 5U 

7  KoASansill,  II 1.72 1.71 2.5 4.2 5 1 30000 90 268 3 1211 

08  Ptn,l,n ,llkulkakayla.a  2,11 2.19 1 5 5 1.8 20000 139 448 3 114 

'120  000l,koEkot nillH  378 3,68 1.6 5 5 2.6 30000 348 1010 3 126 

130  L,pass,hnon tIlt,  2.06 2.49 3 3.4 1 26 30600 132 545 3 139 

'9 	 rio,Iso,oIl  ,151050511l9 2.10 2,18 1 3.4 5 1 8 40000 137 443 3 210 

145 0604800  Silla  II 1.70 2.13 1.5 5 5 1.8 50000 88 424 3 233 

127  Ls,koskon ollI,  3.1l 4.00 3 5 3 2.6 40080 264 7124 3 199 

609  Naaoa48oaon ylikalkasill,  2.22 3.29 2.5 4.2 5 3.4 60000 152 858 3 275 

'97  Sa,koalt000 s,lla  2,33 2.82 1 5 5 2.6 70000 166 684 3 360 

131 (.50180  ntloyssillt  246 2.40 1 5 5 5.8 80000 103 525 3 377 

99  Koskenn,sltao  till, 500 5.00 4.5 2.6 1 4.2 100000 606 2006 3 483 

1  SaloOn  sille  Kyo,5000-L,ng,nkoskon  6441,01 2.13 3.17 4.5 3.4 5 1 100000 141 812 3 501 

'10  l<,n,olanlandon  3.03 3.75 1.5 2.8 I 3.4 l00000 254 1033 3 523 

12  Tehonlian noloyssllta  2.59 2.18 I 4,2 5 1.8 l00000 l99 442 3 521 

55  A000l4lOskOn 101II,-,OkOfl  5,10 342 3.11 1 5 5 18 110000 303 793 3 549 

133  S,lrnenkylOIl ylikolkosilta  2.37 2.53 1.5 4,2 5 1 130000 571 572 3 635 

48  Pytlla,n llllSOnkylafl SIlo  II 3.38 3.66 1.5 5 5 3.4 150000 297 996 3 749 

'60  0011tt  sill, 3.68 3.36 1 5 3 5 510000 335 884 3 2545  

IOS Lantn,lfl  silta  5.00 1.48 3 4.2 3 I 230000 556 180 2 565 

01  Kalinkiloon  tilt. 1.98 1.99 1 4.2 5 1.8 30000 122 372 3 152 

1633  Honk,lalpaloan lItleytSilla  4.67 1.21 1 4.2 5 2.8 130000 459 78 2 337 

'22 0191,1011  al,kolkok,ylyoy  1.79 1.97 1 5 5 1 50000 59 364 3 239 

22011810,00,00  k,nao,n nIlla  198 1.78 1 5 5 1.8 10000 122 292 3 69 

152  Toinik,lloo, rislayssilla  222 1.70 1 4.2 5 1 40000 152 262 3 218 

125  SoOtn,lo ,senlaan  lilla  1.85 1.83 1 5 5 1.8 20000 108 352 3 112 

11  Myflyaiao  nilla  1 61 1.80 2 4.2 5 1 10000 76 300 3 73 

'43  ll000lafl nIlla  II 2 10 1.77 1 5 5 I 8 140000 137 290 3 686 

116  Moukon ylIkolkoslIla  II 1 92 1.77 1 5 9 1,8 40000 102 288 3 212 

465  'Iohla,no,,en yllkulko'  a  roleysnilla  210 1.99 2 3.4 5 I 180000 137 372 3 923 

180  Onj,rVeflpurrrn  5110 401 2.33 2.5  ¶  I 1.8 10000 376 500 2 49 

7076  Mlakankonkon ollIa!  018 3.31 254 2 2.6 1 1 50000 289 576 2 153 

755  R,t,kadIrIr nnloynsllla  0.99 2.23 1.51 1 5 5 1 l20000 154 190 3 591 

2138  S54I,Snlar 	 lta  0 99 3.01 2.29 2 2.6 I 1.8 10000 255 482 3 58 

2679  Oslolalrden yliholkustlIa  098 1 62 2.08 1 5 5 1 120000 78 404 3 584 

550  R,oIk8I,n risloysnrlI,  098 207 1,74 1 5 9 I 190000 134 278 3 944 

5676  Tuunaansolnron  Ella 098 202 1.88 1 4.2 5 I 130000 127 324 3 671  

l30019rkolaoj000  sill,  TohdOSsIlI,ll  098 340 3.12 1.5 2.6 1 1 220000 300 796 3 1084 

719  M5llynroon ,likolkukaytaoa  097 209 1,43 1 5 5 1 20000 136 160 3 100 

599  S,oinronren y5kl,Ikotille  0 96 1 78 1.50 1.5 5 5 1 90000 95 108 3 430 

032  RoI,,,, risloytsllla  096 I 78 1.70 I 5 5 1 80000 97 261 3 394 

153  Pool,kan tIlt,  0 98 2 18 1.79 5 1.8 1 2.6 50000 148 298 3 241 

10120510180,0  flsloyssilla  0.96 234 3.88 1 2.6 1 1 120000 168 1080 3 58. 

194  Larkon yllka51anasllle  0.98 2 18 2.21 4.5 1 8 1 1 30000 148 454 3 144 

857  M51,nator, allkalkukayt,08  0.95 1.90 1,49 1 5 5 1 10000 113 184 3 71 

82 601110,1,0  SIll,  LI  0,95 1.88 1,25 2 4.2 5 2.6 20000 110 92 3 91 

066  Kayr,jootr nIIlO  0,95 1.74 2.016 1 4,2 5 2,6 240000 92 399 2 594 

2246  Sal010n  sill, 0,94 1 97 1 54 1 4.2 5 1.8 20000 121 204 3 124 

290  Koppatinojan sIlle  0,94 223 1,50 4 5 2.6 1 1 20000 154 186 2 81 

685  JOOt nilla  0.91 1 86 1 45 1 5 4.2 5 1 10000 100 170 3 31 

2150  H,okraSlnron  01.1,,,',,,  ylIlrolkooIllO  0,91 1.52 1.76 1.5 42 5 2.6 110000 65 286 3 54' 

763  Horuknolanllantisloyssillo  0.91 227 233 I 3.4 5 1 280000 159 498 3 1411 

2431  PoIn45taIotefl SIll,  0.91 202 1,89 4 1.8 I 3.4 10000 121 334 3 51 

848  T,nU,0r,nleylnIlla  0.90 1.62 1.63 1 5 5 1.8 90000 78 236 3 441 

2415  U,lrnyn nilla  090 500 1.17 1.5 1 1 3.4 30500 706 62 2 111 

2714  Tupporalan alIlIulkok,yt4oa  089 1.90 1,43 1 5 5 1 30000 112 162 3 131 

723  Viiponnllon,isloyssllla  5 88 1 62 1.74 1 5 5 34 250000 77 277 3 1254 

717  Sin,nlarnslaynsilt,  0 88 2.71 2.51 1.5 34 1 1 350000 214 568 3 1161 

2354  Enonl,oskon EIla  0 08 226 2.55 2 2.6 1 I 40000 156 583 3 201 

708  SIII4k1I,nj000 sIll,  0.87 1.62 1.59 1 5 5 1.8 90000 78 220 3 425 

718  Ptkkalan  0515055111, 0 87 I 55 1 66 1 5 5 1.8 90005 69 248 3 44' 

411  Kon,,,  yliholkuolla  084 1.43 1,51 1.5 5 5 1.8 60000 54 192 3 314 

90  SuuIafl1non0j,tI nIt,  0.82 1 36 1.53 2 4.2 5 1.8 10000 45 198 3 61 

257  Villikkala,,  till, 0,81 '.97 1.96 5 1 1 1 8 20000 121 360 3 71' 

665 5,,,,o  olla  0.81 248 2,21 1.5 2.8 1 4.2 200000 185 452 3 981 

1743  Hoorrran s,lla  II 076 164 1.53 1 5 5 1.6 140000 812 200 3 681 

847  Tanttarin yhkolkiosillo  0 76 2 37 288 1 5 5 1 1050000 ¶71 706 1 2091 

2178  iipnl,n  silta  0.70 2 34 2.01 2 2.6 1 1 10000 168 377 2 31 

2401  Slahkolaoloan  sill, 0.69 2.79 1.39 4 1 1 1.8 20000 224 146 2 6' 

2207  Vjsol,hden nryIlyoon  Silta  0.67 1 71 1.34 1 5 5 I 30000 89 128 3 12! 

730  Malkian  1451000  lIsleyssIlle  0.63 1 33 1.58 1.5 5 5 1 120000 45 216 3 594 

403  Mar5noao  olla LI  0.63 2.42 1.93 I 3,4 I 1 20000 178 350 3 8' 

2804 68,1101,1  kanaver,  lilla  0.60 3.93 7.12 2.5 1 1 1 20000 366 46 2 4 

825  N0000ltoo,ao alikalllukaylyua  0.56 2.00 1.87 1 34 5 I 10000 125 252 3 4 

2249  KonIusonlootl silla  0.56 546 1.52 1,5 4.2 5 1.8 40000 57 194 3 21 

2081  Na,m,,njoa,,  5,101 0.56 1.78 1.87 4 1.8 1 1.8 20000 97 252 2 7 

2262  Kohisooaopofl  9,6, 0.55 2.79 1.25 2.5 2.6 1 1 20000 224 92 2 K! 

858  Oj,tail,n ,likolkul,aylSnS  I 0.54 1.46 1.46 1 5 5 1 20000 58 172 3 8. 

83  LaVit,  Sill, 0.53 151 1.26 2 42 5 1 20000 71 98 3 9' 

981  Silikkalan yl,kolkusilla  0.53 1 42 1.58 1 S 5 1 70000 53 218 3 37'  

------------------------------- 
-  TIO  370  -- 
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