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TI IVISTE LMÄ 

Pudotuspainolaitteella  mitataan  tienpinnan taipuma  dynaamisen kuormituk-
sen alaisena.  Mitatusta taipumasta  lasketaan erilaisia  tunnuslukuja  (kevät- 
kantavuus  kantavuusaste, taipumaerotus)  kuvaamaan tien rakenteellista 
kuntoa. Nykyisiä  pudotuspainolaitteen mittaustiedoista laskettavia tunnuslu-
kuja  ei kuitenkaan pidetä luotettavina, mistä syystä  taipumatietojen  käyttö  on 

 vähäistä. Korvaavaa  tunnuslukua  ei kuitenkaan ole saatu kehitettyä. Tiever-
kon  mittausohjelmaa  tullaan jatkossa supistamaan huomattavasti. Tämä luo 
tarpeen  kantavuustunnusluvun  kehittämiselle, joka perustuu muihin  lähtötie-
toihin  kuin  PPL  -mittauksiin  (PTM, APVM). 

• 	 Tavoitteena oli kehittää periaatteet  kantavuustunnusluvulle  (KT),  joka perus- 
tuu  PTM  ja APVM lähtötietoihin ja  kuvaa tien nykyhetken rakenteellista kun

-totilaa  suhteessa tien  lähtökuntotilaan.  Analyyttiseen teoriaan perustuen  tut-
kimushypoteesina  oli, että  taipumat kuormitetulla  alueella  (ajourassa)  ovat 
suurempia kuin  kuormittamattomalla  alueella  (ajourien  välissä).  

Havaintotieverkolta  valittiin  55 kpl 500  metrin pituisia  kantavuustunnusluku
-kohteita, joissa suoritettiin  PPL-mittaukset  25  metrin välein kandesta eri lin-

jasta tien  poikkisuunnassa  (oikeasta  ajourasta  ja ajourien  välistä). Lisäksi  36 
 kohteessa suoritettiin  vauriomittaukset APVM -laitteella. Tiedot yhdistettiin 
 kuntorekisteriaineiston  kanssa. Tehtyjen  tarkastelujen  perusteella voidaan 

todeta, että  tutkimushypoteesin  mukaista ilmiötä ei tässä tutkimuksessa  ke-
rätyllä  aineistolla pystytä havaitsemaan, ts.  taipumat ajourassa  eivät ole suu-
rempia kuin  ajourien  välissä. Korrelaatiota muiden  kuntomuuttujien  ja taipu-
masuhteen  välille ei myöskään ole havaittavissa.  Kantavuustunnusluvun 
laskentaperiaatteita  ei saatu  määritettyä.  

Koska tämän tutkimuksen  ja Tiehallinnon  viimeksi kuluneen noin kymmenen 
vuoden aikana  teettämien  selvitysten perusteella selkeää yhteyttä  PPL:lla 

• mitattujen taipurnien  ja  muiden  kuntomuuttujien  välillä ei ole,  verkkotason 
taipumamittauksista  voitaisiin luopua kokonaan  ja hanketasolla  mittauksia 
voitaisiin tehdä nykyistä enemmän  kohdistaen  mittaukset  esim. APVM-  ja 
PTM-mittauksilla  havaittuihin  ongelmakohtiin. 



Utveckling av  bärighetsindex -  Testning av  deflektionsförhållande -hypotesen: (Kanta
-vuustunnusluvun  kehittäminen  - Taipumasuhde-hypoteesin testaus)  Helsingfors  2007 

 Vägförvaltningen. Vägförvaltningens utredningar  6/2007, 31 s +  bilagor  8 s ISSN 1459-1553 
ISBN 978-951-803-829-3, TIEH 3201032-v.  

SAMMANFATTNING 

Med  en fallviktsmätare  mäts vägytans deflektion  under  dynamisk belastning. 
Med hjälp av  den  mätta deflektionen räknas olika parametrar ut (vårbärighet, 
deflektionsgrad, deflektionsskillnad) som  sedan  beskriver vägkonstruktio-
nens tillstånd.  De  parametrar som  man nu  räknar ut med fallviktsmätaren 
anses inte vara pålitliga, därav används inte deflektionsinformationen  så 

 ofta.  En  motsvarande  parameter  har  dock  inte ännu utvecklats. Vägnätets 
mätningsprogram kommer att inskränkas ordentligt i framtiden. Detta skapar 
ett behov av att utveckla bärighetsindexet, som bör vara baserad  på  annan 

 information än fallviktsmätaren (Laser RST,  Automatisk sprickmätning). 

Mlsättningen  var att utveckla principer för bärighetsindexet som grundar sig 
 på  grundinformation från  Laser RST  och automatisk sprickmätning och be-

skriver  den  nuvarande vägkonstruktionens tillstånd i förhållandet  till  vägens 
initialtillstånd. Undersökningshypotesen, som grundar sig  på  analytisk teori, 
var att deflektionerna  på  ett belastat område (hjulspår) var större  än på  ett 
obelastat område (mellan hjulspåren).  

På observationsvägnätet  valdes  55  st  500-meter  långa sträckor för  bang-
hetsindexkontroll  där det utfördes fallviktsmätning med  25 meters  mellanrum 

 på  två ställen i vagens tvärsektion (höger hjulspår och mellan hjuispåren). 
Dessutom utfördes skadematningar med  en  automatisk sprickmätningsap-
parat  på 36  av  55  sträckor. Informationen sammanfördes  sedan  med infor-
mationen från vägnätstillståndsregistret.  På basis  av genomförda undersök-
ningar kan konstateras att företeelser som stöder undersökningshypotesen 
inte kunde stärkas med denna  data, d.v.s. deflektionen  i hjulspåren var inte 
större  än  mellan hjulspåren. Någon korrelation mellan andra bärighetsvari

-abler  och deflektionsförhållandet fanns inte heller. Bärighetsindexets beräk-
ningspninciper gick således inte att bestämma. 

Eftersom det enligt denna undersökning och Vägförvaltningens undersök-
ningar från  ca 10 år  tillbaka inte finns något klart samband mellan deflektio-
ner med fallviktsmätare och övriga tillståndsparametrar, skulle  man  kunna 
slopa vägnätets fallviktsmätningar helt och hållet och  man  kunde istället göra 
mätningar  på  projektnivå i desto större utsträckning. Dessa mätningar kunde 
riktas  på  problemställen som hittats med automatisk sprickmätning och  La-
ser RST. 

S 

S  



The development of bearing capacity index  -  testing the deflection ratio hypothesis: 
(Kantavuustunnusluvun  kehittäminen  - Taipumasuhde-hypoteesin testaus)  Helsinki 
2007. Finnish Road Administration. Finnra reports 6/2007, 31 p. + app. 8 p. ISSN 1459-1 553, 
ISBN 978-951-803-829-3, TIEH 3201032-v. 

SUMMARY 

Road surface deflection under dynamic loading is measured using the falling 
weight  deflectometer  (FWD). Various indices (spring bearing capacity, bear-
ing capacity ratio, deflection differences) are calculated from the measured 
deflections to depict the road structural condition. However, the current indi-
ces are not considered reliable, therefore the use of deflection data in road 
maintenance management is scarce. Replacement for the current indices 
have neither been found. The measurement programs are being cut down, 
which creates a need for developing a new bearing capacity index based on 
other condition data than the FWD,  e.g.  surface profile and surface defects. 

The objective was to develop the calculation principles for a bearing capacity 
index based on measurements done using the road surface monitoring 

 (RSM)  vehicle and automated road surface distress survey. Such index 
would relate the current structural condition of the road to the initial condi-
tion. Based on the analytical theory, a research hypothesis was formulated 
that the deflections in the loaded area (wheel paths) are greater than in the 
unloaded area (between wheel paths). 

From a network of observation roads, 55 500-meter sections were selected 
for analysis. The FWD measurements were carried out along two longitudi-
nal lines, one in the outer wheel path and the other between wheel paths, 
using a 25 meter spacing between the measurement points,  ln  addition, 36 
of the sections were measured using the automated road surface distress 
survey. These data were combined with the data derived from the condition 
data bank. Based on the analysis of these data, the phenomena relating to 
the selected research hypothesis could not be observed,  i.e.  deflections in 
the outer wheel path are not greater than between the wheel paths. Neither 
could a correlation be found between other condition indicators and the ratio 
of deflections ratio in outer wheel path and between the wheel paths. Thus 
the calculation principles for a bearing capacity index could not be devel-
oped. 

Based on this and previous studies done for the Finnish Road Administration 
during the last ten years, no clear correlation between surface deflections 
measured using the FWD and other condition indicators exists. Therefore, 
FWD measurements at network level could be altogether stopped, and the 
resources allocated for more detailed measurements at the project level, fo-
cusing on problematic sections found using  e.g.  the  RSM  vehicle and the 
automated road surface distress survey.  



ESIPUHE  

Pudotuspainolaitteella mitatuista taipumista laskettavilla tunnusluvuilla  pyri-
tään kuvaamaan tien rakenteellista kuntoa.  Taipumatietojen  käyttö  on  kui-
tenkin vähäistä, koska ne kuvaavat huonosti tien rakenteellista kuntoa  ja 

 ovat ristiriidassa muilla  kuntomuuttujilla  havaitun  kuntokehityksen  kanssa. 
Tieverkon  mittausohjelmaa  tullaan jatkossa supistamaan huomattavasti mi-
kä luo tarpeen kehittää  kantavuustunnusluku,  joka perustuu muihin  lähtötie-
toihin  kuin  PPL  -mittauksiin  (PTM, APVM).  

Tämä raportti  on  väyläomaisuuden  hallinnan  (VOH)  -tutkimusohjelman  pro- 
jektin  1.13  Kantavuustunnusluvun  kehittäminen loppuraportti. Työssä tutkit- 
tiin hypoteesi, että tien rakenteellista kuntoa voisi kuvata  kuormittamattoman 

•  ja  kuormitetun tierakenteen taipumaeroja kuvaavalla suhdeluvulla,  jolla olisi 
lisäksi  riippuvuussuhde  tien muihin  kuntomuuttujiin  ja  näin voitaisiin kuvata 
tien rakenteellista kuntoa. 

Selvitys  on  tehty  Tiehallinnon Väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjelman 
 (VOH) osaselvityksenä. Projektiryhmään  kuuluvat: 

Tuomas Toivonen 	Tiehallinto  I  Asiantuntijapalvelut,  puheenjohtaja 
Mikko  Inkala 	 Tiehallinto  I  Asiantuntijapalvelut  
Pekka Toiviainen 	Tiehallinto  I  Oulun  tiepiiri  
Arvo Lähde 	 Tiehallinto  I  Vaasan  tiepiiri  

Raportin  on  laatinut Pöyry  Infra  Oy, jossa työstä ovat vastanneet Harri  Spoof 
 ja  Antti  Ruotoistenmäki.  

Helsinki,  lokakuu  2006 

S  
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Kantavuustunnusluvun  kehittäminen 	 il  
JOHDANTO  JA  TAVOITTEET  

I  JOHDANTO  JA  TAVOITTEET  

Pudotuspainolaitteella  mitataan tienpinnan taipuma dynaamisen kuormituk-
sen alaisena. Mitatusta taipumasta lasketaan erilaisia tunnuslukuja (kevät- 
kantavuus, kantavuusaste, taipumaerotus) kuvaamaan tien rakenteellista 
kuntoa. Nykyisiä pudotuspainolaitteen mittaustiedoista laskettavia tunnuslu-
kuja ei kuitenkaan pidetä luotettavina useasta syystä: Kantavuusasteen jat-
kuva parantuminen  on  ristiriidassa tiestön yleisen kuntokehityksen kanssa 
(Tiehallinto  2006a).  Kantavuusaste  ei myöskään sovellu tieverkon rakenteel-
listen kuntopuutteiden arviointiin. Päällystysohjelman kohteiden valinnassa 
taipumatieto  on  liian harvaan mitattua eikä kuvaa tien rakenteellista kuntoa 
riittävän hyvin. Näistä syistä taipumatietojen käyttö  on  vähäistä. Korvaavaa 
tunnuslukua ei kuitenkaan ole saatu kehitettyä 

Suomessa tieverkon rakenteellista kuntoa  on  seurattu  1 990-luvun alusta läh-
tien pudotuspainomittauksin kattavan mittausohjelman avulla. Tämä politiik-
ka  on  kuitenkin muuttumassa  ja  tieverkon mittausohjelmaa tullaan jatkossa 
supistamaan huomattavasti. Tämä luo tarpeen kantavuustunnusluvun kehit-
tämiselle, joka perustuu muihin lähtötietoihin kuin PPL-mittauksiin. Muita tien 
kuntoa kuvaavia tietoja ovat tien pituus-  ja  poikkisuuntainen  epätasaisuus, 
jotka mitataan palvelutasomittaus (PTM) -autolla, sekä päällysteen vauriot, 
jotka automaattisessa päällystevaurioiden mittauksessa (APVM) tulkitaan 
tien pinnasta otetusta valokuvasta. 

Tässä raportissa kuvatun työn tavoitteena oli kehittää periaatteet kantavuus-
tunnusluvulle  (KT),  joka perustuu PTM  ja  APVM lähtötietoihin  ja  kuvaa tien 
nykyhetken  ra  kenteellista kuntotilaa  suhteessa tien lähtökuntotilaan.  Kanta

-vuustunnuslukua  voidaan hyödyntää tieverkon rakenteellisen kunnon ku-
vaamisessa  ja  tienpidon analyyseissä.  Myöhemmin kantavuustunnuslukua 
voidaan kehittää hyödynnettäväksi rakenteenparantamiskohteiden valinnas-
sa.  

S Päällysteen väsymisteoriaan  perustuva hypoteesi kuvataan luvussa  3.  Tutki-
muksessa käytettyä aineistoa  ja sen  valintaprosessia  kuvataan luvussa  4. 

 Työn tulokset esitetään luvussa  5  ja  niiden perusteella annettavat johtopää-
tökset luvussa  6.  Ensin  luvussa  2  luodaan kuitenkin katsaus tien rakenteelli-
sen kunnon kuvaamisen nykytilaan. 
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2  NYKYTILA 

Tässä luvussa  referoidaan  lyhyesti seuraavia rakenteellisen kunnon määrit-
tämisen problematiikkaan liittyviä  Tiehallinrion teettämiä  selvityksiä viimeksi 
kuluneen noin kymmenen vuoden ajalta erityisesti tämän työn tavoitteiden 
näkökulmasta:  

• Väyläomaisuuden  hallinnan (VOH)  tutkimusohjelmassa toteutettiin 
vuonna  2005  kaksi rakenteellisen kunnon määrittämiseen liittyvää 
hanketta:  

o  Laskennallisen  kevätkantavuuskertoimen  kehittäminen  (Tie- 
hallinto  2006b);  sekä  

o  Rakenteellisen kunnon arviointi  (Lämsä &  Belt 2005a). 
• Vähäliikenteisten  teiden taloudellinen ylläpito  (S14)  tutkimusohjel-

massa toteutettiin projekti  Heikkokuntoisen  päällystetyn alemman  tie-
verkon ylläpito, jonka tulokset  on  esitetty  loppuraportissa (Lämsä & 

 Belt 2005b)  sekä yksityiskohtaisemmin  lähteissä Lämsä  (2005)  sekä 
 Belt & Lämsä (2005). 

•  Oulun  tiepiiri  teeth  vuonna  2003  selvityksen tiepiirin  päällystettyjen 
 teiden rakenteellisesta kunnosta  (Tiehallinto  2003). 

•  Rakenteen  parantamistarvetta  on  arvioitu  mm. 
o  Taloudellisuuden perusteella (Meriläinen  2001);  ja  
o  Rajahyötyanalyysillä  (Pertti  Virtalan  tuottama aineisto).  

•  Lisäksi asiaa selvitettiin  1990-luvun lopulla  Tien  rakenteellinen kunto 
-projektissa  (esim.  Spoof et al. 2000, Ruotoistenmäki & Spoof 1997).  

Laskennallisen  kevätkantavuuskertoimen  kehittäminen  (VOH)  

Selvityksessä  (Tiehallinto  2006b)  laadittiin laskennallinen malli  kevätkanta-
vuuden määrittämiseksi  tien rakenteellisten ominaisuuksien  ja  kesällä mitat

-tujen kuntotietojen (PTM, PPL)  perusteella. Aineisto  valikoitiin kuntorekiste-
ristä kuntomittausten mittauskierrolle  ja toteutetuille toimenpiteille  asetettujen 

 valintaehtojen  perusteella.  Valituiksi  tulleilla  103,4  km:llä  (1034 kpl 100-
metrisiä)  erityyppisiä teitä tehtiin  PTM, PVI  ja PPL-mittaukset keväällä sekä 

 PTM-  ja PPL-mittaukset kesällä. Havainnoista noin  30 %  oli  AB-teitä,  60 % 
PAB-teitä  ja  10 % SOP-teitä. Työn tuloksena eri  päällystetyypeille  laadittiin 
mallit muotoa  

D0_t  kevät  = f(Lharjanne, KKKL,  Bd, Sd, D0_t  kesä,  päällysteen  ikä), 	(1)  

missä  
D0_t  kevät  PPL:lla  keväällä mitattava  taipuma kuormituslevyn  alla,  pm; 
Aharjanne  Harjanteen  kasvunopeus, mm/v; 
KKKL 	Kuormituskertaluku; 
BCI 	Taipumaerotus D900_T - D1200_T,  pm; 
SCI 	Taipumaerotus D0_T - D300_T, pm; 
D0_t  kesä 	PPL:lla  keväällä mitattava  taipuma kuormituslevyn  alla,  pm;  ja 
päällysteen  ikä vuosina.  

Mallin  selittävät tekijät  ja mallin  kertoimet vaihtelevat  päällystetyypistä  riip- 
puen. Mallilla lasketaan keväällä mitattava  taipuma,  jonka ajatellaan kuvaa- 
van  rakenteen kestävyyden kannalta kriittisiä olosuhteita. Keväällä mitattu  

. 

.  
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taipuma  ei kuitenkaan sinällään kuvaa tien rakenteellisen kunnon muutosta. 
Kun rakenne vaurioituu, myös (keväällä) mitattu taipuma muuttuu  ja  tällä 
muutoksella voitaisiin mandollisesti kuvata tien rakenteellisen kunnon muu-
tosta. 

Rakenteellisen kunnon arviointi (VOH) 

Lämsä &  Belt (2005a)  pyrkivät ideoimaan PTM-  ja APVM-mittauksiin perus-
tuvaa rakenteellista kuntoindeksiä. Koska työtä tehtäessä APVM-mittauksia 
ei ollut aloitettu, kyseessä  on kuntorekisteriaineiston luokitteluun  perustuva 
alustava tarkastelu. Tasaisuudelle (IRI), urasyvyydelle, harjanteen keskiar-
voIle  ja vauriosummalle määritetään indeksiarvo  kaavan  (2)  mukaan: 

.  

indeksiarvo =  tunnusluvun kehittymisnopeus 
kuntotavoitteen mukainen nopeusraja  

(2)  

S  

Kunkin tunnusluvun kehittymisnopeus puolestaan lasketaan kaavalla  (3) 
 olettaen kullekin tunnusluvulle päällystetyypistä riippuva alkuarvo. 

tunnusluvun kehittymisnopeus = tunnusluvulle  mitattu arvo - alkuarvo 
ikä viimeisimm ästä toimenpiteestä 

(3) 

Kuntotavoitteen  mukainen nopeusraja lasketaan kaavalla  (4): 

kuntotavoitteen  mukainen nopeusraja = tunnusluvu  n kuntotavoiteraja 
15  vuotta  

(4) 

Lämsä &  Belt (2005a)  erottavat kaavalla  (2)  lasketun indeksiarvon mukaan 
nopeasti vaurioituvat tiet, joilla indeksiarvo >  1.  Näiden  100-metristen osuus 

 on  suurimmillaan hieman yli  10 %  koko  aineistosta. Kuntomuuttujien kasvu-
nopeuksien  ja päällysteen  iän välisistä kuvaajista  on  pääteltävissä, että 
aluksi tasaisuuden  ja vaurloiden kasvunopeus  on  suuri, mutta tasaantuu tä-
män jälkeen. Sama ilmiö todetaan kuntomuuttujien kehittymisnopeuksien 
liikennemääräluokittaisen jakaumatarkastelun perusteella. Tämä  on  havaittu 
PMSPron nykyisiä malleja laadittaessa  ja  tästä syystä niillä tarkastellaan 
rappeutumisen lineaarista osaa (Tiehallinto  2005a). 

Lämsän & Beltin  (2005a)  mukaan kuntomuuttujista tasaisuuden (lRl)  ja  har-
janteen kasvunopeudella sekä vauriosummalla näyttäisi olevan jonkinlainen 
yhteys kantavuuden kanssa. Yhteys  on  kuitenkin  varsin  heikko, vaikkakin 
tilastollisesti merkitsevä.  On  kuitenkin todettava, että suurilla aineistolla, ku-
ten kyseisessäkin tutkimuksessa, testit yleensä tuottavat tilastollisesti mer-
kitseviä eroja keskiarvoille  ja  antavat näille kapean luottamusvälin, vaikka 
yksittäisten havaintojen vaihteluvälit ovatkin suuria. 

Lämsä &  Belt (2005a)  toteavat edelleen, että tien iän määrittämistä  hanka- 
laittaa toimenpiteiden kirjauksen epäluotettavuus  ja  että tien pituussuunnas

-sa  harvakseltaan tehdyt PPL-mittaukset soveltuvat verkkotason jakaumatar-
kasteluun, mLltta kohteiden valintaan tarvitaan tiheämmin tehtäviä mittauk-
sia. 
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Vähäliikenteisten  teiden taloudellinen ylläpito  (S 14)  

Projektin Heikkoku ntoisen  päällystetyn alemman tieverkon ylläpito tulokset 
 on  esitetty loppuraportissa (Lämsä &  Belt 2005b)  sekä yksityiskohtaisemmin 

lähteissä Lämsä  (2005)  sekä  Belt & Lämsä (2005).  Työssä laaditussa kun-
nostustoimenpiteen valintamenettelyssä tarkastellaan kuntomuuttujien  (I RI, 
10 m RI,  harjanne, VSt, yksittäiset heitot)  ja  nopean vaurioitumisen syitä. 

Kuntomuuttujista  10 m IRl on  nimensä mukaisesti laskettu  10  metrin  tulos-
tusvälille,  jolloin yksittäiset epätasaisuudet näkyvät tRI-arvossa paremmin 
kuin  100  metrin tulostusvälillä. Muuttujalla VSt puolestaan tarkoitetaan tien-
käyttäjien kokemaa vauriosummaa, joka  on  muutettu vauriosumma  (VS) - 
muuttujasta  muokkaamalla eri vauriotyyppien painokertoimia. Esimerkiksi 
erilaiset tien käyttäjän mukavuuteen vaikuttavat halkeamat  ja  reiät saavat 
suuremmat painokertoimet kuin tavallisessa VS:ssa. Vastaavasti vauriotyy-
peille, joita tien käyttäjä ei juurikaan  tunne ajomukavuudessa,  on  annettu pe-
rinteistä VS:aa pienempi painokerroin  tai  ne  on  jätetty kokonaan pois VSt - 
muuttujasta. Menetelmällä pyritään siis valitsemaan kunnostustoimenpide 
pintaku ntomuuttujien perusteella, ei luomaan yhteyttä pintakuntomuuttujien 

 ja taipumien  välille. 

Päällystettyien  teiden rakenteellinen kunto Oulun tiepiirissä 

Oulun tiepiirin teettämän selvityksen (Tiehallinto  2003)  tarkoituksena oli tar-
kastella tiepiirin päällystettyjen teiden rakenteellisen kunnon nykytilaa sekä 
selvittää tarkastelun perusteella tiestön rakenteellisia parantamistarpeita se-
kä parantamiskohteiden kiireellisyysjärjestystä. Selvitys kattaa kaikki Oulun 
tiepiirin päällystetyt  (AB, PAB, SOP)  yleiset tiet yhteispituudeltaan noin  8300 
km päällystettyä  tiestöä. Tarkastelu tehtiin sekä hankejaolla että yhteysväli-
jaolla. Hankejako tehtiin toimenpidehistorian perusteella, kun taas yhteysvä-
lijako liikennemäärän perusteella. 

Aineistona  käytettiin  tie-  ja kuntotietorekisteriä, erikoisrakenne- ja rumpure-
kisteriä  sekä paikkatietoja. Rakenteellisen kuntoluokituksen menetelmänä 
käytettiin päätöksentekomatriisia, jossa kukin jakso luokiteltiin  mm.  kunto- 
muuttujien  ja  niiden kehittymisnopeuden sekä päällysteen iän perusteella 
yhteen kolmesta luokasta (hyvä, tyydyttävä, huono). Luokka tyydyttävä mää-
riteltiin siten, että jakso siirtyy  5  vuoden TTS-jakson aikana luokkaan huono. 
Erikoisrakenteet (teräsverkko  tai bitumi- tai kuonastabilointi)  parantavat luo- 
kitusta yhdellä luokalla. 

Lopuksi kohteet priorisoitiin  100-metrisaineiston  sekä hanke-ja yhteysvälita
-son  tarkastelun perusteella kiireellisyysjärjestykseen (sekä luokkien sisällä 

että niistä riippumatta). Kustannustietojen avulla arvioitiin rakenteen paran-
tamisen rahoitustarvetta. Tarkastelun perusteella rakenteellisesti huonokun-
toisia tiejaksoja  on  noin  8 %  (noin  650 km)  piirin päällystetystä tieverkosta. 
Kohteiden määrä  ja  sijainti vastaa melko hyvin tiepiirin henkilöiden käsitystä 
verkon rakenteellisen kunnon tilasta. 

Taloudelliset yms. tarkastelut 

.  

[I  

Rakenteen parantamistarvetta  on  arvioitu  mm.  taloudellisuuden perusteella 
(Meriläinen  2001)  ja rajahyötyanalyysillä.  Jälkimmäisestä ei ole olemassa 
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varsinaista raporttia, vaan Pertti  Virtalan  laatimia  PowerPoint  -esityksiä ana-
lyysin tuloksista. 

Meriläisen  (2001)  diplomityössä  tutkittiin tien rakenteen parantamisen  ja 
 päällystämisen  välistä taloudellista  rajapintaa  käyttäen kahta  laskentamene-

telmää,  yhteiskuntataloudellista näkökulmaa  ja  tienpitäjän  kustannusten nä-
kökulmaa. Aineisto kattaa  kestopäällysteiset  ja  liikennemäärältään  välillä 

 1500-6000  ajoneuvoa/vrk.  olevat tiet. 

Yhteiskuntataloudellisten, pitkän aikavälin  (30  vuotta)  elinkaarilaskelmien 
 perusteella rakenteen parantamisen  kannattavuusrajaksi  saatiin melko kor-

kea  vauriosumma  140  m2/lOOm.  Tähän  on  syynä  mm. se,  että toimenpide- 
kustannuksiin verrattuna  hallitsevammassa  asemassa olevat  ajokustannuk

-set  saadaan  päällystämällä  pidettyä pieninä. Rajaan vaikuttavat myös käy- 
.  tettävä laskentakorko  ja  rakenteen parantamisen  investointikustannus.  Ny-

kyisillä kustannus-  ym. lähtötiedoilla vauriosummaraja  asettuisi luultavasti 
alemmaksi.  

Tienpitäjän  kustannusten näkökulmasta määritettiin rakenteen  parantamis-
toimenpiteelle  ja  vaihtoehtoiselle  päällystystoimenpiteelle  toimenpiteen jäl-
keisestä  vaurionopeudesta  riippuva  kestoikä.  Rakenteen parantaminen  on 

 kannattavampaa,  kun  päällystystoimenpiteen kestoiän  avulla laskettava 
 vuosikustannus  on  suurempi kuin vastaava rakenteen parantamisen vuosi- 

kustannus.  Jälkeenjääneisyydeksi  määritettiin hieman  alle  2  % osaverkon 
kokonaispituudesta  sen  perusteella, ettei  päällystäminen  enää ole taloudelli-
sesti kannattavaa.  

Virtalan  laatima  rajahyötyanalyysi  perustuu  vaurionopeuteen, liikennemää-
rään  sekä rakenteen parantamisen  kestoikään  ja  rakenteen parantamisen  ja 

 uudelleenpäällystämisen hintasuhteeseen.  Tarkastelun tavoitteena oli mää-
rittää  lukuarvot  em,  Lämsän & Beltin  (2005b)  selvityksessä  laaditulle  kun

-nostustoimenpiteen valintamenettelylle.  Toisin sanoen tavoitteena oli määrit-
tää  vaurionopeuden  raja-arvo,  jota  suuremmilla  vaurionopeuksilla uudel- 

• leenpäällystäminen  ei riitä, vaan tarvitaan rakenteen parantaminen. Tarkas-
telun tuloksena saatiin  vaurionopeudelle  varsin  korkealta vaikuttava  raja- 
arvo  (6-15  m2/vuosi). Virtalan tarkastelujen  perusteella  taipuman  ja  VS:n 
kasvunopeuden  välillä  on  yhteys, jossa kuten muissakin vastaavissa  tarkas-
teluissa (esim.  edellä  Lämsä &  Belt 2005a) on  kuitenkin erittäin suuri  vaihte-
luväli.  

Tien  rakenteellinen kunto 

Julkaisussa  (Ruotoistenmäki &  Spoof 1997)  arvioitiin  taipumasuppiloindek-
sejä  analyyttiseen teoriaan perustuen  simuloidulla  aineistolla  ja  havaintotie

-aineistolla.  Sirnuloiduri  aineiston mukaan  päällysteen alapinnan  muodon-
muutosta selittävät parhaiten  kuormituslevyn  alla  tai  lähellä  kuormituslevyä 
mitatun taipuman  ja  muiden  taipumien  erotuksena  lasketut  indeksit. Pohja- 
maan muodonmuutosta selittävät parhaiten kaukana  kuormituslevystä  sijait-
sevien  taipumamittausantureiden  mukaan  lasketut taipumaerotukset.  Ne  tai

-pumasuppiloindeksit,  jotka  simuloidun  aineiston perusteella selittävät parhai-
ten  asfaltin  muodonmuutosta, selittävät parhaiten myös  AB-päällysteisessä 
havaintotieaineistossa  havaittua  vaurioitumista.  Ne  taipumasuppiloindeksit, 

 jotka  simuloidun  aineiston perusteella selittävät parhaiten  pohjamaan  muo-
donmuutosta, selittävät huonosti  AB-päällysteisessä havaintotieaineistossa 
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havaittua vaurioitumista, Lisäksi tehtiin ehdotus rakenteelliseksi tunnuslu-
vuksi, joka määritetään rakenteen jäljellä olevan kestoiän perusteella. 

Julkaisussa  (Spoof et al. 2000) on  esitetty nykyisin käytettävät taipumien 
lämpötilakorjausyhtälöt, vertailtu eri inventointitapoja, sekä laadittu mallit 
kuormituskestävyysvaurioitumisen alkamisajankohdan  ja  kehittymisen en-
nustamiselle. Ajourissa esiintyvän kuormituskestävyysvaurioitumisen aIka-
misajankohtaa selittää taipumaerotus SCI300 (= D0_t - D300_T)  ja  vuotui-
nen kuormituskertaluku. Vaurioitumisnopeutta ennustetaan havaitun vaurio- 
tason  ja päällysteen  iän perusteella ottaen huomioon ensimmäisten vaurioi-
den ilmestymiseen kulunut aika. Eri inventointitapojen (PVI  vs.  vaurioiden 
sivusijainnin erottelu) välille ei saatu muodostettua yhteyttä. Tänä vuonna 
käyttöön otetuissa APVM-mittauksissa vaurioiden sivusijainti erotellaan, jo-
ten kuormituskestävyyden mallintaminen  ja mallien  käyttäminen  on  periaat-
teessa mandollista raportissa esitetyllä tavalla. 

. 

Yhteenvetona edellä esitetyistä selvityksistä voidaan todeta, että niissä pyri-
tään joko 

•  Luokittelemaan  ja  arvioimaan tiestön rakenteellista kuntoa muiden 
mitattujen kuntotietojen kuin taipumatietojen sekä tiestön ominaisuus- 
ja rakennetietojen  perusteella,  tai 

•  Määrittämään jonkin  tai  joidenkin pintakuntomuuttujien  tai  niiden ke-
hittymisriopeuden  raja-arvo,  jota  suuremmilla arvoilla rakenteen pa-
rantaminen  on  kannattavaa päällystämiseen nähden,  tai 

•  Selittämään PPL:lla tiettynä aikana (keväällä) mitattua taipumaa 
muuna aikana (kesällä) tehdyillä PPL-mittauksilla  ja  muilla mitatuilla 
kuntomuuttujilla,  tai 

•  Selittämään PPL:lla mitattua taipumaa muilla mitatuilla kuntomuuttu-
jilla. 

. 
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Päällysteen vasymisteorian  mukaan päällysteen vaurioitumista selittää  sen 
 alapinnan  vaakasuora vetomuodonmuutos  (kuva  1).  Tierakenne  voi vaurioi-

tua myös muilla tavoilla (esim. pohjamaa  ja  rakennekerrokset vaurioituvat 
 ilmaston  tai  liikenteen  ja  ilmaston yhteisvaikutuksesta) (VTT  2000).  Liiken-

teen aiheuttamat päällysteen vauriot ilmenevät ajourissa, joita  raskas  liiken-
ne kuormittaa. Ilmastoperäiset vauriot puolestaan esiintyvät  koko  tien levey

-dellä.  

Päällysteen väsymisteorian  mukaisesti halkeilu alkaa päällysteen alapinnas - 
ta ja  vaurioiden ilmestyttyä päällysteen pintaan  se  ei enää toimi kuormituksia 

. jakavana  jäykkänä laattana. Tällöin liikennekuormituksen aiheuttamat jänni-
tykset  ja  muodonmuutokset tierakenteessa  ja  pohjamaassa  kasvavat  ja  tien 
rakenteellinen kunto heikkenee. Samoin pudotuspainolaitteella mitattava  tai- 
puma  kasvaa päällysteen ollessa vaurioitunut verrattuna ehjään päällystee

-seen. Tien  epätasaisuus alkaa kasvaa  jo  ennen halkeamien ilmestymistä 
päällysteen pintaan  ja  kasvaa edelleen vaurioitumisen edetessä, mikä  on 

 todettu koetiekoneella tehdyillä kuormituskokeilla (kts. esim. Jämsä & Ruo-
toistenmäki  1996, OECD 1991). 

(0,:'  
• 
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Kuva  1.  Pyörä kuorman aiheuttama päällysteen alapinnan vetomuodonmuutos (VTT 
 2000). 

Päällysteen  pinnassa esiintyvien halkeamien syntymekanismiin  on  väsymis
-teorian  lisäksi monesti esitetty myös toinen teoria. Tämä perustuu vaurioitu-

mismekanismiin, jossa halkeama ei etene päällysteen alapinnasta ylöspäin, 
vaan päinvastoin yläpinnasta alaspäin. Tätä mekanismia  on  huomattavasti 
vaikeampi selittää teoreettisesti, mutta siihen uskotaan silti laajasti varsinkin 
tierakenteider osalta, joissa  on  paksut sidotut kerrokset  ja  siten pienet muo-
donmuutokset päällysteen alapinnassa. 
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Hollannissa  on 1990-luvulla NL-SHRP  (CROW 2002) pilottihankkeen  yhtey-
dessä selvitetty  teorian  toimivuutta käytännössä  moottoriteillä suoritetuin pu-
dotuspainolaitemittauksin.  Tutkimuksessa suoritettiin mittauksia  ajourien 

 kohdalta  ja ajourien  välistä. Mittaustulosten tuottamia  tunnuslukuja  verrattiin 
keskenään  ja hypoteesina  oli, että mikäli  ajourassa  olevassa  päällysteessä 

 on  halkeamia, mutta  taipumat  eivät kuitenkaan ote suurempia kuin  taipumat 
ajourien  välissä, ovat halkeamat syntyneet  päällysteen  pinnassa eikä  tiessä 

 ole rakenteellisia ongelmia. Vastaavasti mikäli,  taipumat ajourissa  ovat suu-
rempia kuin  taipumat ajourien  välissä ovat halkeamat syntyneet  päällysteen 
alapinnassa  ja läpäisseet koko päältystekerroksen.  Tämä tilanne  indikoisi 

 myös tien rakenteellisia ongelmia. 

Hollannissa saadut tulokset olivat  oikeansuuntaisia,  vaikkakin monesti vai-
keasti todettavissa jäykkien  moottoritierakenteiden  ja  siitä  johtuvien  hyvin 

 pienien taipumien  takia. Hollantilaisten arvio oli, että  tierakenteissa  jossa 
 päällystettyjen  kerrosten paksuus ylittää noin  20 cm  ei halkeamia enää syn-

ny perinteisen  väsymisteorian  mukaisesti alhaalta ylöspäin, vaan päällys - 
teessä  esiintyvät halkeamat ovat ainoastaan  päällysteen ytimmässä  kerrok-
sessa. Tämä voitiin myös vahvistaa  otetuista poranäytteistä. 

Yllämainittujen  teorioiden pohjalta muodostui tälle tutkimukselle seuraava 
hypoteesi: 

Tutkimuksen hypoteesina  on,  että tien rakenteellista kuntoa 
voisi kuvata kuormittamattoman  ja  kuormitetun tierakenteen 
taipumaeroja kuvaavalla suhdeluvulla.  Tällä suhdeluvulla olisi 
lisäksi riippuvuussuhde tien muihin kuntomuuttujiin, joiden 
avulla tien rakenteellista kuntoa voisi kuvata. 

. 

. 
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 4.1 	Kohteiden valinta  
Väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjelmassa toteutettiin projekti•"  Havain-
totieverkon  suunnittelu"  (VOH  1.14),  jossa  tieverkolta  valittiin lähes  800  kap-
paletta  500  metrin  havaintotieverkkokohdetta. Havaintotieverkon  valinnassa 
hyödynnetään tilastollisen  koesu unnittelun  periaatteita  muodostamalla  koe

-suunnittelumatriisi. Koesuunnittelulla  varmistetaan, että valittavat kohteet ja-
kautuvat tasapainoisesti eri muuttujien kannalta  (esim.  tien ominaisuudet, 

 liikennerasitus  ja  ilmasto-olosuhteet).  

Koesuunnittelun  ensimmäinen vaihe oli  päämuuttujien  valinta. Jokaiselle 
 päämuuttujalle  määriteltiin lisäksi  tasoluokkien  raja-arvot  ja  lukumäärät. 

 Koesuun  n ittelLissa  päädyttiin kuuteen  päämuuttujaan,  jotka ovat:  

• ilmastoalue 
• liikennemäärä 
•  raskaan liikenteen osuus 

 • päällystetyyppi 
•  tien leveys  
• 	tien ikä. 

Kohteiden valinnassa tavoitteena oli kattaa mandollisimman hyvin normaalit 
tieverkko-olosuhteet  pyrkimättä  etsimään poikkeuksellisen  homogeen  isiä 
osuuksia. Aineistosta poistettiin kuitenkin kaikki  100  metriset,  joissa  rekiste-
rin  mukaan  on epäjatkuvuuskohta,  kuten esimerkiksi risteys, silta,  kaide,  jne. 
Tämän jälkeen  koesuunnittelumuuttujille  asetettiin seuraavat rajaukset  ja  kri-
teerit, joiden perusteella aineistoa karsittiin:  

• 	
• liikennemäärä  on  yli  6 000  ajoneuvoa vuorokaudessa, koska niitä 

päällystetään kulumisen takia  havaintotieverkon  tavoitteisiin nähden 
liian usein  (kyl <  6000) 

• päällystetyyppi  on  muu kuin  AB tai PAB 
•  tiellä  on  useampi kuin yksi  ajorata 
• kaistojen  lukumäärä  on  suurempi kuin kaksi  
•  ikä  >  20  vuotta, jolloin  kirjausvirheen  todennäköisyys  on  suuri 

 • tieosan  pituus  on  alle  2 000  metriä.  

Havaintotieverkon  osuudet pyrittiin mandollisuuksien mukaan valitsemaan 
 tieosan  alkupäästä siksi, jotta mittausten  kohdentamisen virhemandollisuus 

 olisi mandollisimman pieni.  Havaintotieosuutta  ei myöskään valittu läheltä 
 tieosan  alku-  tai loppupistettä,  koska tällä voi olla vaikutusta sekä rakenteel-

lisesti että liikenteen käyttäytymiseen  jakopisteen  ollessa liittymä. 

Tästä  havaintotieverkosta  valittiin tietyt  lisäkriteerit täyttäneistä  kohteista,  sa-
tunnaisotoksella  55  kappaletta  kantavuustunnuslukukohteita,  jotka  on  esitet-
ty liitteessä  1. Kantavuustunnuslukukohteiden  valinnan lisäkriteerit  olivat 
seuraavat:  
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• liikennemäärä,  kyl  <2000  (muuten kulurninen  on  liian nopeaa) 
• raskaan liikenteen osuus,  raskas kyl>  50  
•  tien leveys,  7—  metriä (jotta liikenne kulkisi ajourissa) 
•  tien ikä, >  10  vuotta (varmistetaan riittävä kuormitushistoria) 
• kohde oli  2006  PPL -mittausohjelmassa.  

Kohteen iän määrittärninen  on  erittäin vaikeata. Yleisperiaatteena  on  usein, 
että ikä määritellään edellisestä kirjatusta toimenpiteestä. Ongelmana ovat 
varsinkin sellaiset kohteet, joille  on  tehty kevyitä toimenpiteitä  tai vain  osit-
tain kyseistä  100  metristä koskevia toimenpiteitä, esimerkiksi paikkauksia. 
Lisäksi, varsinkin vanhemmissa kirjauskäytännöissä, saattaa olla epäjoh-
donmukaisuuksia  tai  puuttuvia tietoja. 

Tässä yhteydessä kohteen ikä (vuosissa) määriteltiin edellisestä kuntotieto-
rekisteriin kirjatusta toimenpiteestä. Toimenpiteitä ei kuitenkaan huomioitu 
ikämäärittelyssä, mikäli toirnenpiteen massamenekki oli  alle  60  kg/rn2 .  Ha

-vaintotieverkon ensisijaisiin  tavoitteisiin ei kuulu aineiston tuottaminen kulu-
misominaisuuksien selvittämiseen (tämä tieto saadaan verkkotason PTM-
mittauksista),  ja  siksi kohteen ikään vaikuttavat ainoastaan toimenpiteet, joil-
la  on  vaikutusta tien rakenteelliseen tilaan.  

4.2  PPL  -mittaukset  

Kantavuustunnuslukukohteilla  suoritettiin PPL-mittaukset normaalista mitta-
uskäytännöstä poikkeavalla proseduurilla. Niissä mittauspisteiden väli  on 

 pienempi  (25 m)  ja  mittaukset suoritetaan kandesta eri linjasta tien poikki- 
suunnassa (oikeasta ajourasta  ja  ajourien  välistä). Kantavuustunnuslukukoh-
teiden PPL -mittausproseduuri  on  esitetty  alla ja  mittauspisteet  kuvassa  2.  

Kantavuustunnuslukukohteiden PPL  -mittaukset suoritettiin pääsääntöisesti 
"Yleisten teiden kantavuusmittaussopimusta  (2006-2007)"  ja  normaalia  mit

-tausohjetta  noudattaen. Poikkeuksena kantavuustunnuslukukohteiden mitta-
uksissa oli mittauspisteiden sijainti  ja  niiden välinen etäisyys. 

Mittaukset tehtiin tierekisterisuuntaan yksi olevalta kaistalta samasta koh-
dasta poikkileikkausta sekä ajourista (liikenteellä kuormitettu alue) että 
ajourien välistä (kuormittamaton alue). Kohteen alkupiste merkittiin metalli-
putkella näkyvästi maastoon, kuitenkin siten, että  se  ei häiritse luiskan hoitoa 
(vesakon niittämistä, jne.) Ensimmäinen mittaus tehtiin oikeasta ajourasta 
kohteen alkupisteestä  ja  seuraavat siitä aina  25  metrin välein. Kun kohteen 
kaikki mittaukset oikeassa ajourassa oli tehty, suoritettiin uudet mittaukset 
ajourien välistä, samoin tierekisterisuuntaan yksi. Ajourien välissä olevat  mit

-tauskohta  valittiin tasan samalta metrilukemalla vastaavan oikean ajouramit-
tauksen kanssa. 

Kantavuustunnuslukukohteiden  pituus  on 500  metriä, joten molemmissa  mit
-tauslinjoissa  suoritettiin  21  mittausta, eli yhteensä  42  mittauspistettä  kussa-

kin kohteessa. 
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Kuva  2. Kantavuustunnuslukukohteiden PPL-mittauspisteet. 

. 

	 4.3 APVM -mittaukset  ja  muut  lähtötiedot 

Pudotuspainomittausten  lisäksi kohteista suoritettiin projektia varten vau-
riomittauksia APVM-laitteella (automaattinen päällystevauriomittaus). APVM-
mittauksia suoritettiin aikataulusyistä ainoastaan  36  kohteelta.  Osa  kohteista 

 (17  kpl)  kuului palvelusopimukseen sisällytettyihin T&K-mittauksiin,  osa  koh-
teista  (19  kpl)  mitattiin osana normaalia tuotantomittausohjelmaa. Joka ta-
pauksessa mittaukset tehtiin  koko  tieosalla  kasvavaan tierekisterisuu ntaan 

 (vain  toinen kaista mitataan)  ja  analyysiin poimittiin aineistosta kantavuus-
tunnuslukukohteessa  500 m  matkalla tehdyt mittaukset. 

APVM:n  tuloksena saadaan vaurio-osuus -muuttuja (VO-%)  10  metrin ai-
neistona useasta tien pituuslinjasta:  koko  mittausleveydeltä (VO),  vasem-
man ajouran vasemmalta puolelta (VO_vas), vasemmasta ajourasta 
(VO_auv), ajourien välistä (VO_keski), oikeasta ajourasta (VO_auo) sekä 
oikean ajouran oikealta puolelta (VO_oik). APVM laitteen mittaustiedot voi-
daan siten hyvällä tarkkuudella kohdistaa yksittäisten PPL -mittaustuloksen 
kanssa sekä tien pituus- että poikkisuunnassa. 
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Yllä esitettyjen mittausten lisäksi  analysoinnissa  käytettiin hyväksi  mm.  seu-
raavia  kuntotietorekisterissä  olevia tietoja kohteista:  

•  Tieto viimeisimmästä  ylläpitotoimenpiteestä; 
• 	Ikä;ja 
• Kuntomuuttujien  nykytila  ja  kehittymisnopeus. 

. 

. 
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Aineiston käsittely aloitettiin laskemalla  25 m  välein  mitatusta PPL -aineistos-
ta  oikeanpuoleisessa ajourassa  ja  ajourien  välissä  mitattujen taipumien  väli-
nen suhde. Tämä kuvaaja  on  esitetty kuvassa  3.  Kuvasta nähdään, että ha-
vainnot jakautuvat suoran  y  =  x  ympärille siten, että  ajourien  välissä mitattu  
taipuma  on  keskimäärin suurempi kuin oikeassa  ajourassa  mitattu  taipuma.  

1000 

900 

I 800 	
.  

700 	 *  

o 600 
(*.  

100 

[I]  
0 	100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000  

D0_T  unen välissä 

Kuva  3. 	Oikeassa  ajourassa  ja ajourien  välissä  mitattujen lämpötilakorjattujen 
taipumien  yhteys. Suora  y  =  x on  merkitty kuvaan erojen havainnollis-
tamiseksi. 

Työn  hypoteesina  on,  että  kuormitetulla  alueella  (ajourassa) taipumat  ovat 
suurempia kuin  kuormittamattomalla  alueella  (ajourien  välissä). Havainnot 
eivät kuvan  2  mukaan näyttäisi tukevan tätä  hypoteesia.  Ilmiölle  on  useita 
mandollisia selityksiä:  

• Ajourien  välissä  ort  enemmän vaurioita kuin  ajourissa. 
•  Riippumatta vaurioiden määrästä  kuormitetulla  ja  kuormittamattomal

-la  alueella rakenne  on  kuormittamattomalla  alueella  tiivistynyt  ja  tai -
pumat  ovat näin  ollen  pienempiä. 

Kuvassa  4 on  esitetty tyypillinen esimerkki  taipumaproflilista,  joka  on  melko  
samanmuotoirien  tien  pituussuunnassa  sekä  oikeanpuoleisessa ajourassa  
että  ajourien  välissä. Kohteen alussa  ajourien  välillä mitattu  taipuma  on  jon-
kin verran suurempi kuin  ajourassa  mitattu  taipuma,  kohteen lopussa päin-
vastoin.  
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Kuva  4. 	Taipumaprofiili  tien  pituussuunnassa  oikeassa  ajourassa  ja  ajourien  
välissä. Esimerkkinä  kantavuustunnuslukukohde  19 (Tie 280, tie- 
osa  2,  kohteen  alkupisteen  etäisyys  1000 m  tieosan  alusta). 

Seuraavaksi tutkittiin taipumasuhteen  ja  muiden kuntomuuttujien välistä yh-
teyttä. Nämä kuvaajat  on  esitetty liitteessä  2  seuraaville muuttujille: 

•  Tasaisuuden (IRI) kasvunopeus, 
• Urasyvyyden kasvunopeus, 
•  Harjanteen kasvunopeus; 
• Vauriosumman kasvunopeus, päällystevaurioiden  (visuaalisesta)  in -

ventoinnista (FyI); 
•  Edellisten perusteella laskettu kuntoindeksi (laskenta ks.  alla  kaava 

 5);  
• VO-%  koko  kaistan alueella, APVM-mittauksista; 
• VO-%  oikeassa ajourassa, APVM-mittauksista; 
• VO-% ajourien  välissä, APVM-mittauksista; 
• VO-suhde = VO-% oikeassa ajourassa  I  VO-% ajourien  välissä, 

APVM-mittauksista; sekä 
• Päällysteen  ikä. 

Koska mittauspisteitä  on  paljon  (1155  kpl), kuvaajiin  on  aineiston jakautumi-
sen havainnollistamiseksi merkitty lihavoituna pysty-  ja  vaaka-akselit, jotka 
jakavat kuvaajan neljään osaan, sekä kuhunkin neljännekseen kuuluvan ai-
neiston osuus  koko  aineistosta prosentteina. Pystyakseli jakaa aineiston  tai -
pumasuhteen  mukaan niihin, joissa ajourassa mitattu taipuma  on  suurempi 
kuin ajourien välissä mitattu taipuma sekä niihin, joissa ajourien välissä mi-
tattu taipuma  on  suurempi kuin ajourassa mitattu taipuma. Vaaka-akseli puo-
lestaan jakaa aineiston nopeammin  ja  hitaammin vaurioituviin osajoukkoihin. 

Vaaka-akselin sijainnin määrittelevät  raja-arvot noudattavat yleiskuntoindek
-sin  laskennassa käytettäviä  alla  taulukossa  I  esitettyjä alempia  raja-arvoja. 

Poikkeuksen muodostaa tasaisuuden kasvunopeus, jonka saamat arvot ovat 
niin pieniä, että sille valittiin taulukon arvoja alhaisempi arvo  (0,05  yksikköä  I  
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vuosi) sekä urasyvyyden kasvunopeus,  jota  ei käytetty yleiskuntoindeksin 
laskennassa. Sille valittiin  raja-arvoksi  0,5 mm I  vuosi. Vauriosuhde 
(VO_ajourassa  I  VO_ajourien  välissä,  kuva  L2.10) on  samantapainen muut - 
tuja  kuin taipumasuhde,  se  jakaa aineiston kahtia arvon  1 (100  %)  kohdalta 

 sen  mukaan, onko vaurioita enemmän ajourien välissä (<  1)  vai ajourassa 
 (>1).  

Kuntorekisterin  tiedot kohdistettiin PPL-mittauspisteille siten, että kunkin 
 100-metrisen  tietoja käytettiin etäisyydellä  0, 25, 50  ja  75  metriä  ko.  100- 

metrisen  alusta sijaitseville pisteille. Poikkeuksen muodostaa kohteiden vii-
meinen  100-metrinen,  jolta  kuntorekisterin  tiedot kohdistettiin myös  ko.  100- 
metrisen  viimeiselle PPL-mittauspisteelle. 

Kuntorekisteristä  voitiin selvittää vaurioitumisnopeuden  ja  taipumasuhteen 
•  välistä yhteyttä PVI-aineiston perusteella. APVM  on  otettu käyttöön tänä 

vuonna, joten kohteet  on  mitattu enintään kerran (kaikkia kohteita ei ole mi-
tattu). Näin  ollen  vaurio-osuus -muuttujille ei voida määrittää kasvunopeutta. 

 Sen  sijaan taipumasuhdetta voidaan verrata vaurio-osuus -muuttujan oike-
anpuoleisessa ajourassa  ja  ajourien  välissä saamiin arvoihin. 

APVM-tulokset ovat  10  metrin aineistona, jotka kohdistettiin PPL-
mittauspisteille seuraavasti: Mikäli PPL-mittauspiste osuu lO -metrisen  kes-
kelle  (25  ja  75 m 100-metrisen  alusta), APVM-tietona käytetään  ko.  10- 
metrisen  tietoa. Mikäli taas PPL-mittauspiste osuu lO -metrisen  alkuun  (0  ja 

 50 m 100-metrisen  alusta), APVM-tietona käytetään edellisen  ja  seuraavan 
lO-metrisen  keskiarvoa. Koska APVM-mittaukset  on  tehty  koko  tieosalla,  jol-
la havaintokohde sijaitsee, samaa menettelyä voitiin käyttää myös havainto- 
kohteen päissä  (0  ja  500 m).  

Lisäksi muodostettiin tien monivammaisuutta kuvaava yleiskuntoindeksi ta-
saisuuden, harjanteen  ja  vauriosumman kasvunopeuksien  perusteella seu-
raavasti: 

• 	 Kuntoindeksi =  tasaisuuden kasvunopeuskerroin 
+  harjanteen kasvunopeuskerroin 
+ vauriosumman kasvunopeuskerroin 	 (5)  

Kasvunopeuskertoimet  ja  niitä vastaavat kuntomuuttujien kasvunopeuksien 
 raja-arvot  on  esitetty taulukossa  1.  

Taulukko  1. Kasvunopeuskertoirnetja  niitä vastaavat kuntomuuttujien kasvunopeuk-
sien  raja-arvot. 

Kasvunopeuskerroin  1 2 3  

Kasvunopeuksien  raja-arvot 

Tasaisuuden kasvunopeus  <0,1 0,1  -  0,2  >  0,2  

Harjanteen kasvunopeus  <0,4 0,4  -  1,2  >  1,2  

Vauriosumman  kasvu nopeus  <2 2  -  5  >  5  
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Liitteen  2  kuvien perusteella voidaan todeta, että selkeää yhteyttä kunto- 
muuttujien kasvunopeuksien  ja  taipumasuhteen  tai  VO-muuttujien  ja  taipu-
masuhteen  välillä ei ole. Liitteessä  2  kuvaajat  on  esitetty pudotuspainomit-
tauspisteittäin  (25 m data)  taipumasuhde -muuttujaan  verrattuna. Tarkastelu 
tehtiin myös kohdetasolla  (500 m  keskiarvot)  ja  100-metristasolla. Taipu-
masuhteen  lisäksi kuntomuuttujia  ja  niiden kehittymisnopeuksia verrattiin 

 25 m  tasolla ajourassa  ja  ajourien  välissä mitattuun taipumaan kuormitusle
-vyn alla  (DO),  sekä kohdekohtaisesti että kaikkia kohteita yhdessä. Myös-

kään näiden tarkastelujen perusteella selkeää yhteyttä kuntomuuttujien  kas
-vunopeuksien  ja  taipumasuhteen/keskitaipuman  tai  VO-muuttujien  ja  taipu-

masuhteen/keskitaipuman  välillä ei ole. 

Aineistosta laskettiin myös regressiomallit, joilla taipumasuhdetta pyrittiin se-
littämään kuntomuuttujien kasvunopeuksien  ja  VO-muuttujien avulla. Mah-
dollisista malleista tutkittiin kaikki yhden  tai  useamman muuttujan mallit edel-
lä luetelluille selittäville muuttujille, joille myös liitteen  2  kuvaajat tehtiin. Par-
haiten taipumasuhdetta selittää tasaisuuden (IRI) kasvunopeus, joka  sekin 

 kuitenkin selittää  vain  noin  8  % taipumasuhteen  muutoksista. 

Näiden tarkastelujen perusteella todetaan yhteenvetona, että tutkimus- 
hypoteesin mukaista ilmiötä ei tässä tutkimuksessa kerätyllä aineistol-
la pystytä havaitsemaan. Toisin sanoen taipumat kuormitetulla alueella 
(ajourassa) eivät ole suurempia kuin kuormittamattomalla alueella 
(ajourien välissä). Korrelaatiota muiden kuntomuuttujien  ja  taipu-
masuhteen  välille ei myöskään ole havaittavissa. 

Nämä tulokset herättävät kysymyksen verkkotason kantavuusmittausten tar-
peellisuudesta, vaikka  sen  selvittäminen ei ollutkaan tämän  projektin  tavoit-
teena. Aihepiiriä  on  käsitelty tarkemmin VOH -projektin  1.11  Verkkotason  tai

-pumamittausten tarveselvitys työraportissa (Tiehallinto  2005b).  Seuraavassa 
PPL-mittauksilla saavutettavaa hyötyä arvioidaan siitä lähtökohdasta käsin, 
että verkkotason mittaukset tehdään kohteiden  valinnan  asettamien tietotar-
peiden perusteella, mistä ne yleistetään  strategisen  päätöksenteon tarpei-
siin; ylläpidon hankintaa varten mitataan tarkat kuntotiedot vatituista kohteis-
ta (Ruotoistenmäki  2005).  

Verkkotasolla  tarvittaisiin tietoa rakenteellisista kuntopuutteista  jo  ennen kuin 
ne ilmenevät muissa kuntomittauksissa (PTM, APVM). Mikäli  tie on  jo  huo-
nossa kunnossa, kantavuusmittaus ei tuo juurikaan lisäarvoa verkkotason 
tarkasteluissa, varsinkaan kun yhteyttä kantavuusmittausten  ja  muiden kun-
tomuuttujien välille ei lukuisista yrityksistä huolimatta ole löydetty. 

Emme myöskään näe erityistä tarvetta käyttää kantavuustietoa tulosohjauk
-sessa.  Yleensäkin tien rakenteellista kuntoa suoraan kuvaavien tunnusluku-

jen käyttö tulosohjauksessa  on  ongelmallista, koska tiestön rakenteelliset 
ongelmat kehittyvät hitaasti  ja  niiden korjaamiseksi tehtävät toimenpiteet 
ovat kalliita  ja  pitkävaikutteisia.  Vaikka tulosohjaus onkin luonteeltaan lyhyt- 
vaikutteista, käytettävien mittareiden tulee kannustaa toimenpiteisiin, joilla 
pitkällä tähtäimellä turvataan tiestön rakenteellinen kunto. (Tiehallinto 

 2005b).  

Kohteiden valinnassa puolestaan huono kantavuus ei yksinään ole valinta- 
kriteeri,  Jos  tiellä esimerkiksi  on  kantavuuspuutteita,  mutta  se  näyttää unen 

 ja  vaurioiden suhteen hyvältä, toimenpiteitä ei tehdä. Mikäli  sen  sijaan huono 

.  

S  
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kantavuus sopii yhteen muiden  kuntomuuttujien  osoittaman kunnon huonon- 
tumisen  kanssa,  kyseiselle  tielle ehdotetaan  päällystämistä  tai  rakenteen pa-
rantamista.  Kantavuustiedot  eivät siis ohjaa päätöksentekoa, mutta vaikutta-
vat jossakin määrin toimenpiteiden valintaan.  

Kantavuustietoa  tarvitaan erityisesti rakenteen  parantamishankkeiden  suun-
nittelussa,  jota  varten mittaukset joudutaan tekemään erikseen, yleensä  50 

 metrin välein.  Mittauskustannukset  ovat vähäiset verrattuna hankkeen  koko-
naiskustannuksiin,  joten  verkkotason mittauksista  voitaisiin luopua kokonaan 

 ja hanketasolla  mittauksia voitaisiin tehdä nykyistä enemmän  kohdistaen 
 mittaukset  esim. APVM-  ja PTM-mittauksilla  havaittuihin  ongelmakohtiin 

(Tiehallinto  2005b,  Ruotoistenmäki  2005).  
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6  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ennen mittausten suorittamista  ja  tulosten analysointia tunnistettiin seuraa-
vat kolme mandollista lopputulosta: 

PPL-mittaukset sisältävät taipumaeroja ajourassa  ja ajourien  välissä 
suoritettujen mittausten välillä  ja  näistä taipumaeroista määritelty 
kantavuustunnusluku korreloi PTM  I  APVM  tulosten kanssa. Tässä 
tapauksessa periaatteet uudelle kantavuustunnusluvulle  on määritet

-ty.  

2. PPL-mittaukset sisältävät taipumaeroja ajourassa  ja ajourien  välissä 
suoritettujen mittausten välillä, mutta suhdeluku ei korreloi PTM  I  
APVM  muuttujien kanssa. Tässä tapauksessa kantavuustunnusluvun 
laskentaperiaatteita ei saada määritettyä, mutta periaate  on  lupaava 

 ja  sitä kannattaa selvittää edelleen.  

3. PPL-mittausaineisto  ei sisällä taipumaeroja ajourassa  ja ajourien  vä-
lissä suoritettujen mittausten välillä, eikä hypoteesia voida testata. 
Tässä tapauksessa kantavuustunnusluvun laskentaperiaatteita ei 
saada määritettyä. 

Luvussa  5  esitettyjen tulosten perusteella  (kuva  3) PPL-mittausaineistosta  ei 
voida havaita luvussa  3  esitetyn tutkimushypoteesin mukaista ilmiötä, jonka 
mukaan pudotuspainolaitteella mitattava taipuma olisi kuormitetulla alueella 
(ajourassa) suurempi kuin kuormittamattomalla alueella (ajourien välissä). 
Taipumasuhteen  ja  muiden kuntomuuttujien välillä ei luvussa  5  ja  liitteessä  2 

 esitettyjen tarkastelun perusteella myöskään ole yhteyttä, joka selittäisi mi-
taftujen taipumien suhdetta. 

Näin  ollen  yllä esitetyistä vaihtoehdoista  kolmas  toteutui, eikä kantavuustun-
nusluvun laskentaperiaatteita saada määritettyä. 
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Lute 1.  Kohdeluettelo  

tien tieosa  alku  tiepuuri  kyl  raskas  pääl.  tien tien  koetien  
numero  etäisyys  %  tyyppi leveys ikä numero  

112 1 5300 1 1138 12 1 8,5 14 4 

112 2 1000 1 788 14 1 8,5 14 5 

162 6 1000 1 619 8 1 8 12 12 

280 2 1000 1 1968 4 1 7,3 16 19 

13 230 800 3 1788 22 1 8 15 158 

15 24 300 3 1547 20 1 8 16 165 

62 15 1000 3 1308 7 2 8,2 12 174 

62 21 1200 3 1463 7 1 8 12 176 

377 4 3400 3 594 10 2 7 16 189 

377 5 1900 3 600 10 2 7,1 13 190 

378 1 1200 3 1329 7 1 7,2 15 191 

378 5 900 3 655 9 2 7,2 14 192 

381 6 3100 3 1120 8 1 7,5 15 196 

446 1 1000 3 526 10 2 7 14 205 

447 8 2800 3 1455 5 1 8,1 15 206 

23 113 1000 4 1968 12 1 9 10 237 

• ;:: : ::: : : ::  

314 5 3900 4 1391 4 1 8,1 11 271 

314 6 1200 4 1391 4 1 8,1 11 272 

314 8 2500 4 1361 4 1 8 16 273 

332 3 1100 4 861 12 2 7,5 12 274 

332 6 700 4 657 11 2 8,3 12 275 

413 3 1500 4 1123 6 1 8,1 18 283 

1635 7 1200 4 1165 6 1 7,4 16 287 

6 406 6200 8 1701 9 1 8,5 12 323 

69 15 1000 8 1337 9 1 9 14 334 
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tien alku  raskas  pääl.  tien tien  koetien  
numero ieo  a  etäisyys  ti 	uri  ep  kyl %  tyyppi leveys ikä numero  

70 7 1200 8 1796 11 2 7,2 14 337 

71 11 1900 8 1604 6 1 8 20 339 

73 10 400 8 633 15 1 8 15 341 

73 13 1000 8 1375 12 1 8 13 342 

73 28 1000 8 1075 12 2 8 15 343 

74 9 1300 8 1442 6 1 8 11 345 

75 19 700 8 1036 10 2 8 15 346 

75 27 1500 8 431 15 1 8,2 12 349 

77 22 1000 8 1403 15 1 8 17 351 

88 26 2500 8 1068 12 1 8 17 355 

545 5 1000 8 441 12 2 7,1 11 373 

561 10 1000 8 793 12 2 8 11 377 

582 2 1500 8 963 7 2 7 13 385 

18 41 3200 9 881 13 1 7,6 16 427 

56 2 1000 9 1329 13 1 7 18 434 

56 5 1000 9 1029 14 2 7 13 435 

58 19 900 9 1823 10 1 8,3 13 437 

58 25 2200 9 1545 6 1 7 17 438 

69 10 2000 9 1334 11 1 8 13 444 

69 11 1300 9 1334 11 1 8 15 445 

69 12 1000 9 767 11 1 8 15 446 

77 17 1700 9 1007 15 2 7 10 449 

604 6 2900 9 707 13 1 7 14 454 

604 8 1300 9 707 13 2 7 16 455 

6050 2 2200 9 1205 8 1 7 14 466 

28 10 1100 10 1261 16 1 8 20 503 

775 10 1000 10 1068 7 2 8 17 560 

775 12 1500 10 654 10 2 8 16 561 

S  

. 



Kantavuustunnusluvun  kehittäminen 	 Lute 2 (1/6)  
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I  

.  

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

 D0_T  unen välissä  

	

Kuva  L2. I 	Oikeassa  ajourassa  ja ajourien  välissä mitattujen lämpötilakorjattujen 
taipumien  yhteys. Suora  x = y on  merkitty kuvaan erojen havainnol/is-
tamiseksi.  
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Kuva  L2. 2 	Taipumasuhteen DO_ T  urassa / unen välissä  ja  tasaisuuden kasvu- 
nopeuden välinen yhteys. Prosenttiluvut kertovat kussakin neljännek-
sessä sijaitsevan havaintojen osuuden havaintojen kokonaismääräs-
tä.  
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25 
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D0_T  urassa  /  unen  valissa  

Kuva  L2.3 Taipumasuhteen  DO_ T  urassa  /  unen välissä  ja uran kasvunopeuden  
välinen yhteys. Prosenttiluvut kertovat kussakin neljänneksessä si- 
jaitsevan havaintojen osuuden havaintojen kokonaismäärästä.  
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DOT  urassa  /  unen  vahssä  

Kuva  L 2.4 	Taipumasuhteen DO_ T  urassa / unen välissä  ja  harjanteen kasvuno- 
peuden  välinen yhteys. Prosenttiluvut kertovat kussakin neljännek-
sessä sijaitsevan havaintojen osuuden havaintojen kokonaismääräs-
tä. 
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Kuva  L 2.5 	Taipumasuhteen  DO_ T  urassa  /  ur/en  välissä  ja vauriosumman kas- 
vunopeuden  välinen yhteys.  Prosenttiluvut  kertovat kussakin neljän

-neksessä  sijaitsevan havaintojen osuuden havaintojen kokonaismää-
rästä.  

Kuva  L2. 6 	Taipumasuhteen  DO_ T  urassa  /  ur/en  välissä  ja kuntoindeksin  välinen 
yhteys.  
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Kuva  L2. 7 	Taipumasuhteen DO T  urassa / unen välissä  ja APVM:llä mitatun  
vaurio-osuus -muuttujan välinen yhteys. Prosenttiluvut kertovat kus-
sakin neljänneksessä sijaitsevan havaintojen osuuden havaintojen 
kokonaismäärästä.  
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Kuva  L2. 8 	Taipumasuhteen DO_ T  urassa /  ur/en  välissä  ja APVM:llä mitatun  
vaurio-osuus oikeassa ajourassa -muuttujan välinen yhteys. Prosent-
tiluvut kertovat kussakin neljänneksessä sijaitsevan havaintojen 
osuuden havaintojen kokonaismäärä  stä.  
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Kuva  L2. 9 	Taipumasuhteen DO_ T  urassa  /  ur/en  välissä  ja APVM:llä mitatun  
vaurio-osuus  ajourien  välissä -muuttujan välinen yhteys.  Prosenttilu-
vut  kertovat kussakin  neljänneksessä  sijaitsevan havaintojen osuu-
den havaintojen kokonaismäärä  stä.  
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 DO_I  urassa  /  unen välissä  

Kuva  L2. 10 Taipumasuhteen DO T  urassa  /  unen välissä  ja APVM:llä mitatun 
vauriosuhteen (VO  oikeassa  ajourassa / VO ajourien  välissä) välinen 
yhteys.  Prosenttiluvut  kertovat kussakin  neljänneksessä  sijaitsevan 
havaintojen osuuden havaintojen kokonaismäärä  stä. 
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D0_T  urassa  /  unen välissä  

Kuva  L2. 11  Taipumasuhteen DO_T  urassa  lur/en  välissä  ja  päällysteen  iän väli-
nen yhteys.  
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