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TIIVISTELMÄ 

Tiehallinto  seuraa yleisen päällystetyri tieverkon kuntoa mittaamalla päällys - 
teen  tasaisuutta, urasyvyyttä  ja vaurioituneisuutta  sekä tien  pinnan taipumia. 

 Vuoden  2006  alusta Tiehallinto  on  siirtynyt vauriotiedon hankinnassa auto-
maattiseen päällystevau noiden mittaukseen (APVM) kaksivuotisella palvelu- 
sopimuksella aikaisemmin käytetyn visuaalisen päällystevaurioiden  inven-
toinnin (PVI)  sijaan. Ensimmäisen vuoden mittaustulokset, noin  11100 km, 

 ovat kuntorekisterissä. 

Vauriotiedon  käyttötarpeet selvitettiln tarjouspyyntöpapereiden laatimisvai-
heessa haastattelemalla Tiehallinnon asiantuntijoita  ja  suunnittelijoita. Uusi-
en vauriomuuttujien käyttöönotto vaikuttaa päällystetyn tiestön kuntoluoki-
tukseen, tulostavoitteisiin, toimintalinjoihin, rahoitustarpeiden määrittelyyn, 
ylläpitokohteiden valintaan sekä ylläpitotoimenpiteiden valintaan  ja  suunnit-
teluun. Ensiksi tulee keskittyä uusien muuttujien 'sisäänajoon'  ja  tekemiseen 
tutuiksi tiedon käyttäjille. Uusien vauriomuuttujien käyttöönotto avaa samalla 
myös uusia mandollisuuksia käytäntöjen kehittämiseen. 

APVM:lle  ei ole olemassa tosimittaa. Laitteistojen veriflointimenetelmien ke-
hittäminen onkin kaikkien toimijoiden (tilaajat, toimittajat) yhteinen tehtävä. 
Tarjouspalkkion maksaminen laadullisesti hyväksyttävistä tarjouksista seu-
raavassa tarjouspyyntöprosessissa mandollistaa laitteistojen testaamisen 
etukäteen. Näin voidaan varmistua tarjottavien laitteiden toimivuudesta  ja 

 niillä tuotettavista tuloksista valintaa tehtäessä  ja  täsmentää tarjouspyynnös
-sä esitettäviä  laatuvaatimuksia. Mittaussopimukseen kuuluvaa T&K - 

panostusta  on  lisättävä huomattavasti  ja  samalla mietittävä, miten  se  huomi-
oidaan tarjousten arvioinnissa. 

Kuntorekisteriin  talletetaan vaurioituneen päällysteen suhteellista osuutta 
kuvaava  mu uttuja  Vaurio-osuus (VO), joka lasketaan vaurioituneiden 
200*200 mm 2  ruutujen osuutena [%]  sekä  koko mittausleveydellä 

 (3 500 mm)  että erikseen kaistan eri osilla. Vauriokuvat tallennetaan yleisesti 
käytössä olevaan formaattiin siten, että kuvista voidaan myöhemmin laskea 
vaurioitumista kuvaavia tunnuslukuja palvelutoimittajasta riippumatta. 

VO-muuttujien jakauma  on kuntomuuttujille  tyypillisesti voimakkaasti  vino; 
 pieniä arvoja  on  paljon  ja havaintomäärä  vähenee muuttujan arvon kasvaes-

sa. Tilastollisissa tarkasteluissa  on  suotavaa, että aineisto  on normaalijakau-
tunut,  jollaiseksi  se  (lähes) saadaan Iogaritmimuunnoksella. Tulosten käyttöä 
varten alkuperäiset arvot  on  helposti palautettavissa. VO-muuttujilla  on  pal-
jon  nolla-arvoja, mistä syystä alunperin PTM-auton mittaustulosten tarkaste-
luun kehitettyjä kontrollimittausten tulkintamenetelmiä  on  muokattava pa-
remmin APVM:lle sopiviksi.  

Tien  pituus-  ja poikkiprofuili  sekä vauriotietoja yhdistämällä sekä käyttämällä 
 100  metriä lyhyemmillä tulostusväleillä laskettuja kuntomuuttujia voidaan pa-

rantaa kuvaa tiestön kunnosta, erityisesti  sen  rakenteellisesta kunnosta. 
Samalla  on  kuitenkin varmistuttava mittausten oikeasta kohdistuvuudesta 
tien pituussuunnassa. 



Automatisk sprickmätning (APVM) - Användning av sprickdata vid underhåll av belag-
da vägar:  (Automaattinen päällystevaurioiden mittaus (APVM) - Vauriotiedon käyttö 
päällystetyn tiestön ylläpidossa)  Helsingfors  2007.  Vägförvaltningen. Vägförvaltningens 
utredningar  13/2007,40 S.  +  bilagor  11 s. ISSN 1459-1553, ISBN 978-951-803-843-9,  TIEH 

 3201039-v.  

SAMMANFATTNING 

Vägförvaltningen följer med det beläggda allmänna vägnätets tillstånd ge-
nom att mäta beläggningens jämnhet, spårdjup, sprickor samt vägytans böj-
ningar. Från och med  år 2006  har Vägförvaltningen påbörjat användningen 
av tvååriga servicekontrakt med automatisk sprickmätning istället för visuell 
inventering av beläggningsskador (PVI). Det första årets mätresultat, från 
ungefär 11100km, finns i vägtillståndsregistret (KURRE). 

Behovet för användningen av sprickdatan kartlades redan i anbudsskedet 
genom att intervjua experter och projekterare fran Vägförvaltningen. Ibrukta-
gandet av nya sprickvariabler inverkar  på de beläggda  vägarnas tillstånds-
klassificering, målet för resultat, bestämning av  budget,  val av objekt för un-
derhåll samt vid val och planering av underhållsåtgärder. Först bör  man  kon-
centrera sig  på de  nya variablernas inkörning och  de  bör göras bekanta för 
användaren av datan. Ibruktagandet av nya sprickvariabler öppnar samtidigt 
nya möjligheter med tanke  på  utvecklingen av  praxis. 

Den  automatiska sprickmätningen har inget absolut mått. Därför  är  utveck-
lingen av apparaturens verifieringsmetoder alla inblandade parters (både 
beställares och producenters) gemensamma uppgift. Att betala anbuds-
arvode för kvalitetsmässigt godkända anbud i nästa anbudsprocess möjlig-
gör testning av apparaturen i förväg.  På så  sätt kan  man  försäkra sig om att 
apparaturen som anges i anbudet fungerar och ger tillförlitliga resultat vid 
anbudstävlan och  man  kan även precisera kvalitetskraven i anbuden.  Till 

 mätningskontraktet bör även forskning och utveckling ökas märkbart och 
även fundera hur forskning och utveckling bör beaktas vid urvalsprocessen.  

I  vägnätets tillståndsregister sparas  en  variabel för vägsnittets skadade an-
del (VO), som beskriver  den  skadade beläggningens relativa andel. Denna 
variabel räknas av  de  skadade  200*200mm2  rutornas andel [%] för både 
hela mätbredden  (3 500 mm)  och körfilens olika delar. Sprickbilderna sparas 
i ett allmänt användbart filformat  så  att från bilderna senare kan uträknas 
beskrivande parametrar oberoende av serviceproducent. 

VO-variablernas fördelning  är,  typiskt  till  tillståndsvariablerna, kraftigt sned; 
låga värden finns det gott om och observationerna minskar  då  variabelns 
värde ökar.  I  statistiska undersökningar bör  man ha normalfördela  materialet 
och detta uppnås lättast med logaritmtransformation.  Då man  vill  ha  ur-
sprungsvärdena tillbaka fås dessa lätt. VO-variablerna har många nollvärden 
och därför bör kontrollmätningarnas undersökningsmetoder, som  nu är  ut-
vecklade för RST, utvecklas mer i enlighet med automatisk sprickmätning. 

Genom att koppla ihop vägens profil i längd- och tvärriktning samt sprickda-
tan och genom att använda tillståndsvariabler uträknade från kortare utmat-
ningsmellanrum  än 100 meter  kan  man  förbättra överblicken av vägnätets 
tillstånd, speciellt skicket  på  konstruktionen.  Dock  bör  man  även försäkra sig 
om att mätningarna riktats rätt i vägens längdriktning. 

.  

S  



Automated measurement of road surface defects  -  Use of distress data in pavement 
management:  (Automaattinen päällystevaurioiden mittaus (APVM) - Vauriotiedon käyt-
tö päällystetyn tiestön ylläpidossa)  Helsinki 2007. Finnish Road Administration. Finnra re-
ports 13/2007,40 p. + app. 11 p. ISSN 1459-1553, ISBN 978-951-803-843-9, 
TIEH  3201039-v. 

SUMMARY 

The Finnish Road Administration  (Finrira)  assesses the condition of the 
paved public road network by obtaining data on the longitudinal and trans-
verse surface profile, cracking and  defiections.  Since the beginning of 2006, 

 Finnra  has replaced the visual survey of surface cracking with automated 
interpretation of surface images  (APVM)  on a two-year contract. The meas-
urement results from the first year, approximately 11 100 km are in the con-
dition data bank of  Finnra (CDB).  

The  Finnra  experts and designers were interviewed during the procurement 
process to explore the needs for the use of cracking data. Replacement of 
existing cracking variables with new ones affects the paved roads manage-
ment process at several levels and tasks: condition classification, perform-
ance targets, maintenance policies, funding needs assessments, and works 
programming (selection of sections and types of works, and their design). 
The first task is to familiarise the users with the new variables. Taking new 
variables into use is also an opportunity for development of practises. 

There is no true value for the  APVM-measurements. Developing the verifica-
tion procedure is the common task of all involved parties. Paying a fee for 
acceptable bids enables the testing of the equipment before the actual pro-
curement.  ln  this way, also the functionality of the equipment and the results 
they produce can be ensured. Thus also the quality requirements can be 
specified in the bidding process. The emphasis on R&D -work as part of the 
measurement contract should be considerably increased. At the same time, 
the evaluation of bids has to be revised for this part. 

The Cracked Surface percentage (CS-%) for the lane width (3500 mm) and 
for the different parts of the lane are taken into the  CDB.  The CS-indicators 
are calculated as the number of cracked  200*200  mm 2  squares divided by 
the total number of squares. Digital surface images are stored in widely used 
format for possible future re-interpretation by the same or different vendor. 

The distributions of the CS- indicators are typical to road condition indicators 
in that they are skewed to the right. There are a lot of relatively small values 
and the number of observations decrease with increasing indicator values. 
Statistical methods used for data analysis usually require that the data is 
normally distributed, at some point or other. This is achieved fairly well by 
applying a logarithmic transformation. For the use of results, it is easy to re-
turn the original values. The CS- indicators are assigned a lot of zero values, 
which means that the quality control methods originally developed for the 
road surface monitoring  (RSM)  vehicle have to be modified so as to suit bet-
ter for the  APVM.  

By combining the longitudinal and transverse surface profile with cracking 
data and by using shorter reporting lengths than 100 meters the knowledge 
of road network condition can be improved, especially of its structural condi-
tion. Meanwhile, the same starting point in the longitudinal direction for the 
various measurements has to be ensured.  



ESIPUHE  

Tiehallinto  on  aloittanut päällystettyjen teiden automaattisen vauriomittauk
-sen (APVM)  vuodet  2006-2007 kattavalla  sopimuksella palveluntuottajan 

 (Ramboll)  kanssa. Vuonna  2006 on  mitattu noin  11100 km päällystettyä 
 tiestöä  ja  uudet vauriotiedot ovat kuntorekisterissä. 

Uusien vauriomuuttujien käyttöönotto vaikuttaa päällystetyn tiestön kunto-
luokitukseen, tulostavoitteisiin, toimintalinjoihin, rahoitustarpeiden määritte-
lyyn, ylläpitokohteiden valintaan sekä ylläpitotoimenpiteiden valintaan  ja 

 suunnitteluun. Uusien vauriomuuttujien käyttöönotto avaa samalla myös uu-
sia mandollisuuksia käytäntöjen kehittämiseen. 

Tämä raportti  on väyläomaisuuden  hallinnan (VOH)  -tutkimusohjelman  pro-
jektin 1.2a  Automaattinen vauriomittaus loppuraportti. Vuoden  2005  aikana 
tehtiin mittausten kilpailutus vuosille  2006-2007  yhteistyössä laatukonsultti

-projektin  kanssa. Vuodenvaihteessa  2006-2007  tehtiin uusien vauriomuuttu-
jien jakaumatarkastelu sekä alustava ehdotus APVM:llä määritetyn vaurio- 
tiedon käytöstä päällystetyn tiestön ylläpidossa. Projektissa  on  joulukuussa 

 2005  valmistunut työraportti, jossa esitetyt  asiat  sisältyvät tähän loppuraport
-tim.  

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

Juho Meriläinen 	Tiehallinto / Asiantuntijapalvelut, puheenjohtaja 
Mikko Inkala 	 Tiehallinto / Asiantuntijapalvelut 
Ismo Iso-Heiniemi 	Tiehallinto  I  Asiantuntijapalvelut  

Raportin  on  laatinut Pöyry  Infra  Oy, jossa työstä ovat vastanneet Antti Ruo-
toistenmäki  ja  Jaakko  Dietrich. 

Helsinki,  tammikuu  2007 

Tiehallinto 
Keskushallinto 
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I  JOHDANTO  

Tiehallinto  seuraa yleisen päällystetyn tieverkon kuntoa mittaamalla  tieverk-
kotasolla päällysteen  tasaisuutta,  urasyvyyttä  ja  vaurioitu neisuutta  sekä tien 

 pinnan  taipumia. Hanketasolla  tehdään myös muita mittauksia esimerkiksi 
 maatutkalla.  Vuoden  2006  alusta  Tiehallinto  on  siirtynyt  vauriotiedon  hankin-

nassa automaattiseen  päällystevaurioiden  mittaukseen  (APVM)  aikaisemmin 
käytetyn visuaalisen  päällystevaurioiden inventoinnin (PVI)  sijaan. Palvelu- 
sopimus  on  kaksivuotinen  (2006-2007).  Palveluntuottaja  on  Ramboll  Finland 

 Oy. Ensimmäisen vuoden  mittaustulokset,  noin  11 100 km,  ovat  kuntorekis-
terissä.  

Koska kyseessä  on  uusi  mittauslaji,  tarvittavaa kehitystyötä varten käynnis-
tettiin  väyläomaisuuden  hallinnan  (VOH)  -tutkimusohjelmassa vuonna  2003 

 projekti  Päällystettyjen  teiden vaurio-  ja  kantavuusmittausten  kehittäminen 
 (1.2).  Raportissa  (ijö  2004) on  kartoitettu mandollisia mittaus-  ja  kuvantul-

kintatekniikoita,  joita  on  maailmalla valmiina useita. Lisäksi raportissa suosi-
tellaan, että  Tiehallinto  siirtyy  vauriolden  visuaalisesta  inventoinnista  auto

-maathsen  mittauksen käyttöön  ja  että  käyttöönotettavat  muuttujat  ja  tunnus-
luvut tulee kehittää vastaamaan  Tiehallinnon  tarpeita. Raportin  (Aijö  2004)  ja 

 kandella laitteella  (Ramboll  RST:n PAVUE, Tieliikelaitos)  tehtyjen  vertailumit-
tausten  tulosten  (Aijö  2005a, lute  Aijö  2005b)  perusteella  APVM:n  laatu  ja 

 toistettavuus  on  huomattavasti parempi kuin  PVI:n.  

Vuoden  2005  aikana  VOH -ohjelmassa laadittiin  APVM tarjouspyyntöasiakir
-jat  yhteistyössä  Tiehallinnon laatukonsultti -projektin  kanssa  ja  vuonna  2006 

on  osallistuttu mittausprojektin  yhteydessä tehtävään kehitystyöhön. Vuoden 
 2006  lopulla  Tiehallinto  teetti  VOH -ohjelmassa  Tieliikelaitoksella  vuoden 

 2004  APVM -selvityksen  päivityksen (Tiehallinto  2007a),  jossa  on  esitetty 
 mm.  laadurivarmistusmenettelyjä  varsin  seikkaperäisesti. Lisäksi  päivitysra

-portin  mukaan  tallennuskapasiteetin  lisääntymisen  ja  halventumisen  myötä 
sekä  2D-  että  3D-kuvaus-  ja  tulkintatekniikka  on  kehittynyt kanden vuoden 
aikana melko paljon. 

Siirryttäessä uuteen  mittaustekniikkaan  myös käytettävät muuttujat ovat 
muuttuneet.  APVM:n  tuloksena  kuntorekisteriin  talletetaan  muuttuja  vaurio- 
osuus  (VO-%)  koko  kaistan alueella  ja  kaistan eri osissa  (pyöräurat  sekä 

 pyöräurien  välinen  ja  pyöräurien  ulkopuoliset alueet). Uusien  vauriomuuttuji
-en  käyttöönotto vaikuttaa päällystetyn tiestön  kuntoluokitukseen, tulostavoit-

teisiin, toimintalinjoihin,  rahoitustarpeiden määrittelyyn,  ylläpitokohteiden  va-
lintaan sekä  ylläpitotoimenpiteiden  valintaan  ja  suunnitteluun. Uusien  vau-
riomuuttujien  käyttöönotto avaa samalla myös uusia mandollisuuksia käytän

-töjen  kehittämiseen. 

Lukuun  2 on  kirjattu  projektin  tavoitteet. Luvussa  3  kuvataan lyhyesti päällys - 
teen  vaurioitumista  ja sen  automaattista mittaamista. Luvussa  4 on  koottuna 

 vuonna  2005  mittausten  kilpailuttamisesta  kerätyt kokemukset erityisesti 
vuonna  2008  alkavan  palvelusopimuksen2007  toteutettavaa  kilpailuttamista 

 varten. Luvussa  5  esitetään uudet  vauriomuuttujat  ja  arvioidaan niitä vuoden 
 2006  mittaustietojen  perusteella. Luvussa  6  tehdään yhteenveto  vauriotie

-don  käytöstä päällystetyn tiestön  ylläpidossa  nykyisin sekä tehdään alustava  
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ehdotus  APVM:n  tuottamien  vauriotietojen  käytöstä. Johtopäätökset  ja  suo-
situkset  on  koottu lukuun  7. 

. 

. 
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2  TAVOITTEET 

Työn yleisenä tavoitteena  on  kehittää tieverkon kuntomittauksia keskittyen 
erityisesti vaurioinventointiin  ja  kantavuusmittaukseen.  Tämän osaprojektin 
erityisenä tavoitteena  on  automaattisen vauriomittauksen käyttöönotto  Tie- 
hallinnossa keskittyen seuraaviin kysymyksiin: 
- Vauriomittausten kilpailutus  vuosina  2006-2007;  
- Vauriomittausten kilpailutus  vuodesta  2008  alkaen joko yhdessä palve-

lutasomittaus (PTM-) urakan kanssa  tai  erikseen; 
-  Automaattisen mittarin tuottamien tien vaurioituneisuutta kuvaavien  tun

-nuslukujen  määrittäminen  strategisen  ohjauksen, ylläpidon ohjelmoinnin 
 ja  hankinnan tarpeisiin; sekä 

S 
	 -  Mittausten  ja  mittaustiedon laadunvarmistus. 
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3  PAALLYSTEVAURIOIDEN  MITTAUS 

 3.1  Päällysteen vaurioituminen  

Tien  rappeutuminen ilmenee  sen  pituus-  ja  poikkisuuntaisena epätasaisuu-
tena  sekä päällysteen vaurloitumisena. Rappeutumista aiheuttavat liikenne - 
ja  ilmastorasitus,  näiden yhteisvaikutus sekä alusrakenteen painumat. Rap-
peutumiseen vaikuttavat pohjamaan  ja  rakennekerrosten  sekä päällysteen 
ominaisuudet. Rappeutuminen vaikuttaa tien käyttäjiin  ja  aiheuttaa lopulta 
päällysteen ja/tai rakenteen ylläpitotarpeen.  Tien  rappeutuminen  on  moni-
mutkainen prosessi, jossa eri rasitus-  ja  ominaisuustekijät  vaikuttavat toisiin-
sa. Näin  ollen  myös mitatut kuntomuuttujat korreloivat keskenään. (Ruotois-
tenmäki  2005).  

Liikenne vaurioittaa tietä pääasiassa ajourissa, sekä päällysteen alareunasta 
ylöspäin etenevänä halkeiluna että erityisesti paksuilla päällysteillä päällys - 
teen  pinnasta alaspäin etenevänä halkeiluna. Ajouriin ilmestyy pituus-  ja 

 poikkihalkeamia,  jotka lisääntyessään kehittyvät verkkohalkeiluksi. Ajanjak-
soina, jolloin tierakenteen kestävyys  on  alentunut, kuten keväällä roudan su-
lamisaikaan  ja  kuumina kesäpäivinä, liikenteen aiheuttama vaurioituminen 

 on  nopeampaa. Verkkohalkeilua voi esiintyä myös päällysteen reunassa  sen 
 murtuessa. 

Routavauriot  ilmenevät yleensä laajoina halkeamina  koko  tien alueella. Epä-
tasainen routanousu aiheuttaa päällysteen rikkoutumista sekä rakenneker

-rosten ja  pohjamaan  pysyviä muodonmuutoksia  ja  sekoittumista  keskenään. 
Roudan sulaessa tien rakennekerrokset  ja  pohjamaa  tilapäisesti pehmene-
vät  ja  liikennekuormituksen  aiheuttamia muodonmuutoksia syntyy pohja- 
maassa saakka. Tämä voi rikkoa päällysteen  pinnan  sekä suoraan että välil-
lisesti rakenteen heikentyneen kuormituskestävyyden seurauksena. 

Päällyste vaurioituu myös  mm.  asfalttimassan lajittumisen  seurauksena  ja 
 pintaan ilmestyy reikiä  ja  purkaumia.  Erityisesti eteläisessä Suomessa läm-

min  ja  kostea  sää  sekä lämpötilan vaihtelu  0 °C  molemmin puolin aiheuttaa 
päällysteen  pinnan  murtumista  ja  kuoppia. Kosteus  ja  uriin  seisomaan jäävä 
vesi antaa renkaan ylityksestä iskun päällysteen heikkoihin kohtiin  ja  käyn-
nistää vaurioitumisen (Tiehallinto  2007b).  Kovat pakkaset puolestaan aiheut-
tavat tien poikkisuuntaisia yleensä  koko  ajoradan  yli ulottuvia pakkaskatkoja. 
Tällöin päällyste murtuu säännöllisin välein tien pituussuunnassa kylmään 
päällysteeseen aiheutuvien jännitysten ylittäessä päällysteen lujuuden. 

Päällystevauriot  eivät yleensä aiheuta liikenneturvallisuusriskiä eivätkä muu-
tenkaan vaikuta merkittävästi tien käyttäjien kustannuksiin. Vaurioitunut  tie 

 kuitenkin muuttuu epätasaiseksi  ja  menettää kantavuuttaan ehjään raken-
teeseen verrattuna  ja  vaurioituminen  kiihtyy liikennekuormituksen aiheutta-
mien dynaamisten iskujen voimistuessa  ja  tiehen kohdistuvan rasituksen 
kasvaessa.  

fl  

. 
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3.2  Automaattinen päällystevauriomittaus 

Tiehallinto  seuraa yleisen päällystetyn tieverkon kuntoa mittaamalla  tieverk-
kotasolla pääl lysteen  tasaisuutta,  urasyvyyttä  ja  vaurioituneisuutta  sekä tien 

 pinnan  taipumia.  Automaattista  päällystevaurioiden  mittausta  (APVM)  on  ku-
vattu useissa  VOH -projektin  Vaurio-  ja  kantavuusmittausten  kehittäminen 

 (1.2)  raporteissa, yleisellä tasolla  lähteessä (Ruotoistenmäki  2005)  sekä yk-
sityiskohtaisesti  lähteissä Aijö  (2004, 2005a, 2005b).  Seuraavassa kuvataan 
lyhyesti vuosiksi  2006-2007  valitun toimittajan käyttämän tekniikan  (RST 
PAVU  E)  mukaista mittausten suorittamista,  tiedonhallintaa  ja  tietojen hyö-
dyntämistä. 

Mittaus  

Tien pinta  kuvataan neljällä  mittausauton  takaosaan pystysuoraan  sijoitetulla 
analogisella  videokameralla. Auton  takapuskurin  kohdalla  on  valaistusjärjes-
telmä,  joka saa tarvitsemansa  sähkövirran  erillisestä  aggregaatista.  Mittauk-
set vuonna  2006 on  tehty kuvassa  1  (Aijö  2004)  esitetyn laitteen kaltaisella 
laitteella.  

I  

Kuva  1.  Rambollin  käyttämä automaattinen  vauriomittau.slaitteisto RST PAVUE (Äijö  
2004).  

Tiedonhallinta 

Vauriotiedon raakadata  muodostetaan  videokuvasta kuvankäsittelyn  keinoin. 
 Raakadatasta  tunnistetaan  ja  luokitellaan halkeamat. Tulokset voidaan esit-

tää esimerkiksi  vauriokarttoina  (crack maps)  ja  edelleen erilaisina  vau-
riomuuttujina,  joista tällä hetkellä  kuntorekisteriin  tallennetaan vaurio-osuus  
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(VO)  koko  kaistan alueella  ja  kaistan eri osissa.  Mittaustuloksista laskettavia 
 muuttujia  ja  niiden  jakaumaominaisuuksia  käsitellään tarkemmin luvussa  5.  

Tietojen hyödyntäminen  

Lähteessä (Aijö  2004) on  selostettu  vauriotiedon  käyttöä  Tiehallinnon  ylläpi-
toa koskevassa päätöksenteossa tieverkko- (strategisella), ohjelmointi-  ja 

 hanketasolla. Ohjelmointitasolla vauriotieto  on  tärkein rakenteen  parantamis
-toimenpiteiden valintaa ohjaava tekijä. Pääasiallisia  kehityskohteita  auto-

maattisen mittauksen  käyttöönottamisessa  ovat  (Aijö  2005a): 
• Vauriotyyppien määritykset; 
• Mittausohjelman  suunnittelu; sekä  
• Vauriotiedon  käyttäminen ylläpidon hankinnassa. 

Automaattisen mittarin käyttöönoton myötä täytyy kehittää uusia  vauriomuut-
tujia,  joille voidaan asettaa seuraavia vaatimuksia  (Aijö  2004, Ruotoistenmä

-kl  2005): 
•  Muuttujien  on  oltava  yksisektteisiä; 
•  Vaurioiden sijainti tiellä pituus-  ja  poikkisuunnassa  on  tunnettava  ja 

 vauriotieto  on  voitava yhdistää muihin  ku ntotietoihin; 
• Erityyppisten  vaurioiden määrien  ja  vakavuusasteen  perusteella  on 

 voitava määrittää  toimenpidetarve; 
•  Muuttujista  on  voitava laatia  jakaumia  strategista päätöksentekoa 

varten. Muuttujat voivat kuvata  vaurioituneen päällysteen  määrää 
suhteessa  tiepituuteen;  sekä  

• Vauriomuuttujien  on  oltava sellaisia, että niiden muutos  on ennustet-
tavissa. 

Vaurioituneen päällysteen  pinta-ala (Vaurio-osuus,  VO, %)  voisi sopia käy-
tettäväksi  strategisen  päätöksenteon  ja  ylläpidon kohteiden  valinnan  lähtötie

-tona.  Tällainen yleisindeksi voisi myös toimia ylläpidon hankinnassa toimen-
piteiden alustavan suunnittelun  lähtötietona,  jota  tarkennetaan  esimerkiksi 

 vauriokartoin. 

Mittausohjelman  suunnittelussa otetaan huomioon sekä  tietotarpeet  eri  pää-
töksentekotasoilla  että uusien muuttujien kehitystyön  ja  eri  kuntomittauksilla 
kerättävien  tietojen  yhdistämistarpeet. 
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4  VAURIOMITTAUSTEN KILPAILUTTAMINEN  

4.1  Asiakastarpeiden  selvittäminen  

Vauriotiedon  käyttötarpeet selvitettiin haastattelemalla  Tiehallin  non  asiantun-
tijoita  ja  suunnittelijoita pääasiassa  kilpailuttamispapereita  valmisteltaessa 
keväällä  2005  sekä syksyllä  2006.  Haastateltavaksi valittiin  1-2  edustajaa 

 tienpidon  eri  päätöksentekotasoilta:  rahoitustarpeiden perustelu  ja  strategi-
nen ohjaus, kohteiden valinta  ja  toimenpiteiden suunnittelu  ja  laadunvalvon

-ta.  Haastatellut henkilöt  on  lueteltu liitteessä  1.  

Haastateltavilta  kysyttiin  mm.  miten  he  käyttävät  vauriotietoa  tällä hetkellä 
päätöksenteossa, mitkä heidän näkemyksensä mukaan ovat nykyisen  vau-
riotiedon  keskeiset  kehittämistarpeet  eli mihin ongelmiin uusien  vauriomuut-
tujien  tulisi vastata?  Haastateltavilta  kysyttiin myös heidän näkemystään 

 vauriotietojen  käytön  tavoitetilasta  vuonna  2010:  mitkä ovat käytettävät 
muuttujat, mitä niiden avulla tulee tietää tien kunnosta  ja  mikä  on  muuttujilta 

 vaadittava  tarkkuustaso?  Seuraavassa  on  esitetty yhteenveto näissä haas-
tatteluissa esille tulleista asioista. 

Rahoitustarpeiden perustelu  ja  strateginen ohjaus  

Vauriotieto  on  keskeinen tiestön rakenteellista tilaa kuvaava tekijä perustelu- 
viestinnässä  ja  toiminnan suunnittelussa.  Perusteluviestinnässä vauriotietoa 

 käytetään osana  tieomaisuuden  yhtenäistä  kuntoluokitusta. Vauriotiedot  esi-
tetään  mm.  kuritotilastossa (Tiehallinto  2006a).  

Toimintalinjat  ohjaavat  ylläpitopolitiikkaa  siten, että  vauriotieto  ohjaa raken-
teen  parantamistoimenpiteitä  ja  uratieto päällystämistoimenpiteitä.  Jotta voi-
daan kirjata järkevän ylläpidon politiikka, tarvitaan tieto  vaurloitumisen  tilas-
ta,  arvioidusta  kehittymisestä  ja  vaikutuksista. Tämä edellyttää vaurioiden 
synnyn  ja  syiden ymmärtämistä.  Vauriotiedon  tarkkuuden tulee mandollistaa 
ylläpidon  elinkaarilaskenta.  

Liikenne-  ja  viestintäministeriö  asettaa  Tiehallinnolle  ja  Tiehallinto tiepiireille 
tulostavoitteita ku ntotilan,  ml.  vaurioituneisuuden  kehittymiselle.  Tulosmitta

-reiden tulee ohjata  oikeanlaisiin ylläpitotoimenpiteisiin  ja  olla riittävän tarkko-
ja siten, että  tulostavoitteiden  toteutuminen voidaan todeta  luotettavasti. 
Vauriotiedon  tarkkuuden (mittaaminen  ja  mallinnus)  tulee toisin sanoen olla 
riittävän hyvä suhteessa muutoksiin, joita  tulostavoitemittaristolla  halutaan 
seurata. Haluttavat muutokset  on  voitava saada aikaan ylläpidon toimenpi-
teillä eikä tiedon  hankirinalla  esimerkiksi huonon  mittaustarkkuuden  tai  mit-
tausten huonon edustavuuden seurauksena. 

Voidaan todeta, että  vauriotiedon tarkkuusvaatimuksia  ei suoraan voida joh-
taa rahoitustarpeiden perustelun  ja strategisen  ohjauksen vaatimuksista. 
Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että mittaus-  ja  ennustetarkkuuden  tulee 
olla samalla tasolla ura-  ja  tasaisuustiedon  tarkkuuden kanssa.  Vauriotiedon  
vertailu eri  maiden  välillä  on  toivottavaa, kuten tasaisuuden osalta tehdään 
käyttäen eri maille yhteistä  tunnuslukua (IRI). 
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Tavoitetilassa vauriotieto,  kuten muutkin  kuntotiedot  toimitetaan  tietopalve-
luna,  joka käsittää mittaamisen  ja  tiedon rekistereihin viennin lisäksi vaurio- 
tiedon ennustamisen  ja  kuntotilan raportoinnin  yhdessä muiden  kuntomuut-
tujien  kanssa siten, että kunnon vaikutukset  tienpitäjään  ja  tien  käyttäjiin 

 tunnetaan. Mittausten  ja  ennusteiden käytön suhteen  (mittauskierron)  tulee 
olla  optimoitu. Vauriotietoa  tulee pystyä tuottamaan eri  laskentaväleilä  eri 

 päätöksentekotilanteiden  tarpeisiin.  Vauriotiedon  laadun tulee täyttää tunne-
tut  asiakasvaatimukset,  mikä  on  voitava todeta esimerkiksi teollisuuden  laa-
dunhallintajärjestelmien (esim.  Six Sigma)  avulla.  Vauriotiedon  aiheuttamat  
laatupuutekustannukset  tulee voida määrittää  ja  niitä tulee vähentää. 

Kohteiden valinta 

Ylläpitokohteiden  valinnassa  vaurioaste  ja  erityisesti  vaurionopeus  on  kes-
keinen  muuttuja.  Nopeasti  vaurioituvat  tiet valitaan rakenteen  parantamis

-kohteiksi. Automaattisen  vauriomittauksen  tuloksista  laskettavien  muuttujien 
perusteella täytyy siten voida arvioida  toimenpidetarvetta  ja  tarvittavan toi-
menpiteen  rankkuutta  yleisellä tasolla  (päällystäminen/rakenteen  parantami-
nen). Visuaalisen  vaurioinventoinnin  tuloksista  laskettavaa vauriosummaa  ja 
sen  kasvunopeutta  käytetään rakenteen parantamistarpeen  määrän arvioin-
nissa. Yksittäisten  vauriotyyppien  (leveät halkeamat,  verkkohalkeamat)  mää-
riä käytetään  to/men p/teen rankkuuden arvioinnin  lähtötietona.  Tarkempi 
toimenpiteen valinta tehdään  kohdetasolla.  

Automaattisen  vauriomittarin  tuloksista lasketaan  muuttuja  vaurio-osuus 
 (VO, %)  sekä  koko  tien alueella että erikseen  ajourissa  ja  niiden ulkopuolel-

la. Vaurio-osuutta voitaneen käyttää rakenteen  parantamistarpeen  määrän 
arviointiin  ja  erityyppisten  vaurioiden määrää toimenpiteen  rankkuuden  arvi-
ointiin.  Saumahalkeamat (keskisauma, urapaikkauksen sauma)  tulee kuiten-
kin erottaa muista  vaurioista  ja  jättää pois vaurio-osuus muuttujan  asken

-nasta,  koska ne eivät yksinään aiheuta  toimenpidetarvetta.  

Automaattisen  vauriomittauksen  tuloksena saatavan  vauriotiedon laadun pi-
tää parantua visuaaliseen inventointiin verrattuna erityisesti sellaisilla teillä, 
joilla  vaurioituminen  on  alkanut, mutta vaurioiden määrä ei vielä yhtä toi

-menpiderajaa  (VS  =  n. 40-100 m 2 ).  Vauriotiedon tarkentuminen  muuttujien 
kiinnostavalla  arvoalueella  helpottaa tulevan  toimenpidetarpeen  ennustamis-
ta  ja  väärien  toimenpidevalintojen  riski pienenee.  

Tavoitetilassa vauriosta  tulee tunnistaa tien käyttäjien  ja  tienpitäjän  kannalta 
kriittiset vauriot.  Tien  käyttäjien kannalta  vaurioituminen  osaltaan kuvaa tien 

 pintakuntoa,  yhdessä tasaisuuden  ja  urasyvyyden  kanssa.  Tien  käyttäjien 
kannalta merkittäviä ovat epätasaisuutta  ja  näin  ollen  epämukavuutta  tai  jo-
pa vaaraa aiheuttavat vauriot.  Tienpitäjän  näkökulmasta puolestaan vaurio- 
tieto, erityisesti vakavat (leveät halkeamat,  verkkohalkeamat)  vauriot, ohjaa-
vat rakenteen  parantamistoimenpiteiden  valintaa. Lisäksi  hyödyhhisiä,  mutta 
eivät välttämättömiä tietoja ovat  paikkausten  sekä kuormitus-  ja  säävaurioi

-den  erottetu.  

Toimenpiteiden suunnittelu  ja  laadunvalvonta 

. 

. 

Kohdetasolla vauriotietoa  käytetään sekä toimenpiteiden suunnittelun lähtö- 
tietona että toimenpiteiden laadun valvontaan. 
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Suunnittelun lähtötietona  va  u riotietoa  tarvitaan  ongelmakohtien löytämiseen 
(korkea  vaurioitu misaste,  suuri  vaurioitumisnopeus)  ja  tiefl jaksottamisessa 
lyhyempiin osuuksiin  suunnittelua varten.  Tie  luokitellaan  vaurioituneisuuden 

 mukaan vaihtelevan  pituisiin jaksoihin.  Tätä varten tarvitaan  vauriokartta,  jo-
ka  on skaalattavissa  ja  jossa voidaan esittää riittävän pitkä  tiejakso  kerral-
laan.  Raportointipituuden  on  oltava riittävän lyhyt, yhtä lyhyt kuin  yhin  mah-
dollinen jakson pituus.  Kuvat  vähentävät  maastokäyntien  tarvetta, mutta ei-
vät poista sitä kokonaan.  

Kuormituskestävyysvaurioita  voi  PVI -aineistossa pyrkiä erottamaan  vau-
riotyypin (verkkohalkeilu)  perusteella  routahalkeilusta (pituushalkeilu). Vauri

-on  sijainti tien  poikkileikkauksessa (urassa/urien  ulkopuolella)  on  kuitenkin 
parempi tieto,  ja  se  saadaan  APVM -tuloksista.  

Ajourissa  toimenpiteiden suunnittelijaa kiinnostavia ovat hyvin  kapeatkin  (al- 4  kavat)  halkeamat  (<  1 mm), ajourien  ulkopuolella kiinnostavat lähinnä suuret 
 ja  leveät  (>15-20 mm)  halkeamat, joiden sijainti tulee tuntea  1-2  metrin tark-

kuudella.  Vaurioitumisnopeus  on  toimenpiteen suunnittelun kannalta oleelli-
nen tieto, jotta nopeasti  vaurioituvat  tiet voidaan erottaa.  Verkkohalkeamista 

 tarvitaan niiden  pituussuuntainen  sijainti  ja  ulottuvuus  leveyssuunnassa;  nii-
den tarkka määrä  sen  sijaan ei ole kriittinen tieto.  Poikkihalkeamista  kiinnos-
tavia ovat  vain porrastuneet poikkihalkeamat,  jotka voitaisiin ehkä selvittää 
myös  tasaisuusmittauksista. Paikkaukset  omana  muuttujanaan  ovat kiinnos-
tavia, mikäli ne ovat epätasaisia.  

Tavoitetilassa  suunnittelun  lähtötietona  käytetään yhdistettyä vaurio-  ja ta
-saisuustietoa  yhdistettynä  toimenpidehistoriaan. Vaurioitumisen  syyt  ja  vai-

kutukset tunnetaan.  

Laadunvalvonnassa  vaadittavan tarkkuuden tulee olla suurta  ja  toistettavuu
-den  korkea, koska sopimuksiin sisältyy  rahaltisia  sanktioita.  Vauriotiedon  tu-

lee nykyistä paremmin vastata kysymykseen  vaurion  syistä  ja  syyn vaka-
vuudesta tien kunnon  ennustamiseksi takuuajan  jälkeen  (takuuaika  5  vuot-
ta). Tämä vaatii  vauriotiedon  yhdistämistä muuhun  kuntotietoihin.  Eli  vaurio- 
tiedon perusteella voisi vaatia  takuuajan  jatkamista. Samalla  vaurioitumisas

-te  antaisi tietoa myös siitä, kuinka  tarkalle  tien rakenteellinen  mitoitus  on  teh-
ty  tuotevaatimuksiin  nähden.  Vauriotiedon  perusteella pitää pystyä ennus-
tamaan tien kunnon muutokset tien elinkaaren aikana  ja  se,  milloin korjaus- 
toimet tulevat pakollisiksi.  

4.2  Kuvantuottamisen standardointi  

Automaattisen  vauriomittauksen tunnusluvuista  ei ole yhtenäistä, laajasti hy-
väksyttyä  standardia.  Eri toimittajien tunnusluvut  ja  tulosteet  eroavat toisis-
taan  ja  ovat vielä osin kehitystyön  alla.  

Vauriomittausten kilpailutuksessa  mittausten  toimituksille  asetettiin vaati
-mukseksi,  että  vauriokuvat  tulee tallentaa yleisesti käytössä olevaan,  toimit-

tajasta riippu mattomaan formaattlin  siten, että sopimuskauden jälkeen kuvis-
ta voidaan laskea  vaurioitumista  kuvaavia  tunn  uslukuja palvelutoimittajasta 

 riippumatta.  
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Vauriotiedon  hankinnan kannalta  kuvaformaatin standardointi  on  kriittistä. 
 Vauriokuvien  laatu vaikuttaa oleellisesti saatavien  vauriotunn uslukujen  laa-

tuun  ja  käytettävyyteen.  Liian kapealla  vauriokuvalla,  tai  pienellä  pikselimää
-iällä menetetään tietoa  tienpinnan vaurioista.  Suuri  kuvakoko  ja  pikselimäärä 

 taas kasvattaa toimittajien  laitekustannuksia  ja  kuvien  varastointikustannuk
-sia.  Lisäksi kuvien  tallennusformaatista  ja  pakkauksesta  aiheutuu  häviöitä.  

Ramboll  Finland  Oy:n  ja  Tieliikelaitoksen  valmiuksia toimittaa määrämuotois-
ta  vauriokuvaa  selvitettiin vuonna  2005  toteutetun  kilpailutuksen  yhteydessä, 
samoin kuin kykyä käyttää  tallennettua vauriokuvaa vauriotunnistuksen läh-
töaineistona. Puhelinhaastatteluiden  perusteella:  
-  Toimittajat pystyvät tallentamaan  vauriomittauksista  saatavia  raakakuvia 

 mihin tahansa yleisesti käytössä olevaan  kuvaformaattiin (esim. .BMP, 
.JPG, .GIF), 

-  Toimittajat pystyvät käyttämään mitä tahansa yleisesti käytössä olevaa 
 kuvaformaattia vauriotun nistuksen lähtöaineistona, 

- Vauriotunnistuksen  lähtökohtana  on  poikkeuksetta  harmaasävykuvat 
 (256  sävyä)  ja  

- Vauriokuvien dimensiot (pikselimäärät)  eivät ole kriittisiä  vaurioitumista 
 kuvaavien  tunnuslukujen  laskun kannalta. 

Näillä perusteilla  vauriokuvien  tuottaminen  ja  tunnuslukujen  laskeminen voi-
daan tehdä tarvittaessa toisistaan riippumatta. 

Yleisesti ottaen automaattisten  vauriomittarien kuvausjärjestelmien  ja  kuvien 
laatuun liittyvien tekijöiden arviointi  on  varsin  hankalaa.  Tampan  yliopistossa 
Floridassa  on  testattu  päällysteen vauriokuvausjärjestelmien  suorituskykyä 

 (Socolic  et al. 2004,  Tiehallinto  2007a).  Testausmenetelmän  soveltaminen 
eri toimittajien  kuvanlaadun  arviointiin  on  kuitenkin ongelmallista,  sillä testin 

 kohteena olevat  sahalaitakuvat  eivät vastaa  tuotantomittausten  olosuhteita. 
Muita  vauriomittarien kuvanlaatua  koskevia tutkimuksia ei ole juuri julkaistu. 

 Yksikäsitteistä  menetelmää laadukkaan  kuvantuotantoprosessin määrittämi
-seksi ei todennäköisesti ole vielä olemassa. 

Toimittajien  haastatteluiden  perusteella tärkeimmät kuvien laatuun vaikutta-
vat tekijät ovat  kuvapikselin  koko  luonnossa,  tallennusformaatti  ja  olosuhtei-
den  vakiointi,  erityisesti valaistus.  Laitevalmistajien ilmoittama  laitteiden ero

-tuskyky  vastaa usein yhden  kuvapikselin  kokoa luonnossa. Käytännössä yk-
sityiskohtien varmaan  tunnistukseen  vaaditaan useampi  pikseli.  Tallennus

-formaattien  osalta tulisi suosia  häviöttömiä  muotoja  tai  pakkaustapaa,  jossa 
 häviöt  ovat mandollisimman pieniä.  

Projektiryhmässä  käydyn keskustelun  ja  toimittajien  haastatteluiden  perus-
teella todettiin, että  vauriokuvien tallennusmuotoa  ei tarvitse määrittää tar-
kasti  kilpailutusasiakirjoissa.  Riittää, että  kuvaformaatti  on  käytössä  tavalli-
simmissa kuvankäsittelyohjelmissa.  Kuvien  vähimmäiskooksi leveyssuun-
nassa  päätettiin asettaa  3,5  metriä. Kuvien  pituussuuntaista  kokoa ei nähty 
tarpeelliseksi rajoittaa  tarjouspyynnössä.  Samoin päätettiin, että  kuvapikselin 
maksimikokoa  luonnossa ei määrätä  tarjouspyynnössä eksplisiittisesti.  Sen 

 sijaan  ohjeelliseksi  tavoitteeksi päätettiin asettaa, että mittausten perusteella 
voidaan tunnistaa halkeamat  5 mm  minimileveyteen  ja  ajourissa pitkittäis

-halkeamat  2 mm  minimileveyteen  asti. Näillä  vaatimuksilla  pyrittiin ohjaa-
maan toimittajien tarjoamia palveluita  rajaamatta  yhtään palvelun  tuottajaa 

 kilpailun ulkopuolelle. Samasta syystä  vauriomittarien kuvauslaitteilta  ei  vaa- 

. 

. 
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dittu tarjouspyynnössä  lisävalaistusta, vaan erot teknisessä  toteutu ksessa 
 pyrittiin ottamaan huomioon  laatupisteytyksessä.  

4.3  Tarjouspyynnön  tekninen toteutus 

Tarjousprosessin  aikataulu  on  esitetty taulukossa  1.  

Taulukko  I  Tarjousprosessin  aikataulu.  

EU-ilmoitus  16.3.2005 
llmoittautumisaika  29.4.2005 
Tarjouspyyntöjen  lähettäminen  13.5.2005  
Tarjousten  jättö  12.8.2005  
Toimittajan valinta  23-24.8.2005  

Koska työn arvioitu laajuus ylitti  239  tuhannen euron  rajan, tulevasta  tar-
jouspyynnöstä  tehtiin  EU-ilmoitus. Määräaikaan mennessä ilmoittautui kolme 
yritystä. Kaikki kolme myös tekivät tarjouksen määräaikaan mennessä.  

Tarjouspyyntö  lähetettiin  13.5.2005.  Tarjousten alkuperäinen  jättöaika  oli 
 2.8.2005.  Tarjousten tekemisen aikana  tarjoajille  ei järjestetty erillistä infor -

maatiotilaisuutta, vaan kukin  tarjoaja  sai esittää tilaajalle  tarjouspyyntöä  tar-
kentavia  kysymyksiä. Kysymyksiin vastattiin  lisäkirjeellä  (27.6.2005, 
581/2002/20/17)  kaikille  tarjoajille. Lisäkirjeessä  myös jatkettiin tarjouksen 

 jättöaikaa  yhden tarjoajan pyynnöstä  12.8.2005  saakka.  

Tarjouspyyrinön  liitteenä oli sopimusluonnos. Sopimusluonnos  hyväksytettiin 
Tiehallinnori  juristilla  ennen  tarjouspyyntöjen  lähettämistä.  

Tarjous tehtiin käyttäen kanden kuoren menettelyä, joka  on Tiehallinnon 
 käytäntö tämän laajuus-  ja vaativuusasteen urakoissa.  Ensiksi tarjoukset  pis-

teytettiin  niiden laadun perusteella.  Tarjouspyynnössä  esitettiin tarjousten 
 laatupisteyttämisen  perusteet: kuinka monta pistettä kustakin tarjouksen 

osasta saattoi enintään saada,  ja  mihin tekijöihin arvioinnissa  ja pisteytyk-
sessä  keskityttiin.  Pisteytyksen  teki  Tiehallinnon  asiantuntijoista koostuva 

 arviointiryhmä. Laatukonsultti  osallistui tarjousten  arviointitilaisuuteen  vasta-
ten  teknisiin kysymyksiin  ja  arvioi  pisteytyksen  perusteita, mutta ei osallistu-
nut pisteiden antamiseen.  

Pisteytyksen  perusteiden mandollisimman  yksilöity  esittäminen  tarjouspyyn-
nössä  helpottaa kaikkien osapuolten työtä. Tarjoajat voivat keskittyä paran-
tamaan oman tarjouksensa laatua  tehokkaimmalla  mandollisella tavalla. Tar-
jousten arviointi puolestaan helpottuu, kun kutakin tarjousta verrataan kohta 
kohdalta  tarjouspyynnössä  esitettyihin vaatimuksiin. Seuraaviin  tarjouspyyn-
töpapereihin (esim. PPL -mittaukset) onkin lisätty maininta siitä, että kukin 
tarjouksen kohta arvioidaan ainoastaan  ko.  kohdassa esitettyjen tietojen pe-
rusteella. 

Tarjousten laadullisesta arvioinnista voidaan todeta yhteenvetona seuraa-
vaa: 

Kohta  A,  Automaattisen vaurioinventoinnin suunnitteluun, suorittamiseen, 
tunnuslukujen tuottamiseen  ja  teknisiin valmiuksiin liittyvät tekijät: 



22 	Luonnos  24.1.2007:  APVM - Vauriotiedori  käyttö päällystetyn tiestön ylläpidossa 
VAURIOMITTAUSTEN KILPAILUTTAMINEN 

•  Tarjottavat laitteistot vaihtelivat tuotanto-  tai  vähintään testikäytössä 
olevista laitteista suunnittelupöydällä olevaan kokoonpanoon. 

• 	Kaikkien laitteiden (luvattu) erottelukyky  on  riittävä. 
• Tunnusluvuista  kaikki tarjoajat tarjosivat minimivaatimuksen mukaisia 

tunnuslukuja. Tilaajan toivomia tunnuslukuja ei juurikaan ollut tarjo-
uksissa käsitelty. 

• Keskisauman halkeamiin  kukaan tarjoajista ei ottanut kantaa. 
• Tuotantolaadun osoittaminen vaihtelee tarjoajien välillä. 

Kohta  B,  Laatusuunnitelma: 
• Mittausprosessin kokonaiskuvauksen  taso vaihtelee tarjoajien välillä. 
• Vastuunjako  ja projektinohjaus  oli kaikille tarjoajille selvillä tarpeeksi 

hyvin. 
• Laatuvastaavan  rooli  ja  valta oli ymmärretty oikein. 
• Laadunvarmistus  ja  siinä havaittujen virheiden korjaus oli asianmu-

kainen  vain  yhdellä tarjoajista. 
• Työturvallisuusasiat  kaikki tarjoajat olivat kuvanneet riittävällä tasolla. 
• Häiriöiden ennakointi oli asianmukainen  vain  yhdellä tarjoajista. 
•  Vuorovaikutuksen tilaajan kanssa kaikki tarjoajat olivat kuvanneet  rut- 

tävällä  tasolla,  osa  melko suppeasti. 

Kohta  C,  Automaattisen vauriomittauksen kehittäminen: 
•  Tämä  osa-alue  on VOH-ohjelman Vauriomittausten kehittäminen 

merkittävin kiinnostuksen kohde. Pisteytyksessä tämän kohdan mer - 
kitys oli kuitenkin  vain 10% laatupisteiden maksimimäärästä. 

•  Tilaajan esittämiä kehitysalueita tarjoajat olivat käsitelleet enintään 
yleisellä tasolla. 

•  Monet tarjoajien  esittämistä kehittämisajatuksista liittyivät kuvaustek-
niikan  ja kuvatulkinnan  kehittämiseen, jotka kuuluvat toimittajan teh-
täviin. 

•  Valitulla toimittajalla oli hyvä luettelo kehitystehtävissä, jotka keskus- 
teltiin  ja priorisoitiin  kehitystyön aloitusseminaarissa  11.11.2005.  

Kohta  D,  Lisätyöt: 	 • 
• Lisätyöt  kaikki tarjoajat olivat kuvanneet vähintään yleisellä tasolla. 

Kohta  E,  Henkilöreferenssit:  
Valitulla toimittajalla  on tarjoajista  parhaat referenssit tiestömittauk

-sista  yleisesti  ja  erityisesti automaattisesta vauriomittauksesta. 

Tarjousten hintaosa avattiin laadullisten tekijöiden arvioinnin  ja pisteytyksen 
 jälkeen. Tarjouksesta saattoi saada enintään  600 laatupistettä.  Tullakseen 

hyväksytyksi tarjouksen oli saatava vähintään  300 laatupistettä,  jotta tarjous 
hyväksytään hintapisteytykseen. Yhden tarjoajan laatupisteet jäivät  alle  300, 

 joten tarjouksen hintakuorta ei avattu vaan  se  palautettiin avaamattomana. 
 Halvin tarjoushinnaltaan  hyväksyttävä tarjous sai  400 hintapistettä.  Muiden 

hintapisteet laskettiin kaavalla  (1):  

HINTA  =  400•  [i  + [XHALV/N - XTARJOUS  J, 	(1) 
XHAL  VIN  
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missä 

PHINTA 	Tarjouksen hintapisteet ( ^  0  pistettä), 

XHALVIN 	=  Halvin tarjoushinta, ja 

XTARJOUS 	= Tarjoushinta.  

Valinta perustui hinta-  ja laatupisteiden kokonaismäärään,  joka  on maksi-
missaan 1000  pistettä. Hintapisteytys sidotaan näin tarjousten hintaskaa-
laan,  jota  ei tunneta. Tämä aiheuttaa tarjousten arviointiin vaikeasti hallitta-
van epävarmuustekijän. Pistelaskentakaava  on  kuitenkin yleisesti käytössä 
Tiehallinnon kilpailuttamissa tiedonhankintaurakoissa, eikä sitä lähdetty täs-
sä yhteydessä muuttamaan. Laatupisteytysvaiheessa  on  tunnettava laatu-  ja 
hintapisteiden  suhde  ja  pyrittävä antamaan laatupisteet mandollisimman  hy- 

I  , 

	

	 vin  siten, että ne vastaavat tarjousten esittämää palvelun laatua mandolli- 
simman oikeudenmukaisesti. 

Kanden tarjoajan hintakuoret avattiin. Mikäli voittaneen tarjouksen laatu-  tai 
hintapisteet  olisivat toiseksi jäänyttä huonommat, tuloksessa olisi tilaa  spe-
kulaatiolle.  Tässä tapauksessa enemmän laatupisteitä saaneen tarjouksen 
tarjous oli myös edullisempi, joten  se  sai täydet hintapisteet  ja  valinta oli näin 

 ollen  tässä tapauksessa yksikäsitteinen. 

Hankintaprosessin  arvioinnista voidaan yhteenvetona todeta, että 
- Yleisesti ottaen hankinta oli onnistunut siinä, että tilaaja sai hyvälaatuisia 

 ja  edullisia tarjouksia. Osaltaan tähän vaikuttanee tarjouspyynnön hyvä 
ajoitus, markkinoilla oli kiinnostusta vastata tarjouspyyntöön. 

- Tarjousaika  oli pääsääntöisesti riittävän pitkä.  Se  tosin jatkui kesälomien 
yli  ja  sitä jatkettiin yhden tarjoajan pyynnöstä. 

-  Laitteistoja ei kuitenkaan testattu etukäteen, joten tarjousten vertailu 
jouduttiin tekemään paperilla. Lisäksi  se  vaikeutti laatuvaatimusten aset-
tamista, koska ei ollut tietoa tuotantolaadusta. 

- 	 Päällystevaurioiden  visuaalista inventointia (PVI) olisi ehkä kuitenkin  pi- 
, 	 tänyt  jatkaa  1-2  vuotta, ei niinkään yhteyden luomiseksi vanhojen  ja  uu- 

sien muuttujien välille, vaan siksi että näin toimien tiestön vaurioitunei-
suuteen perustuva tulosohjaus olisi voinut jatkua. Esimerkiksi talvihoi

-don laadunseurannassa siirtymäaikana  tehtiin sekä aiempaa jarrutusmit-
tausta  (80 %)  että jatkuvaa kitkamittausta  (20 %)  rinnakkain. 

-  Urakka-aika (kaksi vuotta)  on  lyhyt. Tämä mandollistaa kaikkien mittaus- 
lajien yhtäaikaisen kilpailuttamisen vuoden  2008  alusta, mutta 

Vastaisuudessa toteutettavissa tarjouspyynnössä  on  huomioitava seuraavia 
asioita. 
-  Maksetaan tarjouspalkkio, mikä mandollistaa laitteiden testauksen etu-

käteen. 
- Täsmennetään  ja  kiristetään laatuvaatimuksia. 
-  Lisätään sopimukseen kuuluvaa T&K -panostusta huomattavasti  ja  pyri-

tään ostamaan kehitystyön tuloksia eikä siihen käytettävää aikaa. Arvi-
oidut resurssit  on  kuitenkin sisällytettävä tarjouspyyntöön, jotta tarjoajat 
osaavat huomioida panostuksen tarjoushinnassaan. 

- 	I mmateriaalioikeuksista  erityisesti T&K-tehtävien osalta  on  sovittava sel- 
keästi. Tiehallinnon tulee saada selkeä dokumentointi T&K:n tuloksista 
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ja  rinnakkaiset oikeudet tuloksiin:  käyttöoikeus  ja  oikeus luovuttaa tulok-
set  kolmannen  osapuolen käyttöön. 
Tämä tarkoittaa sopimukseen  sisällytettävän T&K  -toiminnan  painoarvon 

 nostamista.  On  mietittävä, miten  se  huomioidaan tarjousten arvioinnis-
sa.  

S  
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5  UUDET VAURIOMUUTTUJAT  

5.1 	Muuttujat  

Kuntorekisteriin  talletetaan vaurioituneen päällysteen suhteellista osuutta 
kuvaava muuttuja Vaurio-osuus (VO), joka lasketaan vaurioituneiden ruutu-
jen osu utena tarkasteltavalla alueella prosentteina. VO-muuttujat lasketaan 
sekä  koko  kaistan alueelle että erikseen kaistan eri osille taulukon  2  mukai-
sesti. Mittausleveys  on 3500 mm. Mittausalue  jaetaan  200 mm * 200 mm 

 ruutuihin  ja VO-muuttujien arvot lasketaan sekä  10  että  100  metrille. 

Taulukko  2.  Kun  forekisteriin  tal/et ettavat vauriomuuttujat. 

muuttuja  
____________ 

alue 
______________________________  

alueen leveys 
[mm,  ruutua] 

VO_KAISTA  koko  kaista (kuvausleveys)  3500, 17,5  ->  18 
VO_VAS  vasemman ajouran  vasen  puoli  800, 4 
VO_VASU  vasen ajoura  600,3 
yO_KESKI ajourien  välinen alue  800, 4 
VO_OIKU  oikea ajoura  600,3 
yO_OIK  oikean ajouran oikea puoli  700, 3,5  ->  41)  

Mittausleveys  on 3500 mm,  joka jaettuna  200 mm leveisiin  ruutuihin  on 17,5 
 ruutua. Oikeanpuoleisinta puolikasta ruutua käsitellään laskennassa koko-

naisena ruutuna  (Boström  2007).  Tämä painottaa oikean reunan vaurioita. 
Esim. reunasta alkava  150 mm  pituinen poikkihalkeama osuu oikeassa reu-
nassa kanden ruudun alueelle, mutta vasemmassa reunassa  vain  yhden 
ruudun alueelle. Tästä syystä muuttujan yO_OIK arvot voivat olla suurempia 
kuin muuttujan VO_VAS arvot.  

On  huomattava, että vaurio-osuus muuttuja saa arvoja välillä  [0,100].  Ja-
kaumalla  on  siten ääriarvot, joita  se  ei voi auttaa  tai  ylittää. VO-muuttujien 
jakaumaominaisuuksia käsitellään tarkemmin kappaleessa  5.2 

 Mittaustulosten jakaumatarkastelu. Lisäksi  0-arvoja  on  paljon, joten kontrol-
limittauksissa saadaan paljon havaintoja, joissa suhteellisen eron itseisarvo 

 on 200 %  (joko tuotanto-  tai kontollimittaus = 0  ja  toinen  >  0).  Tätä käsitel-
lään lähemmin kappaleessa  5.3 Laadunvarmistus. 

5.2 	Mittaustulosten  jakaumatarkastelu  

5.2.1 	VO -muuttujien  100  metrin  jalO  metrin arvojen  jakaumat  
koko  aineistolle 

Kuntorekisteristä  otettiin kaikki vuonna  2006  tehdyt vauriomittaukset sekä 
 100  metrin että  10  metrin tulostusvälillä. Aineistolle tehtiin jakaumatarkaste-

lu, jonka tulokset esitetään seuraavassa. 

Ensiksi jakaumat piirrettiin  koko aineistolle ja  havaittuihin jakaumiin sovitet- 
tim  eri jakaumia. Esimerkkinä kuvassa  2 on  esitetty muuttujan VO_KAISTA 
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jakauma  100  metrin  tulostusvälillä.  Kaikkien  VO-muuttujien  100  metrin arvo-
jen  jakaumat  sekä muuttujan  VO_KAISTA  10  metrin arvojen jakauma  koko 

 aineistolle  on  esitetty liitteessä  2.  Niistä  ja  kuvan  2  esimerkistä havaitaan 
 VO-muuttujille  tyypillinen voimakkaasti  vino  jakauma, jossa pieniä arvoja  on 
 paljon  ja  havaintomäärä  vähenee muuttujan arvon kasvaessa.  

Log norm(4.601 6; 10.346) Shift=-O.23308 
X=003 	 X<E77  
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Kuva  2.  Muuttujan  VO KAIS  TA 100  metrin arvojen jakauma vuoden  2006 vauriomit-
tauksissa  (koko  aineisto).  

Nollahavaintojen  (ei vaurioita) osuus muuttujan  VO_KAISTA  100  metrin ar-
voilla  on 4,0  %,  10  metrin arvoilla noin  20  %.  Eri kaistan osien  VO-muuttujille 

 0-arvojen osuus  100  metrin arvoilla  on  enimmillään noin  25.30  %,  10  metrin 
arvoilla vieläkin enemmän,  55.75  %. Pyöräurien  välissä  0-havaintojen osuus 

 on  pienempi,  100  metrin arvoilla noin  8 %  ja  10  metrin arvoilla noin  48  %.  
Tästä syystä liitteessä  2  esitetyt  jakaumasovitukset  muille  muuttujille  kuin 

 VO_KAISTA  100  metrin arvoille tehtiin ilman  0-havaintojen aiheuttamaa piik-
kiä.  

. 

Jakaumatarkastelu  tehtiin kaikille taulukossa  2 luetelluille VO-muuttujille  se-
kä  100  metrin että  10  metrin  aineistolle.  Kunkin jakauman  parametrit sovitet

-tim  havaintoaineistoon  pienimmän  neliösumman  menetelmällä. Tämä tarkoit-
taa sitä, että  havaittuun  aineistoon parhaiten sopivaksi katsotaan jakauma, 
jonka  euklidinen  etäisyys havainnoista  on  pienin  vertailluista jakaumista. 

 Useimmiten havaittujen  jakaumien perusmuoto  on  sama,  ja  havaittuun  ja
-kaumaan  soveltuu lähes yhtä hyvin useita  jakaumia,  joiden keskinäinen jär-

jestys vaihtelee riippuen  muuttujasta  ja sen  tulostusvälistä.  Yleisesti ottaen 
 jakaumasovitus  onnistuu sitä paremmin, mitä  yleisluonteisempi muuttuja. 

 Esimerkiksi muuttujan  VO_KAISTA  100  metrin arvoihin  jakaumasovitus  on-
nistuu hyvin, mutta kaistan osien  VO-muuttujien  10  metrin arvoihin  varsin 

 huonosti. Tästä syystä niitä ei myöskään ole esitetty  liitteen  2 kuvaajissa. 
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Koska vaurio-osuus muuttuja saa arvoja välillä  [0,100], jakaumalla on ääriar-
vot,  joita  se  ei voi auttaa  tai  ylittää. Tällaisen muuttujan jakauman kuvaami-
seen soveltuu  beta-jakauma. Vaikka jatkuvat jakaumat eivät teoreettisesta 
lähtökohdasta olekaan tarkalleen oikeita sellaisen muuttujan kuvaamiseen, 
jonka arvoalue  on  rajoitettu, ne voivat sopia  beta-jakaumaa  paremmin  ha-
vaittuun jakaumaan  ja  siten olla käyttökelpoisia  ko. rajoitetulla arvoalueella. 

 Lisäksi havaittuun verrattuna virheellisistä jakaumaominaisuuksista (jatkuvil
-la jakaumilla on hännät,  joita havaitussa jakaumassa ei ole) aiheutuvat vai-

keudet eivät tule esiin laskettaessa tyypillisimpiä jakauman tunnuslukuja, ku-
ten keskiarvoa  ja keskihajontaa.  

Yksi parhaiten havaintoihin sopivista jakaumista  on logaritminen normaalija-
kauma.  Sitä voidaan hyödyntää ottamalla alkuperäisistä VO-muuttujien ar-
voista logaritmit, jotka ovat (lähes) normaalijakautuneita 1 . Logaritmimuunnos 

 on  helppo suorittaa  ja  alkuperäiset arvot ovat helposti palautettavissa. Tämä  p mandollistaa esimerkiksi hallintajärjestelmien käyttäjän operoimisen alkupe-
räisillä arvoilla, vaikka laskenta tapahtuisikin logaritmimuunnettuja arvoja 
käyttäen.  

Logaritmisen normaalijakauman  käyttö parantaa aineistosta laskettavien  en-
nustemallien  laatua. Käytännössä  se  tarkoittaa eksponenttimallien  (y = xb)  

laatimista alkuperäisille muuttujille. Rappeutumismallien laatiminen tietysti 
edellyttää useampana vuonna kerättyä aineistoa. Lisäksi Iogaritmimuunnok

-sen  käyttö mandollistaa mitatun  ja mallinnetun kuntotiedon  tarkkuuden arvi-
oinnin (Ruotoistenmäki  et al. 2006)  ja  tähän perustuen optimaalisen mittaus- 
kierron määrittämisen.  

5.2.2 	Muuttujan VO_KAISTA  100  metrin arvojen jakaumat luo- 
kiteHulle aineistolle  

Muuttujan VO_KAISTA  100  metrin arvojen jakauma laskettiin myös luokitel-
tuna tieluokan, liikennemäärän  ja päällysteluokan  mukaan. Taulukossa  3 on 

 esitetty muuttujan keskiarvo  ko.  luokassa. Liitteessä  3 on  esitetty kunkin luo-
kan jakaumakuvat.  On  huomattava, että taulukon  3  luvut kuvaavat ainoas-
taan vuonna  2006  tehtyjä mittauksia  ja  ovat tieverkon kunnon kuvaajina  har-
haisia.  

Jakauman normaalisuuden testaamiseksi  on  useita menetelmiä. Laajoissa aineistoissa niillä laskettavat 
testisuureet lähes aina ylittävät kriittisen arvon, mikä indikoi ettei jakauma olisi normaalinen. Käytännössä 
voidaan kuitenkin usein käsitellä esimerkiksi logaritmimuunnettuja arvoja normaalijakautuneina, ainakin 
huomattavasti paremmin kuin alkuperäisiä muuntamattomia arvoja. 
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Taulukko  3.  Muuttujan VO_KAISTA  100  metrin ariojen keskiarvo luokiteltuna tieluo
-kan,  liikennemääränja päällysteluokan  mukaan vuonna  2006  mita

-tussa  APVM-aineistossa. 

toiminnallinen  
luokka 

liikennemääräluokka päällysteluokka  

luokka  1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3  
keskiarvo  3.5 3.7 3.7 3.6 5.0 3.8 3.0 3.2 4.2 3.6 3.3 7.9 

liikennemääräluokat:  1:  >  6000, 2: 1500-6000 3: 800-1499, 4: 350-799, 5: <350 
 ajon./vrk  

Taulukon  3  keskiarvojen  ja liitteen  3 jakaumakuvien  perusteella voidaan to-
deta, että vaurioiden määrä vuonna  2006 mitatussa  aineistossa vaihtelee 
toiminnallisen luokan mukaan hyvin vähän  ja  että vaurioita  on  eniten  vilk-
kaimmilla  ja hiljaisimmilla  teillä sekä  SOP-teillä selkeästi enemmän kuin  AB- 
tai PAB-teillä. Johtopäätöksiä eri  luokkaisten  teiden  vauriomääristä tieverk-
kotasolla  ei kuitenkaan voida tehdä suoraan vuonna  2006 mitatun  aineiston 
perusteella.  Mittausohjelma  on  laadittu siitä lähtökohdasta, että  koko  verkko 
mitataan useamman vuoden aikana. Kyseessä ei siten ole tilastollisessa 
merkityksessä otos  tieverkolta  vaan näyte. 

Mikäli halutaan laatia  VO-muuttujien  jakaumia  luokiteltuna esimerkiksi kunto- 
tilastoa varten, tulee laatia  satunnaisotos  koko tarkasteltavasta tieverkosta 

 (ei vuonna  2006  tehdyistä  mittauksista).  Sitten katsotaan, mitkä vuonna 
 2006  tehdyistä  mittauksista  osuvat  valittuun  otokseen  ja  tarkistetaan että 

otos  on  kattava  (koesuunnittelumatriisin  kaikkiin tarvittaviin  soluihin  osuu riit-
tävästi vuonna  2006  mitattua aineistoa). Näin  laaditun  otoksen tarkkuus ei 
mandollisesti haluttua pienemmän  havaintomäärän  vuoksi ole yhtä hyvä kuin 

 jos  otos olisi laadittu ennen mittausten tekemistä.  Se on  kuitenkin  paras  saa-
tavilla oleva  harhaton  arvio  koko  tieverkon  vauriomääristä.  

5.2.3 	Jakaumien  erityispiirteitä 

Kaistan osien  VO-muuttujat  10  metrin  laskentavälillä  voivat saada  vain  tietty-
jä arvoja. Tähän  on  syynä  tarkasteltavalla  kaistan osalla  ja tulostusvälillä 

 olevien  ruutujen  suhteellisen pieni määrä.  Muuttujilla VO_VAS, V0 ...KESKI 
 ja yO_OIK  alueen leveys  on 800 mm (4 kpl 200 mm  levyisiä  ruutuja)  ja 

muuttujilla VOVASU ja VO_OIKU  leveys  on 600 mm (3 kpl 200 mm  levyisiä 
 ruutuja). Pituussuunnassa  10  metrin  matkalle  sopii  10 000 mm / 200 mm 

50  ruutua, joten  ajourissa ruutujen  määrä  on 3 * 50 = 150 kpl  ja ajourien  ul-
kopuolella  4 * 50 200 kpl. VO -muuttujat voivat  vaurioituneiden ruutujen 

 määrän mukaan saada  ajourissa  vain  arvoja  0, 1/1 50, 2/1 50, 3/1 50,... (0 %, 
0,7%, 1,3%, 2,0 %,...)  ja ajourien  ulkopuolella arvoja  0, 1/200, 2/200, 
3/200,... (0%, 0,5%, 1,0%, 1,5 %,...).  Aineistossa  on  pieni määrä  (<  1 %) 

 muita arvoja, joihin pääasiallisena syynä  on se  että  tieosan  viimeinen  10- 
metrinen  on  usein vajaa  ja ruutujen  määrä viimeisessä  lO-metrisessä  siten 
vaihtelee  (Boström  2007). 

Muuttuja VO_KAISTA  lasketaan  10  metrille  vaurioituneiden ruutujen  määrä-
nä 900  ruudusta  (18 * 50).  Arvot  0,5%, 1,5%, 2,5 ,...  eivät tällöin ole mah-
dollisia. Laskennan tuloksena saadaan esimerkiksi  4/900 = 0,4 (0,444) %, 
5/900 = 0,6 (0,555) %  ja  vastaavasti kunkin  0,5  %-yksikön kohdalla.  Yksittäi- 

. 
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sia  'mandottomia arvoja esiintyy aineistossa  mm.  laskennassa tapahtuvien 
pyöristysten vuoksi.  (Boström  2007). 

5.3  Laadunvarmistus  

Mittausten tuottaja raportoi tuottamansa tiedon laadun palvelusopimuksen 
liitteenä esitettyjen laatuvaatimusten mukaisesti. Laatuvaatimukset  on  ase-
tettu pääasiassa kuntorekisteriin vietäville tuloksilie (kontrollimittaukset). 
Toimittaja  on  tuottanut sopimuksessa vaaditut laaturaportit, joiden mukaan 
tuotantolaatu täyttää vaatimukset. Selkeitä  ja yksikäsitteisiä vertailumittaus

-ten  laatuvaatimuksia ei  sen  sijaan ole olemassa. Toimittaja  on  esittänyt lai-
tevalmistajan laatiman lyhyen  dokumentin  laitteen toimivuuden varmistami-
sesta ennen miftauskauden alkua. 

Laadunvarmistus  ennen mittauskauden alkua (vertailumittaukset) 

Ennen mittauskauden alkua varmistutaan mittauslaitteiden toimivuudesta. 
Vertailumittauksin varmistetaan laitteiden kohdistuvuus, lineaarisuus  ja tois-
tettavuus  sekä useita mittalaitteita käytettäessä niiden yhdenmukaisuus (ver-
tailtavuus). Toisin sanoen varmistetaan, että mittaustulos  on  oikea verrattu-
na tosimittaan  ja  virhe lineaarinen muuttujien  koko arvoalueella ja  että kaikil-
la käytettävillä laitteilla saatavat tulokset ovat vertailukelpoisia  ja toistettavia. 

 Lisäksi varmistutaan laadun pysyvyydestä eri vuosina. 

Mittausten toimittajan laaturaportin liitteenä  on  lyhyt selostus ennen mittaus- 
kauden alkua toteutetuista laadunvarmistustoimenpiteistä. Ne käsittävät  mm. 

 toistomittauksia  tunnetulla reitillä. Tulkituille VO-muuttujien jakaumille  on 
 asetettu laatuvaatimukset, joiden toteutumista seurataan. Laatuvaatimu ksia 

ei kuitenkaan ole raportoitu tilaajalle  ja  niiden saavuttaminen  vain  todetaan 
(kyllä/ei). Lisäksi varmistutaan kuvien laadusta (valoisuudesta), valaistusjär-
jestelmän toimivuudesta sekä  matkan ja  paikan mittauksen oikeellisuudesta. 

Ennen mittauskautta tapahtuva laadunvarmistus kaipaa selkeästi kehittämis-
tä. Tilaajan  on  asetettava selkeitä vaatimuksia, joilla eri toimittajien laitteita 
voidaan nykyistä yksikäsitteisemmin verrata toisiinsa. Seuraavassa kohdis-
tuvuuden testausmenetelmiä käsitellään  vain  hyvin lyhyesti  ja yleispiirteises

-ti,  tarkempia tietoja  mm.  mandollisista testimenetelmistä  on  kerättynä  tuo-
reeseen vuonna  2004  tehdyn APVM-selvityksen päivitykseen (Tiehallinto 

 2007a).  

Päällystevaurioiden  automaattisten mittauslaitteiden kohdistuvuuden  ja  line
-aarisuuden  testaamiseen ei ole olemassa standardia  tai  edes yleisesti hy-

väksyttyä menettelyä. Kukin laitevalmistaja esittää tavalla  tai  toisella lait-
teensa toimivuuden. Laitteiden kohdistuvuuden yksiselitteisen testaamisen 
sijaan kuitenkin yleensä keskitytään niiden tarkkuuden kuvaamiseen. Tark-
kuudella tarkoitetaan tällöin yleensä niiden erottelukykyä, toisin sanoen sitä 
minkälevyisiä halkeamia niillä pystytään erottamaan  tai  toistettavuutta,  joka 
osoitetaan toistomittausten hyvällä korrelaatiolla. 

Eri maissa käytettävät vauriomuuttujat ovat erilaisia  ja kohdistuvuuden osoit-
tamismenetelmät  ovat siten erilaisia. Eräs mandollisuus  on  laatia käytettävis-
tä muuttujista riippumattomat yhteismitalliset vaatimukset, joita sovelletaan 
kuvatulkintaan ennen muuttujien laskentaa. Kohdistuvuuden osoittamisme- 
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netelmien  kehittäminen onkin kaikkien toimijoiden (tilaajat, toimittajat) yhtei-
nen tehtävä. 

Tuotantolaatu (kontrol Iimittau kset) 

Mittauskauden  aikana varmistutaan päivittäisillä testeillä mittauslaitteiden 
toimivuudesta. Kontrollimittauksin varmistetaan ku ntorekisteriin vietävän tie-
don laatu  h  uolehtimalla mittalaitteiden toistettavuudesta  sekä useita mittalait-
teita käytettäessä niiden yhdenmukaisu udesta (vertailtavuudesta). Lisäksi 
varmistutaan laadun pysyvyydestä mittauskauden aikana. 

Automaattinen päällystevauriomittaus  on  uusi mittauslaji,  jolle  kontrollimitta-
usten  laatuvaatimukset asetettiin pääasiassa voimassaolevan PTM-
palvelusopimuksen  mallin  mukaan. APVM-tuloksista laskettavat muuttujat 
ovat kuitenkin erilaisia kuin PTM-tuloksista laskeftavat muuttujat, kuten edel-
lä luvun  5.2  jakaumatarkasteluista  havaitaan. Erityisesti kaistan osien VO-
muuttujat saavat paljon  0-arvoja,  10  metrin laskentavälillä enemmän kuin 

 100  metrin laskentavälillä. Tuotanto-  ja  kontrollimittausten  suhteellinen ero 
 (SE)  lasketaan verrattuna tuotanto-  ja  kontrollimittauksen keskiarvoon  kaa-

valla  2: 

SE  =  100%* X0 	
, 	 (2)  

ka(x0 , Xo)  

missä 	on 	tuota ntomittaustu  los  
Xkontr 	 kontrollimittaustulos 
ka() 	keskiarvo 

Mikäli joko tuotanto-  tai  kontrollimittaustulos =  0  ja  toinen  >  0,  niiden erotus 
 on  kaksinkertainen niiden keskiarvoon verrattuna  ja  suhteellinen ero  on  aina 

itseisarvoltaan  200  %.  Suhteellisen eron jakauma  on  symmetrinen, mutta 
tasaisesti laskevien häntien sijaan siinä  on  'palteet,  kuten kuvan  3  (Ramboll 

 2006)  esimerkistä havaitaan. Mikäli suhteellinen ero laskettaisiin verrattuna 
joko tuotanto-  tai  kontrollimittaukseen,  jakauma olisi toispuoleinen, mikä ei 
helpota tarkastelua. Kun sekä tuotanto- että kontrollimittaus ovat nollia, ab-
soluuttinen  ja  suhteellinen ero ovat tietysti nollia, mikä aiheuttaa  millä  tahan-
sa tavalla lasketun eron jakaumaan piikin keskelle. Tämä ei kuitenkaan ole 
ongelma.  

fl 

fl  
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Kuva  3.  Vaurio-osuuden ajoura  vasen  suhteellisen eron jakauma  (Ramboll  2006).  

Mittausten tuottaja valmistelee ehdotuksen  laadunvarmistusmenetelmien 
 kehittämiseksi ennen vuoden  2007  mittauskauden  alkua.  Kontrollimittausai-

neistoa  voitaisiin tarkastella esimerkiksi luokiteltuna  vauriotason  mukaan 
kolmeen luokkaan (korkea, keskinkertainen, matala). Kaistan viiden eri osan 
sijaan kannattaa kokeilla tarkastelua jakamalla kaista kahteen alueeseen: 

 ajourat  sekä niiden välissä  ja  ulkopuolella oleva alue. Lisäksi  on  syytä miet-
tiä erillisen menettelyn kehittäminen  laadunvalvontaa  ja  tiedon käyttöä (kun

-toluokitus,  kohteiden valinta, toimenpiteiden valinta) varten.  
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6  VAURIOTIEDON  KÄYTTÖ PÄÄLLYSTETYN TIESTÖN 
 YLLAPIDOSSA  

6.1 	Uusien vauriomuuttujien käyttöönotto 

Edellä luvussa  4.1 on  kuvattu vauriotiedon käytön nyky-  ja tavoitetilaa  pääl-
lystetyn tiestön ylläpidossa. Tässä luvussa tehdään alustava ehdotus auto-
maattisella mittarilla kerätyn vauriotiedon käytöstä  ja  käyttöönoton vaatimista 
toimenpiteistä. 

Ensiksi tulee keskittyä uusien muuttujien sisäänajoon'  ja  tekemiseen tutuiksi 
tiedon käyttäjille. Minkäänlaista yhteyttä aikaisempaan PVI:llä määritettyyn 
vauriotietoon  on  vaikea muodostaa; lisäksi  se  saattaa vaikeuttaa uusien 
muuttujien ymmärtämistä  ja  hidastaa niiden käyttöönottoa. Esimerkiksi 
vuonna  2003  siirryttäessä vanhasta PTM-autosta nykyiseen tasaisuuden 
mittaus säilyi lähes ennallaan. Kuitenkin käytäntö  on  osoittanut, että tulokset 
alkavat nyt olla käyttökelpoisia, kun mittauksia  on  tehty uudella autolla neljä-
nä vuonna  ja  vanhat tulokset voidaan vähitellen siirtää syrjään. 

Vauriomittauksen  yhteydessä sekä menetelmät, laitteet että muuttujat ovat 
vaihtuneet. Uudet vauriotiedot saadaan täysimittaisesti käyttöön tienpidon 
ohjauksessa muutaman vuoden kuluessa, kunhan aktiivinen kehitystyö aloi-
tetaan nyt. Erityisesti vuonna  2008  alkavalla sopimuskaudella  on  huolehdit-
tava tietojen jatkuvuudesta toimittajasta riippumatta. Käytännössä mandolli-
sen uuden toimittajan  on  luultavasti analysoitava vuosina  2006  ja  2007  ote-
tut vauriokuvat uudelleen omilla tulkintaohjelmistoillaan. Vaurioituneisuutta 
kuvaavat tunnusluvut eivät ole vielä läheskään lopullisessa muodossaan, 
joten nykyisenkin toimittajan jatkaessa voidaan joutua laskemaan  koko histo-
ria  uudelleen esimerkiksi VO-muuttujien laskentaan käytettävää ruutukokoa 
mandollisesti muutettaessa  ja  kehitettäessä uusia vauriotyyppikohtaisia 
muuttujia.  

6.2  Yhtenäinen kuntoluokitus 

Yhtenäinen kuntoluokitus perustuu tasaisuuden, urasyvyyden  ja vauriomää-
rän jakaumiin ja kuntoluokille asetettaviin  raja-arvoihin. Mikäli APVM:llä  mää-
ritettyä vauriotietoa  halutaan hyödyntää ku ntoluokituksessa, muuttujan 
VO_KAISTA  100  metrin arvoille tulee asettaa kuntoluokkien  raja-arvot. Mui-
den muuttujien käyttöä luokitusperusteena ei tässä raportissa tehtyjen  tar-
kastelujen  perusteella suositella. Tämä voidaan tehdä laatimalla otos  koko 
päällystetystä tieverkosta  (ei siis vuoden  2006  mittauksista)  luvussa  5.2.2  
esitetyllä  tavalla. Sovittamalla vuoden  2006  mittaukset haluttuun otokseen 
saadaan ensimmäinen arvio päällystetyn tieverkon kunnosta  ja VO-
muuttujille asetettavista  raja-arvoista. Nämä  raja-arvot voidaan suhteuttaa 
koettuun ajotuntumaan esimerkiksi ajopaneelin avulla. 

Kuntoluokitus  palvelee viestintätarkoitusta  mm.  kuntotilastossa  ja sen  laati-
minen VO-muuttujille voisi osaltaan edistää uusien vauriomuuttujien oppi-
mista. 
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6.3 	Tulostavoitteisto  

Ensi vaiheessa ei voida asettaa  tulostavoitteita  uudelle  muuttujalle,  koska 
 VO-muuttujien kehittymistä  ja toimenpideohjelman  vaikutusta niiden  saamiin 

 arvoihin ei tunneta.  Tulostavoitteita  ei voida asettaa  vauriosummalle,  koska 
tällöin tavoitteiden saavuttamisen  todentamiseksi  olisi tehtävä manuaalisia 

 inventointeja  entiseen tapaan. 

Olisi harkittava, voidaanko vuodelle  2008  asettaa  tulostavoitteet  vuonna 
 2006-2007 APVM:llä mitattujen  teiden vaurio-osuuden  pienentämiselle.  Tätä 

varten  on  saatava ensinnäkin arvio  vauriomuuttujan  rappeutumisesta, jotta 
tavoitteet voidaan asettaa realistisesti  ja  toiseksi tieto  mittaustarkkuudesta, 

 jotta  tulostavoitteiden  toteutumista seurataan oikeudenmukaisesti. Toimenpi-
teiden vaikutus voidaan arvioida siten, että yleensä toimenpiteet poistavat 
vauriot. Kaikkein  keveimmät  toimenpiteet eivät kuitenkaan vaikuta  vaurioke-
hitykseen  ja  lisäksi vauriot uusiutuvat vuodessa.  

6.4 	Rahoitustarveanalyysit 

Rahoitustarveanalyysejä vauriotietoon  perustuen tulee alkaa kehittää mah-
dollisimman pian.  Rahoitustarveanalyysejä  varten tarvitaan mallit  vaurioitu-
misen  kehittymiselle. Alustavat mallit voidaan laatia tähän mennessä  mita-
tusta  aineistosta käyttämällä vuoden  2006 poikkileikkaustietoa  sekä muuta-
mia sekä  2004  että  2006  mitattuja kohteita. Ensimmäiset tulokset eivät luul-
tavasti ole suoraan käytettävissä, mutta ne antavat suuntaa siitä, miten  mit-
tausta  ja  tulosten tulkintaa tulee kehittää, jotta uudet muuttujat saadaan käyt-
töön  tienpidon  ohjauksessa. Kehitystyö palvelee myös  toimintalinjojen  laati-
mista.  

6.5 	Päällystysohjelman  teko  

Päällystysohjelman  teko käsittää erillisinä  työvaiheina  kohteiden  valinnan 
 sekä toimenpiteiden  valinnan ja  suunnittelun.  Vauriotietoa  tarvitaan  vaurioi- 4  tuneiden  ja  nopeasti  vaurioituvien ongelmakohtien  löytämiseen, jotka vali-

taan rakenteen  parantamiskohteiksi. Vauriokarttoja  voidaan käyttää kohtei-
den jakamiseksi  lyhyempiin suunnittelujaksoihin.  Toimenpiteiden valinta  ja 

 suunnittelu tapahtuu toisaalta  halkeamien sijaintitiedon  ja  toisaalta niiden le-
veyden perusteella.  Ajourassa  halutaan tunnistaa jopa nykyistä  erotteluky-
kyä kapeammat  halkeamat,  ajourien  ulkopuolella taas riittää tieto  halkeami

-en  olemassaolosta, leveät  (>  15-20 mm)  halkeamat erikseen  luokiteltuina. 

Saumahalkeamat (keskisauma, urapaikkauksen sauma)  tulee erottaa muista 
 vaurioista  ja  jättää pois vaurio-osuus muuttujan  laskennasta,  koska ne eivät 

yksinään aiheuta  toimenpidetarvetta.  Muuttujan  VO_VASEN  korkeat arvot 
luultavasti  indikoivat saumahalkeamia,  mutta suhde ei ole  yksikäsitteinen. 

APVM-muuttujille vaurionopeutta  ei ole vielä  määritetty,  koska mittauksia  on 
 tehty pääsääntöisesti  vain  yhtenä vuonna  (2006).  Joitakin vuonna  2004  teh-

tyjen  vertailumittausten (Aijö  2005a, lute Aijö 2005b)  kohteita  on  mitattu osa-
na vuoden  2006 mittausohjelmaa.  Näiden tulosten perusteella voitaisiin saa-
da ensimmäisiä arvioita uusien  vauriomuuttujien kehittymisnopeudesta.  On 

 muistettava, että aineisto  on  luultavasti liian suppea  ja valikoitunut luotettavi- 
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en  mallien  laatimiseksi.  Sen ja  vuoden  2006  mittauksista  saatavan poikki-
leikkaustiedon perusteella voitaisiin kuitenkin saada eväitä jatkokehitykseen. 

Mittausten toimittaja kehittää vauriotyyppikohtaisten vauriomäärien määrit-
tämistä APVM-tuloksista. Kehitteillä oleva työkalu perustuu kuitenkin VO-
muuttujien laskentaan käytettävän  200 mm  *  200 mm  ruudukon  uudelleen- 
tulkintaan vauriotyypeiksi eikä vauriokarttoihin. Vauriokarttojen käyttöä 
suunnittelun lähtötietona tulee testata sekä vauriokartoista että verkkomallilla 
ennen jälkimmäisellä tavalla määritettyjen tyyppikohtaisten vauriomäärien 
viemistä kuntorekisteriin. 

Toimenpiteiden suunnittelun lähtötietona halutaan yhdistää vaurio-  ja  tasai-
suustiedot toimenpidehistoriaan.  Tämä kuuluu kuitenkin suunnittelun kehit-
tämisen myöhempään vaiheeseen.  Ensin  on  saatava tuntuma vauriotietoihin 
sellaisenaan. EJ 
Yhden tiepiirin vuoden  2007  päällystysohjelma  voitaisiin tehdä uudelleen va-
likoidulla aineistolla, josta  on  käytettävissä APVM-tiedot. Vertaamalla näin 
laadittua ohjelmaa ensi kesänä toteutettavaan ohjelmaan voidaan saada 
tuntumaa VO-muuttujien arvoihin,  mm.  mandollisiin toimenpiderajoihin  ja 

 suunnata kehitystyötä oikeaan suuntaan APVM-tietojen käyttöönottamisen 
edistämiseksi.  

6.6 	Eri  kuntotietojen  yhdistäminen  

Tieverkkotasoisesti  mitataan tien pituus-  ja  poikkiproflulia  sekä vaurioita. Li-
säksi suuresta osasta tieverkkoa  on  olemassa pudotuspainolaitemittauksia, 
jotka kuvaavat rakenteen ominaisuuksia, eivätkä vanhene  kovin  nopeasti, 

 sillä  taipuma  ei vallitsevalla kuntotasolla juurikaan rappeudu. Taipumatieto-
jen käytön ongelmana  on  kuitenkin niiden proflili-  ja  vauriotietoja  huomatta-
vasti vähäisempi määrä, koska mittaustiheys tien pituussuunnassa  on 100 
tai  vähintään  50  metriä. 

Kuntotietojen  yhdistäminen tuottaa monipuolisen kuvan tien kunnosta, erityi- 
	 EJ  

sesti arvioitaessa tiestön rakenteellista kuntoa,  jota  on  käsitelty lyhyesti seu-
raavassa alaluvussa. Kuntorekisteriaineistossa perinteisesti käytettyä  100 

 metrin raportointiväliä lyhyemmille väleille laskettavat tunnusluvut edelleen 
parantavat tietoa kunnon vaihtelusta tien pituussuunnassa  ja  helpottaa  on

-gelmakohtien  löytämistä. Kunto-  ja  toimenpidehistoriaa  tulee hyödyntää  ana
-lyyseissä  viimeisimmän mittaustiedon yksinomaisen käyttämisen sijasta. 

Ongelmana tällaisille analyyseille  on  kuitenkin usein puutteet toimenpiteiden 
kirjaamisessa, johon tulee edelleen kiinnittää huomiota. 

Sekä eri kuntotietojen yhdistämistä että muuttujien laskemista  100  metriä 
lyhyemmillä tulostusväleillä kuitenkin vaikeuttaa mittauksen paikannustark-
kuus. Vaikka paikannustieto  on  periaatteessa tarkkaa, mittausten käynnistys 
tapahtuu manuaalisesti ajettaessa normaalilla ajonopeudella. Ero mittauksen 
toteutuvassa alkupisteessä  on  helposti  10  metriä. Tähän voitaisiin saada 
ratkaisu, mikäli mittausten käynnistys tapahtuisi automaattisesti koordinaatti-
tiedon perusteella.  
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6.7 	Tiestön rakenteellinen kunto 

Tiestön rakenteellisen kunnon  kuvaamiseksi  on  vuosien mittaan koetettu ke-
hittää  kantavuusasteen  korvaavaa  tunnuslukua,  tässä kuitenkaan onnistu-
matta.  Tiestön  vaurioitumisnopeus  ja  erityisesti alemmalla  tieverkolla  myös 
harjanteen kasvu nopeus (mitataan  PTM-autolla) ohjaavat rakenteen  paran

-tamistoimenpiteiden  valintaa  päällysteiden  ylläpidon  toimintalinjojen (Tiehal
-into 2006b)  mukaisesti.  

Pudotuspainolaitteen  mittaustulosten ajatellaan kuvaavan tiestön rakenteel-
lista kuntoa, mutta miten, sitä ei ole pystytty selkeästi osoittamaan  ja  ku-
vaamaan.  Taipuma  kuvaa rakenteen kykyä vastustaa liikenteen aiheuttamaa 

 vaurioitumista  ja  tämä yhteys  on  selkeästi osoitettu  (mm.  Euroopan komissio 
 1999,  Jämsä  2000).  Vaurioitumiseen  on  kuitenkin merkittävänä syynä  ilmas-

torasitus  (routa), jonka yhteys  mitattuun  taipumaan ei ole yhtä selkeä. Luul-
tavasti tästä syystä  mitattujen taipumien  ja  havaitun  vaurioitumisen  välille ei 

 kuntorekisteriaineistossa -  lukuisista yrityksistä huolimatta  -  ole saatu  muo-
dostettua  yhteyttä. Myöskään tuoreessa  VOH -selvityksessä  (Tiehallinto 

 2007c)  ei löydetty yhteyttä  mitattujen taipumien  ja  APVM:n  tuloksista lasket
-tujen VO-muuttujien välille  havaintotieaineistossa.  Tiestön rakenteellisen 

kunnon arvioimiseen  APVM-  sekä mandollisesti  PTM-tietojen kanssa yhdis-
tettynä ei siten ole olemassa kelvollista menettelyä. Tiestön rakenteellista 
kuntoa voitaisiin ehkä luokitella  yhd istettyjen kuntotietojen  perusteella, kuten 

 lähteessä (Tiehallinto  2003) on  esitetty.  Menettetyn  tai  ainakin  sen  tuloksena 
saatavien  tunnuslukujen  tulisi kuitenkin olla  ko.  lähteessä  esitettyä  yksinker-
taisempia. 
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7.1  Tarjouskilpailun  kehittäminen  

1. Kilpailutusasiakirjoja  valmistellessa kantavana ajatuksena oli  kuvantuot
-tamisen  määrittely niin tarkasti, että muut mandolliset toimittajat voivat tulkita 

 vauriomuuttujat  yhden toimittajan tuottamasta  vauriokuvasta.  Erityisesti tä-
män menettelyn tarkoituksena  on  varmistaa  mittaustietojen  jatkuvuus toimit-
tajan mandollisesti vaihtuessa  ja  siten myös aito kilpailutilanne toimittajien 
välillä. Vuonna  2008  alkavan urakan tarjouskilpailussa kaikki tarjoajat  velvoi-
tetaan  osana tarjousta esittämään  vauriomuuttujien  tulkinta  valikoiduista 

 vuosina  2006-07 tuotetuista vauriokuvista. 

2. Seuraavan  tarjouskilpailun  yhteydessä  suosittelemme tarjouspalkkion 
 maksamista  laatupisteiltään hyväksyttävän  tarjouksen tekeville toimittajille. 

Tästä keskusteltiin vuosien  2006-07  urakan tarjousten arvioinnin yhteydes-
sä. Tämä mandollistaa laitteiden  testauksen  etukäteen  ja  siten  tarjouspyyn-
nössä esitettävien  laatuvaatimusten  täsmentämisen  ja  kiristämisen. Myös 
edellä kohdassa  1  ehdotettu  vauriokuvien  tulkinta osana tarjousta puoltaa 

 tarjouspalkkion  maksamista  

3. Lisätään sopimukseen kuuluvaa  T&K  -panostusta huomattavasti  ja  pyri-
tään ostamaan kehitystyön tuloksia siihen käytettävän ajan sijasta. Tilaajan 

 immateriaalioikeuksista  ja  oikeuksista luovuttaa tulokset  kolmannen  osapuo-
len käyttöön erityisesti  T&K-tehtävien osalta  on  sovittava selkeästi. Tämä 
tarkoittaa sopimukseen  sisällytettävän T&K  -toiminnan  painoarvon  nostamis-
ta.  On  mietittävä, miten  se  huomioidaan tarjousten arvioinnissa.  

7.2  Laadunvarmistusmenetetmien  kehittäminen  

4. Ennen  mittauskauden  alkua tehtävät  laadunvarmistustoimenpiteet  on  ke-
hitettävä yhteistyössä kaikkien  toimijoiden  kesken.  Asetettavien  vaatimusten 
tulee olla  yksikäsitteisiä  ja  mandollistaa eri toimittajien  laaduntuottokyvyn 

 vertailun. Mieluiten tämä tehdään pohjoismaisella  tai  eurooppalaisella tasol-
la, mutta  minimitasona  on  pidettävä Suomessa  operoivien toimijoiden  yhteis-
työtä.  

5. Mittauskauden  aikana tapahtuvaa  laadunvarmistusta  on  kehitettävä  jo  ny-
kyisen  mittaussopimuksen  aikana.  APVM -tuloksista  laskettavat  muuttujat 
poikkeavat esimerkiksi  PTM -tuloksista  laskettavista  muuttujista siten, että  0- 
arvot ovat mandollisia  ja  yleisiä. Tämä aiheuttaa  sen,  että  kontrollimittaustu

-osten  tulkintaa  on  mietittävä uudelleen.  

7.3  Uusien muuttujien käyttöönotto  

6. Uudet  vauriomuuttujat  on  tehtävä tutuiksi tiedon käyttäjille. Niitä tulee 
myös kokeilla  tienpidon  eri tehtävissä heti kun  se on  mandollista, jotta saa-
daan käsitys  AFVM:llä  hankitun  vauriotiedon  käyttömandollisuuksista  ja  ke-
hittämistarpeista. 

. 

. 
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7. Vauriomittauksille  tulee laatia otos vastaavalla tavalla kuin PPL-
mittauksille  tai  VOH-ohjelmassa perustetulle havaintotieverkolle. Otossuun

-n  ittelumatriisi  täytetään vuonna  2006  tehdyillä APVM-tiedoilla yleiskuvan 
saamiseksi tieverkon vauriotilasta. Samalla saadaan alustava käsitys vaurio- 
tiedon käytöstä yhtenäisessä kuntoluokituksessa. Kuntoluokitus palvelee 
viestintätarkoitusta  mm.  kuntotilastossa  ja sen  laatimi nen VO-muuttujille  voi-
si osaltaan edistää uusien vauriomuuttujien oppimista.  

8. Olisi harkittava, voidaanko vuodelle  2008  asettaa tulostavoitteet vuonna 
 2006-2007  APVM:llä mitattujen  teiden vaurio-osuuden pienentämiselle.  

9. Rahoitustarveanalyysejä vauriotietoon  perustuen tulee alkaa kehittää 
mandollisimman pian. Rahoitustarveanalyysejä varten tarvitaan mallit vauri-
oitumisen kehittymiselle. Alustavat mallit voidaan laatia tähän mennessä mi-
tatusta aineistosta käyttämällä vuoden  2006  poikkileikkaustietoa  sekä muu - P 	 tamia  sekä  2004  että  2006  mitattuja kohteita.  

10. Päällystysohjelman  teko käsittää erillisinä työvaiheina kohteiden  valinnan 
 sekä toimenpiteiden  valinnan ja  suunnittelun. Yhden tiepiirin vuoden  2007 
 päällystysohjelma  voitaisiin tehdä uudelleen valikoidulla aineistolla, josta  on 

 käytettävissä APVM-tiedot. Vertaamalla näin laadittua ohjelmaa ensi kesänä 
toteutettavaan ohjelmaan voidaan saada tuntumaa VO-muuttujien arvoihin, 

 mm.  mandollisiin toimenpiderajoihin  ja  suunnata kehitystyötä oikeaan suun-
taan APVM-tietojen käyttöönottamisen edistämiseksi.  

11. Tien  pituus-  ja  poikkiproflili  sekä vauriotietoja yhdistämällä sekä käyttä-
mällä  100  metriä lyhyemmillä tulostusväleillä laskettuja kuntomuuttujia voi-
daan parantaa kuvaa tiestön kunnosta, erityisesti  sen  rakenteellisesta kun-
nosta. Lyhyemmän tulostusvälin käyttö edellyttää mittauksen paikan  nustark - 
kuuden parantamista esimerkiksi koordinaattitietoon perustuvalla mittausten 
automaattisella käynnistämisellä.  

12. Väyläomaisuuden  hallinnan  (VOH)  -tutkimusohjelmassa  on  kehitetty au-
tomaattista vauriomittausta  ja  uusia vauriomuuttujia. VOH-ohjelma kuitenkin 
loppuu vuoden  2006  lopussa, joten valmisteltaessa väyläomaisuuden  hallin-
nan tutkimusteemaa  vuosille  2007-2010 on  varauduttava APVM-kehitystyön 
jatkamiseen. 
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Lute 1.  Työtä varten haastatellut henkilöt.  

Lute 2. VO-muuttujien  100  metrin arvojen jakaumat  koko  aineistossa  

Lute 3. VO_kaista  -muuttujan  100  metrin arvojen jakaumat toiminnallisen 
luokan, liikennemäärän  ja  päällystetyypin  mukaan. 

Selitys: 
KVL-1 uokat 
1 	>6000 
2 	1500-6000 
3 	800-1499 
4 	350-799 
5 	<350 
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Automaattinen päällystevaurioiden mittaus (APVM) 	 Lute 1(1/1)  
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Lute 1.  Työtä varten haastatellut henkilöt. 
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Automaattinen päällystevaurioiden mittaus (APVM) 	 Lute 2 (1/4) 
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Lute 2. VO -muuttujien  100  metrin arvojen  jakaumat  koko  aineistossa.  
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Kuva  L2. 1.  Muuttujan  VO  KAISTA  100  metrin arvojen jakauma vuoden  2006 vau-
riomittauksissa  (koko  aineisto).  
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Kuva  L2.2.  Muuttujan  VO_VASEN  100  metrin arvojen jakauma vuoden  2006 vau-
riomittauksis.sa  (koko  aineisto).  
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Lute 2 (2/4) 
	

Automaattinen  päällystevaurioiden  mittaus  (APVM) 
LIITTEET  
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Kuva  L2.3.  Muuttujan  VO VASU  100  metrin arvojen jakauma vuoden  2006 vau-
riomittauksissa  (koko  aineisto).  
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Kuva  L2.4.  Muuttujan  VO_KESKI  100  metrin arvojen jakauma vuoden  2006 vau-
riomittauksissa  (koko  aineisto).  



Automaattinen  päällystevaurioiden  mittaus  (APVM) 
	

Lute 2 (3/4)  
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Kuva  L2. 5.  Muuttujan  VO 0/KU  100  metrin arvojen jakauma vuoden  2006  vau-
riomittauksissa  (koko  aineisto).  
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Kuva  L2.6.  Muuttujan  VO  OIKEA  100  metrin arvojen jakauma vuoden  2006  vau-
riomittauksissa  (koko  aineisto).  
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Automaattinen päällystevaurioiden mittaus (APVM) 
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Kuva  L2. 7.  Muuttujan  VO_KAISTA  lo  metrin arvojen jakauma vuoden  2006 vau-
riomittauksissa  (koko  aineisto).  
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Automaattinen päällystevaurioiden mittaus (APVM) 
	

Lute 3 (1/6) 
LIITTEET  
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Lute 3.  VO_kaista  -muuttujan  100  metrin arvojen  jakaumat  toiminnallisen 
luokan,  liikennemäärän  ja  päällystetyypin  mukaan.  
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Kuva  L3. 1.  Muuttujan  VO_KAISTA  100  metrin arvojen jakauma vuoden  2006 vau-
riomittauksissa  toiminnallisessa luokassa  1. 
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Kuva  L3.2.  Muuttujan  VO_KAISTA  100  metrin arvojen jakauma vuoden  2006 vau-
riomittauksissa  toiminnallisessa luokassa  2. 



Lite  3 (2/6) 	 Automaattinen päällystevaurioiden mittaus (APVM) 
LIITTEET 

toim_1k3  

8.00  % 

 7.00  % 

 6.00  % 

 5.00  %  

S 400% 

3.00% 

2.00  % 

 1,00% 

0.00  %  
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95  

VO-%  

Kuva  L3.3.  Muuttujan  VO_KAISTA  100  metrin arvojen jakauma vuoden  2006 vau-
riomittauksissa  toiminnallisessa luokassa  3. 
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Kuva  L3.4.  Muuttujan  VO_KAISTA  100  metrin arvojen jakauma vuoden  2006 vau-
riomittauksissa  toiminnallisessa luokassa  4. 
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Automaattinen  päällystevaurioiden  mittaus  (APVM) 	 Lute 3 (3/6)  
LIITTEET 
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Kuva  L3.5.  Muuttujan  VO  KAISTA  100  metrin arvojen jakauma vuoden  2006  vau-
riomittauksissa liikennemääräluokassa KVL >  6000  ajon./vrk. 
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Kuva  L3.6.  Muuttujan  VO_KAISTA  100  metrin arvojen jakauma vuoden  2006  vau-
riomittauksissa liikennemääräluokassa KVL =  1500  -  6000  ajon./vrk.  



	

Lute 3 (4/6) 	 Automaattinen päällystevaurioiden mittaus (APVM) 
LIITTEET 

kvl_1k3  
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Kuva  L3.7.  Muuttujan VO_KA  IS TA 100  metrin arvojen jakauma vuoden  2006 vau-
riomittauksissa liikennemääräluokassa KVL = 800 - 1499 ajon./vrk. 
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Kuva  L3.8.  Muuttujan VO_KAISTA  100  metrin arvojen jakauma vuoden  2006 vau-
riomittauksissa liikennemääräluokassa KVL = 350 - 799 ajon./vrk. 
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Automaattinen päällystevaurioiden mittaus (APVM) 
	

Lute 3 (5/6) 
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Kuva  L3.9.  Muuttujan VO KAISTA  100  metrin arvojen jakauma vuoden  2006  vau-
riomittauksissa liikennemääräluokassa KVL  <350  ajon/vrk.  
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Kuva  L3. 10.  Muuttujan VO_KAISTA  100  metrin arvojen jakauma vuoden  2006  vau-
riomittauksissa  AB -te//lä. 



	

Lute 3 (6/6) 	 Automaattinen päällystevaurioiden mittaus (APVM) 
LIITTEET 
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Kuva  L3. 11.  Muuttujan VO_KAISTA  100  metrin arvojen jakauma vuoden  2006 vau-
riomittauksissa PAB-telllä. 
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Kuva  L3. 12.  Muuttujan VO_KAISTA  100  metrin arvojen jakauma vuoden  2006 vau-
riomittauksissa SOP-teillä. 
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