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Tiivistelmä

Ajantasainen verkkotason tilannekuva luo edellytykset 
toimivuusvaatimusten asettamiseen laadunhallinnan tehostamisessa

Ajantasainen tilannekuva

• Vauriohavaintojen, erityisesti 
reikien, jatkuva konenäköpohjainen 
tunnistaminen mahdollistaa 
tieverkkotasoisen 
laadunhallintaprosessin.

• Ajantasaisten videoiden kautta 
suora näkyvyys tieverkon nykytilaan 
sekä historiaan.

Laadunhallinta

• Laadunhallintaprosessin ohjaaminen 
toimivuusvaatimusten asettamisen 
kautta.

• Tieverkon kuvaaminen sekä 
paikkaustoimenpiteisiin liittyvät 
vaatimukset seuraavat tieverkon 
ylläpitoluokkia.
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Esipuhe

Tässä julkaisussa kuvataan ja 
kehitetään

• päällysteiden paikkausurakoiden konenäkö-
tulosten sitomista ajantasaiseen verkkotason 
tilannekuvaan niin, että luodaan edellytykset 
toimivuusvaatimusten asettamiseen ja 
laadunhallinnan tehostamiseen;

• segmenttikohtaista tietomallia, jotta 
paikkausurakoissa saadaan ajantasainen 
kuva paikkaustarpeista ja pystytään 
priorisoimaan työtä;

• segmenttikohtaisen muutostiedon laskentaa 
ja raportointia niin, että saadaan tietoa 
tieverkon nykytilasta ja historiasta.

Työhön (5-12/2020) osallistuneet

Julkaisun on tehnyt Vaisala Oyj, jossa sen laatimisesta on 
vastannut Mikko Haavisto. Työn tekemiseen ovat osallistu-
neet Vaisala Oyj:stä myös Markus Melander ja Lauri Rapo.  

Selvitystä on ohjannut projektiryhmä, johon ovat kuuluneet 
Ossi Saarinen Väylävirastosta, Janne Lintilä ja Timo 
Seppänen Pirkanmaan ELY-keskuksesta, Tomi Keisala 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta sekä Anne Valkonen 
Via Blanca Oy:stä. 

Projektissa on käyty vuoropuhelua päällystealan urakoitsi-
joiden kanssa ja lisäksi Asfalttikallio Oy on avustanut kuva-
tiedon keräämisessä Pirkanmaan ELY-keskuksen paikkaus-
urakassa KIMPPA 2020.

Helsingissä maaliskuussa 2021

Väylävirasto
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Tausta

• Tieverkon tilasta ei ole visuaalista 
ajantasaista tilannekuvaa tarjolla, 
automatisoidusta kuntotiedon tuotannosta 
tai systemaattisesta jatkuvasta verkkotason 
seurannasta puhumattakaan. Informaatiota 
ja havainnointiaineistoa toki kerätään, 
mutta niitä ei ole kytketty suoranaisesti 
urakoiden toimintavaatimusten 
asettamiseen ja mittaamiseen.

• Pirkanmaalla lähdettiin kehittämään 
toimintamallia, jossa konenäköön 
perustuvaa vauriohavainnointia 
hyödynnetään erillisen päällysteiden 
paikkausurakan hankinnassa.

• Kehittämistyö on vaiheistettu siten, että 
ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2019 opetettiin 
järjestelmää tunnistamaan paikkausta vaativia 
reikiä ja halkeamia, määriteltiin järjestelmän 
raportointiin liittyvät konseptit ja kuvattiin 
järjestelmän hyödyntäminen urakan hankinnassa. 
Toisessa vaiheessa vuonna 2020 kehitettiin 
työkalut tuotantokäyttöön, kerättiin taustatietoa 
tuotantokäyttöä varten, analysoitiin niiden 
soveltuvuutta verkkotasoisen laadunhallinnan ja 
niihin liittyvien muutosten arviointiin sekä 
urakoiden onnistumista kuvaavien raja-arvojen 
määrittämiseen. Lisäksi toisessa vaiheessa 
markkinavuoropuhelu hankintamallin 
kehittämiseksi. Vuonna 2021 tavoitteena on 
käynnistää järjestelmän testaus pilottiurakassa.
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Tausta (jatkoa)

• Ensimmäisessä vaiheessa kehitystyöhön 
osallistuvat Väylävirasto ja Pirkanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
tilaajina sekä Vaisala Oyj, Posti Group Oyj 
ja Via Blanca Oy palvelun tuottajina. 
Lisäksi asiantuntijapanoksen työhön toi 
paikkausurakoitsijana tuolloin toiminut 
Asfalttikallio Oy.  

• Vuonna 2019 toteutetussa tutkimusprojektissa 
Postin ajoneuvot varustettiin älypuhelimilla, joiden 
videokuvasta Vaisalan konenäkö tunnisti erilaisia 
vauriotyyppejä. Kehitysprojektissa tarkennettiin 
havainnointia ja sovellettiin koneoppimista 
liikenneturvallisuutta vaarantavien reikien ja 
halkeamien tarkempaan tunnistamiseen. 
Järjestelmän todettiin soveltuvan hyvin näiden 
havainnoimiseen. Vaurioiden yksilöimisen osalta 
joudutaan toimintamalli sovittamaan tekniseen 
suorituskykyyn, minkä seurauksena reikiä 
seurataan 10 metrin tiesegmenttien tarkkuudella.
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Tavoitteet

Konenäön tulosten sitominen

segmenttikohtaiseen tietomalliin, 

jotta urakoitsija saa ajantasaisen

kuvan paikkaustarpeista ja pystyy

priorisoimaan työtään.

Segmenttikohtaisen muutostiedon
laskenta ja esittäminen
raportoinnin kaltaisesti, jotta
tilaaja saa näkyvyyden tieverkon 
nykytilaan sekä historiaan.
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Toimintaperiaate



Toimintaperiaate

Urakoitsija Seurantatyökalu

• Tunnistaa reiät, vakavat reiät, vakavat 
halkeamat

• Tunnistaa laadultaan hyväksyttävissä 
olevan kuvamateriaalin

• Noudattaa raportointilogiikassa 
ylläpitoluokkien määrityksiä

• Tallentaa seurantajakson tunnistustiedot 
sekä seurantajaksojen väliltä 
muutostiedot 10 metrin tiesegmentin 
tarkkuudella

• Seuraa tieverkon kuntoa kuvamalla
verkkoa ylläpitoluokkien määrittelemän
frekvenssin mukaisesti

• Noudattaa toimenpiteissä
ylläpitoluokkakohtaista tavoitetasoa

• Hyödyntää reaaliaikaista karttanäkymää
vauriotunnistuksista oman toiminnan
tehostamisessa

• Osoittaa laatutason automaattisella
raportilla seurantajakson päättyessä
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Kuvaaminen
• Samsung Galaxy S-sarjan puhelin

• Videon laatu: 1080p@15fps, 
~20Mbit/s

• Konenäköprosessointiin
soveltumaton materiaali
suodatetaan automaattisesti, 
esim. sadekeli tai pimeällä kuvattu
videomateriaali
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Konenäkötunnistus

● Konenäön tunnistukset tallennetaan 
10 metrin tiesegmentin tarkkuudella

● Konenäön erottelemat luokat: reikä ja 
vakava reikä sekä vakava halkeama

● Tunnistuksille määritetään
leveysprosentti suhteessa kaistan
leveyteen. Kaistojen lukumäärän ja 
sijainnin määritys tapahtuu
automaattisesti hyödyntäen
kaistamerkintäviivojen sekä
päällysteen konenäkötunnistuksia.
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Muutoksen seuranta

Motivaatio

• Laadunhallinnan näkökulmasta pelkkä 
tieverkon nykytilanne ei ole riittävä 
vaan ymmärrys miten siihen ollaan 
päädytty.

• Päätöksenteon tarkkuuteen ja oikea-
aikaisuuteen merkittävästi vaikuttavat 
tekijät ovat muutos ja muutosnopeus.

• Tarkempi ymmärrys toimenpiteiden 
vaikutuksesta: esim. uusi reikä, vanha 
reikä erottelu.

Ratkaisun periaate

• Muutosta voidaan seurata vain tieverkolta, 
josta on sama kattavuus eri ajanhetkiltä.

• Konenäkötunnistukset on tallennettu 
10 metrin tiesegmentin tarkkuudella.

• Peräkkäisten tunnistusten ryhmittely ja 
pilkkominen sekä naapurustohaku 
parantavat merkittävästi suoran vertailun 
kohdistusongelmaa (ratkaisu 
havainnollistettu seuraavissa dioissa).
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Muutoksen seuranta: Suora vertailu
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Muutoksen seuranta: Ryhmittely ja naapurihaku

Wikipedia: Hungarian algorithm14

https://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_algorithm


Käyttöliittymä
• Pääsy videoihin

• Kattavuuden seuranta

• Tieverkon nykytilan kunto

• Tieverkon muutoskerros

• Raporttien selaaminen ja 

arkistointi

- Ilmoitukset-näkymä

- Toimitetaan myös sähköpostiin
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Raportointi



Raportointi

Kattavuusvaatimukset

• Ylläpitoluokat

• YP1 – viikko

• YP2 – 2 viikkoa

• YP3 – 4 viikkoa

• Toimivuusvaatimusten ulkopuoliset 
tiet - 4 viikkoa

Simulointi

• Raportointilogiikkaa hiottiin 
simuloimalla raportointia vuoden 
2020 datalla.

• Referenssidataa voidaan hyödyntää 
toimivuusvaatimusten asettamisessa
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Raportointi: Excel

Koostuu viidestä taulukkovälilehdestä

1. Geometria-tieosat (seuraavat 

neljä välilehteä ovat tämän 

välilehden ryhmityksiä)

2. Ryhmitys tieosatunnisteen ja 

tietunnisteen perusteella

3. Ryhmitys tietunnisteen ja 

ylläpitoluokan perusteella

4. Ryhmitys kunnan ja 

ylläpitoluokan perusteella

5. Ryhmitys ylläpitoluokan 

perusteella

*Yhteinen kattavuusalue
= osuus tiestä joka on ajettu läpi molemmilla ajokerroilla

Kullekin riville seuraavat tiedot
Osoitetiedot

Tieosat/ryhmän pituus (m)

Vauriotiedot (erikseen kaikille rei'ille, vakaville rei'ille ja vakaville 

halkeamille)

Ajokertojen *yhteisellä kattavuusalueella havaitut vauriot

Havaitut vauriot 1. ajokerralla

Havaitut vauriot 2. ajokerralla

Molemmilla ajokerroilla havaitut vauriot yhteisellä 

kattavuusalueella

Pelkästään 1. ajokerralla havaitut vauriot

Pelkästään 2. ajokerralla havaitut vauriot

Havaitut reiät 1. ajokerralla kyseisen ajokerran kattavuusalueella

Havaitut reiät 2. ajokerralla kyseisen ajokerran kattavuusalueella

Kattavuustiedot (kukin tieto ilmoitetaan metreissä ja prosenttimääränä 

tieosan/ryhmän kokonaispituudesta)

Yhteinen kattavuus ja validi kattavuus

1. Ajokerran kattavuus, validi kattavuus ja invalidi kattavuus

2. Ajokerran kattavuus, validi kattavuus ja invalidi kattavuus
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Raportointi: Kuvaajat

• Aineisto kuvaajiin saatu Pirkanmaan paikkausurakassa kerätystä datasta

• Kahdentyyppisiä mittareita
• Tarkasteluvälin mittarit (absoluuttiset arvot) (Insp. Interval -legenda)

• Kahden peräkkäisen tarkastusvälin yhteiset/vertailu -mittarit (vertailuarvot) (Insp. interval comparison -
legenda)

• Aika-akselin raitakuviointi erottaa tarkastusvälit

• Kolme graafia kullekin ylläpitoluokalle
• Kattavuusgraafi

• Kaikki reiät -graafi
• Sisältää kohtalaiset ja vakavat reiät

• Vakavat reiät -graafi
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Kattavuus

• Tarkastusvälin mittarit

• Kattavuus (Coverage) - Katettu osuus ylläpitoluokan teistä

• Validi kattavuus (Coverage (valid)) -
Katettu osuus ylläpitoluokan teistä, jossa kerätty
kuvamateraali on tarpeeksi laadukasta konenäköanalyysille

• Peräkkäisten tarkastusvälien yhteiset mittarit

• Yhteinen kattavuus (Shared coverage) - Katettu osuus
ylläpitoluokan teistä, jotka on katettu kummassakin
tarkastusvälissä

• Validi yhteinen kattavuus (Shared coverage (valid)) -
Katettu osuus ylläpitoluokan teistä, jotka on katettu
kummassakin tarkasteluvälissä ja 
kerätty kuvamateraali on tarpeeksi laadukasta konenäköana
lyysille

• Muut mittarit:

• Invalidi kattavuus (Invalid coverage) -
Kattavuuden ja validin kattavuuden erotus
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Reiät

• Tarkastusvälin mittarit (analyysi tehty kyseisen tarkasteluvälin
kattavuusalueella)

• Kaikki reiät (Total potholes) - Havaittujen reikien määrä

• Peräkkäisten tarkastusvälien yhteiset mittarit (analyysi tehty
yhteisellä kattavuusalueella)

• Uudet reiät (New potholes) - Reiät jotka havaittiin
pelkästään jälkimmäisellä tarkastusvälillä

• Puuttuvat reiät (Absent potholes) - Reiät jotka havaittiin
pelkästään ensimmäisellä tarkastusvälillä, esimerkiksi
paikkauksen tapauksessa

• Samat reiät (Same potholes) - Reiät jotka
havaittiin molemmilla tarkastusväleillä

• Määrittelemättömät reiät (Indeterminate potholes) - Kaikki
reiät (Total potholes), joista on vähennetty niiden reikien
määrä, jotka havaittiin jälkimmäisellä
tarkastusvälillä yhteisellä kattavuusalueella

• ts. reiät, joista ei voida sanoa ovatko ne vanhoja
reikiä tai uusia reikiä, koska ensimmäisellä
tarkastusvälillä ei oltu ajettu niitä tieosuuksia, joilla
nämä reiät oltiin havaittu
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Jatkokehitys



Jatkokehityskohteet

Paikkausurakan tarpeet

• Toimenpiteiden syöttäminen, 
muokkaaminen ja kuittaaminen.

• Konenäön tuottamien tulosten 
manuaalinen korjaaminen.

• Kojelautanäkymä: Reaaliaikaiset 
statistiikat verkon yleistilasta 
ylläpitoluokittain.

Alustan mahdollisuudet

• Vauriotunnistuksen laajentaminen 
kevyenliikenteen väylille ja sorateille.

• Toimenpide-ehdotuksia, elinkaarimallintamista 
ja kokonaisvaltaisempaa laadunhallintaa.

• Mittauksia: Vaurioiden ja päällysteen pinta-
alamitat.

• Tunnistamisen laajentuminen eri inventointi 
tietotyyppeihin.

• Kuivatusongelmien, kuten lammikoitumisen, 
tunnistaminen.

• Paikkausohjelmien luonti käyttöliittymän avulla.
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