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Taustaa

• Alemman tieverkon kunto? 
▪ raskaan liikenteen kuljetusten suunnittelu

▪ tien kunnossapitotarpeen arviointi

• Kokemukset korjuukelpoisuuskartoista 
(https://www.metsakeskus.fi/korjuukelpoisuuskartat)

▪ Voisiko samankaltainen kaukokartoitukseen 
perustuva prosessi toimia myös yleisessä ja 
laajoja alueita kattavassa sorateiden 
kuljetuskelpoisuuden arvioinnissa ja 
luokituksessa? 

https://www.metsakeskus.fi/korjuukelpoisuuskartat


Taustaa

• Kuljetuskelpoisuusluokitus on yhteishanke (Arbonaut, Metsäteho), 
jossa tavoitellaan ensimmäisessä vaiheessa staattista luokitusta 
(kuljetuskelpoisuuskartta) ja toisessa vaiheessa dynaamista 
ennustemallia

▪ Staattinen = pitkän aikavälin ennuste: Millaisissa olosuhteissa tie on käytettävissä 
puutavarakuljetuksiin

▪ Dynaaminen = lyhyen aikavälin ennuste: Onko tie liikennöitävissä nyt, ensi 
viikolla, kahden viikon kuluttua?



Staattisen mallin laadinnan lähtökohta

• Oletetaan, että tien riskiluokitus voidaan tehdä maalajin ja 
laserkeilausaineistoista johdettujen tasojen avulla
▪ Ojien kunto

▪ Kosteusindeksi

▪ Säteilykertymä

▪ Virtaamamaksimi

▪ Tien leveys…

• Kulkuvaikeustekijät jäävät mal-

lin ulkopuolelle (mm. vaarallinen

mutka-mäki yhdistelmä)

-> voidaan tuottaa erikseen



Lähtöaineistot ja havaintoja

• Kenttämittaukset 2018 Kurusta ja 
Sonkajärveltä
▪ Subjektiivinen tien kunnon luokitus + 

mittauksia

▪Opinnäytetyö Itä-Suomen yliopistoon

• Mitta Oy:n kantavuusmittaukset Kurusta 
ja Kouvolasta 2019
▪Objektiivinen mittaustieto kantavuudesta

• Maastoretkeilyt

▪Tien kantavuuteen vaikuttavien tekijöiden 
asiantuntija-arviointi



Lähtöaineistot ja havaintoja: Kosteusindeksi & valuma-alueet

• Kosteusindeksin painoarvoa arvioitava 
yhdessä maalajikartan kanssa

• Virtaamamaksimien kohdalta löytyi lähes 
aina rumpu

Riskitie Kurulta, olemattomat ojat ja korkea kosteusindeksi, 1.11.2018 (kohde 5)



Lähtöaineistot ja havaintoja: Maalajiaineistot

• Kenttäkäyntien perusteella 1:20 000 
maalajikartta näyttää pitävän hyvin 
paikkansa

• Myös 1:200 000 vaikuttaa hyödylliseltä 



Lähtöaineistot ja havaintoja: Oja-analyysit

• Yleisesti laserkeilaustiedosta estimoitu 
syvyystieto näyttää yhteensopivalta maastossa 
mitatun kanssa

• Ojatukosten osalta näyttäisi myös löytyvän 
korrelaatiota kenttäkohteista

• Pusikoituneet ojaosuudet eivät tunnistu
harvalta keilausaineistolta oikein kuten 
ennustettiin --> tällöin kuitenkin ojien tilanne 
huono?



Lähtöaineistot ja havaintoja: Säteilykertymä

• Toimiva analyysi mikäli puustossa ei muutoksia

Varjoinen tie Kurulta, 1.11.2018 (kohde 9)



Muita havaintoja maastosta

• Suurin osa kenttäkohdeteistä oli hyvässä kunnossa kuivana 
syksynä. Varsinaisia ongelmakohtia on löytynyt myös 
verrattain vähän kenttämittauksissa.

• Tien pinnan merkitys kuljetuskelpoisuudelle on merkittävä: 
Onko ajettu mursketta milloin, minkälaista ja miten 
paksusti

• Kuljetuskelpoisuuden visuaalinen arviointi maastossa 
kohtuullisen yhtenevää, mutta subjektiivista

--> Pudotuspainomittaukset tärkeää objektiivista 
informaatiota

Talviluokiteltu tie Sonkajärvellä 

8.10.2018 (kohde 1)



Kuljetuskelpoisuusluokitus

• Mitta Oy:n keräämää 
pudotuspainomittausaineistoa 
käytetään opetusaineistona 
koneoppimismallissa

• Aineisto luokitellaan:
1. ei riskiä (liikennöitävissä aina)

2. pieni riski (ei liikennöitävissä 
kelirikkoaikaan)

3. kohtalainen riski (liikennöitävissä 
kuivana kesänä)

4. suuri riski (liikennöitävissä vain 
talvella) 



Kuljetuskelpoisuusluokitus

• Analyysin perusteella tien kuljetuskelpoisuusluokkaa selittää:
▪ Maalaji

▪ Ojien kunto (etenkin turvemailla)

▪ Kosteusindeksi (etenkin hienojakoisilla kivennäismailla)

▪ Lisäksi jonkin verran säteilyindeksi ja tien leveys

Estimoitu

1 2 3 4 sum

1 369 12 18 10 409

2 34 1 5 1 41

3 38 6 56 16 116

4 16 1 16 55 88

sum 457 20 95 82

M
it
at
tu

Oikeinluokitus% 73,5

Kappa-arvo 0,49



Kuljetuskelpoisuusluokitus



Lopuksi

Mitä luokitus kertoo?
▪ Yleisnäkymä mahdollisista riskiteistä.

▪ Tien kohta, joka todennäköisesti vaatii kunnostusta, jos ei ole jo kunnostettu.

Mitä staattinen luokitus ei kerro?
▪ Miten tie on rakennettu.

▪ Milloin tie on perusparannettu/sorastettu/kunnostettu muuten.

▪ Kestääkö tie liikennöintiä juuri nyt.

Muuttuvien olosuhdetekijöiden ja tien perustamistietojen 
lisääminen malliin -> dynaaminen malli



Kiitos!

Jussi.peuhkurinen@arbonaut.com


