
Kuljetuskelpoisuusluokitus 
alemmalla tieverkolla

Metsätehon iltapäiväseminaari:

Kuljetuslogistiikan kehitysnäkymät

3.4.2019

Otaniemi, Espoo

Jussi Peuhkurinen

Tuomo Puumalainen

Arbonaut



Taustaa

• Hyvät kokemukset korjuukelpoisuuskarttojen tuottamisesta ja 
käytöstä
▪ Voisiko samankaltainen prosessi toimia myös sorateiden kuljetuskelpoisuuden 

arvioinnissa ja luokituksessa? 

• Yhteishanke, jossa tavoitellaan ensimmäisessä vaiheessa staattista 
luokitusta ja toisessa vaiheessa dynaamista ennustemallia

▪ Staattinen = pitkän aikavälin ennuste: Millaisissa olosuhteissa tie on 
liikennöitävissä

▪ 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 tunnistaminen

▪ Kosteusindeksi

▪ Säteilykertymä

▪ Virtaamamaksimi

▪ Tien leveys

• Kulkuvaikeustekijät jäävät mal-

lin ulkopuolelle (mm. vaarallinen

mutka-mäki yhdistelmä)

-> voidaan tuottaa erikseen



Lähtöaineistot ja havaintoja

• Neljä testialuetta

• Kenttämittaukset Kurusta ja Sonkajärveltä 
(erillinen opinnäytetyö)

• Syksyllä 2018 kaksi kenttäkäyntiä: 
Sonkajärvi 8.10. ja Kuru 1.11.

• Kenttäkäyntien ja opinnäytetyön pohjalta 
saatu yleiskuvaa eri tekijöiden 
vaikutuksesta



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

• 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

--> Pudotuspainomittaukset tärkeää objektiivista 
informaatiota

Talviluokiteltu tie Sonkajärvellä 

8.10.2018 (kohde 1)



Mallinnus

• Ensimmäinen havainto: Tien 
(ajoradan) leveys merkittävin 
luokitukseen vaikuttava tekijä

• Toinen havainto: 
Laserkeilausaineistolta 
ajoradan leveyden 
automaattinen tulkinta 
haastavaa, tien rungon 
leveyden tulkinta mahdollista



Mallinnus

• Koneoppimista hyödyntävä menetelmä

• Aluekohtaisesti laadittujen mallien 
luokitustulos kohtalainen – hyvä

• Oikeinluokitus% 64 ja 78 kahdella 
testialueella

• Luokkien selite
▪ 0 = ei riskiä (liikennöitävissä aina)

▪ 1 = pieni riski (ei liikennöitävissä 
kelirikkoaikaan)

▪ 2 = kohtalainen riski (liikennöitävissä kuivana 
kesänä)

▪ 3 = suuri riski (liikennöitävissä vain talvella) 
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Lopuksi

• Tien kuljetuskelpoisuuden staattinen mallinnus haastavampi 
ongelma kuin metsämaan korjuukelpoisuusluokitus

• Koneoppimismenetelmä vaikuttaa lupaavalta

• Menetelmä vaatii opetusaineistoa eli oikeita havaintoja 
tieltä -> joukkoistettu tiedonkeruu?

• Dynaaminen malli?



Kiitos!

Jussi.peuhkurinen@arbonaut.com


