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Tiivistelmä 

Tässä tutkimushankkeessa selvitettiin konvolutionaalisen neuroverkkomallin sovel-
tuvuutta kelirikon tunnistamiseen sorateiltä kerätyistä valokuvista. Runko- ja pin-

takelirikko ovat lämpötilan vaihteluista johtuvia ilmiöitä, joissa sorateiden pinta- ja 
kantavuus kärsivät ja tien ajettavuus voi huonontua tai estyä kokonaan. Runkoke-
lirikon inventointi tehdään nykyisin inventointiajoneuvolla ja merkitsemällä paikat, 

joissa vaurioita esiintyy. Tämän tutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää, voi-
daanko runko- ja pintakelirikon esiintyvyys nähdä automaattisella tavalla teiltä ote-
tuista valokuvista konenäköön perustuen.  

 
Neuroverkkomallin laadinta tapahtui Lobe.ai-sovelluksen avulla. Mallin koulutuk-
seen käytettiin useilta sorateiltä kerättyjä ajokamerakuvia. Tutkimus koski vain 
yhtä mallikokonaisuutta- ja rakennetta, eikä vertaileva tarkastelu eri parametri-

vaihtoehtojen ja neuroverkon arkkitehtuurien välillä kuulunut tämän tutkimuksen 
laajuuteen.  
 

Mallin toimivuutta testattiin sekä Tilaajan että Destian asiantuntija-arvioinnein. Li-
säksi menetelmän toimivuutta testattiin käytännössä kolme soratietä käsittävän 
maastokäynnin avulla. Validoinnin tuloksista ilmeni, että malli soveltuu runko- ja 

pintakelirikon tunnistamiseen siedettävällä 33 % virhemarginaalilla.  Kehitetty malli 
ei ole vielä täydellinen, koska se saattaa sekoittaa kelirikon eri tyypit eli runko- ja 
pintakelirikon. Mallia on kuitenkin mahdollista kehittää niin, että virhetulkintojen 

määrää saadaan vähennettyä. Mallia on jo nyt mahdollista soveltaa potentiaalisten 
kelirikkoherkkien alueiden tunnistamiseen esimerkiksi sorateiden korjausten ohjel-
mointia varten. Mallin mahdollisiin tuleviin käyttökohteisiin kuuluvat kelirikkoilmiön 

alueellisen ja ajallisen esiintyvyyden sekä paikallisten kelirikkohavaintojen havain-
nollistaminen valokuvien, kartta-aineistojen sekä tarkoitusta varten kehitettävien 
tunnuslukujen avulla. 
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Mikko Leinonen, Juho Meriläinen, Pasi Hyytiä, Arto Kuskelin: Ny identi-
fieringsmetod för menföre  - Utnyttjande av maskinseende för att identifiera 
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973-8. 

Sammanfattning 

I detta forskningsprojekt undersöktes lämpligheten hos en konvolutionell neural 

nätverksmodell för att identifiera menföre i fotografier som samlats in från grus-
vägar. Ytligt menföre och tjällossning i vägstommen är fenomen som orsakas av 
temperaturvariationer, varvid grusvägarnas yta och bärighet tar skada och vägens 

körbarhet kan försämras eller vägen kan bli helt okörbar. Inventering av tjälloss-
ning i vägstommen görs för närvarande med hjälp av ett inventeringsfordon och 
genom att markera de platser där skador förekommer. Målet med detta forsknings-

projekt var att klargöra om förekomst av tjällossning i vägstommen och ytligt men-
före kan upptäckas med någon automatiserad metod baserad på maskinseende, 
ur fotografier tagna från vägarna.  

 
Utarbetandet av den neurala nätverksmodellen skedde med hjälp av Lobe.ai-ap-
plikationen. Körkamerabilder som samlats in från flera grusvägar användes för att 

träna modellen. Studien berörde endast en modelluppsättning och modellstruktur, 
och någon jämförande undersökning mellan olika parameteralternativ och neurala 
nätverksarkitekturer ingick inte i omfattningen för denna studie.  

 
Modellens funktionalitet testades genom både Beställarens och Destias expertbe-
dömningar. Dessutom testades metodens funktionalitet i praktiken med hjälp av 
ett terrängbesök som innefattade tre grusvägar. Av resultaten från valideringen 

framgick att modellen lämpar sig för identifiering av tjällossning i vägstommen och 
ytligt menföre med en acceptabel felmarginal på 33 %.  Den utvecklade modellen 
är ännu inte fullkomlig, eftersom den kan förväxla olika typer av menföre, dvs 

tjällossning i vägstommen och ytligt menföre. Det är dock möjligt att utveckla mo-
dellen på ett sådant sätt att antalet feltolkningar minskar. Redan nu är det möjligt 
att tillämpa modellen för identifiering av potentiella områden som är känsliga för 

menföre, till exempel för att upprätta reparationsprogram för grusvägar. Bland 
möjliga framtida användningsområden för modellen ingår att åskådliggöra regional 
och tidsrelaterad förekomst av menföre och lokala observationer av menföre med 

hjälp av fotografier, kartmaterial och indikatorer som utvecklas för ändamålet. 
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Mikko Leinonen, Juho Meriläinen, Pasi Hyytiä, Arto Kuskelin: New identification 
method of frost heaving - Utilising computer vision in identifying structural and 
surface frost-heave damages. Finnish Transport Infrastructure Agency Helsinki 2022. 
Publications of the FTIA 36/2022. 27 pages. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-973-8. 

Abstract 

This research project examined the suitability of the convolutional neural network 
model for the identification of frost-heave damage in photographs taken from 

gravel roads. Structural and surface frost heaving are phenomena due to temper-
ature fluctuations in which the surface and load capacity of gravel roads are af-
fected, and road drivability may deteriorate or be completely prevented. The in-

ventory of the structural frost heaving is currently done by using an inventory 
vehicle and by marking the locations where damage has occurred. The objective 
of this research project was to determine whether the prevalence of structural and 

surface frost-heave damages can be seen in photographs taken from the roads by 
using an automatic method based on computer vision.  
 

The neural network model was written by using the Lobe.ai application. Dash-
mounted camera photographs collected from several gravel roads were used to 
train the model. The study only concerned one model complex and structure, and 

a comparative examination between various parameter options and neural network 
architectures was not part of the scope of this study.  
 

The functionality of the model was tested with expert evaluations by both the client 
and Destia. In addition, the functionality of the method was tested in practice by 
carrying out a field visit on three gravel roads. The validation results revealed that 

the model is suitable for the identification of structural and surface frost-heave 
damages with a tolerable error margin of 33 %. The developed model is not yet 
complete because it may confuse the different types of frost heaving; namely, 
structural and surface frost heave. However, it is possible to develop the model in 

a way that will enable to reduce the number of error interpretations. It is already 
possible to apply the model to identify potential areas prone to frost heaving in 
order to, for instance, program the model for gravel road repairs. Potential future 

applications of the model include illustrating the spatial and temporal prevalence 
of the frost-heaving phenomenon, as well as local observations of frost heaving 
through photographs, map data and key figures to be developed for the purpose. 
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Esipuhe 

Sorateiden kunnossapidossa tarvitaan paljon tietoa tien kunnosta oikeiden toimen-
piteiden kohdistamisessa. Sorateiden kelirikko on yksi iso haaste kunnossapidolle 

sekä tienkäyttäjille ja kelirikko tietolajina on tärkeä, kun kelirikon haasteisiin pyri-
tään vastaamaan. Perinteisesti kelirikkotietoa on kerätty manuaalisesti silmämää-
räisesti tarkastelemalla tiettyinä ajan hetkinä. On kuitenkin tullut tarve saada tietoa 

lähes ympäri vuotisesti ja tähän tarpeeseen on mahdollista vastata joukkoistetuilla 
digitaalisilla menetelmillä, joista yksi on tekoälyyn perustuva kuvantulkinta. 

Tässä julkaisussa tutkitaan neuroverkkoihin perustuvan kuvantulkinnan soveltu-
vuutta sorateiden runko- ja pintakelirikon tunnistamiseen. Työn tuloksia voidaan 

hyödyntää kuvantunnistamisen jatkotyöhön. Työhön ovat osallistuneet Väyläviras-
tosta (Tilaaja) Jarkko Pirinen ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Pertti Valo, 
sekä Destiasta (Toimittaja) Mikko Leinonen, Juho Meriläinen ja Arto Kuskelin. 

Helsingissä toukokuussa 2022 

Väylävirasto 
Väylänpito / Tien kunnossapidon ohjaus- ja kehittämisyksikkö 
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1 Johdanto ja tavoitteet 

Sorateiden kelirikolla tarkoitetaan roudan sulamisesta johtuvaa tien pinnan peh-
menemistä sekä tien rungon ja alusrakenteen kuormituskestävyyden heikkene-

mistä. Kelirikkoa esiintyy varsinkin rakentamattomilla sorateillä ja sen esiintymisen 
edellytyksenä on, että a) tierakenne jäätyy, b) jäätyvät materiaalit ovat routivia, 
c) routarajalla on runsaasti vettä saatavilla, d) roudan sulaessa vapautuva vesi jää 

tien runkoon ja e) tietä kuormitetaan sulamisen aikana. Sulamisolosuhteilla kuten 
esim. vesisateilla on myös merkittävä vaikutus kelirikkoon (Lämsä ja Belt 2007). 

Sorateiden runkokelirikkotietoa on kerätty visuaaliseen havainnointiin perustuvalla 
inventointimenetelmällä keväisin jo vuodesta 1996 lähtien. Inventoidun runkokeli-

rikon määrä on vuosien saatossa vähentynyt soratiestölle tehtyjen kelirikkoa kor-
jaavien toimenpiteiden johdosta ja painopiste kelirikon esiintyvyydessä on siirtynyt 
pintakelirikkoon, jota ei inventoida systemaattisesti valtion omistamalta soratiever-

kolta (n. 27 000 km).  

Nykyisen inventointitavan ongelmana on sen ajoituksen vaikeus ja kertaluontei-
suus. Inventointi tulisi tehdä juuri silloin kun tien kelirikkotilanne on pahimmillaan 

ja vaatii tiivistä yhteydenpitoa Tilaajan edustajien ja mittausten toimittajan välillä. 
Inventoinnin kertaluonteisuus aiheuttaa sen, että kaikkia kelirikkoisia jaksoja ei 
välttämättä löydetä, koska paikallinen mikroilmasto, varjot, kuivatuksen toimivuus 

ym. olosuhdetekijät aiheuttavat sen, että kelirikko esiintyy esim. tieosan sisällä eri 
kohdissa eri aikaan. Inventointi kuvaa vain inventointipäivän mukaista kelirikkoti-
lannetta, jossa osa kelirikkoisista jaksoista on jo kuivunut pois ja osa on vasta 

tulossa. Lisäksi viimeisen parin kymmenen vuoden aikana yleistyneen pintakeliri-
kon huomiotta jättäminen inventoinnin yhteydessä on johtanut siihen, että ilmiö ja 
sen esiintyvyys tunnetaan ehkä paikallisella tasolla, mutta koko soratieverkon 

osalta kokonaiskuvaa on hyvin vaikea muodostaa. 

1.1  Kelirikon määritelmä 

Pintakelirikko 

Pintakelirikoksi kutsutaan soratien pintakerroksen pehmenemistä enimmillään 10 
cm syvyydelle siten, että tien pinnan kantavuus heikkenee. Tien pinnassa, joko 
tien rakenteesta peräisin oleva kosteus, keväinen sulamisvesi tai runsas sade 

muuttaa tiepinnan plastiseksi haitaten tai pahimmillaan estäen tiellä liikennöinnin. 
Pintakelirikko ilmiönä on yleistynyt huomattavasti viime vuosina ilmaston muuttu-
essa leudommaksi. Perinteiset pitkät pakkastalvet ovat harventuneet ja lumisateet 

muuttuneet vesisateiksi.  

Pintakelirikko voidaan jaotella kolmeen eri tyyppiin riippuen sen ajankohdasta ja 
tien pinnan ”velliintymistä” aiheuttavista olosuhteista (Nurmi 2019): 

1. Kevään pintakelirikko. Roudan sulaessa keväällä tien pinnasta alaspäin 
ja varsinkin jos veden pois pääsy tien kulutuskerroksesta on estynyt jat-
kuvien sateiden tai muiden olosuhteiden vuoksi, voi esiintyä pintakelirik-

koa. Kulutuskerroksen sulaessa huokosveteen pääsee kolloideja savimine-
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raalien pinnalta, mikä voi muuttaa kulutuskerroksen materiaalin plas-

tiseksi. Kevään pintakelirikon syntyyn vaikuttavat se mihin kuntoon tie on 
edellisenä syksynä jäänyt, liikenteen määrä, sää ja sulamisen ajankohta. 

2. Sulan kauden pintakelirikko. Sulan kauden pintakelirikolla tarkoite-

taan tien pinnan pehmenemistä kesällä, syksyllä tai talvella. Nimensä mu-
kaisesti roudalla ei ole vaikutusta ilmiön syntyyn. Kuten kevään pintakeli-
rikko myös sulan kauden pintakelirikko vaatii syntyäkseen vettä. Tyypilli-

sesti ilmiötä esiintyy syksyn runsaiden sateiden vaikutuksesta, mutta pa-
himmillaan jo lyhyt kesäinen sadejakso saattaa aiheuttaa pintakelirikkoa. 
Myös korkealla oleva pohjaveden pinta voi aiheuttaa veden pääsyn sora-

tien kulutuskerrokseen, mutta tällöin tien muissakin rakennekerroksissa 
voidaan olettaa olevan ongelmia. 

3. Syksyn jäätymis-sulamispehmeneminen. Syksyllä tien pinta saattaa 

sulaa ja jäätyä syklisesti ilman lämpötilan vaihtelun seurauksena. Sulamis-
jäätymissyklien aiheuttama jäätymisimupaine (eng. cryo suction) saa ve-
den virtaamaan sulasta pohjamaasta kohti routarajaa, jonka seurauksena 

vettä päätyy tierakenteisiin tai kulutuskerrokseen, ja joka saattaa johtaa 
muodonmuutoksiin rakennekerroksissa tai kulutuskerroksen muuttumi-
seen plastiseksi. Näiden syklien määrä vaikuttaa osaltaan kevään kelirik-
kotilanteen vakavuuteen. 

 
Runkokelirikko 

Runkokelirikko muodostuu, kun tierakenteen routaantuessa hienojakoinen maa-

aines imee saatavilla olevaa vettä muodostaen tienrunkoon jäälinssejä. Sulaessaan 
jäälinssit kasvattavat tierungon vesipitoisuutta ja heikentävät tierakenteen kanta-
vuutta ja siten kuormitusten sietokykyä. Runkokelirikko on sitä hankalampi mitä 

suuremmat liikennekuormitukset ovat. Mitä enemmän raskasta liikennettä runko-
kelirikkoisella tieosuudella kulkee, sitä enemmän pumppautuu jäälinsseistä sula-
misvettä yhdessä hienoaineksen kanssa tien pintaan. Runkokelirikko aiheuttaa 

usein pahoja epätasaisuuksia, jotka hankaloittavat tai jopa estävät tiellä liikkumi-
sen. Kuvassa 1 on esimerkkejä eri kelirikon tyypeistä. 

 

Kuva 1. Pinta- ja runkokelirikko. 
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1.2  Kelirikon nykyinen inventointimenetelmä 

Runkokelirikon inventointi (RKR) suoritetaan ajoneuvolla ajaen arvioiden silmä-
määräisesti samalla sekä runkokelirikon vaikeusastetta, että sen edellyttämää kor-

jaustoimenpidettä. Pintakelirikkoa ei inventoida runkokelirikkoinventoinneissa. 

Inventointi suoritetaan jatkuvana ja tieosoitteeseen sidottuna. Sekä runkokeliri-
kolla että korjaustoimenpiteellä on aina yksi arvo voimassa. Ilmiön muuttuessa sille 

annetaan uusi arvo. 

Inventointi tehdään nykyisin tietokoneavusteisesti inventointisovelluksella hyödyn-
täen GPS-paikannusta. Ohjelma tallentaa tulokset automaattisesti jokaisen tieosan 
jälkeen. Inventointi tapahtuu henkilö/pakettiautosta (nopeus n. 10–30 km/h). 

Inventoitaessa kelirikko-osuudet merkataan tiedonkeruulaitteella etenemän mu-
kaan. Jokainen homogeeninen inventointiväli (kelirikon ja korjaustoimenpiteen 
luokka on vakio) tallennetaan tietokantaan omana rivinään. Runkokelirikko inven-

toidaan viiteen luokkaan: erittäin paha, paha, lievä, ja ei runkokelirikkoa. Korjaus-
toimenpide arvioidaan kolmeen luokkaan: raskas, keskiraskas ja kevyt. 

Mittauksista kerätty data siirretään/toimitetaan toimistolle prosessoitavaksi päivit-

täin. Ennen tietojen siirtoa tierekisteriin inventointituloksille tehdään tarvittavat tar-
kastukset tulosten oikeellisuuden varmistamiseksi. Inventointitulokset tallennetaan 
säännöllisesti tilaajan osoittamaan tietopalveluun, josta voidaan seurata inventoin-

nin etenemistä. 

1.3  Projektin tavoitteet 

Projektin tavoitteena oli kehittää ja testata kuvantulkintaan perustuva menetelmä, 
jolla soratiestöltä kerätystä kuva-aineistosta voidaan tulkita kelirikko ilmiönä sa-
moin kuin visuaalisesti tehdyssä, kappaleessa 1.2 kuvatussa, runkokelirikon inven-

toinnissa. Kehitystyön tässä vaiheessa tavoitteeksi asetettiin kelirikon eri tyyppien 
erottaminen ei kelirikkoisesta tiestä yksittäisestä valokuvasta ja tulkitun tyypin esit-
täminen karttapohjalla. Runkokelirikon eri vaikeusasteiden (vaurioluokat 1–3) tun-
nistaminen jätettiin tämän projektin ulkopuolelle. Projektin tavoitteena oli myös 

saada menetelmälle siedettävä luotettavuus. 

Projektin tavoitteisiin kuului kehittää malli tarpeeksi toimivaksi tekemään arvioita 
kelirikon esiintymisestä teiltä otetuista valokuvista. Lisäksi projektin tavoitteena oli 

antaa lukuarvo mallin toimivuudesta sille annettuun tehtävään, joka on pinta- ja 
runkokelirikkoa sisältävien kuvien tunnistaminen. 

Menetelmän kehitys on vasta prototyyppivaiheessa, joten projektin tavoitteena ei 

ollut saavuttaa täydellistä osumatarkkuutta mallille. Mallin toimivuuteen liittyvinä 
tavoitteina oli selvittää miltä osin menetelmä on hyödynnettävissä ja miten se te-
kee oikeita tulkintoja eri kelirikon tyypeille – pinta- ja runkokelirikolle. Lisäksi mallin 

laatimisen ja kouluttamisen aikana pyrittiin keräämään kokemuksia siitä mitkä te-
kijät vaikuttavat mallin toimivuuteen. 
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2 Kuvantulkinnan kehittämisprosessi 

2.1  Käytetyt menetelmät 

2.1.1  Neuroverkot 

Tässä projektissa hyödynnetty malli on neuroverkkomalli, joka toimii kuvin luokit-
telutehtävää varten. Kuvien luokittelu (image classification) on konenäön alakate-
goria, jossa tekoälymalli antaa sille syötetylle kuvalle yhden luokituksen rajatusta 

joukoista luokkia. Projektia varten kehitettäväksi malliksi valittiin kuvantunnistusta 
tekevä konvolutionaalinen neuroverkko. Mallin tyypin arvioitiin oleva sopiva tun-
nistustehtävän monimutkaisuutta ja saatavilla olevia kuvamateriaalia varten.  

Kelirikon tunnistaminen koneoppimismenetelmillä valokuvista ei ole laaja-alaisesti 
tutkittu aihe. Samanlaisista aiheista on kuitenkin tehty jonkin verran tutkimuksia. 
Esimerkiksi konvolutionaalisia neuroverkkojen hyödyntämistä on tutkittu lupaavin 

tuloksin sääolosuhteiden ja tien kunnon tunnistamiseen valokuvista (Xiao et al. 
2020; Guerra et al. 2018; Pan et al. 2018). Konvolutionaalisia neuroverkkojen hyö-
dyntämistä tutkitaan ja niitä pilotoidaan tiepintojen vahinkojen inventoinnissa sekä 

paikantamisesta kuvista (Pereira et al. 2018; Gayathri ja Thangvelu 2021). 

Neuroverkot ovat laskennallisia rakenteita, jotka koostuvat soluista ja niitä yhdis-
tävistä säikeistä, jotka on asetettu sarjaan kerroksia verkossa.  Säkeillä ja soluilla 

on paino- ja kynnysarvot, jotka säätävät signaalin etenemistä neuroverkon kerrok-
sissa. Käytännön tunnistustehtävässä verkon ensimmäiseen kerrokseen annetaan 
syöte, esimerkiksi kuva muutettuna numeromuotoon. Kuvan aiheuttama laskettu 

vaste etenee verkossa kerros kerrallaan. Vastefunktion arvon määräävät kullekin 
solulle säikeiden ja solujen paino- ja kynnysarvot. Lopulta signaali etenee verkon 
viimeiseen kerrokseen, joka ilmentää tunnistamistehtävän varsinaista luokitusta. 

Tässä projektissa hyödynnetyssä neuroverkossa viimeisessä kerroksessa on kolme 
solua, kukin edustaa jotakin luokista: ”ei kelirikkoa”, ”runkokelirikko” tai ”pintake-
lirikko”. Suurimman vasteen saanut solu on verkon antama tunnistusarvo. Ku-

vassa 2 on periaatekuva neuroverkosta. 

 

Kuva 2. Havainnollistus neuroverkosta. 

Neuroverkkojen olennainen ominaisuus on niiden rakenne, joka käsittää solujen ja 
säkeiden lukumäärän kerroksittain, sekä kerrosten lukumäärän. Toinen tärkeä omi-
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naisuus neuroverkoille ovat laskentasolujen vastefunktiot sekä mahdolliset erikois-

kerrokset kuten keskiarvoistukset ja konvolutionaaliset kerrokset (Cubuk et al. 
2020; He et al. 2019). 

Konvolutionaaliset neuroverkot omaavat tavanomaisten kerrosten lisäksi kuvan eri 

osien painotusta laskevia ositteluikkunoita kerroksissaan. Konvolutionaaliset neu-
roverkot soveltuvat näin erityisesti valokuvien tulkintaan (Cubuk et al. 2019). Käy-
tännössä valokuvan vierekkäisten pikselien arvoilla on keskenään useimmissa ta-

pauksissa suurempi merkitys, kuin pikseleillä kaukana toisistaan.  Tämä on huomi-
oitu laskennallisesti konvolutionaalisissa neuroverkoissa. 

Neuroverkon koulutuksessa verkolle syötetään aineistoa lisättynä toivotulla vas-

teella, jonka perusteella optimointialgoritmilla lasketaan muutoksia verkon paino- 
ja kynnysarvoille. Muutosten edetessä verkko ”harjaantuu” paremmaksi sille ase-
tetussa tehtävässä. Onnistuneessa tilanteessa verkon painot ohjautuvat kohti ase-

telmaa, jossa sille syötetty aineisto tuottaa verkossa oikean vasteen suurella osuu-
della kaikesta aineistosta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että verkko luokittelee 
sille annetun syötteen oikein. 

2.1.2  Lobe.ai ja mallityypin valinta 

Neuroverkkomallin kehitys ja kouluttaminen toteutettiin Lobe.ai-sovelluksella. 
Lobe.ai-sovellus mahdollistaa neuroverkkomallin jatkuvatoimisen kouluttamisen 

sekä helpottaa tähän vaadittavia toimintoja, kuten aineiston hallintaa. Lobe.ai-so-
velluksella laadittu malli voidaan tallentaa useampina eri formaatteina ja hyödyn-
nettävinä tiedostoina. Kohteita mallin käyttöönotolle ovat desktop-, mobiili- sekä 
web-sovellukset. Lobe.ai:n hyödyntämisen huonona puolena on, että tiettyjä neu-

roverkon kouluttamisen olennaisia suureita, kuten koulutuskierrosten lukumäärää 
ja mallin virheen seuraamista aineistomääriä vasten ei ole saatavilla. 

Lobe.ai:n taustalla oleva, tässä projektissa tutkittu neuroverkkomalli on Res-

Net50V2 (RN50). RN50-malli on menestynyt eri verkkorakenteiden suoriutumista 
testaavassa ImageNet-aineiston tulkintakilpailussa (He et al. 2019; Russakovsky 
et al. 2015). Malli omaa n. 23 miljoonaa koulutettavaa parametria ja 50 kerrosta, 

joten sen voidaan katsoa kuuluvan syväkerroksisiin verkkoihin. RN50-neuroverkko 
on residuaalinen neuroverkko (residual neural network), jolla on rakenteellisia eri-
tyisominaisuuksia perinteisiin verkkoihin nähden. Monikerroksisten syvien neuro-

verkkojen kouluttamisessa on esiintynyt ongelmia liittyen verkkojen optimointial-
goritmien toimintaan (Kaiming et al. 2015). Monikerroksiset verkot ovat taipuvaisia 
asettumaan koulutuksessa tilaan, jossa optimointi ei etene tai jopa kääntyy takaisin 

kohti suurempaa virhettä. Tähän niin kutsuttuun ”vanishing gradient” -ongelmaan 
ratkaisuna residuaalisissa verkoissa on signaalisäikeitä, jotka ohittavat verkon ker-
roksia, ja antavat suoria signaalilisäyksiä kerrosten yli syvemmille kerroksille. Ver-

kon kerrosten ohittavien säikeiden lisääminen verkon arkkitehtuuriin helpottaa sy-
vempien neuroverkkojen kouluttamista onnistuneesti (Kaiming et al. 2015). Resi-
duaalinen verkko katsottiin tälle projektille sopivaksi, sillä mallille asetettu tunnis-

tustehtävä voitiin arvioida monimutkaiseksi, syvemmän verkon vaativaksi ongel-
maksi (Rateke et al. 2019). 

Mallin kuvien tulkintaan kuuluu esikäsittelyvaihe, jossa kaikille syötetyille kuville 

tehdään muunnos kuvan leveyteen ja korkeuteen ennen mallin neuroverkon las-
kennallista tulkintaa. Muunnoksessa leveys ja korkeus asetetaan samaksi arvoksi 
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224 pikseliä. Suuremman resoluution omaavien kuvien tietosisällöstä menetetään 

tässä vaiheessa osa. 

2.1.3  Menetelmän opetus kuva-aineistoilla 

Projektin koulutusaineisto koostui valokuvista, joita oli kerätty sorateiltä Suomesta 

ja Ruotsista, sekä muutamista google-kuvahaulla kerätyistä kuvista. Aineiston ku-
vat jaettiin silmämääräisen harkinnan perusteella luokkiin ”ei kelirikkoa”, ”runko-
kelirikko” ja ”pintakelirikko”. Mallin koulutuskantaan lisättiin myös muutamia kuvia 

päällystetyiltä teiltä luokkaan ”ei kelirikkoa”. Kriteerinä jaolle oli, näkyykö kuvan 
tiehorisontissa etualalla runkokelirikkoa tai pintakelirikkoa. Eri luokkien määrät py-
rittiin pitämään tasaisena. Kuvassa 3 on esitetty näytteitä kuva-aineistosta. Koko-

naisuudessaan mallin koulutuskanta sisälsi noin vajaat 10 000 kuvaa. Mallille syö-
tetyistä kuvista 10–20 % olivat peilikuvia muista kuvista. Peilikuvien lisäys voitiin 
katsoa olevan eduksi mallin kouluttamiselle (Cubuk et al. 2020). Koulutuskannan 

tarkemmat tiedot on esitetty taulukossa 1. 

 

Kuva 3. Esimerkkejä mallin koulutuskannasta. 

Taulukko 1. Tiedot mallin koulutusaineistosta. 

Luokka n osuus % peilikuvia 

ei kelirikkoa 3694 38 % 10 % 

pintakelirikko 2897 29 % 20 % 

runkokelirikko 3192 33 % 20 % 

yhteensä 9783 100 %  
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Merkittävä neuroverkkojen koulutusta kuvaava muuttuja on niiden kertojen luku-

määrä, jossa optimointialgoritmilla käydään läpi koko koulutusaineisto (epochs). 
Koulutukseen käytetystä lobe.ai-sovelluksesta ei ollut tässä projektissa mahdollista 
saada tietoa näiden kokonaismäärästä. Mallin koulutuskantaan lisättiin aineistoa 

sovelluksen käyttöliittymällä useiden kymmenien kuvien erissä. Sovellus toimii si-
ten, että uutta aineistoa syötettäessä se päivittää optimointikierroksilla mallin pa-
rametrejä sovittumaan aineistoon, kunnes virhe ei vähene enää merkittäväksi. 

Mallin kouluttamiseen kootun kuva-aineiston valinnassa pyrittiin saamaan tasai-
sesti aineistoa eri teiltä, eri valaistusolosuhteista ja vuoden ajoilta. Eri luokkien 
sisäinen vaihtelu pyrittiin pitämään mahdollisimman samana kaikille luokille. 

Tarvittavan koulutusaineiston määrä riippuu pääasiallisesti siitä kuinka monimut-
kaisia tutkittava ongelma ja koulutettava malli ovat. Projektin koulutettava malli 
katsottiin kompleksiseksi parametrimäärältä suureksi malliksi, joka tarvitsisi koulu-

tukseen vähintään useita tuhansia kuvia. Koulutusaineiston määrän lisäksi tärke-
äksi tekijäksi muodostuu koulutettavan aineiston laatu: sen tulisi edustaa koulu-
tettavien kategorioiden sisältöä hyvin ja olla riittävän vaihtelevaa (Cubuk et al. 

2019; Xia et al. 2020). Nämä periaatteet huomioitiin koulutusaineiston valinnassa. 

Koulutuksessa käytetyt kuvat olivat pääosin ajoneuvosta otettuja kuvia, jotka ovat 
suunnattu ajoneuvon kulkusuuntaan. Tämän projektin koulutusaineistoon lisättiin 
muutamia kuvia tien pinnoista, jotka ovat sommiteltu myös muulla tavoin.  Tavoit-

teena tässä oli edistää syväoppimista, jossa malli kykenee toimimaan tutkittavassa 
tehtävässä syvällisemmällä tasolla ja kykenee tekemään useita eri ominaisuuksia 
huomioivia päätelmiä sille annetusta kuva-aineistosta. Syväoppimisessa pyritään 

valjastamaan mallin rakenne ja parametrit muodostamaan kehittyneitä, ihmisen 
päättelyn kaltaisia tulkintoja aineistosta, ilman että syötetyllä aineistolla on tark-
koja vaatimuksia ja rajoituksia. 

Haasteena projektin tehtävässä oli, että tunnistamiselle olennaisin tieto on painot-
tunut kuvissa näkyvään tiepintaan, joka käsittää useimmissa kuvissa alle puolet 
kuvan pinta-alasta. Mallin kouluttamisessa erityisenä tavoitteena olikin saada kou-

lutettava malli ”ylittämään” kuvassa näkyvän maiseman merkitys ja keskittymään 
tiehen. Keinoina tähän oli lisätä aineistoon mahdollisimman paljon kuvia samoilta 
tieosuuksilta, jotka kuuluivat eri luokkiin sekä varmistaa että, koulutuksessa käy-

tettäviä kuvia on mahdollisimman monilta eri teiltä. Luokkien alueellisella vaihte-
lulla oli tärkeä merkitys mallin toimivuuden kannalta. Kuvassa 4 on esimerkki lä-
hellä toisiaan otetusta kuvaparista, jotka kuuluva eri luokkiin kelirikko ja ei kelirik-

koa.  

Ihanteellisessa tilanteessa voidaan olettaa, että malli hyödyntää myös näkyvää 
maisemaa tunnistuksessa esimerkiksi tekemällä päätelmiä valon jakautumisesta 

tiepinnalla. Koulutusaineiston kuvien taustalla oleva maisema saattaa edesauttaa 
mallin kuvantulkintaa, sillä se vaikuttaa kuvan tienpinnan valotukseen. Näin se voi 
myös toimia olennaisena tietona kuvantulkinnassa. 
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Kuva 4. Esimerkki kahdesta saman paikan ja maiseman kuvasta, joilla on eri 
luokitus. 

2.1.4  Menetelmän validointi kuva-aineistoilla 

Mallin toimivuutta selvitettiin koulutusaineistosta erillisellä validointiaineistolla. Va-
lidoinnissa malli laitettiin ensin jakamaan validointiaineisto mallin kategorioihin – 

runkokelirikkoon, pintakelirikkoon ja kelirikottomiin kuviin. Tämän jälkeen jaettu 
aineisto käytiin läpi Tilaajan kanssa ja tuloksista tehtiin yksimielinen pisteytys. Mal-
lin toimivuutta kuvaa se prosenttiosuus aineistosta, jolle malli antaa oikean luoki-

tuksen.  

Mallin oikeellisen havainnollistamiseksi laadittiin harhamatriisi. Validoinnissa läpi-
käydyt kuvien tulkinnat on sijoitettu harhamatriisin siten, että riveillä on mallin 

antama tulkinta ja sarakkeilla validointiryhmän antama. 

Validointiaineisto koostui koulutusaineistolle samankaltaisista kuvista, joita oli ke-
rätty useilta eri teiltä ja ajanjaksoilta. Validointiaineistoa pyrittiin valitsemaan siten, 

että kuvien vaihtelu oli sopivan suurta tunnistamisen kannalta olennaisten tekijöi-
den – valaistuksen, tiepinnan, kuvakulman ja maiseman osalta. Validointiaineiston 
tarkoitus oli edustaa osajoukkoa, joka on samankaltainen kaikille projektin kuville. 

2.1.5  Menetelmän testaus maastokäynnin avulla 

Mallin toimivuutta testattiin maastokäynnillä, jossa kolmelta Etelä-Suomessa sijait-
sevalta tieltä (kuva 5) käytiin keräämässä ajokamera- ja videokuvaa. Materiaalia 
kerättiin älypuhelimen kameralla sekä järjestelmäkameran videokuvalla. Maasto-

käynti sijoittui vuodenaikaan, jolloin teillä oli havaittavissa syksyistä pintakelirikkoa. 
Maastokäynniltä saatiin kerättyä n. 200 käyttökelpoista ajokamerakuvaa ja video-
kaappausta ajosta, jotka liitettiin mallin koulutuskantaan. Maastokäynnillä kerä-

tyistä kuvista ja videokaappauksista on esimerkkejä kuvassa 6. 
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Kuva 5. Maastokäynnin kohteet, tiet 13533, 13595 ja 13606. 

 

 Kuva 6. Maastokäynnillä kerättyjä kuvia. 

13533 
13595 

13606 
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Maastokäynnillä saatua materiaalia testattiin myös silloiseen mallin versioon, jolle 

ei oltu lisätty näitä kuvia koulutusaineistoon. Oletuksena oli, että toimiessaan oi-
kein malli tulkitsisi kuvat joko luokkaan ”ei kelirikkoa” tai ”pintakelirikko”. Silloisen 
malliversion tulkinnat eivät olleet maastokäynnillä otetuista kuvista suurella osuu-

della onnistuneita – malli teki oikeita tulkintoja noin 50 % kuvista. Maastokäynnin 
kuvat kuitenkin katsottiin tämän perusteella tuovan merkittävää lisäarvoa mallin 
koulutuskantaan erityisesti pintakelirikon tunnistamisen parantamiseksi. Maasto-

käynnillä kerättiin kokemuksia ja huomioita kameralaitteiston ja valokuvaamisen 
osalta mallin soveltamisen näkökulmasta. Näitä kokemuksia on listattu koh-
dassa 4.1. 
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3 Tulokset 

3.1  Luokittelu ja sen haasteet 

Validoinnissa käytiin läpi 700 kuvaa, ja niitä vastaava tulos asetettiin harhamatrii-

siin mallin ja ihmisen tulkinnan mukaan. Harhamatriisin sarakkeilla on esitetty lu-
kumäärällisesti eri luokkien osuudet validointiaineistosta. Riveillä vastaavasti ne lu-
kumäärät, joihin malli on jakanut kuvat. Malli on arvioinut oikein syötetyn kuvan, 

jos sen piste on matriisin lävistäjällä.  

Validointia suoritettiin kahdessa tilaisuudessa, ensimmäisessä oli mukana Tilaajan 
edustajia tekemässä arviointia ja toisessa validointia tekivät ainoastaan toimittajan 

puolelta työssä mukana olleet. Pisteytys jaettiin kolmeen eri harhamatriisiin. Tau-
lukossa 2 on pisteytys ensimmäisestä tilaisuudesta ja taulukossa 3 vastaavasti pis-
teytys toisesta tilaisuudesta. Taulukossa 4 on tilaisuuksien pisteiden summat. 

Mallin toimivuutta kuvaava lopullinen tehokkuusluku on lävistäjäsumman ja koko 
validointiaineiston lukumäärän suhde. Validoinnissa kaikista mallin tulkinnoista 
67 % oli oikeita, eli yhteneviä ihmisten tekemien tulkintojen kanssa. Ensimmäisen 

validointitilaisuuden tulos oli 62 % ja toisen 72 %. Validoinnin tulokset ovat taulu-
koissa 2–4. 

Taulukko 2. Validoinnin tulokset harhamatriisissa, validointi Tilaajan kanssa. 

   Actual, todettu 

  358 ei kelirikkoa pintakelirikko runkokelirikko 

Predicted, 
  mallin 

tulkinta 

ei kelirikkoa 90 2 9 

pintakelirikko 41 52 8 

runkokelirikko 42 33 81 

Taulukko 3. Validoinnin tulokset harhamatriisissa, validointi työn laatijoiden 
toimesta. 

  Actual, todettu 

 345 ei kelirikkoa pintakelirikko runkokelirikko 

Predicted, 
 mallin 

tulkinta 

ei kelirikkoa 107 1 8 

pintakelirikko 27 11 2 

runkokelirikko 55 3 131 
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Taulukko 4. Validoinnin tulokset harhamatriisissa, yhdistelmä kaikista tuloksista. 

    Actual, todettu 

  703 ei kelirikkoa pintakelirikko runkokelirikko 

Predicted, 
  mallin 

tulkinta 

ei kelirikkoa 197 3 17 

pintakelirikko 68 63 10 

runkokelirikko 97 36 212 
 

Harhamatriisissa lävistäjälle sijoittuvat osuudet ovat suurimpia kuville, joissa ei ole 
kelirikkoa ja kuville, joissa on runkokelirikkoa. Validoinnin tuloksista siis ilmenee, 
että eniten virheellisiä tulkintoja on pintakelirikon osalta. Merkittävä määrä kuvista, 

joissa ei ole varsinaista pintakelirikkoa, tulee tulkituksi pintakelirikoksi.  

Runkokelirikkoa sisältävät ja kelirikottomat kuvat saavat mallilta huomattavasti 
enemmän oikeita tulkintoja. Tosin merkittävä osa kuvista, jotka malli on todennut 

sisältävän runkokelirikkoa, kuuluvat todellisuudessa kuviin, joissa kelirikkoa ei ole. 
Validoinnin tuloksista voidaan nähdä, että pintakelirikon tunnistaminen on virheel-
lisempää. Varsinaista syytä tälle ei saada selvitettyä neuroverkon rakenteesta tai 

parametrien asetelmasta. Tosin on huomionarvoista, että pintakelirikko oli mallin 
koulutusaineistosta pienin luokka, mikä saattaa vaikuttaa tulkintaan.  

Malli vaikuttaisi sisältävän alttiutta tulkita kosteat tienpinnat, joissa ei ole varsi-

naista pintakelirikkoa luokkaan pintakelirikko. Koulutuksessa mallin päätelmät pin-
takelirikosta eivät näytä saavuttaneen samankaltaista syvyyttä kuin muiden kuva-
luokkien. Se tuleeko kuva tulkituksi pintakelirikkoa sisältäväksi, johtunee paljolti 

näkyvän tiepinnan kosteudesta, tekstuurista sekä urautumisesta. Malli ei mahdol-
lisesti ole oppinut tunnistamaan näistä tekijöistä olennaisia pintakelirikon ominai-
suuksia syvällisellä tavalla. 

Huomionarvoista on myös, että harhamatriisissa ylemmän puoliskon virhemäärät 
ovat huomattavasti vähäisempiä kuin alemman. Malli pystyy validoinnin perusteella 
tunnistamaan oikein kuvat, joissa ei ole kelirikkoa. Toisaalta myös kuvat, joissa on 

runkokelirikkoa, tulevat harvoin mallin toimesta tulkituksi virheellisesti pintakelirik-
koisiksi.  

Virheiden painottuminen alempaan puoliskoon viittaa tilanteeseen, jossa malli on 

”yliherkkä” tekemään tulkintoja kelirikkovaurioista. Kuvat, joissa ei ole varsinaisia 
merkkejä pinta- tai runkokelirikosta, tulevat tulkituksi näihin luokkiin. Malli saattaa 
sisältää alttiutta tulkita erilaiset painumat, vesikertymät ja soraläjät kelirikon omi-

naisuuksiksi. 

3.2  Vaatimukset laitteille 

Aineiston kuvanlaatuun ja kameralaitteistoon liittyy tiettyjä edellytyksiä, jotta malli 

toimisi ja tekisi tulkintoja riittävän hyvällä tasolla. Mallin kehittämisen eri vaiheissa 
(koulutus, validointi ja maastokäynti) kerättiin kokemuksia, joiden perusteella saa-
tiin listattua huomioita, jotka saattavat vaikuttaa kuvantulkintaan. 
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Suurin osa mallin koulutusaineistosta oli sorateiltä otettuja kattokamerakuvia, joi-

den kuvasisällön sommitelma, jossa tielinja näkyy ylhäältä eteenpäin, toimii mallin 
tulkinnoissa parhaiten. Tosin malli on joustava myös muiden sommitelmien suh-
teen. Mallilla voidaan tehdä tulkintoja sekä valokuvista että videokaappauksista. 

Näiden välillä ei havaittu tulkinnan oikeellisuuden osalta merkittäviä eroja. 

Mallissa voidaan tehdä tulkintoja myös kojelautaan (esim. joukkoistettu tiedontuo-
tanto) liitetyn kameran kuvista. Ajoneuvon sisältä otetuissa kuvissa mallin tulkin-

nan voidaan odottaa olevan parempi, jos mahdollisimman suuri osa tien pinnasta 
näkyy kuvissa. Näin ollen kamera tulisi kiinnittää mahdollisimman korkealle tuuli-
lasin yläreunaan ja suunnata alaspäin. 

Kuvan resoluutio ja kuvasuhde vaikuttavat, mutta eivät muuta ratkaisevasti tulkin-
nan laatua, sillä mallin toimintaan sisältyy esikäsittelyvaihe, jossa kuva muunne-
taan aina samaan kokoon 224 * 224 pikseliä. Mallille syötetty kuva on aina saman-

kokoinen ennen tulkintaa. Tarkemmissa kuvissa voidaan kuitenkin olettaa olevan 
enemmän tietosisältöä, joka säilyy esikäsittelyn jälkeen. 

Validoinnissa ja mallin koulutusvaiheessa tärkeäksi tekijäksi muodostui se, kuinka 

suuri osa kuvan sommitelmasta on näkyvää tiepintaa sekä se, kuinka selkeästi 
tienpinta kuvassa näkyy. 

Mallin voidaan olettaa toimivan parhaiten: 

• selkeille, tien menosuuntaan suunnatuille kuville 
• kuville, jotka ovat fokusoituneet terävästi 
• kuville, joissa tien pinta näkyy selvästi, kuten kattokameralla otetuissa ku-

vissa 
• minimissään älypuhelimen kameran kuville 
• päiväsaikaan, selkeällä säällä otetuille kuville. 
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4 Johtopäätökset 

Tässä tutkimushankkeessa selvitettiin konvolutionaalisen neuroverkkomallin hyö-
dyntämistä sorateiden kelirikon tunnistamiseen valokuvista. Mallityypin valinnassa 

hyödynnettiin Lobe.ai-sovelluksen tarjoamaa valmista ratkaisua, jonka arvioitiin 
soveltuvan tutkimuksen tunnistustehtävään. Mallin laadinnan haastavimmaksi 
osuudeksi muodostui koulutusaineiston kerääminen. Tasokkaan koulutusaineiston 

ominaisuuksiin kuuluivat moninaisuus ja luokkien tasaiset määrät.  Malli koulutet-
tiin noin kymmenellä tuhannella sorateiltä otetulla valokuvalla, jotka jaettiin kol-
meen luokkaan: ”ei kelirikkoa”, ”pintakelirikko” ja ”runkokelirikko”. Esimerkkejä py-
rittiin keräämään mahdollisimman laajasti eri teiltä ja vaihtelevilla ominaisuuksilla. 

Mallin validointi toteutettiin lajittelemalla validointiaineiston kuvia Tilaajan edusta-
jien kanssa. Validoinnissa selvitettiin, kuinka hyvin lajiteltujen kuvien luokat osuvat 
yhteen mallin tulkintojen kanssa. Validoinnissa malli teki oikeita tulkintoja 67 % 

kuvista. Parhaiten malli tunnisti kuvat, joissa ei ole kelirikkoa. 

Malli tekee merkittävässä määrin virheellisiä tulkintoja, mutta eri kuvaluokkien vä-
lillä on suuria eroja virheellisten tulkintojen määrässä.  Tilanteessa, jossa malli te-

kisi tulkintoja täysin satunnaisesti, olisi kokonaistulos lähellä 33 %. Tulosten pe-
rusteella näyttää todennäköiseltä, että mallin parametrit ovat jokseenkin säätyneet 
koulutuksessa sille annettuun tunnistustehtävään ja malli toimii merkittävässä 

määrin oikein.  

Malli tunnistaa kuvat, joissa on runkokelirikkoa, sekä kuvat, joissa ei ole kelirikkoa 
huomattavasti suuremmalla osuudella kuin pintakelirikkoa sisältävät kuvat. Syyt 

tälle eivät ole nykytiedolla tarkkaan selvitettävissä neuroverkkojen musta laatikko 
-luonteen vuoksi. Voidaan kuitenkin arvioida, että pintakelirikon tunnistamiseen 
saattaa vaikuttaa se, että koulutusaineistossa oli vähemmän esimerkkejä pintake-

lirikosta. Malli saattaa olla kehittynyt myös osin yliherkäksi tunnistamaan kosteat 
tiepinnat pintakelirikoksi. Lisäksi malli omaa jonkin verran yliherkkyyttä tekemään 
tulkintoja kelirikkovaurioista. 

Malli tekee tulkintoja sille annettujen koulutusesimerkkien mukaisesti, joten on ole-
tettavissa, että virheellisissä tulkinnoissa koulutusaineiston jaottelulla saattaa olla 
oma osuutensa. Tämän projektin tunnistustehtävän jaottelu vaati tuntemusta asi-

asta ja harkintaa siitä, minkä asteiset vauriot kuuluvat pinta- ja runkokelirikkoon. 
Tärkeäksi tekijäksi koulutusaineiston laadinnassa voidaan huomioida selkeät raja-
vedot ja määritelmät eri luokille. 

Työssä kehitetty kelirikon tunnistamismalli ei ole toistaiseksi täydellinen, kuten ei-
vät ole visuaalisiin havaintoihin pohjautuvat inventointimenetelmätkään, mutta 
siinä on paljon lupaavia elementtejä jatkokehittämistä ajatellen. Jos pinta/runko-

kelirikon tunnistustarkkuus saadaan yli 85 %:n, voidaan tulevaisuudessa harkita 
perinteisten RKR-inventointien kohdistamista tehokkaammin perustuen jonkin 
joukkoistetun menetelmän tuottaman kuva-aineiston automaattiseen tulkintaan. 
Automaattisen kuvantulkinnan kehittäminen sellaiselle tasolle, jossa se pystyisi 

erottamaan runkokelirikon eri vaikeusasteet, vaikuttaa tällä hetkellä epätodennä-
köiseltä, mutta Tilaajalle aiheutuvia kustannuksia on mahdollista vähentää, jos so-
ratiestön kuntotilan seurannassa tarvittavia inventointeja pystytään kohdistamaan 
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sille soratieverkolle, jossa menetelmän perusteella kelirikkoa esiintyy.  Tämän edel-

lytys on, että kuvadataa saadaan ajallisesti ja alueellisesti kattavasti ja kuvadata 
on riittävän laadukasta. 

Mallin koulutuksen yhteydessä kerättiin kokemuksia mallille syötettävien kuvien 

laatuvaatimuksista ja parhaista tavoista kerätä kuvamateriaalia mallin tulkintoja 
varten. Malli toimii parhaiten kattokameralla otetuille kuville, mutta mallin voidaan 
olettaa tekevän kohtuullisesti oikeita tulkintoja älypuhelimen kameralla tai tasok-

kaammalla ajoneuvon sisältä otetuille kuville.  Malli toimii parhaiten kuville, jotka 
ovat terävästi fokusoituneita ja niissä näkyy tien pintaa riittävästi. Kuvat, jotka on 
otettu päiväsaikaan ja selkeällä säällä, toimivat parhaiten mallin tulkinnoissa. 

Kunnossapidon ohjelmointiin ja rakenteen parantamisen suunnitteluun jo nykyinen 
menetelmä voisi tuoda sekä ajallisia että rahassa mitattavia säästöjä, koska osa 
työstä voidaan tehdä kartta- ja kuva-aineistoihin pohjautuen jo toimistotyönä. Me-

netelmä voi vähintään auttaa kohdistamaan ja priorisoimaan tarvittavat maasto-
käynnit sellaisiin kohteisiin, jossa sitä tarvitaan tarkemman kohdesuunnittelun läh-
tötiedoksi. 
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5 Jatkokehittäminen 

5.1  Karttatarkastelut 

Merkittävä hyödyntämismahdollisuus mallille on sen antamien luokittelujen liittä-
minen valokuvien sijaintitietoihin sekä tieosoitteisiin. Sijaintitiedon avulla tielinjoilta 
pystyttäisiin rajaamaan osuuksia, joilla todennäköisimmin löytyy kelirikkoa. Malli 

tekee tulkinnan yksittäisestä kuvasta, joten mahdolliset kelirikkovauriot eivät pai-
kannu tarkkaan tieosoitteeseen, mutta kuvien kokonaisuus voisi antaa melko tar-
kan arvion kelirikon sijoittumisesta tielinjalla. Malli voisi toimia karttasovelluksen 

komponenttina, jossa eri tietolähteistä saatujen kuvien avulla pystytään muodos-
tamaan käsitys kelirikon alueellisesta ja ajallisesta jakautumisesta. Pintakelirikkoa 
esiintyy tavallisesti pitkinä osuuksina tiestä, joten mallin mahdolliset virheelliset 
tulkinnat tasoittuisivat, jos kuvausväli ajokameralle on muutamia metrejä. 

Paikannetuista tiekuvista, joille annetaan mallilla tunniste kelirikosta, voitaisiin laa-
tia keskiarvoistuksia ja tiheyksiä kelirikon todennäköiselle alueelliselle esiintymi-
selle. Useiden vuosien ja eri vuodenaikojen paikannettujen tunnisteiden koko-

naisuus voisi antaa ymmärrystä kelirikkoilmiön ajallisesta ja paikallisesta sijoittu-
misesta. Näin tuotettu aineisto voisi toimia päätöksenteon tukena ohjattaessa kun-
nossapidon resursseja. 

Mallin mahdollinen sovelluskohde on joukkoistetulla tavalla kerätyn kuva-aineiston 
hyödyntäminen kelirikon paikantamisessa ja sorateiden kunnonhallinnassa siten, 
että sovellus liittää sijaintitiedon otettuihin valokuviin. Mallilla voidaan käydä läpi 

kuva-aineistoja ja liittää näihin attribuutteina mallin tulkintoja, jolloin tietoa voitai-
siin jalostaa kelirikon alueellisen ja ajallisen esiintyvyyden havainnollistamiseksi. 
Malli voisi myös tuottaa automaattisella tavalla kartta-aineistoja ja paikkatietoa ke-

lirikon esiintymistiheyksistä eri aikoina. Kuvassa 7 on havainnollistettu tällaisen 
karttasovelluksen toimintaa. 

Ihanteellisessa tilanteessa joukkoistetulla tiedonkeruulla päästään kuva-aineisto-

jen tiheään toimitusfrekvenssiin (esimerkiksi maitoautot). Joukkoistetulla ratkai-
sulla tuotetuille kuva-aineistoille voitaisiin tehdä mallin avulla tulkintojen kokonai-
suuksia, jotka kertovat kelirikon esiintymisestä ja siten omaisuuden hallinnan nä-

kökulmasta edesauttaa sorateiden kunnossapidosta vastaavia henkilöitä jo enna-
koivasti toimenpiteiden kohdistamisessa ja ajoittamisessa. 

 

Kuva 7. Havainnollistus mallin hyödyntämisestä karttasovelluksessa. 
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Malli voisi toimiessaan tarvittavalla tavalla korvata tai nopeuttaa kelirikon nykyistä 

inventointimenetelmää. Valokuvat, jotka sisältävät tieosoitetiedon, voisivat toimia 
syötteenä mallille ja mallin tulkinnat voisi listata tieosoitteiden ja sijainnin mukaan.  
Tässä projektissa laaditun mallin luokitukset eivät ole yhteneviä nykyisen inven-

tointitavan vaurioluokkien kanssa, mutta mallin antamia tulkintoja olisi mahdollista 
hyödyntää kelirikon inventoinnissa.  

Sovelluksen yhteyteen tulisi kehittää laskennallisia tapoja, joilla mallin antamat tul-

kinnat jäsentyvät tielinjalla mielekkäällä tavalla vauriottomiksi tai runko- ja pinta-
kelirikkoisiksi osuuksiksi. Näihin kuuluvat esimerkiksi yksittäisten erillään olevien 
kuvien merkityksen suodattaminen tai samaksi tulkittujen tieosuuksien yhdistämi-

nen tietyillä kriteereillä. 

Joukkoistetulla tai muulla tavalla kerätyille valokuville voidaan liittää ominaisuus-
tietona mallin antama tunniste. Tielinjoilta kerätyt kuvasarjat, joihin on liitetty si-

jaintitieto, voisivat saada näin suuntaa antavan arvon, joka kertoo kelirikon esiin-
tymisestä. Mallin tulkinnoista voidaan tarvittaessa tehdä keskiarvoistuksia tai muita 
yhdistäviä laskelmia lähellä toisiaan olevien kuvien osalta. Tien pintakelirikkoa si-

sältävä osa saadaan esimerkiksi rajattua varmemmin, jos mallin tulkinnoissa use-
ampi perättäinen kuva viittaa pintakelirikkoon. Mallin antamien tulkintojen käsittely 
kelirikon inventoinnissa vaatii jälkikäsittelyä ja tulosten manuaalista varmentamista 
sekä koostamista. Mallin tulkinta antaisi automaattisessa inventoinnissa herätteen, 

joita asiantuntijat voisivat tarkistaa ja validoida otosluontoisesti. Käytännössä tämä 
toimisi tehokkaasti sovelluksessa, jossa mallin antamia tuloksia ja niitä vastaavia 
listauksia kuvia selataan karttapohjaisesti. 

5.2  Jatkotutkimus 

Tässä tutkimuksessa malli koulutettiin vain yhdellä aineistokokonaisuudella. Mer-

kittävä jatkotutkimuksen aihe olisi tehdä malliversioiden systemaattinen toimivuus-
vertailu eri koulutusainestoilla. Merkittäviä muuttujia eri koulutusaineiston vaihto-
ehdoille ovat muokattujen kuvien osuus, eri valaistusolosuhteet kuville ja vertailu 

kattokamerakuvien sekä kojelaudalta otettujen kuvien välillä. Myös aineiston suu-
ruus ja koulutuksessa käytettyjen optimointikierrosten lukumäärä voisivat antaa 
arvokasta lisätietoa neuroverkkomallien mahdollisuuksista kelirikon tunnistami-

seen. 

Tässä tutkimuksessa ei tehty vertailua eri neuroverkkoarkkitehtuurien välillä, vaan 
mallille valittiin yksi mallityyppi ResNet50V2, jonka katsottiin olevan sopiva mallille 

annettuun tunnistustehtävään. Jatkotutkimuksessa olisi aiheellista tehdä vertailua 
eri arkkitehtuurien välillä, jonka myötä olisi mahdollista lisätä tietoutta tunnistus-
tehtävän erityisvaatimuksista sekä mahdollisesti löytää tehtävään tehokkaampi 

mallityyppi. Tässä työssä esitelty neuroverkkomalli on arkkitehtuuriltaan verrattain 
kompleksinen ja useita kymmeniä kerroksia sisältävä. Merkittävänä jatkotutkimus-
aiheena on selvittää, soveltuuko kelirikon tunnistamiseen tiekuvista parhaiten mo-
nimutkainen vai yksinkertaisempi malli. 

Mallin nykyinen versio parametreineen voidaan hyödyntää myös mallin jatkokou-
lutuksessa ja mallia voidaan kehittää edelleen uudella aineistolla tunnistamaan pa-
remmin kelirikon eri tyyppejä, ja tekemään kehittyneempiä päätelmiä kuvien sisäl-

löstä. Mallin parametreja ja niiden koulutuksessa hioutunutta jakaumaa voidaan 
hyödyntää myös nk. transfer learning -tekniikassa, jossa mallin rakenne siirretään 
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koulutuksen lähtökohdaksi jonkun muun samankaltaisen tunnistustehtävän mallille 

(Gayathri ja Thangvelu 2021). Transfer learning -menetelmällä voidaan säästää 
aikaa mallin koulutuksessa, sillä aiempaan tehtävään asettuneet neuroverkon pa-
rametrit optimoituvat tehokkaammin kohti samankaltaisen uuden tehtävän asetel-

maa. 

Toimivan neuroverkkomallin mahdollisuudet kytkeytyvät olennaisesti tieomaisuu-
den hallintaan liittyvän tiedonhankintaan ja tiedon jalostamiseen. Mallin tulkinnat 

voisivat automatisoida kelirikon inventointia ja tarjota mahdollisuuksia koostaa ke-
lirikkoon liittyvää kuva-aineistoa aivan uudella tavalla. Tätä tietoa voitaisiin hyö-
dyntää esimerkiksi sorateiden kunnonhallinnan resurssien ohjauksessa sekä kor-

jausten suunnittelussa. Toimivan mallin etuna on se, että sen saamat lähtötiedot, 
tässä tapauksessa valokuvat, eivät sisällä ehdottomia tai vaikeasti saavutettavia 
vaatimuksia. Näin ollen tiedonkeruu mallin tulkintoja varten olisi mahdollista to-

teuttaa joukkoistetusti. Merkittävänä jatkotutkimuksen aiheena olisi pilotoida jouk-
koistamishanketta, jossa kuva-aineistoa kerätään esimerkiksi jaetulla mobiilisovel-
luksella ja kootusta aineistosta tehdään jatkojalostusta mallin tulkintojen avulla. 
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