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Tämä tutkimus on tehty tie- ja vesirakennushal-
lituksen tiesuunnitteluosaston teknillistalou-
dellisessa toimistossa vuosina 1972 ja 1973. Tie-
tojen kokoamisen, aineiston käsittelyn ja tutki-
musraportin laatimisen on suorittanut vait. yo. 
Frank Burmansson. Työ on myös hyväksytty pro 
gradu-työnä Helsingin yliopiston valtiotieteel-
lisen tiedekunnan kansantaloustieteen laitok-
sella. 
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Yhteenveto 

Välillisillä kustannuksilla tarkoitetaan kelirik-
lcotien tai -teiden esim. painorajoitukaista joh-
tuvia käyttörajoitukeia ja niistä syntyviä menoja, 

joita aiheutuu ruokakunnille, maataloudelle, kau-
palle ja teollisuudelle, autoilijoille sekä kun-
nille. Tämä tutkimus pyrki selvittämään, syntyikö 
edellä mainituille ryhmille kelirikosta välilli-
siä haittoja ja kustannuksia ja kuinka suuret nä-
mä olivat yhtenä kelirjkkokautena. 

Tutkimuspaikaksi valittiin Vaasan tie- ja vesira-
kennuspiiri, koska siellä painorajoitettujen ke-

lirikkoteiden osuus koko tieverkosta on viime vuo-
sina lisääntynyt ja koska liikennemäärät painora-
joitetuilla teillä olivat suuremmat kuin muissa 
tie- ja vesirakennuspiireissä vuonna 1970. 

Kyselylomakkeita postitettiin n. 1000 kpl:ta ja 
palautusprosenttj oli n. 75. 

Tutkimustuloksista Ilmeni, että suurimmat haitat 
ja kustannukset jokavuotisesta kelirikosta aiheu-

tui kaupan ja teollisuuden yrityksille. Kelirikon 
aiheuttamat keskimääräiset kokonaiskustannukset 

olivat 9850 mk/yritys. Raskaat kertakuljetukset 

pienenivät 30 %. Tästä johtuva haitta oli tuntuvin 
suurten yritysten kohdalla. Kaupan ja teollisuuden 

yrityksistä joka neljäs joutui kuljettamaan tava- 
roita kiertoteitse. Tästä koitui yritykselle 
n. 200 mk:n meno päiväas.. Kelirikkoon varautunijaen 

vuoksi suoritetut tavaroiden kuljetukaet, varaa-

toinnit, lastaukset ja purkaukset aiheuttivat kes-
kimäärin 11 mk:n menon yhtä siirrettyä tavara -ton- 
nia kohden. 

Suurimmat vaikeudet ja kustannukset kelirikon välil-
lisistä haitoista aiheutuivat puu- ja paperi-, sa-
vi-, lasi- ja kivenjalostus- sekä kaivannaisteolli- 
suudelle. 



Maataloudelle aiheutuneet kelirikon välilliset 
kustannukset olivat 200 mk tilaa kohden yhtenä 
kelirikkokautena • Kustannukset muodostuivat pää-
asiassa yliinääräisestä varastoinnista, kuljetuk-
sista, laetaus- ja purkaus- sekä sekalaisista .me-
noista. Ne olivat keskimäärin 25 mk yhtä käsiteltyä 
tavaratonnia kohden • Maatalouden kuljetustoimin-
nassa kertakuormat pienenivät kelirikkokautena 
50 %. Puun kuljettaminen muodosti valtaosan kulje-
tustoiminnasta. Vastaajieta 65 % katsoi teiden 
perusparantamisen edesauttavan harjoitettavan 
toiminnan kannattavuutta ja vain 2 % ei katsonut 
sen mitenkään vaikuttavan. Vastaajista 33 % ei 
ilmaissut kantaansa. 

Ruokakunnan keskimääräiset kelirikosta aiheutuneet 
kokonaiskustannukset olivat 389 mk tutkimusvuonna. 
Tavallisin työmatkan kulkuväline oli henkilöauto. 
Tämä aiheutti myös suurimman osan ruokakunnalle 
syntyvistä kelirikon välillisistä kustannuksista. 
Vastaajista 42 % piti työ.matkan vaikeutumista suu-
rimpana kelirikon aiheuttarnana haittana. 

Kunnat ja osa ammattiautoilijoista palauttivat 
myös kyselylo.makkeen, mutta näiltä osin tutkimus-
aineisto jäi liian suppeaksi. Haittoja ja kustan-
nuksia on, se palautetuista lo.makkeista ilmeni. 

Tuloksista ilmenee myös monia yhteiskunnallisesti 
merkittäviä ilmiöitä ja näkökohtia. Näistä mainit-
takoon maatalousväestön ikärakenne, väestön viihty-
mättö.myys maaseudulla, henkilöauto j en käyttö työ- 
matkojen suorittamiseen, säännöllisen linja-auto-
liikenteen tarpeen vähäisyys, luonnosta saatavia 

raaka-aineita käyttävän teollisuuden vaikeudet ke-
lirikkokautena ja lopputuotteita tuottavan teolli-
suuden pienet haitat ja kustannukset joka vuoti-
sesta kelirikosta. 



Tutkimus -tulokset osoittivat, että vuotuiset keli-
rikon välilliset haitat ja kustannukset ovat mel-
koiset. Jos näinä menot otetaan huomioon kannatta-
vuusselvityksiä tehtäessä, saattaa useiden keli- 
rikkoteiden rakentaminen tai perusparantaminen 
tulla liikennetaloudeiljaesti kannattavaksi. 



1. 

Johdant o 

1.1 

Yleistä 

Tuotannossa tarvitaan kuljetuspalveluksia, sillä 

aineellisten hyödykkeiden valmistaminen ja käyttö 
on paikkaan sidottua. Henkilö- ja tavarakuljetus-

toiminta on kuljetuspalveluksia tuottava tuotanto-
prosessi, jonka tuotokset muodostavat erään tuotan-

non panosryhmäji. Näuiä tuotokset on lausuttavissa 
fyysisinä suoritteina. Niiden aikaansaamiseksi tar-
vitaan jokin määrä tuotantopanosten käyttöä, josta 
aiheutuu tietty määrä reaalisia kustannuksia. 

Maantjeljjkenteelle on tunnusomaista, että julkinen 
valta antaa liikenteen käyttöön ilman välitöntä 
vastiketta liikennepalvelus,ten tuottamiseen tarvit-
tavat tiet. Varsinaisia kuljetuspal'v-eluksia tuotta-
vat pienyrit -tö.jät, eräät yksityiset ja julkiset 

laitokset sekä monet kuljetuspalveluksien käyttäjät 
itse, omin tai vuokratujn ajoneuvoj.n. Tieljjkentees-
sä kuljetustyös-tä aiheutuneet kustannukset ovat si-
ten kuljetusyritysten tai yksityisten liikkeenhar-

joittajien kustannuksia. Vastaavasti väyläkustan-

nukset ovat julkisen vallan menoja. Toisaalta se 

perii tieliikenteeltä välittö.mjä ja välillisiä ve-
roja, jotka vaikuttavat palvelusten hintaan. 1  

Kelirikkotilanteessa julkiselle vallalle syntyy yli-

määräisiä kustannuksia. Pienentääkseen näitä se ra-
joittaa liikennettä. Tällöin kuljetustyön suoritta-
jalle syntyy lisätuenoja. Kokonaistaj.oudellisella 

tarkastelufla olisi selvitettävä hyöty-kustannus... 
suhde ts. onko liikennerajoitusten aiheuttamat kus-
tannukset suuremmat kuin niistä saatavat hyödy -t. 

1 Maury, Rolf - Rinne, Jukka 
- 1Tuorikalljo, Reijo: 

Kuljetuskustannusen alueelliset erot ja niiden 
tasoittaminen, Helsinki 1972, s. 12-16. 



1.2 

Kelirikon vaikutus kokonaistaloudellisjin kuljetuskustan-
nuks iin 

Kuvassa 1 . on esitetty kokonaistaloujeilListen kulje-
tuskustarmusten muodostuminen. Se muodostuu yksi-
tyistalouclelljsten- ja liikenneväyläkus -tannusten 
sekä aineettomien vaikutusten summasta. 

K =K +K+K t 	m 	ain 

Kun lasketaan yhteen kuljetustyö- ja terminaaljkus-
tannukset sekä julkisen sektorin tulot liikenteestä 
ja kuljetusyritysten perimät voitot, saadaan yksityis 
taloudelliset kuljetuskustannuiet 

Km 	1< 1 	Lt 	+ T. + 2 

Kelirikon seurauksena kunnossapito-, ajoneuvo- ja 
aikakustannukset nousevat. Kasvun suuruus riippuu 
keljrjkon vaikeudesta. 

Kunnoesapitokustannusten pienentämiseksi saatetaan 
määrätä eri suuruisia pairiorajoituksia tai täyskiel-
toja teille tai tieosille. Nämä aiheuttavat edelleen 
lisäkustannuksia. Ajoneuvo- ja aikakustannusten li-

säksi myös tavaran käsittelykustannukset kasvavat. 
Julkinen valta, pienentäessään omia kunnossapitome-

noja, siirtää osan kustannuksista yksityisen sek-
torin kannettavaksi. Kokonaistaloudellisesti tar-

kastellen teon mielekkyys riippuu siitä, ovatko 

kunnossapitosäästöt suuremmat kuin rajoituksis -ta 
aiheutuneet menot (kuva 2 b). 

Ank + Aik + Tkk ± Y}ik 

Kun on selvitetty kelirikon välilliset kustannukset, 
on mandollista tehdä kelirjkko -tjen rakentamisen tai 
perusparantamjsen kannattavuusvertailu. Tarkastelus-
sa vasemmalle puolelle tulevat uuden tien rakenta- 
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mis- tai perusparantamiskustannukse -t, päällysteen 
uusiminen, kunnossapito-, aika-, ajoneuvo- ja on-

nettomuuskustannukset ja oikealle puolelle vanhan 

tien välittömät ja välilliset kustannukset (kuva 2a). 

Välittömiä kustannuksia ovat tavanomainen ja keli- 
rikosta johtuva kunnossapito-, aika-, ajoneuvo- ja 
onnettomuuskus -bannukse -t, välillisiä aika-, ajoneu-
vo- ja tavaran käsittelykustannukset sekä muut yh-

teiskunnalle syntyvät menot. ITälillisillä kustan-

nuksilla ymmärretään kelirikkotien tai -teiden 
käyttörajoituksjsta syntyviä menoja. Tällaisia 
ovat esim. painorajoituksista johtuva kiertoteiden 

käyttö tai ajo vajailla kuormilla, tavaran väliva-
rastointi tai viivästys toimituksessa. Yhteiskunnal-

le aiheutuv-illa inenoilla tarkoitetaan työttömyyttä, 
vajaakäyttöisyyden, lomautuksen tai muun tämän 
tyyppisen syyn johdosta syntyviä menoja. Tarkaste-
lussa oletetaan liikennemäärä, julkisen sektorin 
tulot liikenteestä, kuljetusyritysten perimä voit-
to ja onnetto.muuskustannukset vakioiksi. "Aineetto-
mat" vaikutukset eivät ole rahassa mitattavjssa, 
Tarkoituksena on lähivuosina aikaansaada norrnit 

melu- ja saastevaikutuksille. Silloin nämä siirty-
vät aineettomjsta vaikutuksista ajoneuvokustannuk-
sun ja tulevat muiden kustannustekijöiden kanssa 
yhteismitalljgjksj. 

Investointi on kannattava, jos vasemman puolen kus-

tannukset ovat pienemmät kuin oikean puolen välit-

tömien tai välittömien ja välillisten kustannuksjen 
summa. 

Kuv 	1, sivulla 3 lähteet: 

Ohjeet tieinvestojntjlaskelmien suorittamiseksi, 
TVH Helsinki 1967, s. 7. 

Tekniikan käsikirja 6, Sauna-aho, Jussi: Liikenne- 
talous, Jyväskylä 1971, s. 128 ja 407. 
Pertovaara, Heikki: Kuljetus -talous, Rauma 1968., 
s. 69-71. 

'Jaury- Rinne - Vuorikallio: ma s. 13-16 



Kelirikkotjelle asetettu liikermerajoitus on talou-
dellisesti kannattava vain, jos kunnossapitosäästö 
on suurempi kuin rajoi -tuksen aiheuttama -: välilli-
set kustannukset. 

1.3 

Kelirjkon esiin -tymisesti Suomessa 

Maamme tieverkosto on vielä monin paikoin siksi 
heikkorakenteista, ettei se keväisin ja joskus myös 
syksylsin sattuvina kelirikkoaikojna kestä moottori-

ajoneuvoasetuksen edellyttämää liikennettä. Tällöin 

on välttämätöntä, jottei liikenneturvallisuutta 
vaarannettalsi eikä teiden kunnolle aiheutettaisi 

vakavia, vaikeasti korjattavia vaurioita, rajoittaa 
liikennettä, tai pahimmassa tapauksessa se koko- 
naan keskeyttää. 1  

Tätä ohjetta noudattaen on vuosittain maamme ylei-
sistä teistä keskimäärin 11 000 kilometriä liikenne- 
rajoitusten alaisia teitä. Näiden teiden osuus on 

n. 15 % koko maamme tieverkosta. Kellrjkon laajuus 
riippuu vallitsevista sääolosuhteista. Eniten ra-
joituksia on ollut vuonna 1 955, jolloin rajoitus-. 
prosentti oli 47.2 % (16 020 km) ja vähiten vuonna 

1968, jolloin vastaava prosentti oli vain 6.4 (2509km) 
Tavallisin liikennerajoltus on tielle asetettava 
painoraja, jolla tarkoitetaan ajoneuvon suurinta 
sallittua kokonaispainoa.. Nykyisin maanteiden pää-
asiallisin painorajoltus on ollut 6 tn (n. 80 %) 
ja paikallisteillä 3 tn (n. 70 %). Myös Btn:n 
rajoituksia on ollut jonkin verran käytnnbä, 
mutta täyskieltoa ei juuri ollefikaan. 

Normaaljo].osuhtejssa kelirjkkokausj alkaa huhtikuussa 
ja kestää heinäkuun alkupuolelle. Viiden viimeisen 
vuoden kelirikkoajan keskipi -tuus on ollut 92 vuoro- 

1 Kirje kaikille piirikonttorejije Liikenrekje1lot ja -rajoitue- Helsinki 19bb, 	b, 
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kautta. Fisin maanteiden rajoitusaika oli keväällä 
1961, jolloin se kesti 131 vrk ja vastaavasti lyhin 
vuonna 1965, jolloin sen pituus oli vain 69 vrk. 

Alueellisesti kelirikkoa esiintyy kaikkialla maassai 
me. R.Lehvcuenon arvioinut koko maan osalta, että 
pahimmassa tapauksessa 28 % maanteistämme saattaa 
joutua painorajoitusten alaisiksi. Vuonna 1971 
oli eniten rajoituksen alaisia yleisiä teitä Kai-
nuuri tie- ja vesirakennuspiirissä (37.7 %, 1724 km) 
ja vähiten Keski-Suomen tvl-pL. issä (4.5 %, 214 km) 
taulukko 1. 

Koko maan maanteiden rajoitusprosenttj on pienen-
t3rnyt ajanjaksona 1952-1967 n. 2 % vuosivauhdilla. 
Tämän ajanjakson jälkeen ei pienenernjstä ole havait-
tavissa. Kuvassa 3 on esitetty liikennerajoituspro-
sentti. vuosivaihtelusta puhdistettuna kehitystren-
dinä. 2  Kelirikkojsten maanteiden määrä vähentyi 
voimakkaimmin Keski-Suomen ja Oulun tvl-piireissä. 
Seuraavina järjestyksessä olivat Kainuun, Lapin ja 
Mikkelin tvl-piirit. Toisaalta Uudenmaan, Hämeen 
ja Vaasan tvl-piirejgsä ei ole havaittavissa maan-
teiden rajoitusprosentin laskua pikemminkin päin-
vastoin. 3  Kuvassa 4 on esitetty yleisten kelirikko-
teiden osuus koko tieverkosta vuosina 1960-1972. 

Noin puolet rajoituksen alais.tsta maanteistäon 
vähäljjkenteisjä. Niiden keskimääräinen vuorokatisi-
liikenne jää alle 200 henkilöautoyksikkö (tlay). 
Maanteistä n. 25' on sellaisia, joiden liikennernää-
rä vaihtelee 200 ja 300 hay:n välillä. Loput eli 
fl. 25ovat sellaisia maanteiti., joilla liikkuu 

'1 	 . 
Lehvonen, Risto: Maanteiden kelirikosta ja sen 
aiheuttamista tieliikennekustannuksista, Helsinki 
1969, s. 24. 

2Hald, A.:Statjstjcal Theory with Engineering 
Applications, London 1952, s. 510-513. 

3Tie- ja vesirakennuslaitoksen kelirikkctj1ast 
1951-72. 
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Kuva 3. Maante den liikennerajoitusprosentti vuosina 1951 - 72 
ja vuosivaihtelusta puhdistettu keh itystrendi 
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Kuva 4. Tie- ja vesirakennuslaitoksen hoidossa olevien teiden km-määrä ja 
kelirikkoteiden osuus yleisestä tieverkosta vuosina 1960- 72 
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enemmän kuin 300 hay:tä vuorokaudessa. Suuriakin 
piirittäjejä vaihteluja esiintyy. Pohjois-Suomessa 
rajoitetaan yleensä vähempilijkentejsjä maanteitä 
kuin Etelä-Suomessa. 1 

i4aantieljjkenteen nopea kehitys viimeisen 10 vuoden 

aikana on myös osaltaan vaikuttanut liikennerajoi-
tusten määriin ja etenkin niiden siirtymisiin myös 

Etelä-Suomeen. Kymmenen vuoden aikana on henkilö-

automäärä viisjnkertajstut ja kuorma-autojen lu-

kumäärä on kasvanut 5 %. Kuorma-autojen kasvupro-
senttj ei kuitenkaan kerro koko totuutta, sillä 

uusien autojen kapasiteetti on aivan toista luok-

kaa kuin ennen. Mainittakoon, että vuonna 1960 ta-
varanku1jetussuorj oli 6.2 mrd tonnikm, vuonna 
1965, 9.6 mrd tonnjkm ja vuonna 1970 jo 13.4 mrd 

tonnllcm. Tavarankuljetussuorite tieljjkenteessä 
oli v. 1960 n. 45 % ja v. 1970 ri. 55 % tavaraljjken 
teen kokonaissuoritteesta Kuorma- ja pakettiauto 

liikenne on siis l96O-luvulla kasvanut suorit -teel-
taan suurimmaksi tavararikuljetusmuodoksi  2 Edellä 
olevan perusteella voitar 	tehdä johtopäätös, että 
myös kelirikkoisten maanteiden rasitus on kasvanut 
ja tulee kasvamaan. 

2. 

Tutkimuksen suorittamjnen 

2.1 

Tutkimuks en tarkoitus 

Tie- ja vesirakennushalljtuksen toimesta on aikai-

se.mmjn selvitetty kelirikkoteiden perusparantamj._ 
sesta ja kunnossapidosta johtuvia kustanrnja sekä 
_______________ 	

ajo- 

ehvonen, Risto ma: s. 28-32. 

2Liikenteen nykytilan investoinfi raportti 1 Hel-
sinki 1/1972 s. 56-57. 
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kustannuksia. Sen sijaan ei ole kiinnitetty huomio-

ta tienkäyttäjille kelirikosta syntyviin välilli-
sun kustannuksiin. Tällaisista menoja synnyttä-
vist. tekijöistä tärkein on painorajoitus, jonka 

seurauksena kauppa ja teollisuus joutuu kuljetta-
maan tavaransa kiertoteitä tai ajamaan vajailla 
kuormilla. Tällöin ajo- ja aikakustannukset kasva-

vat. Kelirikkoon on myös varauduttava etukäteen. 

Tällöin joudutaan suorittamaan tavaranälivarastoin-

tia. Tästä syntyy myös purkaus- ja lastauskustan-
nuksia. Yksityisille henkilöille aiheutuu menoja 
lisääntyneiden työmatka-aikojen muodossa. Samalla 
heikot tieolosuhteet saattavat vaikuttaa paikkakun-
nalla viihtymiseen. Myös kunnille syntyy menoja 
kelirikosta. 

Tämä tutkimus on käynnistetty edellä mainittujen 

hyötyjen ja kustannusten kartoittamiseksi. Tämän 
jälkeen on mandollista laskea kelirikon aiheutta-
mat kokonaistaloudelijaet kuljetuskustannukse-t, kun 
tiedetään kelirikon aiheuttamat välittömät ja vä-
lilliset hyöd.yt ja haitat. Samalla on mandollista 
tarkastella jonkin tietyn kelirikkotien perusparan-

tamisen kannattavuutta, kun pystytään määrittämään 
kelirikon aiheuttamat kokonaiskustannukset. 

2.2 

Tutkimuksen laajuus ja rajaus 

Tutkimussuuimitelmaa tehtäessä pidettiin eräänä 

perusedellytyksenä tutkimuskohteiksj valittavilta 
kelirikkoteiltä, että vuonna 1971 niille oli ase-

tettu painorajoitukset. Tämän vuoksi ensimmäinen 

tehtävä oli tutkia painorajoitettujen yleisten tei-
den esiintymistä ja niiden kokonaismääriä tie- ja 

vesirakennuspiireissä. Toisena perusedellytyksenä 
oli vuorokautinen kokonajsljjkennemäärä (KvL). Tut-
kimukseen oli saatava teitä, joiden KVL vaihteli 
sadasta yli tuhanteen autoon vuorokaudessa. Edellis- 
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ten lisäksi tutkimusalueella täytyi olla päällys- 
rakenteeltaan erilaisia teitä. Tutkimuksen toteut-
tamisen käytännölliset seikat edellyttivät, että 
valittavat tutkimusväljt eivät olleet kaukana toi-
sistaan. Tämän vuoksi oli luovuttava koko maan 
kattavasta tutkimuksesta ja rajoituttava yhden tie- 
ja vesirakennuspiirin alueelle. 

Edellä mainittujen tekijöiden perusteella Vaasan 
tie- ja vesirakennuspiiri. valittiin tutkimusalueek-
si. Sen alueella olevasta yleisestä tieverkosta oli 
vuonna 1971 16.3 % painorajoiksjen alaisia teitä. 
Tämän piirin alueella rajoitusprosenttj kasvaa, 
kim se useimmissa muissa piireissä laskee (kuva 5). 
Vuorokausiljjkenne.märjltään näin suuria painorajoi-
tettuja teitä ei esiintynyt muissa piireissä (tau- 
lukko-t 1 ja 2). 

Kuvassa 6 on esitetty tutkimusalue ja tummennettu 
maantiet ja paikallistiet, joiden varsilta poimit-
tim ruokaki.mtaotos. Taulukossa 3 on valintaan vai-
kuttaneet perustiedot kultakin tutkimusväliltä. 
Kuntatutkimukseen kuuluvien kuntien rajat on tum-
mennettu ja nimet alleviivat -tu. Kaupan ja teolli-
suuden otos on poimittu koko Vaasan tvl-piirin 
alueelta. 

Tutkittavjksj valittiin ruokakimna -t, maatalouden 
harjoittajat, kaupan ja teollisuuden yritykset, it-
senäiset autoilijat ja kuljetusljikkeet sekä kunnat. 
Näille ryhmille oletettiin kelirikon aiheuttavan 
väljlljgjä kustannuksia. 

2.3 
Aineiston hankinta 

Koska tutkimuksessa tarvittavia tietoja tai aineis-
toa, josta ne olisi voitu poimia, ei ollut olemassa, 
oli suoritettava perusainejston keräys. KäytännölU- 
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Taulukko 2 

Liikonnerajoituten alaisten maanteiden jakautuminen eri liikenncm.ärä-

luokkiin v-uooina 1965,1966, 1968, 1970 Vaaean tie- ja veairakennuopii-

rissil (koskimäilrilinen vuorokausiliikenne, JCVL) 

_____ ______ 	Liikennemktiräluokat (KVL) 	- Yht. 
Vuosi 0-100 100-200 200-300300-400 400-600600-800 800iy1i 1200 km 

1965 - 21.0 42.1 - 

- - 
- 32.3 95.4 

- 22.0 44.2 - 
- L 	- 

- 33.8 00 

1966 2.8 9.9 44.2 15.6 31.8 13.2 13.7 51.8 183.0 

_____ 1.6 5.5 24.1 8.5 17.4 7.2 7.4 28.3 100.0 

1968 
- f 	52.0 44.1 65.6 62.0 14.2 33.7 	42.3 313.0 

_____ ____ 16.6 14.0 20.9 19.8 4.5 10.7 	13.5 100 - 

1970 14.0 136.5 100.0 102.0 	204.5 88.5 	99.5 74.0 813.0 

_____ 1.7 16.8 12.3 12.5 	25.1 10.9 	11.5 9.1 	- 100.0 

Kuva 5. Maanteiden likennerajotusproscntti vuosina 
1951-72 ja vuosivaiht&usta puhdisteilu 
kehilystrendi Vaasan tvtpiiri5sä 

50r 
°i 	Maanteiden Iiik. raj, pros. vuosivoihteu 

Vuosivaihtetusta puhdisfettu trendi 

25 

011 1 	1 1 	1 1 I_i_ 	 1 1 

55 60 65 70 72 

1 
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Kuva 6. Tutkimuskohteiks valitut yleiset tiet tai niiden osat 
sekd kunnat 

maantie 
XJk(ilstie 
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Taulukko 3 . Tutkimuskohteikji valittujen maanteiden ja paikallisteiden 

kelirkko-OSuudet ,1jikennemirt, pä ällystelaadut ja 

rajoituksen ouuruudet. 

Kohteen no Kelirikko-os. 1 Liikenneinirä KVL 
kartalla 	ki1onetreissävyt ltaslcas i Yhte 

176 26 202 
335 105 440 
415 85 500 

80 30 110 
340 80 420 
236 50 286 
269 87 356 
365 35 400 
388 73 461 
278 33 311 

1843 188 2031 
388 48 436 

1938 190 2128 
195 60 255 
275 65 340 

3030 230 3260 
550 115 665 
120 38 1 	158 
210 51 261 
235 88 323 

Päällyste 
(soraSr 
öljysoraÖs) 

Sr 
Os 
Sr 
Sr/ös 
ös 
ös 
Os 
Sr 
Sr/ös 
Sr 
ös 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 a 

b 
17 
18 
19 

Maantiet 

22 
23 
22 
15 
10 
17 

9 
6 

16 
24 
28 
19 
12 
17 
15 

3 
5 

19 
21 
10 

313 km 

jo itus 
tn 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6/8 
6 
6/8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

1 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

30 
31 
32 
33 
34 

paikallistiet 

198 25 223 Sr 6 
512 16 528 Sr 3 
128 47 175 Sr 3 
- - 

- Sr 3 
56 14 70 Sr 3/6 
94 21 115 Sr 3/6 

109 2 111 Sr 3 
107 7 114 Sr 3 
164 120 284 Sr 3 
- - Sr 3 

- - Sr 3 
- - - Sr 6 

- -. Sr 3/6 
54 7 62 Sr 3 
- - - Sr 

6 
8 

11 
8 
3 

14 
28 
13 

3 
12 

18 
5 

10 
6 

20 

165 
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sistä syistä päädyttiin postitse lähetettyyn kyse-
lyyn. Lomakkeet lähetettiin maalis-huhtikuussa 
1972. Kolmen viikon kuluttua postitet -tijn toinen 
lomake niille, jotka siihen mennessä eivät olleet 
palauttaneet lomaketta. 

Kullekin tutkiniusryhmälle laadittiin oma lomake 

(liite 1). Lomakkeet testattjjn ja puutteelliguudet 

sekä tulkinnanvaraisuudet poistettiin. Saatujen tu-

losten perusteella yhdistettiin kaupan ja teolli-
suuden erilliset lomakkeet. tenkin ruokakuiitjen 
osalta tutkimuksessa oli kohditamisonge1mja. Oli 

löydettävä ne ihmiset, jotka päivittäin käyttivät 
kelirjkkojsja teitä. Suoritettiin ositettu otanta. 

Osuvuuden parantamiseksi selvitettjjn tutkjrnustjell 
olevien postitoimipaikkojen numerot ja otos poimit-

tim tasavälisesti niiden henkilöiden joukosta, joi] 
la oli sama postinumero. Tällöin vastaajan oli asut-
tava kelirikkotien vaikutusalueella. Osaotoksissa 
pyrittiin 5 %:n edustavuuteen. 

Otoksen poiminta kaupan ja teollisuuden sektorilla 

suoritettiin ositetuii ja tasaväljsen otannan perus-

teella. Näin pyrittiin lisäämäär aineiston luotetta-
vuut -ta, kun saatiin Suurempi joukko keskikokoisja 
ja suuria yrityksiä otokseen. 

2.4 

Tutkimuksesta tiedojttamjnen 

Jotta lo.makkejden palautusprosenttj kohoajsj mand.ol-
lisimman suureksi, tutkimuksesta jaettiin informaa-

tiota etukäteen. Liitteessä 2 on lehtinen, joka lä-
hetettiin tutkjmusalueella ilmestyvjfle, n. 20 päi-
vä- ja 	Ainakin osa lehdistä 
julkaisi uutisen joko kokonaan tai osittain. 

Vaasan tvl-pjjrissä olleen tiedotus -tilaisuuden 
yhteydessä jaettiin myös asiaan liittyvää tietoa. 
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2.5 

Käytetyt tilastolljse-t tunnusluvut ja testit 

Luokitellusta aineistosta laskettiin aineistoa 

kuvailevjkaj tunnusluvuiksi aritmeettjset keskiar-
vot sekä eräässä tapauksessa keskihajonnat. 

Kanden muuttujan välistä suoraviivaista riippu-
vuutta on tutkittu regressiosuoralla ja korre-

laatiokertojmella. KOrrelaatjokertojmen merkit-
sevyyttä on selvitetty t-testin avulla (liite 3). 

Palautetu -t loniakkeet koodattiin. Tämän jälkeen 

aineisto lävjstettjjn kortejile. Aineiston käsit-
telyä varten tehtiin kaksi eri tietokoneohjeirnaa: 
toinen ruokakuntaaineistolle ja toinen kaupan ja 
teollisuuden yrityksille. Aineiston luokitteluajot 
suoritettiin tietokoneella ja erilliset laskutoimi- 
tukset ohjelmoitavaila pöytälaskukoneella. 

Ruokakuxmat 

3.1 

Yleistä 

Ruokakuntatutkjmuksessa lähetettiin kaikkiaan 605 
tutkimuslomaketta, joista .määräaikaan mennessä pa-

lautettiin 77,7 %. Näistä b.ylättiin erilaisten 
puutteellisuukejen johdosta 65 kpl, joten varsinai-

nen aineisto käsitti 66,9 % lähetetyistä loinakkeis-
ta. Palautetut vastauslomakkeet jakautui kolmen 
vuoden osalle. Kelirikko-olosuhteet näinä vuosina ei- 
vät olle oleellisesti erilaiset. Vuosien 1970 ja 
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1972 tilannetta kuvaavien vastausten lukumäärä oli 
niin pieni (32 kpl), että tarkastelua voidaan pitää 
yhden kelirikkokauden (1971) poikittaisanalyysinä. 

3.2 

Ammatti, ikä ja ruokakunnan suuruus 

Ammattia tarkastettiin 5-jakoisen luokituksen poh-
jalta: ensimmäisenä luokkana olivat maanviljelijät, 
toisena palveluelinkeinojen kuten kaupan tai muun 
sellaisen piirissä toimivat, kolmantena teollisuu-
den palveluksessa työskentelevät, neljäntenä toimi-
henkilöt, joilla tässä yhteydessä tarkoitetaan vain 
sellaisia henkilöitä, jotka työskentelevät kunnan, 
seurakunnan tai muun vastaavan palveluksessa. Vii-
meisesä luokassa ovat muut henkilöt, joilla tar-
koitetaan edellisiin luokkiin sopimattomia kuten 
itsenäisiä yrittäjiä (autoilijat tai muut sellaiset) 
opiskelijat, eläkeläisiä ym. Aineisto jakautui si-
ten, että maanviljelijöitä oli 44,9 %, palvelus- 
elinkeinojen piirissä toimivia 9,1 %, teollisuudes-
sa työskentelevjä 11,3 %, toimihenkilöitä 14,0 % ja 
muita arnmatteja 20,4 % (kuva 8). 

Ikää on tarkasteltu 9-jakoisen luokituksen pohjalta. 
Koko aineistossa jakauma on melko tasainen (kuva 7). 
Keski-ikä on 41 vuotta. Ammatejttain tarkastellen 
havaitaan, että maanviljelijöiden kohdalla keski-ikä 
on 45,8 vuotta, kun vastaavasti muiden ammattiryh-
mien keskiarv-o on 37,3 vuotta. 

Tutkjmusajnejston käsittävjssä ruokakunnissa on 

keskimäärin 4,0 henkilöä. Jälleen maanviljelijöiden 
ryhmässä henkilöluku on vähän suurempi (4.4 henki- 
löä/ruokakunta) kuin muissa toimialaryhmissä 
(3.9 henki1öä/ruoka1cta). 
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Kuva 7 

	
Va stanrie don 1 kjo kouma toi ia oittai ja koko no k;uu dessa 
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3.3 
Ruokakuntien kö 	covat moo toris. oTaeuvot 

Tutkimus osoitti, että 65,4 %:lla vastanneista 
ruokakunnista oli käytössään henkilöauto. Y1sityi-

kohtainen .moottoriajoneuvojakauma on esitetty tau-

lukossa 4. Ruokakunn.i -ttajnen tarkastelu ei anna 
aivan oikeaa kuvaa. Tämän vuoksi on laskettu myös 
henkilö.määrä yhtä henkilöautoa kohden. Tällöin 
koko aineistosta laskien saatiin 6,3 henkilöä/hen-
kilöauto. Vastaava luku maanviljelijöiden kohdalla 
oli 8.2 ja muiden toirnialojen 	nmässö. 5.0. 

Taulukko 4 . Ruokakuntion k.ytösä olleet .moottori.ajoneuvot 

_______________________ 

Koko otos ?aanviUei to1ii tri virkrt 

1 

_____ 
kpl kpl ________ knl _ kol 

Honkilöautoja 265 65.4 98 53.8 114 81.4 53 63.1 

Traktoreita 153 37.7 123 67.5 15 10.7 15 17.9 

Mopodeja 37 21.4 52 28.5 22 15.7 14 16.7 

Pakettiautoja 7 1.7 2 1 .0 4 2.8 1 1 .2 

Kuorma-autoja 10 2.4 0 0 3 2.1 7 8.3 

Muita 	oottoriajon. 14 3.4 8 4.3 2 1.4 4 4.8 

Poimitussa. otoksessa oli keskimäärin 6.7 henkilöä 
yhtä henkilöautoa kohden, lcui'i tarkastoluun ei oLet-
tu mukaan Seinäjoen kaupunkia. Kun lasketaan tutki-
.mukseen kuuluvien kuntien vastaava luku, saadaan 
7.61 henkilöä/henkilöauto, joten otokseen tulleil-
la ruokakunnjfla oli tavallista useammin henkilö-
auto käytössä. Henkilöluvun pienuus autoa kohden 
ei johdu noriiaalia pienemmistä ruokakunnista, sillä 
otokseen tulleet ruokakunnat olivat keskimäärin 
hieman suurempia kuin yleensä Vaasan läänin maalais-
kunnissa. 2  Äuomäärän rmsaus on saattanut iraikui;taa 

Auto ja Tie 1571: Helsinki 1971, s. 52 
2Suomen tilaso11jneji vuosikirja 1971 Helsinki 97? 
s. 21-22. 
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ruokakuntien ilmoittamjen kelirjkkokustannusten 
suuruu -t een. 

3.4 
Kelirikon aiheuttamat haitat 

Tutkimuksessa tied.usteltiin, aiheutuiko lomakkeessa 
mainittuja tai muita haittoja ruokakunnille keli-
rikkoaikana. Samalla pyydettiin vastaajaa arvioi-
maan haittojen keskinäinen suuruusjärjestys ja mer-
kitsemä suurinta haittaa nutnerofla 1, seuraavaksi 
suurinta numerolla 2, jne. Kaikkiaan vaihtoehtoja 
oli 7. 

Aineistoa on tarkateitu sekä haittavaihtoehtojen 
että vaikeusasteen mukaan. Yhteen palautettuun 10-
makkeeseen oli merkitty keskimäärin 3,2 haittaa. 
Vain 10,6 % vastannejsta ei ole todennut kelirikon 
ajheuttaneen mitä.n vaikeuksia. Koko aineistosta 
havaitaan, että työrnatkan vaikeutumjnen oli ensim-
mäisellä sijalla. 1Tastaajista 42,1 % piti tätä suu-
rimpana haittana. Muita ensimmäiselle sijalle ei-
joitettuja vaihtoehtoja olivat kelirikon painora-
joituksis -te. johtuvat vaikeudet (15,4 %), työ.matkaan 
kuluvan ajan. piteneminen ja eristyneisyyclen lisään-
tyminen kelirikkokaudella (kumpikin 12,1 %), muut 
mandolliset haitat (8,3 %), kelirikon vapaa-ajan 
toimintaa rajoittavat vaikeudet (6,3 %) ja linja- 
autoliikenteen epätäs.mällisyys (3,0 %). Toiselle 
sijalle sijoitetujeta haitoista suurin oli työmat-
ka-ajan pltenernin.en (41,6 %). Kolmantena oli keli-
rikon vapaa-ajan toimintaa rajoittava vaikutus 
(20,2 %). 

Ammatejttain tarkastellen havaitaan, että ammatti- 
luokassa 1 (maanviljelijät) vastaukejesa oli keski-
määräistä vähemmän sekä haittoja lomaketta kohden 
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että haittoja sisältäviä lomakReita. Tässä amrnat-
tiryhrnässä myös työmatkan vaikeutuminen (34.4 

vastaajista) ja siihen kuluva aika (55.7 % vastaaji:; 
ta) olivat ensimmäisellä ja toisella sijalla, mut-

ta erot muihin vaihtoehtoihjn eivät olleet niin 

suuret kuin muissa ammattiryhmissä. Kolmantena 

haittana olivat kelirikon painorajoituksjsta johtuvat 
vaikeudet (29.9 Y). Tämän haittavaihtoehdon oli 
20.0 % vastaajista sijoittanut ensimmäisecsi. Sa-
moin tässä arnmattjluokassa vaihtoehdon "kelirikko 
kaudella lisääntynyt eriatyneisyys" oli 1S,d v-
taajista sijoittanut ensimmäiselle siall.. 

Ammatti].uokjesa 2, 3, 4 (palvelu- ;Ja SecJlisuustyin-
tekijät sekä viran-tai toimen,haltijat) oli keski-
määräistä enemmän ensimmäiselle sijalle sijoitettu 

vaihtoehtoa "työmatkaan kuluvan ajan piteneminen". 
Tällaisia vastauksia oli 19.7 . Vastaavasti kesk!-
määräistä vähemmän ensimmäiselle sijalle oli mer 
kitty vaihtoehdon "kelirikon painorajoituksjsta 
johtuvat vaikeudet", joita oli vain 8.7 %. Ainoas-
taan yksi vas -taaja oli sijoittanut vaihtoehdon 
"linja-autoliikenteen epätäsmällisyys" ensi.mmäi-
selle sijalle. Tämä selittynee sillä, että näissä 
ammattiryhrnjssä 81 .4 %:lla vastanneista rioi.akut-• 
nista oli henkilöauto käytäiusd.. 

Ammattiluokassa 5 (muut ammafit) on havaittavissa 
kelirikon painorajoituksista johtuvia haittoja 
keskimääräistä enemmän. Tässä luokassa edellä maj-
nitun haitan on 16.9 % vastaajista asettanut ensim-
mäiseLle sijalle. Tämä saattaa johtua siitä, että 
luokkaan 5 on sijoitettu atnmattiautoilijat, joiden 
kohdalla vuotuiset painorajoitukset aiheuttavat 
tuntuvia haittoja sekä kustannuksia. 

Yksityiskohtaiset haitta-asteen sisäiset sekä 

vaihtoehtojen väliset tarkastelut ammattialoittain 
on esitetty liitteessä 4. 
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3.5 

Kelirikkohaitoista smtyviö. kustannuksia 

Tutkimuksessa tiedustel -tiin myös kelirikon haitoist 
syntyviä menoja yhtenä kelirikkokautena keskimäärin 

ruokakuntaa kohden. Vastaajista 62.2 	ilmoitti 
markkamäärän, josta voitiin laskea keskimääräiset 
kustannukset ruokakuntaa kohden tässä aineistossa. 
Ne olivat 286 tnk/ruokakunta. Kysymyksessä pyydet-

tiin selvittämään myös niitä tekijöitä, jotka ovat 
aiheuttaneet edellä mainitun menoerän. Auto oli 
tavallisin kustannuksien aiheuttaja. Sen polttoai-
nekustannukset kasvoivat ja kulumisesta johtuvia 
vaurioita esiintyi tavallista enemmän. 

Aminateit -tajn tarkastellen havaitaan, että maanvilje 
lijöistä 57.7 % ilmoitti kelirikon aiheuttaneen me-
noja. Ne olivat 242 mk/ruokakunta. Vastaavasti luo- 
kissa 2, 3 ja 4 vastanneista 65.7 % ja luoka8sa 5 
50.9 % ilmoitti syntyneen kustannuksia. Ne olivat 
ensin mainitussa luokassa 277 mk ja jälkimmäisessä 
385 mk/ruokakunta. Viimeksi mainitun luvim suuruus 
johtunee siitä, että viidenteen luokkaan kuului 
ammattiautoilijat, joille kelirikko aiheutti ta-
vallista enemmän menoja. 

Jos tarkastellaan ammattiryhmi -ttäin tyima -tkan kes-
kipituutta, työmatkan keljrikko-osuuden pituutta, 
matkaan käytettyä aikaa ja kelirikosta johtuvaa 
työmatka-ajan pitenemistä kustannuksia iimoittanei-
den (kustannusryhmä) ja ilmoit -tamattomien vertailu- 
ryhmä) välillä saadaan taulukon 5 	mukainen ase- 
telma. 

Taulukosta havaitaan, että ne, joilla on menoja, 
tekevät keskim.ärin kaksi kertaa pite.mpiä työmat-
koja kuin vertailuryhmä. Samoin sekä kelirikko-osuus 
että matka-aika ovat huomattavasti pimpiä kustan-
nus- kuin ve'tailuryhmässä. 
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Taulukko 5 	. Työmatkan ja matka-ajan vertailu kelirikon haitoista 
aiheutuneiden kustannusten mukaan ammateittain 

Naanv1.LJeJ1at 105 kp[57.7 % 77 kpl 42.3 
Keskimääräiset kustannukset ruokakuntaa. 
kohden 242 mk - 
Työmatkan keskipituus (kotoa työhön) 9 km 4 km 
Keskimääräinen kelirikko-osuus työmat-. 
kasta 5 km 3 km 
Keskiinää.rin työmatka-aika (kotoa työhön) 27 min 18 min 
Kelirikosta johtuva keskimäär. työmat- 
ka-ajan kasvu (kotoa työhön) io min 3 min 
Keskimääräinen työmatka-aika 37 min 21 min 

Palvelu- ja teollisuustyönt. sekä viran- 
ja toimenhaltijat 92 kpl 65.7 % 48 kpl 34.3 % 
Keskimääräiset kustannukset ruokakuntaa 
kohden 277 mk - 
Työmatkan keskipituus (kotoa työhön) 17 km 8 km 
Keskimääräinen kelirikko-osuus työmat- 
kasta 9 km 4. km 
Keskimäärin työmatka-ajka (kotoa työhön) 33 min 18 min 
Kelirikosta johtuva keskimäär. työ.niat- 
ka-ajan kasvu (kotoa työhön) ii min 4 min 
Keskimääräinen työmatka-ajka 44 min 22 min 

Muut arnmatit 55 kpl 50.3 % 28 kpl 49.1 % 
Keskimääräiset kustannukset ruokakuntaa 
kohden 385 mk - 
Työmatkan keskipituus (kotoa työhön) 18 km 9 km 
Keskimääräinen kelirikko-osuus työmat- 
kasta 11 km 4 km 
Keskimäärin työmatka-aika (kotoa työhön) 35 min 23 min 
Kelirikoata johtuva keskimäär. työ.mat- 
ka-ajan kasvu (kotoa työhön) ii niin 4 min 
Keskimääräinen työmatka-aika 46 min 27 min 

Kelirikon haitoista on syntynyt kustannuksia 

Kelirikon haitoista ei ole syntynyt kustannuksia 
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Kustannuksia ilmoittanejden kohdalla tarkas -teltjjn 
myös niiden riippuvuutta työmatkan tai kelirikko-
osuuden pituudeeta, työraa -tka-ajasta tai kelirikos-
ta johtuvasta työmatka-ajan lisäyksestä. Tarkaste-
lussa oletettiin kustannusten lisääntyvän edellä 
mainittujen selittävjen muut -tujien kasvaessa. Tä-
män aineiston puitteissa havaittiin, että maanvil-
jelijöiden kohdalla kustannusten ja työrnatka-ajan 

välinen riippuvuus oli melkein merkitsevää ja kus-
tannusten ja lisäajan välinen riippuvuus erittäin 
rnerkitsevää tasoa. Ammattiryhmissä palvelu- ja 
teollisuustyöntekijät sekä viran ja toimenha1tjat 

ainoastaan kelirikosta johtuva, työmatkaan kuluva 
lisäalka tuli melkein merkitsevälle tasolle. Sanjoin 
ryhmässä muut amrnatit edellä mainittu riippuvuus 
oli merkitsevä. tasoa. Muiden tekijöiden välillä 

ei riippuvuutta havaittu. Tulokset on esitetty liit- 
teessä 5. 

3.6 

Työmatkan kulkutapa 

Aineistoa tarkasteltiin työmatkan kulkutavan rnukai-
sesti luokitellen. Yleisin rnatkustustapa oli oma 

henkilöauto, joko itse ajaeri tai toisen mukana, 
41.7 %. Toisena kulkumuotona oli kävely tai pyöräi-

ly 34.1 %. Seuraavana 0:11 .luokka - muut kulkuväl!-

neet, joilla tarkoitetaan traktoria, mopedia, kuor-
ma- tai pakettjautoa tms. 18.5 %. Neljäntenä ja 

viimejsenädj linja-autolla suoritetut matkat 5.6 .. 

Taulukkoon 6 sivulle 27 on koottu kulkutavan mukaan 
ryhmitellen: työmatica, kelirjkko-osuus, työmatka- 
aika, sen lisäalka, työ.matkan kokonaisaika, suurin 

haitta, kelirikosta johtuvat kustannukset, henkilö-

autoprosentti, toimiala, keski-ikä ja kelirikosta 
johtuva viihtymättömyys. Taulukosta havaitaan, että 
linja-autolla työmatkansa suorittavat tekevät pi-

simmät matkat (21 km) ja käyttävät matkaan eniten 
aikaa (45 min). Kuitenkin tämän ryhmän kohdalla 
kelirikon haitoissa syntyneet kustannukset olivat 
pienimmät ruokakuntaa kohden (165 mk). 
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Taulukkoa tarkasteltaessa on muistettava, että sii-
nä oleva kustannusluku ei ole yksinomaan eri työ- 
matkan matkustustavasta johtuva. Tämä ilmenee eten-
kin luokassa jalan tai pyörällä tehtävät matkat, 
jossa kustannukset ovat 238 mk/ruokakunta, vaikka 
työmatkaa on vain n. 2 km. Kun tarkastelee kohtaa, 

suurin haitta, havaitaan tämän luokan ilmoittaneen 
prosentuaalisesti suurimman olevan kelirikon pai-
norajoituksen, Muissa luokissa työrnatkakustannus 
on ilmeisesti suurin kustannuserä (henkilöautolla 
280 mk - linja-autolla 165 mk). 

Kulkutapaan näyttää vaikuttavan myös ikä ja toimi-
ala. Henkjlöautolla kulkevat ovat n. 7 vuotta muita 
tarkasteluryhmiä nuorempia ja toimivat palvelu- ja 

teollisuustojmjajojlla sekä viran- tai toimenhal- 
tijoina. 

Kun tarkastellaan matkustustavan ja viihtyvyyden 
välistä riippuvuutta havaitaan, että pitkä työmat-
ka näyttää lisäävän paikkakunnal -i:, muuttarnishaluk-
kuutta. Tällaisista vastaajista n. 57 % muuttaisi 
asuinpaikkaa, jos se muuten olisi mandollista. Lin-
ja-autolla työssäkäyvis-tä vain 4.3 	ei halua muut- 
taa asuinpaikkaa. 

Koko aineiston kohdalla ruokakunnjsta 4(3.0 muut-
taisi sellaisen tien varteen, jossa kelirikkoa ei 
esiinny. Vastaajista 15.4 % jäisi kelirikosta huo-
limatta nykyiselle asuinpaikalleen. Kantaa ottamat- 
tornia oli 36.5 %. Työmatkan matkustustavalla on il-
meinen vaikutus kannan määrittelyssä. Henkilöautol-
la työssäkäyvjstä vain 23.9 % ei määritellyt kan-
taansa kysymykseen. Vastaava luku oli esim, jalan 
tai polkupyörällä työssäkäyvien kohdalla 50.7 %. 
Toisaalta näiden kohdalla ei haitoista myöskään 
ole niin suurta haittaa, koska työrnatka on lyhyt. 
Annetuista vastauksista ilmenee, että lomakkeen 
täyttäjä -t tuntevat ja kokevat kelirikon haitat ja 
sen aiheuttamat kustannukset. Samalla se heijastaa 



Taulukko 6 	. Uneiston tarkastelu luokiteltuna työmatkakuikuvälineen mukaan 

________________________________ 1 2 3 4 
Vastaajien lukumäärä ja 	rosenttiosuus 138 34.1 169 41.7 23 	5.7 75 	18.5 

_____ 

kpl 	% 
Työmatkan keskipituus (kotoa - työhön) 2 17 21 11 km 
Keskimääräinen kelirikko-osuus työmatkasta 1 9 11 8 km 
Keskimääräinen työmatka-aika (kotoa-työhön) 14 30 45 33 min 
Kelirikosta johtuva keskimäär. työmatka-ajan kasvu (kotoa- 2 11 10 11 min 

työhön) 
Keskimääräinen työmatka-aika kelirikkokautena (kotoa-työhön) 16 41 55 44 min 
Kelirikosta johtuva suurin haitta (1=työniatka, 5=painorajoitus) 5 1 1 1 
Kelirikosta johtuvat keskimääräiset kustannukset ruokakuntaa 238 280 165 396 mk 
Ruokakurftn henkilöautoprosentti 	kohden 52.8 95.8 8.6 37.3 
Vastaajien keski-ikä 43.4 37.4 44.1 44.4 vuotta 
Tavallisin toimiala (1 = tnaanviljely; 2,3 ja 4 = palvelu, 1 2,3,4 5 1 
teollisuus,toimi,virka; 5 = muu) 

Vastaaja vaihtaisi kelirikon vuoksi asuinpaikkaa,jos muuten 36.9 58.6 56.5 41.9 
mand oli is ta 

Vastaaja ei vaihtaisi kelirikon vuoksi asuinpaikkaa 12.3 17.3 4.3 20.2 
Vastaajalla ei. kantaa asuinpaikan muutokseen 50.7 23.9 39.1 37.9 

1. Jalan tai polkupyörällä 2. Henki].öautolla (omalla tai toisen mukana) 
3. Linja-autolla 	4. Muulla kulkuneuvolla (esim. kuorma-auto, traictori, mopedi) 

r'.) 



yleistä muuttoliikettä maaseudulta asutuskeskuk- 
siin parempien palvelusten vaikutuspiiriin. 

Ajan arvo ruokakuntien kohdalla 

Ajan arvolle on tie- ja vesirakennushalii -tuksessa 
vuonna 1971 tehdyssä selvityksessä määritetty var-

johinta. Ainoana luokittelumuuttujana on autotyyp-
pi: kevyt tai raskas ajoneuvo. Ajan arvo oletetaan 
olevan riippumaton siitä, käytetäänkö aika tuotan-

totoimintaan vai sen ulkopuolella. Täten matka-ajan 
arvo on sama sekä työmatkalla että vapaa-ajanmat- 
kalla. 1 

Tutkimuksessa tiedusteltiin kelirikosta johtuvaa 

työmatka-ajan kasvua. Henkilöautolla työssäkäy -vien 
kohdalla ajan lisäys oli keskimäärin 22 min/päivä8s. 
Painorajoitiiken kskimääräinen kestoaika vuonna 
1971 oli n. 40 vuorokautta Vaasan tie- ja vesira-

kennuspiirissä. Täten kelirikkoaikana kului kaikki-
aan 14 tuntia 40 minuuttia lisäajlcaa. henkilöä koh- 
den. 

Ajan varjohinta on 55 %:a miespuolisen teollisuus- 
työntekijän keskimääräisestä tuntipalkasta2 . Vuon-
na 1971 marraskuussa teollisuuden keskitun -tiansjo 
oli 6.90 tnk/h, joten varjohinta on 3.80 mk/h hen-
kilöltä. Kertomalla kelirikon aiheuttama lisätunti-

määrä näin .määräytyneellä varjohinriafla, saadaan 
menetetyksi ajan arvoksi yhtenä kelirikkokautena 
55.73 mk/henkilö. 

Kevyen auton ajan arvo saadaan kertomalla henkilön 

1 Rantala, Vesa: Ajan arvo liikenteessä, Helsinki 
1971, s. 5. 

2Ajokustannuslaske1jen uusista perusteista, Helsink 
1972, s. 6 ja 21. 

3Tilastokatsauksia N:o 10 Helsinki 1972, s. 37. 
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ajan arvo auton keskimääräisellä henkiöluvulla. 
Tämä luku oli vuonna 1968 maanteillä 2.0 ja paikal-
listeillä 1.91, jolloin tulokseksi saadaan 

(1.95 x 3.80 km/h) 7.41 mk tuntia ja ajoneuvoa 
kohden. Ajan varjohinta2  koko kelirikkokaudella 
kevyelle autolle oli siten keskimäärin 108.70 mk 

vuonna 1971 marraskuussa Vaasan tie- ja vesirakennus 
piirissä. 

Edellä mainittua varjohin -taa määrättäessä on tar-
kasteltu ainoastaan työmatkoissa tapahtunutta ajan 
menetystä. Siitä puuttuu sitei vapaa-aikana tehty-
jen matkojen aikalisä. Tämän vuoksi esitetty luku 
on pikemminkin liian pieni kuin suuri. 

Tarjohirman suuruus riippuu kunkin tien paikallisis-. 
ta olosuhteista ja eri vuosina esiintyvistä eri 
vaikeusastejsjsta keljrikkotjlantejsta. Jos kannat-
tavuusiaskelmjssa halutaan määrätä kelirikon aiheut-

tama ajan menetys, on tarkastelu tehtävä useamman 
vuoden pituisena pitkittäisleikkauksena. Tällöin 
voitaisiin laskea keskimääräinen ajan menetys. Sa-
maila varjohintaa .määrättäessä on laskentaperustak-
si otettava viimeinen, saatavissa oleva palkkati-
lasto sekä mandollisuuksien mukaan arvioitava ti-
lanne inves -toinnin tapahtumahetkefle. 

Tässä tutkimuksessa pyydettiin vastaajia arvioimaan 
kelirikon aiheuttamat haitat markoissa, Tähän lu-

kuun ei sisältynyt ajan arvoa. Jotta saataisiin 
työmatkansa henkiiöautolla suorittavien kelirikon 

aiheuttaman kokonaiskustannuksen, on vastaajan 

omaan ilmoitukseen lisättävä ajan arvo. Tällöin 

saamme ruokakunnan keskimääräjsikgj kustannuksjksj 
388,70 mk yhtenä kelirikkokautena. 

1 Ajokustannuslaakelmjen uusista perusteista. Helsin 
.1972, s. 6 ja 21. 
Pitkänen, Eero: Kustannus-hyöyanalttsj, He1inj 
1970, s. 74-75. 
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3.8 
Variohinnan määrääminen kevyelle tyyppiajoneu.volle nomo-

grarnmin avulla 

Kuvassa 9 on laadittu nomogrammi, jonka pohjalta 

on mandollista määrätä kelirikkoisen tieosan pituu-
den ja sen ajamiseen kuluvan ajan mukainen varjo- 

hinta kevyelle tyyppiajoneuvolle. Kuvassa 9 A on 
piirretty tutkimuksessa saatujen tulosten pohjalta 

kolme regressiosuoraa: 1. 3tn:n painorajoitustiet, 
2. 6tn:n painorajoitustiet, sekä 3. painorajoitta-
matto.mat kelirikkotiet. Tutkimusaineiston pienuu-
den johdosta 3 tn:n ja 6 tn:n painorajoitusteille 
laskettujeii suorien korrelaatiokertoimet eivät tul-
leet tilastollisesti merkitseviksi. Sen sijaan 
painorajoittamattomille kelirikkoteiliLe laskettu 

suora on erittäin merkitsevä. 

Varjohinnat määräytyvät tuntipalkan perusteella. 

Keskituntiansio miespuoliselle teollisuustyönteki-
jälle oli marraskuussa 1971 6.90 mk/t ' . Saman kuvan 

kohdassa B on piirretty eri tuntipalkoille suorat 
y-akselilla on minuuttilukema ja x-akselilla vas-

taava ajan arvo, joka on 55 % keskituntipalkasta. 
Edelleen kohdassa 0 on y-akselille määrätty kevyen 

tyyppiajoneuvon ajan arvo, joka on saatu kertomalla 

henkilön ajan arvo autossa olevien keskimääräisellä 

luvulla. Tämä luku on maanteillä ja paikallisteillä 
keskimäärin 1.95 henkilö/auto. 

3.9 
Ruokakuntatutkimuksen kunnittaiset tulokset 

Tuloksia tarkasteltaessa on havaittavissa kaikille 

kunnille yhteisiä piirteitä. Merkittävin yhteinen 

piirre on kelirikon aiheuttaman suurimman haitan 
yhdenmukaisuus. Jokaisessa kunnassa oli suurimmaksi 

Tilastokatsauksia N:o 10. 
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Kuva 9. Varjohinnan m&iräytyminen henkilölle ja kevyelle 
tyyppiajoneuvotte 

A. Lisäajan riippuvuus kelirikko- 	B. Varjohinnan mööräytyminen teollisuus- 
osuuden pituudesta 
	 työntekijän keskituntipalkan mukaan 

r 50 

50 	40 	30 	20 	10 	f 	Henkilön vorjohinta aikayksiköltä (mk) 

Kelirikko-osuus (km) 
1 C. Varjohinnan mäöräytyminen kevyelle 
+ 	tyyppiajoneuvolle eri tuntipalkkojen mukaan 



32 

sijoitettu työmatkan vaikeutuminen. Kelirikko-osuu-

det työma-tkasta ja sen kulkemiseen kuluva lisäaika 

eivät myöskään merkittävästi eroa eri kuntien alu-
eella. Samoin yhteisenä piirteenä on havaittavissa, 

että otoksessa henkilöluku autoa kohden on hieman 

pienempi kuin vastaava keskiarvo koko maassa. Otok-

sessa olevilla ruokakunnilla on tavallista useam-

min henkilöauto käytettävissä. Tämä selittänee tut-

kimuskunnille yhteisenä piirteenä olevan työmatko-
jen suorittamattomuuden linja-autolla. 

Kustannusten kohdalla on havaittavissa kunnittais-

ta kirjavuutta. Vähiten kelirikosta syntyviä kus-
tannuksia on Seinäjoen kaupungissa asuvilla vas-

t:.ajilla ja eniten Lehtimäen kunnassa, pienimtnän 
ollessa 175 mk ja suurimman 550 mk kelirikkokautena. 

Tutkimuksessa tiedusteltiin myös kelirikkotien ai-
heuttamaa viihtymättö.myyttä. Tämä on useimpien kun-

tien kohdalla melko suuri. Tähän kysymykseen jätti 
myös useassa kunnalla yli puolet kantaa ottamatta. 

Kunnittaiset tulokset on esitetty yksityiskohtai-
sesti taulukossa 7. 



Taulukko 7 Kunnittainen tulosten tarkastelu 

Tunta 
_______________________________________ 

Älajärvi 
_________ 

Isokyrö Jalasjärvi Kauhajok KauhavE Kortes 
järvi 

Kurikka Lappajär 
vi 

Lapua Lehtimök Nurmo Peräseinä-Seinä 
joki 	joki 

Sulva 

Tutkimusaineiston suuruus (kpl) 27 25 43 30 29 25 46 32 9 30 30 40 14 24 
Tastaajan keski-ikä (vuotta) 41,5 42,4 41,6 42,7 44,6 42,6 37,1 42,7 48,7 38,2 38,0 41,0 45,0 42,4 
Tavallisin anmatti (ks. s.23 	) 1 2,3,4 1 1 1 1 2,3,4 1 1 5 2,3,4 1 2,3,4 2,3,4 
uokakunnan keskikoko (henkilöä) 4,6 3,7 4,4 3,3 4,3 4,3 4,2 4,3 5,5 4,5 3,8 4,3 3,4 3,2 
renklcautoprosentt1 ruokakunnilla 55,5 80,0 72,0 66,6 65,5 64,0 65,2 40,6 71,4 63,3 73,3 65,0 71,4 66,6 
Eenkiloluku autoa kohden otokaessa 8,3 4,6 6,1 5,9 6,6 6,7 6,5 10,6 7,7 7,1 5,2 6,6 4,8 4,8 

kunnassa 9,2 6,8 7,3 7,8 6,6 8,6 6,8 12,6 7,8 7,6 7,1 7,7 4,8 6,2 
oe suurin. sijoit. haittaa suu- 1,4,3 1,5,3 1,7,2 1,2,3 1,5,4 1,7,4 1,4,2 1,5,7 1,4,5 5,1,4 1,4,2 1,5,2 1,2,3 1,5,2 usjärj. 	(ks. liit. 3 	) 
e.J.irikosta ei haittaa (ruokak. kpl) 2 1 7 5 3 1 3 4 0 5 1 3 4 3 
us'tannuksia ilmoittaneiden osuus 51,8 64,0 61,4 56,6 58,6 84,0 73,9 68,7 42,8 50,0 56,6 67,5 57,1 41,6 prosenteissa 

sanruksia ilinoittamattornien osuus 48,1 36,0 32,5 43,3 41,3 16,0 26,0 31,2 57,1 50,0 43,3 32,5 42,8 58,3 prosenteissa 
ust. narkkamäärä/ruokakunta keli- 243 294 205 353 282 338 188 273 •367 530 297 330 175 300 ikkokaut. 
rnskirn.työciatkan pituus (kotoa 7 7 10 8 7 12 12 12 9 11 17 13 7 15 yöhön, km) 

eskim. kelirikko-osuus työmatk. 4 5 6 5 4 8 5 6 5 8 8 9 5 8 
yönatka-aika (kotoa työhön, min) 	. 20 22 24 21 27 30 26 29 21 26 35 29 23 29 
elirikosta johtuva lisäalka 	" 7 4 8 7 7 13 8 8 7 6 10 9 5 6 
Cokonaistyömatka-aika kelirikkokau- 27 26 32 28 34 43 34 .37 28 32 45 38 28 35 :ena (min) 

ynatkan kulkutapa suorit.järjest. 1,2,4,3 1,2,4,3 1,2,4,3 1,2,4,3 ,2,4,3 2,4,1,3 ,1,4,3 1,4,2,3 I,2ja3,- 1,4,2,- ,1,4,3 2,1,4,3 	2,1,4, 2,1,4. cs. 	s.27 ) 
1ukkuus asuinpaikan muutokseen 40,7 36,0 53,4 56,6 41,3 64,0 63,0 51,6 16,6 20,0 50,0 64,1 35,7 20,8 osenteissa 

aluttonuus asuinpaikan muutokseen 11,1 8,0 13,9 3,3 24,1 0,0 10,8 25,8 16,6 23,3 23,3 7,6 14,2 33,3 ,rosenteissa 
i kantaa muuttokysymykseen () 48,1 56,0 32,5 40,0 34,4 28,0 26,0 22,5 66,7 56,6 26,6 28,3 50,0 45,8 
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4. 
Maatalous 

4.1 
Tavaraku.ljetukset kelirikkokautena 

Maataloudesta pääasialiisen toimeentulonsa ansait-
sevia, jotka määräalkaan mennessä palauttivat lo-

.makkeen tyydyttävästi täytettynä, oli 182 kpl. Nä-
mä tilat kuljettivat yhdessä viikossa 937 tn eri-
laisia tuotteita ja tuotantoon tarvittavia raaka- 
aineita. Yksi maatila kuljetti samassa aikayksi-
kössä keskiuäärin 5,1 tn. Taulukosta 8 ja kuvista 

10 ja 11 näkyvät tuotteittain kuljetetut kokonais-
määrät, tavaralajin prosenttiosuus koko kuljete-
tusta määrästä, tiettyä. tavaraa kuljettaneiden 

lukumäärä ja prosenttiosuus sekä keskimääräisvjl-
jelijän kuljettamat tavaraerä -L. 

Taulukosta jaIuvioista ilmenee edelleen, että kul-

jetettavaa tavaraa painon mukaisesti tarkastellen 

puun kuljetus muodosti valtaosan eli n. 75 %. Täl-
löin vain 14 eli 26 tilaa kuljetti yli 3/4 osaa 

kaikesta tavarasta. Yleisin kuljetettava tuote oli 
maito. Sitä tuotti 93 % kaikista tiloista. Määräl-

lisesti tarkastellen sen kuljetus oli huomattavaa. 
Tilat tuottivat n. 90 tn maitoa viikossa, mikä 
tekee keskimäärin 530 kg tilaa kohden viikossa. 
Kelirikkoteille asetetut painorajoitukse -t eivät 
koskeneet maidon kuljetuksia, joten keräilytoirninta 
oli täysin normaalia. 

Painon mukaan tarkastellen kolmantena ryhmänä oli 

muut kuljetukse -t. Tähän joukkoon sisältyi lannoit-

teet ja polttoaineet, ym. joita kuljetettiin n. 81 
viikossa. Viljan, perunan, teuraskarjan ja puutar-

hatuotteiden kuljetus oli kelirikkoaikana melko vä-
häistä. Näitä kuljetettiin n. 57 tn. 



Taulukko 8. 	Maatalouden kuljetukset yhden viikon aikana kelirikkokaudella 

Kuljetettavat tavarat puuta maitoa viljaa perunaa karjaa puutarha- muuta 	yhteensä ___________________________________ _________ _________ ________ _________ ________ tuotteita 
Ilmoittaneiden tilojen ko- 

_______ ___________ 

konaistavararaäärä ki- 708830 90261 21750 24849 10590 200 80980 937 460 
lcissa kg 
Tavaralajin prosentti- 

osuus kokonaiskulje- 75,6 9,6 2,3 2,6 1,1 0,1 8,6 100 % 
tuksista 

:aatilojen lukumäärä, jotka 
kuljettivat tiettyä 26 169 24 13 53 1  J 	47  
tuotetta (kpl) 

lltaoittaneiden tilojen keski- 

määräinen tavarakuljetus- 27269 	' 534 906 1911 199 200 1722 
määrä kilojssa 

Prosenttiosuudet siitä, kuinka 
monta prosenttia maatiloista 14,0 92,9 13,3 7,0 29,0 0,5 26,0 
kuljetti mitäkin tavaraa 

Keskimääräisviljelijän 
kuljettama-t tavaramäärät 3894 495 	119 136 58 1 444 5 150 
kiloissa 

kg 



Kuva 10. Vi il-ossa kuljatettujen tavara iden painojakciuma 

36 

Dtteito 0j 0/ 

.jOO I.I% 
o 2.6% 

atuotteito 2.3% 

Kuva II. Tuotekohtainen jakauma siitä, miten monta 
prosenttia maa tiloista kuljetti mitäkin tavaraa 
kelirikkokautena 

100 
0I 
l0 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

I0 

0 

ske 

.4- 

	

.0 	0 	• 
0 	0 V 

	

2 2 ; 	g2 	2 
- 	' 	)o D 	0 	-- 	WO 2 	> 	a. 	ii.. 2 



37 

Tuotekohtainen tarkastelu osoittaa, että maitoa 
kuljetti 93 %, teuraskarjaa 29 %, muita tuotteita 

26 % tiloista muiden tuoteryhinien jää&essä alle 
20 %:n. Teuraskarjan. lukumääräisen osuuden suuruus 

ja kokonais.määrän pienuus selittyy sillä, että 
keskimäärin viikossa kuljetettava määrä oli vain 

200 kg. 

Lukuja tarka;steitesa on otettava huomiocn, että 
kelirikko saattoi rajoittaa muiden kuin maidon 
osalta kuljetettavia määriä. Maitotuotteita lukuun-
ottamatta voidaan yleensä kuljetukset järjestää 
tapahtuviksi joko ennen tai jälkeen varsinaisen 
kelirikkokauden, mutta tällöin saattaa syntyä ii-
säkustannuksia. 

Tutkiu.loaakkeesa p kulje±usmäriö, kysyttiin 

kuutiometreissä. Painojakautuman tekemiseksi oli 
kuljetettavat tavarat tehtävä yhteis.taitallisiksi. 

Tällöin kuutiometrit muutettiin kiloiksi käyttäen 
kertoimena lukua 365 (1 .m3  = 365 kg). Edellä oleva 
luku on puutavarakuljetuksissa käytettyjen paino-
ja ti1avuusyksik:bjen vastaavuusKertoirnien keski- 
arvo 1 

Tuotekohtainen tarkastelu tapahtui avovastauksina 
ts. vastaaja sai itse kirjoittaa kuljetettujen 
määrien suuruudet. Kokonaiskuljetusmääriä kysyttiin 
valmiin luokituksen pohjalta. Tällöin tilakohta!-

seksi keskiarvoksi (saapuvat ja lähtevät tavarat) 
saatiin vain 2.2 tn, kun vastaava luku avoimen vas-
tauksen kohdassa oli 5.1 tn. Virhettä on ilmeises-

ti syntynyt avoimessa vastauskohdassa. Vastaaja on 

saattanut merkitä koko vuosituotantonsa viikkokul-
jetuksen sijasta. Lo.makkeen koodausvaiheessa pyrit-
tiin tällaiset virheet poistamaan vertaamalla ky-
syinyksiä 11 ja 13 toisiinsa. Ilmeisesti harhaisuus 
johtuu vain puun kuljetuksesta, sillä 26 maatilaa 

1 Tieliikeunelait, Helsinki 1972 s. 149 ja 150. 



ilmoitti kuljettavansa kelirikkokautena keskimää-

rin 27 tn puutavaraa, kun vastaavasti kohdassa 13 

vain yksi oli ilmoittanut kuljetustarpeekseen yli 

20 tn tarkastellussa aikayksikössä. Taulukossa 9 
on esitetty kohdan 13 vastaus jakautuma. 

Taulukko 9. Maatilojen viikottaisen kuljetustarpeen jakauma 

luoka -t tn alle 1 1-5 6-10 11-20 yli 25 
kpl-määrät luokassa 
vastausjakautuma 	% 

112 

63,6 
53 

30,1 
8 

4,5 

2. 
1,1 

1 
0,5 

4.2 
Vaikutus kuormien suuruuteen 

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös kelirikon vaiku-
tusta kuormien suuruuteen. Tämän kysymyksen koh-

dalla vastausprosentti oli vain 33, mutta tästä 
huolimatta tuloksia voidaan pitää suuntaa antavana. 
Vastaajista 71.7 % ilmoitti kuljettavansa tavaraa 
piene.mmällä kuor.malia kuin normaalina aikana. Kes-
kimääräinen kuorma oli normaaliolosuhteissa 5.1 tn 
ja kelirikkoaikana 2.4 tn. Keskikuorma oli pienen-
tynyt 53 %:lla. 

4.3 
Kelirikon aiheuttamat ennakko- tai jälkitoimenpiteet sekä 
niistä syntyneet kustannukset 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään myös odotet-

tavissa olevan kelirikon aiheuttamat toimenpiteet 

ja kuinka moni varautuu siihen etukäteen. Maanvil-
jelijöistä 74.4 % varautui mandolliseen kelirik-
koon ja 25.6 % ei ottanut tätä mandollisuutta huo-
.mioon. Ennakoiminen tapahtui siten, että kai jetuk- 

set järjestettiin joko ennen tai jälkeen varsinaisen 
kelirikon. Tällaisia vastaajia oli 71.1 % tutkimus- 

aineistossa. Siirretty kokonaismäärä oli 662 tn, 
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mikä tekee 5. tn yhtä siirtoja suorittanutta tilaa 
kohden. 

Siirtoja suorittaneista 36.5 % arvioi myös synty-
neitä kustannuksia. Ne olivat 41 .mk/tn. Siirtokustn 

nuksiin sisältyvät kuljetus-, varastointi- ja pur-
kauskustannukset. 

Kuvassa 12 on tutkimusaineiston pohjalta laskettu 
ja piirretty regressiosuora, joka kuvaa siirretty-
jen tavaramäärien ja siirroista syntyneiden kustan-
nusten välistä riippuvuutta. 	frelaatiokertoimen 
arvo on 0,430. Siirrettyjen määrlen ja syntyneiden 
kustannusten välillä vallitsee tilastollisesti mer-
kitsevä, postiivjnen korrelaatio. Kuvasta ilmenee 
myös kustannusten kasvunopeus siirrettyjen tavara- 
erien lisääntyessä. 

Kuva $2. Siirrettyjen tavaromdärion ja siirroista syntyneiden 
kustannusten välinen riippuvuus maatoloudess(J 

mk 
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iJdelleen tiedusteltjjn, parantaisiko tien peruspa-

rannus taloudellisia toiuiintaedellytyksiä. Tällöin 
65.5 % ilmoitti toimenpiteen edistävän toimintaedel 
lytyksiä ja vain 2.3 % ei katsonut sen vaikuttavan 
millään lailla. Vastaajista 32.2 % ei outanut kan-
taa tehtyy-n kysymykseen. 

4.4 
Eri suuruisten painorajoituksien vaikutukset maatalouteen 

Kelirikon aiheuttamia haitto Q  maataloudelle tar-
kasteltjj.n luokittelemalla tiet niiden rajoitus-
suuruusluokan mukaisesti. Näin muodostui kolmiluok-
kainen luokitus, jossa ensimmäisenä on rajoittamat-
tomat tiet, toisena 3 tn:n ja kolmannessa luokassa 
6 tn:n painorajoi -tukset. Ensimmäiseen luokkaan 
kuuluvat sellaiset tiet, joilla tutkimusvuonna ei 
sattuijut olemaan painorajoitusta, mutta aikaisem-

pina vuosina oli ollut. Siten näidenkin teiden var-
silla oli varaudu -ttu mandolliseen kelirikkoon. 

Kaikissa tutkjmusluokjssa kertakuijetukset olivat 
pienentyneet: ensimmäisessä 43.3 %, toisessa 54.0 
ja kolmannessa 65.8 %. Viikottainen kuljetustarve 
oli ensimmäisessä ja kolmannessa luokassa 2 tn ja 
toisessa 1 tn. Tiloilla kävi keskimäärin yksi kuor-
ma-auto viikossa kelirikkokautena, kun riJon ke-
räilyä ei otettu huomioon. 

Kelirikkoon varautui ensimmäisessä ja kolmannessa 

luokassa 69 % vastanneis-ta. Erniakkojärjestelyillä 
siirrettiin näissä luokissa n. 5.5 tn tilaa kohden. 

Keskimääräiset kustannukset yhtä tonnia kohden oli-

vat hrvjn erilaiset: ensimmäisessä luokassa 61 mk/t 
ja kolmann.essa 31 mk/tn. Toinen luokka poikkesi 
jonkin verran muista. Siinä ennakkoon varautui 
82 % vastaajis -ba. Kuljetuksia siirrettiin keskimää-
rin 4.8 tn tilaa kohden ja keskimääräjskustannukset 
olivat 25 mk/tri. 
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Luokituksen pohjalta tarkasteltiin myös kustannus-

ten riippuvuutta siirretyistä tavaramääristä. Täl-

löin ainoastaan ensimmäisessä luokassa oli tilas-
tollisesti erittäin merkitsevä riippuvuus kiistan-

nusten ja tavaramäärien välillä. Kuvan 12, sivulla 

39, regressiosuora 1 on piirretty ensimmäiseen 

luokkaan kuuluvan aineiston perusteella. Muissa 
luokissa ei riippuvuutta ollut havaittavissa. Liit-
teessä 6 on saatut tulokset. 

Tutkimuksessa kysyttiin myös suurimpia haittoja 
maatalouden piirissä toimivil -ba. Luokassa 3 ensimm'L-
selle 	sijalle oli 30 % vastaajista sijoittanut 
kelirikosta johtuvat painorajoitukset. Tutkimusvuon-
na painorajoittamattomilla teillä vastaava luku oli 
20 %. Toiseen luokkaan kuuluvat vastaajat eivät 
erityisesti kärsireet rajoituksista, koska prosent-
tiluku oli vain 7. 

Tämän aineiston pohjalta näyttää siltä, että tutki-

musvuonna kelirikko aiheutti suurinta haittaa 
6 tn:n painorajoitus -teiden vaikutusalueella toimi-
ville maatalousyrityksille. Järjestely- ja siirto- 
kustannukset olivat keskimäärin 174 mk/tila. Keski- 
kuormat tässä luokassa olivat pienentyneet myös 
eniten. Siirtokustanukse -t tonnilta ovat huomatta-
vasti pienemmät kuin kolmannessa luokassa, mutta 

tähän saattaa vaikuttaa aineiston hajanaisuus, mi-

hin viittaa myös kustannusten sekä siirrettyjen 

tonnimäärien välinen riippumattomuus. Luokassa 1 
keskimääräiset kulut olivat 205 ja luokassa 2 
120 mk/tila (taulukko 10). 

Tutkimusta suunniteltaessa oletettiin, että 3 tnn 

painorajoitukset aiheuttavat maataloudelle suurim-

.mat haitat ja menot. Oletus ei kuitenkaan pidä 

paikkaansa. Toiseen luokkaan kuuluvat tiet ovat 

pääasiassa paikallisteitä ja näiden teiden varsil-
la toimivat maatalousyritykset ovat melko pieniä ja 

kuljetustarvevähäisempää kuin muissa vertailu- 



Taulukko 10. Tutkimusaineisto rajoitusluokittain 

Painorajoitusluokka rajoittamaton 3 tn 6 	-tn 

Tutkimusaineisto (kpl) 102 33 47 

Suurimmasta haitasta painorajoituksen osuus (%) 20 7 30 
Keski1riisen kelirikko-osuuden pituus tilalle (km) 3 5 7 

Keskikuorma keliikkokaudefla (tn) 2.8 2.3 1.9 

Keskikuorma. normaaliaikana (tn) 4.9 5.1 5.4 
Keskikuorma pinentyiiyt (%) 43.2 54.6 65.8 
Kuljetus -tarve viikossa keskimäärin kelirikkokautena (tn) 2.1 1.3 1.3 
Kuljetuksia siirretty kelirikon johdosta keskimäärin (tn/tila) 5.3 4.8 5.6 
Siirretyt kokonaismäärät (tn) 354 129 178 
Keskimääräiskustannukset tonnilta (mk) 61 25 31 
Kustannuksia ilmoittaneiden lukumäärä (kpl) 17 10 17 

Kelirikon vuoksi kuljetusjärjestelyjä suorittaneiden (%) tiloista 68.3 81.8 69.5 
Perusparantaminen parantaa toimintaedellytyksiä (%) tiloista 64.4 63.6 66.7 

ei 2.0 
- 4.4 

Ei kantaa () tiloista 33.6 36.4 28.9 

- 

1\) 
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luokissa. Saaduista tuloksista ilmenee, että tähän 

luokkaan kuuluvilla tiloilla työskentelevät käyvät 

ainakin osan vuotta muualla työssä, vaikka pitä-

vätkin itseään pääasiassa maanviljelijöinä. Täl-

laisia vastaajia cli muissakin luokissa, mutta ei 

niin runsaasti kuin luokassa 2. Edellä mainittujen 

vastaajien esiintyminen on aiheuttanut maatalouden 
kustannusten ja haittojen kohdistamisongelmia. 

Edelleen tutkimuksessa tiedusteltiin, lisäisikö 
teiden perusparantaminen maatalouden kannattavuut-
ta. Eri luokkien kohdalla vastaukset jakautuivat 

tasaisesti siten, että n. 65 % ilmoitti kannatta-
vuuden paranevan ja n. 2 % ei katsonut sen edis-
tävän maatalouden harjoittamista. Lopul. eivät ot-
taneet kantaa tehtyyn kysymykseen. 

4.5 

Kelirikon aiheuttama kustannuslisä maatalouden kuljetustoi-
minnas sa 

Ajettaessa kelii'ikkoteillä ajoneuvokustannukset 

kasvavat. Suurin kustannuslisä syntyy lisääntynees-

tä polttoaineen kulutuksesta.' Muita kustannuksia 

lisääviä tekijöitä ovat painorajoitukset, joiden 
vuoksi joudutaan ajamaan vajailla kuormilla. Täl-

löin ajokertojen määrät lisääntyvät. 

Maatalouden kokonaiskustannuksia ajatellen edellä 

mainitut seikat ovat melko pieniä kustannustekijöi-

tä, koska kelirikko-osuudet ovat keskimäärin melko 

lyhyitä ja tiloilta viikottainen kuljetustarve ke-
lirikkokautena melko vähäistä. Kohdan 4.4 kelirikko-

teiden painorajoitusluokituksen mukaan ensimmäises-

sä luokassa kelirikko-osuuden pituus oli keskimää-

rin 3 km ja viikottainen kuljetustarve 2 tn. Toi-
sessa luokassa vastaavat luvut olivat 7 km ja 1 tn 

1 Pentti Karvonen: Kelirikkoteiden liikennekustannuk-
set Hki 1972 s. 54. 
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ja kolmannessa luokassa 5 km ja 2 tn. Tehdystä 

tutkimuksesta ilmenee, että useimmilla tiloilla 
käy viikossa keskimäärin vain yksi kuorma-auto. 
Sen ajama kelirikko-osuus on keskimäärin 10 km pi-
tuinen (edestakainen matka). Tarkastelussa ei ole 

huomioitu jokapäiväistä maidon keräilyä, joka on 
kelirikon painorajoituksista riippumatonta toimin-
taa. 

5. 
Kauppa ja teollisuus 

5.1 
Ylstä 

Kauppaa tai teollisuutta harjoittaville yrittäjille 
lähetettiin 366 kpl tutkimuslomakkei -ta. Näitä pa-
lautettiin 72.1 %. Puutteellisuuksien vuoksi jou-

duttiin hylkäämään 43 kpl lomakkeita. Tutkimusai-
neisto käsittää siten 60.4 % lähetetyistä kysely-

loniakkeista. Kaupan toimialojen ja teollisuuden 
yritysten palautusprosentti ja tutkimukseen käyte-
tyt aineistot olivat yhtä suuret (60.1 	ja 60.6 ). 

Lo.makkeita lähetettiin teollisuuden yrittäjille 
198 kpl ja kaupan parissa toimiville 168 kpl. Koska 
palautueprosentti oli yhtä suuri, teollisuuden 
osuus tutkimusaineis -tosta on hieman suurempi (54.3 ) 
kuin kaupan (45 .7 ). 

Kelirikkoselv.ityksen oli määrä kuvata joko vuoden 

1970 tai vuoden 1971 kevätkeljrjkkoa. Vastauksjsta 
vain 10 kpl selvitti ensin mainitun vuoden tilan-

netta. Kumpikin vuosi oli kelirikon vaikeusasteel-

taan samanlaisia, joten tutkimusaineiston voidaan 
katsoa edustavan yhden vuoden tilannetta. Suoritet-

tu tutkimus on siten yhden kelirikkokauden pituinen 

poikittaisanalyysi. Aineiston vähäisyyden vuoksi 

kauppaa ja teollisuutta käsitellään yhtenä kokonai- 
ei iinenomaan cI toisin mainittu. 
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5.2 
Tutkimusaineiston jakautuminen vuosivaihd.on, työntekijä- 
määrän ja toimialojen mukaan 

Yritysten suuruus pyrittiin selvittämään vuosivaih-

don ja työntekijöiden lukumäärän perusteella. Vuo-

sivaihtoluokkia oli kymmenen ja työntekijäluokkia 

kuusi. (Liite 7) Suurimmaksi vuosivaihtoluokaksi 

.muodoutui luokka 6. Tähän kuului 20 % vastanneista. 

Aineiston jakautuminen vuosivaihtoluokkiin on esi-
tetty kuvassa 13 a. 

Yrityksiä, joissa on yli 61 työntekijää (luokka 6), 
on eniten tutkimusaineistossa. Keskimääräinen työn-
tekijämäärä oli 52 henkilöä hajonnan ollessa ± 62. 
Kuvassa 13 b on luokittainen jakautuma. 

Edelleen aineisto on luokiteltu toimialoittairi. Tä-
män jaotuksen perusteella pyritään selvittämään, 

mille kaupan tai teollisuuden yrittäjäjoukolle muo-
dostuvat suurimmat kelirikkokustannukse -t. Samalla 
on tarkoitus selvittää, minkälaista yritystoimintaa 
olisi mandollista lisätä kelirikkoteiden vaikutus-
alueella aiheuttamatta kohtuuttomia lisäkustannuk-

sia harjoitettavalle toiminnalle. Toimialoista 

suurimmaksi luokaksi muodostui luokka 9, vähittäis-
kauppa. Noin 34 % aineistosta on tämän rrhmän edus-

tajia. Kuvassa 13 c on aineiston jakautuminen toi-

mialoihin. Liitteessä 7 on selvitetty, mitä kukin 
toimiala sisältää. Luokittelun pohjana on käytetty 
Suomen virallista tilastoa. 

5.3 
Keskimääräiset kulj etuskustannukse -t 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, onko kulje-

tuskusta.nnuksilla eroja normaalina ja kelirikkoai-. 
kana. Tämän selvittämiseksi pyydettiin vastaajia 



Kuva 13 c. Tutkimusaineiston jakautuminen toimialoittain 
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arvioimaan viikottaiset kokonaiskuljetuskustaiinuk-
set kuorma-autojen ja pakettiautojen osalta. Vas-
taajista 46.5 % ilmoitti kuorma-autojen ja 41.4 % 
pakettiautojen kuljetuskustannusten olevan erilai-

set kelirikkoaikana verrattuna normaalikauteeri. 
Vastaavasti 53.5 %:lla ja 58.6 %:lla lomakkeen 
palauttaneista ei ollut mainittuna aikoina kus -tan-
nus ero ja. 

Keskimääräiset kuljetuskustannukset olivat kuorma- 
autojen kohdalla kelirikkokautena 4130 mk/viikossa 

yritystä kohden. Hajonta oli ± 7430. Yrityksissä n. 
35 %:fla olivat pienemmät kuljetuskustannukge -t kuin 
11560 mk/viikko. Hajonnan suuruus johtuu yrityksien 
suuresta kokoerosta, mikä näkyy, kun tarkastelee 
vuosivaihto- ja/tai työntekijäluokkia. Edellä mal-

nituilla yrityksillä olivat kuljetuskustannuge 

normaalina aikana 4280 mk/viikko ja hajonta ± 7700. 
Kuljetuskustannukset olivat siten vähentyneet 150 
mk:lla (3.5 %). Tämä johtunee kuljetusten siirrois-
ta sekä painorajoitusten aiheuttamasta kuljetustoi-
minnan rajoittuneisuud.esta. Luvut eivät anna täy-
sin oikeaa kuvaa, sillä osalle yrityksiä oli syn-

tynyt lisäkustannuksja suoritetuista kuljetuksista, 
kun taas toiset eivät kuljettaneet kelirikkokautena 

juuri ollenkaan. Tällöin kuljetuskusta!mukset koko-
naisuutena ovat pienentyneet. Edellä mainitut te-

kijät täydentävät toisiaan, joten viikottajseen 

keskimääräiskustannukseen ei kelirikon aiheuttamat 

vaihtelut ole päässeet merkittävästi vaikuttamaan. 

Vertauksen vuoksi mainittakoon, että sellaisten 

yritysten viikottaiset kuljetuskustannukset, joilla 
vaihtelua ei esiintynyt kelirikon vuoksi, olivat 
3210 mk (hajon-ta ± 5980). 

Omia kuorma-autoja oli 61 .8 %:lla vastaajista. Yri-

tyksellä oli keskimäärin 2.9 autoa. Erilaiset kul-
jetuskustannukset ,norniaali- ja kelirikkoaikana,oUt 

51.5 %:lla tähän ryhmään kuuluvista yrityksistä. Ke-

lirikkokautena kustannukset olivat n. 10 % pienemmät 
(liite 8). 



Osan kuljetustehtävistä suoritti 103 yritystä pa-

kettiautoilla. Näistä 47.5 % oli vähittäiskaupan 
harjoittamia yrittäjiä. Vastaajista 37.9 %:n osalla 
olivat kuljetuskustannukset kohonneet n. 51 %:lla 

kelirikkokautena. Tämä johtunee kuljetusten siirty-
misestä kuor.ma-autoilta pakettiautoilla suoritetta-

viksi yleisille teille asetettujen painorajoituksien 

vuoksi. Kustannukset pakettiautoilla suorite -tuista 
kuljetuksista olivat keskimääräisyrityksessä for-
maalikautena 314 mk/viikko ja kelirikkoaikana 
475 mk/viikko. Kulje -tuskustannukset sellaisissa 
yrityksissä, joissa ei ollut eroja tarkasteltavina 
ajankohtina, olivat 398 mk/viikko. 

Aineistosta n. 91 %:lla oli omia paket -tiautoja 
(keskim. 1,6 kpl/yritys). Tässäkin ryhmässä, n. 38 
%:lla vastaajista,kustannukset nousivat n. 33 % 
keliriklcokautena. Liitteeseä 8 on esitetty keski-

määräiskustannukset sekä niiden hajonnat yksityis- 
kohtaisemmiz eri tarkasteluryhmien osalta. 

5.4 

Kelirikon vaikutus kertakuljetuksen suuruuteen ja käynti- 
kertoihjn 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään kelirikon vai-
kutus autokuorman suuruuteen. Tutkimusainejston yri-
tyksistä 33.8 %:lla olivat saapuneet tai lähteneet 
autokuormat pienempiä kuin normaaliolosuh -tejesa. 
Täll5in kuorman keskikoko oli 5.8 tri (hajonta ± 3.8). 
Em. yritysten kohdalla kuormat olivat pienentyneet 
29.3 %:lla, joten autokuormat normaaliolosuhtejesa 

olivat 7.3 tn. Vastaavasti muiden yritysten kerta- 
kuljetukset olivat kelirikko- ja normaaliolosuhtejg-
sa 4.8 tn hajoxuian ollessa + 	Keskikuormien suu- 
ruuksia tarkastelemafla havaitsee, että kelirikon 
rajoit -tava vaikutus tuntui juuri suurissa kerta- 
kuljetuksissa. 

Kertakuljetukset pienentyivät noin kolmanneksella 

puu- ja paperi-, savi- lasi- ja kivenjalostus ja 

metalliteollisuuden sekä tukku- ja vähittäiskaupan 
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toimialoilla. Yritysten osuus toirnialasta, jolla 
kuormat pienentyivä-t, oli suurin savi-, lasi- ja 
kivenjalostussektorjlla (n. 60 %), kuten odottaa 
saattoikin. Seuraavana tulivat vähittäiskauppa ja 
tukkukauppa. 

Yritysten suuruuden mukaan tarkastellen havaitaan, 
ettö. kuormien pieneneminen oli melko tasaista kai-
kissa vuosivaihtoluokjssa. Yritysten osuus vuosi-

vaihtoluokasta, jolla pienenemistä oli tapahtunut, 
oli suurinta kandeksannessa ja kymmeriennessä vuosi-
vaihtoluokassa ts. melko suurissa ja suurissa yri-
tyksissä. Tarkempi erittely on tehty taulukossa 11. 

Tutkiinuslomakkeessa kysyttiin myös, montako kuorma- 

autoa yrityksessä kävi keskimäärin viikon aikana 
normaali- ja kelirikko-olosuhteissa. Koko aineis-

tossa oli käyntikertoja kelirikkoaikana keskimää-
rin 30 ja normaalisti 31, joten mitään suurta eroa 

Taulukko ii. K.elirikon vaikutuo kertakuijetuksen Suuruuteen vuosi-
vaihtoluokittain ja toimialoittain 

Vuosivaihtoluokka 

________________ 

ertakuljetuksen 
suuruus kelirik- 
kokautena 

tn 

Kelirikon vuoksi 
kuorLna pienen- 
tyi 
_______________ 

Yritysten %-osuus 
vuosivaihtoluokasta, 
jolla kuormat pie-
nentyi 

1-3 3.6 37.1 	% 33.3 
4 3.3 20.6 24.1 
5 3.8 20.7 24.2 
6 5.5 31.3 31.8 
7 6.4 24.5 23.5 
8 8.0 27.9 55.6 
9 6.0 25.0 31.8 

10 5.3 26.0 50.0 

Toiiniala 

_______________ 

Kertakuljetuksen 
suuruus kelirik- 
kokautena 

tn 

iCellrikon vuoksI 
kucrtna pienentyi 

______________ 

Yritysten 	-osuus 
toimialasta jolla, 
kuoriat pienentyivät 
__________________ 

1 9.1 22.1 22.1 
2 4.6 12.3 25.3 
3 2.5 15.0 5.6 
4 6.5 31.5 32.1 
5 7.2 37.2 60.0 
6 6.1 30.0 17.6 
7 6.7 13.3 30.0 
8 6.5 34.2 38.5 
9 6:3 27.6 40.0 



ei ollut havaittavissa. Osa-aineis -tossa, joka kä-
sitti ainoastaan "kertakuljetulcsen pienempi keli-
rikkokautena kuin muulloint' olivat vastaavat luvut 

35 ja 40 kappaletta. Edelleen, jos tarkastellaan 

sellaista osa-aineistoa, joka muodostui yrityksistä, 

jotka olivat siirtäneet kuljetuksia kelirikon vuok-
si, olivat vastaavat luvut 30 ja 38. Tällöin käyn-
tikerrat keskimääräisyrityksessä pienenivät keli-
rikon vuoksi n. 21 %:lla. 

Vuosivajhtoluokjttajn tarkastellen käyntikerroifla 
kelirikko- ja normaaliolosuhteissa ei ole merkit-
tävää eroa ja luokissa 1-5 niiden lukumäärä on 

n. 10 sekä luokissa 6-8 n. 30. Yhdeksännessä luo-
kassa vastaava luku on 65. Luokassa 10 kelirikko-
aikana käyntikertojen määrä laski 21 %:lla ollen 
n. 160 käyntiä viikossa. 

Toimialoittain tarkastellen ei ollut havaittavissa 

suuria käyntikertaeroja mainittujen ajankohtien 
välillä. Toimia].ojsta vähiten kuorma-auto kävi teks-
tiili-, kenkä- ja vaate -tusteollisuuden yrityksissä, 
keskimäärin 8 kertaa viikossa kumpanakin tarkaste-
lualkana. Kuljetustoimjnta oli vilkkainta ja käyn-
tikertaero kelirikko- ja normaalikautena suurin 

muun. tehdasteolljsuuden toirnintasektorjlla. Nor-
maalikautena käyntikertoja oli 84. Niiden lukumäärä 
pieneni 26 %:lla kelirikkokautena. 

5.5 

Keskimääräjs- ja kokonaiskulje -tukset yrityksessä ja eri 
to imial o i 1 la 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään myös yritysten 
viikottajeet kokonaiskulje -tukset sekä kelirikko-
että nor.maa1iolosutejssa seitsenjaksoisen luokit-

telun perusteella. Tutkimusajnejstoon kuuluvat yri-

tykset kuljettivat normaaliolosuhteissa n. 52 700 tn 
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viikossa ja kelirikkokautena n. 44 500 tn viikossa. 

Kuljetettu tavaramärä oli siten kelirikkokautena 

pienentynyt 16.6 %:lla. Tämä kuljetusten vähenemi-

nen oli tapahtunut 98 yrityksessä, jotka muodosti-
vat n. 45 % aineistosta. Nämä yritykset kuljetti-
vat kuitenkin flOrmaaliolosuhtejssa 59 % kaikesta 

tavarasta. Yritykset, joilla oli eroja kuljetetuis-
sa tavaramäärissä, ku.ljettivat keskimäärin 317 tn/ 
viikko normaaliolosuhteissa (hajon -ta 	1101) ja 
kelirikkokautena 261 tn/viikko (hajonta ± 920). 
Aineiston hajontaan vaikutti tähän ryhmään kuulu-
vien yritysten suuret tavarakuljetuserot sekä luok-
kaan 7 sijoittuvien yritysten runsas lukumäärä. 
Edellä mainittuun luokkaan kuului kelirjkkokautena 
28.5 % ja normaalio1osuj- tej5a 37.8 % yritystä. 
Yritykset kuljettivat ktmpanakin ajankohtana n. 96 % 
kaikesta kuljetetus -ta tavarasta. Kelirikon kulje-
tustoimintaa rajoittava. vaikutus tuntui voiinakkaim-
min juuri tässä luokassa, sillä 16.6 %:n kokonais-

kuljetusten pienenemisestä tuli em. luokan osalle 

15.8 . Graafjsestj tämä on esitetty kuvassa 14. 

Luokkiin 1-6 kuuluvien yritysten viikoittainen 
kuljetusmäärä oli vain 24.2 tn (hajonta 19.1) ke-
lirikkokautena ja muulloin 21.1 tn (ha.jon -ta 20.4). 
Normaalikautena tapahtuvien kuljetusten pienene.mi-
nen johtui siitä, että osa kuuden-teen luokkaari kuu-

luvista yrityksistä siirtyi seitse.mänteen luokkaan. 
Tällöin pienikuljetuksisten yritysten osuus luo- 
kissa 1-6 painottui. Kuvassa 15 on esitetty käy-

tetty luokkajako sekä yritysten siirtyminen luo-
kasta toiseen erilaisissa kuljetusolosuh.ejg• 

Toimialoittain tarkastellen eniten eroja oli savi-, 
lasi- ja kivenjalostusta harjoittavien yritysten 

joukossa. N1stä 90 %:lla oli pienemmät tavara -toi-
mitukse -t kelirikkokautena kuin muulloin. Kuljete-
tim tavaran paino oli pudonnut 49 %:lla. Vähiten 

kuljetustojmjnta oli häiriy-tynyt elintarvjketeollj... 

suuden toimialalla. Vain 23 %:lla alalla toimivista 
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Kuva (4. Kokonaiskuljetukset tonnimääräluokittain kelirikko- ja 
normaatiolosuhteissa niiden yritysten osalta, joilla 
oli eroja VijkkOkuljctuksi 

uoka 6 

uokko 5 
uokka 4 
uokka —3 

7 

J Normaatiolosuliteissa kutjetettcva tavaromäärä 

(3 Kelirikkoajkono kuljetettovo tavaramäärä 

Kehrikon vuoksi vähentynyt tavaramäärä 

Kuva 15. Aineiston jakautuminen luokkiin niiden yritysten 

osalta, joilla oli viikkokuljetuksissa eroja 
normaali- ja kelirikko-olosuhfcja 

Kelirikko - olosuhteissa 
40 - - Normoaliolosuhtejssa 

- - 	 ______ 

	

luokka 1 	tuokko 2 	luokka 3 	luokka 4 luokka 5 tuokko 6 	tuokko 7 

	

0-2.5 	2.5-5 	5-10 	10-20 	20-40 40-60 	yli 60 In 
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yrityksistä oli joutunut pienentämään viikoittain 
kuljetettuja tavaramääriä. Painollisesti tämä oli 

vain 1 %:n suuruusluokkaa. Toimialoittainen selvi-
tys on taulukossa 12. 

Kokonaiskuljetuksia tarkasteltaessa havaittiin, 
että suurimpia. kuljetusten suorittajia olivat 

elintarvike-, puu- ja paperi-, muu tehdasteollisuus 
sekä tukkukauppa. Jokaisen osuus kokonaiskuljetuk-

sista on n. 20 %. Etu. aloista kelirikon vuoksi 
joutui eniten kärsimään muu tehdasteollisuus, jonka 
viikottainen kuljetusmäärä putosi kelirikkokautena 
n. 22 %:lla. Kokonaiskuljetusten toimialoittainen 
jakautuminen sekä kelirikon vuoksi vähentynyt 
kuljetustoiminta on esitetty graa±'isesti kuvassa 16. 

Taulukko 12. Kuletettujen tavaroiden kokonaismäärät, keskiarvot 

ja hajonnat yrityatti kohden toimialoittain 

Toimiala 
1 2 

, 	tn 

	

3 	4 
, 	tri 	% 

2 
S 

3 
S 

2 
Kok. tn 

3 
Kok,, 	tri 

1 42.8 448 655 31.6 806 1257 3140 4585 

2 23.3 350 353 0.9 860 860 10163 10246 

3 33.3 18 22 18.1 50 68 328 408 

4 53.6 327 390 16.2 807 834 8839 10517 

5 90.0 173 340 49.0 198 362 1725 3400 

6 35.3 34 31 9.7 35 33 503 460 

7 50.0 803 1035 22.4 2316 2989 8031 10352 

8 53.8 372 396 6.0 653 685 9677 10303 

9 44.0 30 33 11.0 40 45 2125 2393 

1. Prosenttiosuus toimialoittain yrityksistä, joiden kuljetusmää-

rissä oli eroja normaali- ja kelirikkoaikana 

2. Koskiarvo, hajonta ja kokonaiskuijetusmäärä kelirikkoalkana 

3 	 normaaliolosuhteisaa 

4. Prosenttiosuus, kuinka paljon pienempiä (suurempia) olivat 

viikkokuljetuk:et kelirikko:autena 
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Kuva 1 6. Kokonaiskuljetusten jakautuminen ja piene-
neminen keUrikon johdosta toimialoittain 

To imialan osuus kokonaiskuljetuksesta 

Toimiolan kuljetusosuuden pieneneminen toimialalla 
kelirikon johdosta 

1. Koivonriaisteollisuus 

2. Elintarviketeollisuus 

3. Tekstiili-, kenkä- jo 
vaatetusteollisuus 

4. Puu- ja paperiteollisuus 

5. Savi-,lasi-ja kivenjalostus-
teollisuus 

6. Metalliteollisuus 

7. Muu teollisuus 

8. Tukkukauppa 

9; Vähittäiskauppo 
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.6 

Kiertotiet 

lutkimuksessa pyrittiin selvittämään kelirikon 

vuoksi käytettyjen kiertoteiden keski- ja kokonais-
pituus sekä moniko yritys joutui näistä käyttämään 

ja mitkä olivat lisäkustannukset. Tutkimusaineis -ton 
yrityksistä 23.4 % käytti kiertoteitä kyetäkseen 
hoitamaan välttämättömät kuljetukset. Kiertoteiden 

keskimääräinen pituus oli 27.5 km (yhteen suuntaan) 
ja hajon-ta ± 22.3. Kiertoteiden yhteispi -tuudeksi 
tuli 1786 km. 

Näitä teitä käyttävillä yrityksillä kävi keskimäärin 
4.8 kuorma-autoa päivässä kelirikkokautena. Näistä 
oli 2.7 omia kuorma-autoja, joten muiden suoritta-

mia kuljetuspalveluksia tarvittiin 2.1:n kuorma- 
auton verran. Lääninhallituksen vahvistamjen mak-
sujen mukaan kuorma-auton kilometritaksa kantav -uus- 

1 	... luokassa (6-7 tn) oli 1.04 pennia/km. Talloin ce- 
lirikon aiheuttamat lisäkustannukset yrityksen 
ulkopuolisen kaluston käytöstä olivat 120mk päivässä 
(55 km x 1,04 p x 2,1 kuorma-autoa). 

Jotta saataisiin kiertotejden aiheuttama kokonais-. 
kustannus, on selvitettävä myös yrityksen omille 
kuorma-autoille syntyvät lisäkustannukse -t. Tällöin 
on laskettava kuorma-autolle aika- ja ajoneuvokus-
tannukset. 

Kuorma-auton ajan arvo (Aka ) lasketaan kaavas -ta 

2 
Aka  = NTka  + Tku + rn x Tap 	jossa 

NTka = kuorma-auton nettotuotto tunnissa (brutto- 
tuotto miinus kustannukset tunnissa) 

= kulje -ttajan tuntipalkka 

Tap = apumiehen tuntipalkka 
m = apumies -ten keskim. lukumäärä autoa kohden 

1 Läänjnhallituksen tariffitaulukko 

2Rantala ma:s.5. 



ka 	0.94 mk/h + 6.14 mk/h + 0.5 x 6.14 = 10.15 ak/t 

Luku 0.94 mk/h on kuorma-auton nettotuotto tunnissa, 

joka on määritetty seuraavasti: Suomen kuorma-auto-
liiton mukaan kuorma-auton nettotuottoprosentti on 
ii. 1,5. Lääninhallituksen tarif±'itaulukon mukaan 
bruttotuotto kilometrillä on 1 .04 markkaa. Netto-. 
tuottoprosentin ollessa 1.5 kustannukset ovat 1.02 

mk/km. Kun kustannukset kerrotaan nettotuottoprosen-
tilla saadaan nettotuotoksi 1.56 p/km. Uusimpien 

tutkimuksien mukaan kuorma-auton keskinopeus kanden 
30 km:n etäisyydellä olevien pisteiden välillä on 
n. 60 km/h 1 . Tällöin nettotuotokseksi tuntia koh-
den saadaan 60 x 1.56 = 0.94 mk. 

Kuljettajan palkka oli marraskuussa 1971 6.14 mk/h2 . 
Apumiehen oletettiin olevan joka toisessa autossa 
ja saaneen samaa palkkaa kuin kuljettaja, koska 

heistä ei ole saatavissa erillistä palkkaselvi-

tystä. Palkkakustannukset olivat siten 9.21 mk/h 3 . 

Omia autoja keskimääräisyrityksessä oli 2.7. Näi-

den ajama kiertoteiden kokonaismäärä oli n. 150 km. 
Kun ajetaan 60 km keskituntinopeudella, kuluu aikaa 
2j tuntia. Kun tuntikustannus oli 10.15 mk, saadaan 
oman kaluston käytöstä syntyväksi aikakustaimuksek-
si 25.38 mk päivässä. 

Ajoneuvokustannuks 	150 km:n matkalla olivat 
56.75 mk4 , kun oletettiin ajettavan 60 km/h ja poit-
toaineenkulu -tus oli 30 1/100 km5 . Yrityksen oman 

1 Puutavara-autojen polttoaineen kulutus- ja ajoaika- 
tutkimus: Suomen Kuorma-autoliitto, julkaisematon. 

2Tilastokatsauksja N:o 12 Helsinki 1972 s. 37 

3Rantala .ma: s. 26-27 

4Karvonen ma: s. 55 

5Kokonaispainon vaikutuksesta kuorma-auton polttoai-
neenkulutukseen ja nopeuteen osa II TVH:n tiesuun- 
nitteluosaston tekn.tal.toimisto, julkaisematon 
s. 36. 



57 

kaluston aika- ja ajoneuvokustannukset olivat si-
ten 82 tuk/päivässä. Oman ja vieraan kaluston käyt-

tökustannukset, joita syntyi kiertoteistä, olivat 

keskimääräisyrityksessä 202 mk päivässä, kun yrityk-
sessä kävi viisi kuorma-autoa ja kiertotien pituus 
yhteen suuntaan oli 27.5 km. 

Kuorma-auton ajan arvo on graafisesti inääritettä-

vissä kuvista 17 ja 18. Ensin mainitusta kuvasta 

voidaan nähdä eri kilometrikustannusten, nettotuot-
toprosenttjen ja tuntinopeuksien vaikutukset netto-
tuottoon tunnissa ja jälkimmäisestä kuvasta tunti- 
palkan suuruuden ja apumiehen mukana olon vaikutus 
kokonaiskustannukseen. Em. lukujen summa on kuorma- 
auton aikakustannukset tunnissa. 

Toimjaloj -ttajn tarkastellen joutui kiertotejtä 
käyttämään eniten puu- ja paperi- sekä savi-, lasi- 

ja kivenjalostusteoj55, Näiden alojen yrityk-
sistä 50 % käytti kiertotei -tä. Seuraavana olivat 
tukkukauppa (38.5 %) ja kaivannaisteollisuus (33.3 % 
Ainoastaan 5.6 % tekstiili-, kenkä- ja vaatetus -teol-
lisuuden yrityksissä suoritti kuljetuksia kierto- 
teillä. Osa-aineistoon "kierto -tjet" kuuluvjsta 
65 yrityksestä 64.4 % oli tukku- ja vähittäiskaupan 
sekä puu- ja paperiteollisuuden yrityksiä 

Yrityksen koolla vuosivaih -toluokjttajn tarkastellen 
ei näytä olevan erityistä merkitystä. Kiertoteitä 

käyttävät yritykset jakautuvat melko tasaisesti 
kaikkiin luokkijn. 

5.7 

Kelirikkoon varauturninen: kuetusten siirrot jasjrntyneet 
kustannukset 

Tutkimusaineiston yrityksistä 58.9 % varautui. joka 
keväjseen kelirjkkoon, Näistä 49.2 % suoritti kul-
jetusjärjestelyjä siten, että osa tavaroista kulje- 



Kuva 17. Kuorma-autojen nettotuoton määrääminen 
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tettiin ennen, osa jälkeen kelirikkokauden. Siir-
retty kokonaistavaramäärä oli n. 28000 tn. Yritys-
tä kohden laskettuna saadaan keskiarroksi 440 tn. 

Lällaisen tavaramäärän välivarastoinnista, kulje-
tukses -ta, lastauksesta ja purkauksesta sekä tähän 
liittyvistä tehtävistä syntyi lisäkustaimuksia. 

Tämän tutkimuksen eräänä osatehtävänä on selvittää 

syntyneet kujtannukset. Vastauslomakkeen palautta-
neista ja kuljetusjärjestelyjä tehneistä 68 % ar-

vioi myös aiheutuneet menot. Kokonaiskustannukset 
kohosivat 223 410 mk. Summa jakautui siten, että 

42.6 % oli varastointikustannuksja,21.4 % kuljetus-

kustannuksia,29.3 % lastaus- ja purkauskustannuksia 
sekä sekalaisja menoja 6.7 %. Keskimääräjskustan-
nukset ilmoittanutta yritystä kohden olivat 5195 mk. 
Kun luku jaetaan yrityksen siirtämällä tavaramää-
rällä, saadaan kelirikon aiheut -tamaksj lisäkustan- 
nukseksi 11.23 mk/tn. 

Kun tarkastellaan siirtojen suorittajia havaitaan, 

että lähes puolet (44.4 %) on vähittäiskauppaa har-
joittavia yrityksiä, Seuraavalla sijalla on puu- ja 

paperiteolljsuus (17.4 %) ja kolmantena tukkukauppa 
(12.6 %). Muiden teollisuus -toimlalojen kohdalla ja-
kautuma on melko tasainen ollen n. 5 ':n suuruus- 
luokkaa. 

Yrityksen suuruudella ei näytä olevan merkittävää 
vaikutusta kuljetusten järjestelyssä. 

Aineiston perusteella on myös tarkasteltu siirrejty-

jen tavaraerien ja syntyneiden kustannusten välistä 

riippuvuutta. Varasto- ja kokonaiskustannusten 

osalta aineisto on erittäin merkitsevä. Kuljetuskus-
tannus -ten ja siirrettyjen tavaramäärien välillä 
vallitsee merkitsevä korrelaatio. Lastaus- ja pur-

kaus- sekä muiden kustannusten ja tavaraerien vä-

lillä riippuvuutta ei ole. Tähän vaikuttanee osit-

tain aineiston pienuus. Tulokset on graafisesti 
esitetty kuvassa 19. 
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Tutkimusaineistosta ei selviä, miten 50.8 % vastaa-

jista, jotka ilmoittivat varautuvansa kelirikkoon, 
toimivat ja syntyikö heille myös lisämenoja. Sen 
sijaan kuudelle yritykselle syntyi lomakkeessa 

majnjtsemattomista syistä kustannuksia, jotka oli-

vat suuruudeltaan 3825 mk/yritys. Syistä mainit-
takoon esimerkiksi asiakkaiden menetys kilpaile-

valle yritykselle, joka sijaitsee kelirikottomien 
k1lkuyhteyksien varrella. 

5.8 

Viivästykset tavaratoimi -buksjssa 

Tutkimusainejston yrityksistä 14.0 %:lle sattui 
tavaratoimituksissa viivästyksiä. Toimitukset myö-
hästyivät keskimäärin seitsemän vuorokautta/yritys. 
Tästä syntyi yritykselle 3855 markan ylimääräinen 
kustannus kelirikkokautena. Vuorokausjmeno oli si-

ten 535 mk. Aineistosta laskettiin vuorokausjen 
riippuvuus kustannuksista. Korrelaatiokerroin oli 

0.082, joten kustannukset eivät riipu viivästys-
vuorokausjen määrästä. Tähän tulokseen on saatta-
nut vaikuttaa aineiston pienuus. 

Viivästyksistä kärsi eniten vähittäiskaupan sektori 
(48.4 %). Toisena oli puu- ja paperiteolljsuus 

(18.1 %) ja kolmantena tukkukauppa (15.1). Em.kol-
me toimialaa kattavat 81 .6 % kaikista viivästyk-
sistä kärsineistä yrityksistä. Kyseessä ovat sa-
mat toiuxiala -t ja järjestyskjn on sama kuin niillä 
yrityksjllä, joille syntyi kelirikosta lisäkustan-

nuksia tavaratojmjtusten ennen aikaisjsta tai vas-
ta kelirikon jälkeen suoritetujsta toimituksjsta. 
Yrityksen koolla ei tässäkän tapauksessa näytä 
olevan erityistä merkitystä. 
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5.9 

Painorajoitusten vaikutukset 

Kelirikkokautena tähän aineistoon kuuluvien yritys-
ten yleisesti käyttämistä matkareiteistä oli keski-

määrin 71 km painorajoituksien alaisia teitä. Tämä 

luku vaihteli suuresti eri toimialoilla. Esimerkik-

si tukkukauppaa harjoittavien yritysten matkarei-

teistä 140 km oli em. teitä ja puu- ja paperiteol-

lisuuden sektorilla oli vastaava luku 40 km. Saa-
tu tulos oli odotettu, sillä ensin mainittu sek-
tori suorittaa jakelutehtäviä, jolloin ajetaan 

paljon ja vastaavasti jälkimmäisellä toimialalla 
käytetyt autokuormat ylittävät sallitut painorajat, 
joten kuljetuksia on siirettävä muille teille tai at 

keskeytettävä kelirikon ajaksi kuten yleisesti 
tapahtuu. 

Suurin haitta teistä, joilla oli ajettava raja ite-
tuin kuormin, oli puu- ja paperi-, savi-, lasi- 

ja kivenjalostusteollisuudelle sekä tukku- ja vä-
hittäiskaupan yrityksille. 

Kun ajetaan painorajoituksen alaisia teitä, keski-
nopeus yleensä pienenee ja polttoaineen kulutus 

kasvaa. Nämä aiheuttavat kasvavia aika- ja ajoneu-
vokustannuksia, mutta niitä ei tässä tutkimuksessa 

ja tämän aineiston pohjalta kyetä määrittämään, 
koska ei tiedetä käytettyjä rnatkanopeuksja eikä 

polttoaineen kulutusta. Yritysten omissa arvioin-
neissa nämä kustannukset saattavat olla mukana. 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään myös tuottei-

den jakelulle aiheutuneet kustannukset. Vastaajista 
joka neljäs arvioi syntyneet menot, jotka olivat 

keskimäärin 3400 mk kelirikkokausj. Hajonta oli 
suuri 5259. Tämä johtunee aineistoon kuuluvien 
yritysten suurista kokoeroista kuten aikaisemmin 
on jo mainittu. Tutkimusalueella rajoitukset kes- 
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tivät keskimäärin 38 vuorokautta, joten jakelukat-
kos aiheutti 89 mk:n kustannuksen vuorokaudessa. 

5.10 

Kelirikon aiheuttamat lomautukset tai lyhentyneet työviikot 

Tutkimusaineistoon kuuluvista yrityksistä 8 kpl:ta 
eli 3.6 % oli suorittanut työntekijäin lornautuksia 
ja/tai lyhentänyt työviikkoa. Vain kaksi ilmoitti 

toirnenpiteestä syntyneet 1ccstan...iukset. Ne olivat 
625 mk/yritys. Lisäksi on huomioitava työnteki-
jöille syntyneet ansionmenetykset, joista ei ole 
tarkempaa tietoa. 

Toimialoittain yritykset jakautuivat siten, että 

viisi oli puu- ja paperi-, yksi kaivarmais-, yksi 

savi- lasi- ja kivenjalostusteollisuuden toimialalta 
sekä yksi vähittäiskauppaa harjoittava yritys. 

Vuosivaihtoluokjttajn jakautuma oli seuraava: yksi 
neljännessä, yksi viidennessä, neljä kuudenriessa 

ja yksi kand.eksamiessa sekä yhdeksännessä luokassa. 

Kun tarkastellaan, montako työntekijää yrityksissä 
oli, havaitaan, että neljä kuului luokkaan 4 (21-40 
työntekijää), yksi luokkaan 1 (1-5 työntekijää), 
yksi luokkaan 5 (41-60 työntekijää) sekä yksi 
luokkaan 6 (yli 61 työntekijää). 

Tuloksista ilmenee, että kelirikosta ja astetuista 

painorajoituksista kärsi eniten luonnosta saatavia 

raaka-aineita käyttävä teollisuus, jonka tuotteen 

jalostusaste oli alhainen. Toiminnan ylläpitäminen 
vaati raskaiden kuljetusten jatkuvaa ja ympäri-
vuotista sallimista. 



5.11 

Kokonaiskustannukset ja perusparantamisen toiminta-
edellytyksiä lisäävä vaikutus 

Tutkimuslomakkeen viimeistä edellisenä kysymyksenä 

pyydettiin arvioimaan kelirikon aiheuttamat koko-
naiskustannukset yrityksen osalta yhtenä kelirikko-

kautena. Tähän kysymykseen vastasi 41 .6 % tutkiinuk-

sessa mukana olleista. Näiden yritysten kokonais-

kustannukset omien ilmoituksiensa mukaan olivat 
915 756 mk eli 9846 mk/yritys. Hajonta oli ± 19351. 
Kun tutkimusvuomia otosalueella kelirikko kesti 
keskimäärin 38 vuorokautta, olivat vuorokau8jkugtafl- 
nukset siten n. 250 mk. 

Taulukossa 13 on tarkasteltu kokonaiskustannusten 
kehitystä vuosivaihtoluokjttajn ja toimialoittain. 
Ensin mainitussa kustannukset kasvavat siirryttä-
essä alemmista luokista ylempiin, mutta epäsään-
nöllisyyttäkin esiintyy. Toi.mialaluokitus kuvaa 
melko selvästi jo aikaisemmin havaittua kustannus- 
suuntaa. Siinä juuri raskaita kuljetuksia suorit-
tavat sektorit kuten esim. kaivannais-, puu- ja 
paperi- sekä, lasi-, savi- ja kivenjalostusteolli-
suus ovat suurimmat. 

Viimeisenä kysymyksenä oli: parantaisiko kelirikko-

teiden peruskorjaus toimintaedellytyksiänne? Näin 
tapahtuisi 77.0 %:n osalla vastaajista. Taulukosta 

havaitsee, että jos on suuret kokonaiskustannukset, 

niin silloin myös perusparantaminen edistää toimin-
taedelly-tyksiä (vuosivaihtoluokka 10 ja toimialat 
1, 4 ja 5). 
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Taulukko 13.  Kelirikon aiheuttamat keskim. kokonaiskustannukset sekä 

perusparantamisen toimintaedellytyksiä edistävä vaikutus 
vuosiluokittain ja toimialoittain 

Vuosivaihto 
luokat 
___________ 

Keskim.yrityksen 
kokon.kust. mk  
_______________ 

Ilmoittaneiden yritysten 

%-osuus vuosivaihtoluo- 
kista 

Perusparantaminen 

edistää toiniintaede].-
lytyksiä % 

1-3 2716 54.2 75.0 
4 8236 27.6 68.9 
5 3190 30.3 80.6 
6 5657 45.5 79.5 
7 11430 47.1 78.7 
8 19890 40.7 81.4 
9 11323 40.9 68.1 

10 27650 75.0 87.5 

Toimiala Keskim. yrityksen 
kokon.kust. mk  

Ilmoittaxieiden yritysten 

%-osuus toimialasta 
_____________________ 

Perusparantaminen 

edistää toimintaede].-
ljrtyksiä % 

1 24266 42.9 85.7 
2 10146 36.7 76.6 
3 1500 16.7 50.0 
4 22521 50.0 89.2 
5 11428 70.0 100.0 
6 15000 41.2 76.4 
7 23800 30.0 50.0 
8 5390 42.3 69.2 
9 2818 45.3 81.9 



6. 
Iuut tutkimuksessa kerätyt aineistot 

6.1 
Kunnat 

Kuntatutkimuksessa oli tarkoitus selvittää, vai-
keuttiko kelirikko ja huonot tieolosuhteet yleensä 
kunnan teollistumista kuten yleisesti väitetään 
ja lisäisikö kelirikkoteiden perusparaiitaminen kun-
nan kilpailukykyä uuden teollisuuden saamiseksi 
paikkakunnalle. 

Tutkimuksen piiriin kuuluneet kunnat olivat samat, 
joiden alueella tehtiin ruokakwitakysely. Kuiten-
kin Seinäjoen kaupunki jätettiin pois, koska olo-
suhteet eroavat melkoisesti verrattuna .maalaiskun-
tim. Tutkimusktumjssa valtion hoidossa olevien 
yleisten teiden kokonaispituudet vaihtelivat. Myös 
painorajoitettujen teiden tnäärissä oli eroja. Oli 
kuntia, joihin ei ollut mandollisuutta päästä pai-
norajoittamattoinia teitä ja toisia, missä vain 
muutamia kilometrejä tieverkosta oli rajoituksien 
alaisia. 

Kaikki lomakkeet palautettiin määräaikaan mennessä. 
Vastaus -taso vaihteli suuresti. Joukossa oli lomak-
keita, joiden täyttämiseen oli paneuduttu, mutta 
myös sellaisia, jotka olivat melkein tyhjiä. Lomak-
keita lähetettiin vain kolmeentojsta kuntaan. Kos-
ka osa palautetuista oli puutteellisia ja keliri-
kon aiheuttamien haittojen kustannusarvjot vaihte-
livat C):sta 2.5 milj.mk:aan yhtenä kelirikkokautena, 
ei vastausten perusteella saatuja tietoja voida 
pitää edes suuntaa antavina, kun on kyse kustannus-
ten suuruudesta. Monet vastarmeista pitivät suurim-
pana haittana puutavara-ajojen estymistä. 

Haittoja on, sen tutkimus paljasti, mutta tarvit-
taisiin laaja, pelkästään kuntia koskeva kysely, 
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jotta kelirikon aiheuttamista vaikeuksista ja 

mandollisista kustannuksista saataisiin luotetta- 
via tietoja. Tämä aineisto ei sitä tarjoa. 

6.2 

Iunmattiautoilijat ja kuljetusliikkeet 

Tutkimusta suunniteltaessa harkittiin oman lomak-

keen laatimista kuijetuspalveluksia tuottaville 
yrityksille ja itsenäisille yrittäjille. Näin ei 
kuitenkaan tehty, jotta aineiston jatkokäsittely 
olisi ollut yksinkertaisempaa. Kun lomakkeita tes-
tattiin, ilmeni, että käyttökelpoisen aineiston 
hankkiminen edellytti oman lomakkeen laatimista 
tällekin ryhmälle. 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään polttoaineen 
kulutuksen kasvu, kelirikkokautena ajettu kilomet-
rimäärä, kelirikon aiheuttamien ajoneuvovaurioiden 
korjauskustannukset, vaikutus työllisyyteen, oma 
arvio kelirikon aiheuttamista kokonaiskustannuk- 
sista, ym. 

Lomakkeita lähetettiin n. 40 kappaletta samoihin 

kuntiin, joissa ruokakuntakyselykin suoritettiin. 

Palautusprosentti oli 37.5. Näistä valtaosa oli 
puutteellisesti täytettyjä. Palautetut lomakkeet 

jakautuivat erilaisia kuljetuspalvelu.ksia tuotta-

vien yritysten kesken. Jokaisella kuljetussektorilla 

oli harjoitettava3je toiminnalle parhaiten sopivat 
ajoneuvot, joten palauttaneiden kuljetuskalusto oli 

kirjavaa. Lomakkeissa, joissa kelirikon aiheuttamat 
kokonaiskustannukset oli arvioitu, vaihteluväli 

oli 1.2 :sta 10 %:iin yrityksen koko vuosivaih-
dosta. 

Em. tekijöiden vuoksi ei tämän aineiston perusteella 
ole mandollista selvittää kelirikon aiheuttamia 
haittoja ja kustannuksia. Tulevissa tutkimuksissa 



olisi kiinnitettävä huomio aineiston keräilytapaan. 

Postitse lähetetty kyselylomake ei liene paras mah-
dollinen aineiston hankinta -tapa tällä toimintasek-
torilla. 

6.3 

Syyt aineistojen laadulliseen heikkouteen 

Ilmeisesti perussyyt kuntien, arnulattiautojljjojden 
ja kuljetusliikkeiden tutkimuslo.makkejden alhai-

seen palautusprosenttjjn tai lomakkeen vajavuuteen 

ovat kysyttyjen tietojen tietämättömyys tai vai-
keasti hankjttavuus. Etenkin kuntien osalta ei 
tämän tyyppistä tietoutta ole kovin helposti saa-

tavissa ja selvittäminen on laaja ja hankala teh-
tävä. Siihen liittyy myös monenlaisia tulkinnalli-

sia kysymyksiä, jotka olisi ensin selvitettävä, 
ennen kuin voidaan eräisiin kysymyksiin vastata. 
Tällainen tekijä on esim. teollisuuden tuleminen 

paikkakuimalle. Olisi määriteltävä, milloin voi-
taisiin sanoa teollisuuden tulernattomuuden johtu-

neen juuri kelirikon painorajoituksista eikä mis- 
tään muista tekijöistä. 

Tämän tyyppisessä tutkimuksessa, joissa samalla 

alueella tojtnjvjlle eri toimjntakokonajsuuksjlle 
lähetetään kyselyloinake, jossa tiedusteflaan 

kaikkia, yhteisesti koskevia tekijöitä, on arvioi- 

tujen kustannusten moninker -tajsen laskemisen vaara 
suuri. Tämä ns. kustannusten kohdistamisongeima, 
on väitetty, kun aineistoja edellä mainittujen 
syiden vuoksi ei käsitelty. 



7 
Tulosten tarkastelua 

Tuloksia tarkasteltaessa on muistettava, että 

saadut luvut ovat keskimääräisarvoja ja/tai 

keskimääräiskustannuksia. Näihin on saattanut 

vaikuttaa käytetyt luokitukset ja kustannusten 

kohdistamisvaikeuftet. Luokitusongelmia syntyi, 
kun oli saattr in»ik;.n 	kä maaseudulla olevia 

pienyrityksiä että kaupungeissa ja kauppa] ois-
sa toimivia keskisuuria ja suuria ,rityksiä, 

jotka jalostivat kelirikkoalueilta tai niiden 

kautta kuljetettuja raaka-aineita tai kuljet-

tivat tuotteitaan em. alueelle.Pienyritysten 
haitat ja kustannukset saattoivat jääd.. i.ojen 
varjoon. 

Kohdistamiso1L:sima oli kaksitahoirien: toisaalta 

oli selvitettävä vain kelirikosta aiheutuvat 

haitat ja kustannukset ja toisaalta oli väl-

tettävä samojen kustannuksien useampi kertasta 

huomioimista. Tällainen kahteen kertaan las-

keuiinen on mandollista teollisuuslaitosten ja 

tukku- sekä tukku- ja vähittäisLuppojen välil-
lä. Tällöin sekä ostaja- että myyjäosapuoli 

saattavat ilmoittaa esim. viivästymisestä syn-

tyvät kustannukset, jotka tulevat siten huomi-

oiduksi kahteen kertaan. Kun aineisto on poi-

mittu satunnaisesti, voidaan olettaa viimeksi 

mainitun vi:uet;ekijän eliminoituneen. 

Keliri:on aihesttamiksi ilmoitettuja kustannuk-

sia ja haittoja ei monenkaan kysymyksen kohdal-

la ole voitu tarkistaa tai kontrolojda sitä ver-

taamalla johonkin toiseen kysymykseen, vaan 

on luutettu 'i basian harkintaan ja ilmoitta-
nan lukuun. 
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Tutkimuksessa kyettiin seliittän±än kelirikon 

aiheuttamia haittoja ja kustannuksia ruokakun-

tien osalta, sekä maatalouden, kaupan ja teol-

lisuuden sektoreilta. Kuntien, autoilijoiden 
ja kuljetusliikkeiden osuudet jäivät selvittä- 
rttä. 

Ruokakunnis -ta n. 90%:lla oli haittoja ja n. 
62%:lla kustannuksia joka vuotisesta kelirikos-
ta. Kustannukset olivat 286mk kelirikkokaute-
na. Kun tähän lisätään kelirikon aiheuttama 

aikakustannus, saadaan keskimääräiseksi menok-
si 389 mk/ ruokakunta keljrjkkokautena. 

Haitoista suurin oli työ.matkan hankala suorit-
tammen ja siihen kuluneen ajan piteneminen. 

Ty.matka tehtiin tavallisimmin henkilbautolla, 
joko itse ajaen tai toisen mukana. 

Annettujen vastausten perusteella kelirikko vaikut-
ti voimakkaasti asuinpaikan viihtymätt.myy- 

teen. Lähes puolet vastanneista olisi halunut 
muuttaa sellaisen tien varteen,jossa kelirik-
koa ei esiinny. Ainoastaan 15% oli tyytyväi-

nen vallitsevaaji tilanteeseen. Loput eivät ot-
taneet kantaa kysymykseen. 

Tulokset eivät suurestikaan poikkea tutkimus-

alueen eri osissa. Ainoastaan kelirikon aiheut-

tamat kustannukset olivat suuremmat syrjäisem-
millä alueilla kuin tutkimusalueen väestökes-
kuksien läheisyydessä. 

Maatilat kuljettivat keskimäärin 2,2tn tava-

raa viikossa kelirikkokautena. Kokonaiskulje-

tuksista puutavaran osuus oli 3/4 osaa. Keski- 

kuormat pienenivät kelirikon vuoksi n. 5O%:lla. 
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Maatalouden h.arjoittajista 75% varautui etukä-
teen mandolliseen kelirikkoon. Keskimäärin 5 tn 

tavaraa siirrettiin. Kustannukset tonnilta oli-
vat 41 mk. Siirtokustarmuksiin sisältyivät kul-

jetus-, varastointi- ja purkaus- sekä lastaus-
menot. 

Kelirikkoteiden aiheuttamat aika- ja ajoneuvo- 

kustannukset olivat hyvin pienet maataloudessa. 

Tämä johtii.i lyhyistä kelirikko-osuuksista ja 
pienestä kuljetustarpeesta kelirikkokautena. 

Yhden maatilan kokonajskelirjkkokustaxmukset 
ovat siten ainoastaan kuljetusjärjestelyistä 
syntyvät menot, jotka olivat keskimäärin 200 mk! 
tila kelirikkokauterja. 

Kelirikon suurimmat haitat ja kustannukset muo-

dostuivat kaupalle ja teollisuudelle. Menoja syn 
tyi kuljetustoiminnasta, kuljetusten siirrois-
ta, tavaroiden viivästyksistä, lomautukista 
tai lyhentyneistä työviikoista ym. 

Kuljetustoiminnan kustannuslisä aiheutui pie-
nentyneis -tä kertakuljetuksista ja käytetyistä 

kiertoteistä. Kolmasos.l1a aineistcste. autokuor-

mat pienentyivät n. 30%:lla ollen kelirikkoai-
kana 5.8 tn.Pieneneminen tapahtui suurten kerta- 

kuljetusten kohdalla. Tutkimusaineistoon kuulu-

vista yrityksistä n. 25% joutui käyttämään kier-
to -teitä. Näille yrityksille syntyi 200 mk:n 

lisäkustannus päivässä. Eniten em. haitoista 

kärsi puu- ja paperi- sekä savi-, lasi- ja kiven- 
jalostuksen toimialat. 

Kuorma-autojen kuljetuskus -tamiiket pienenivät 
3.5% ja pakettiautojen lisääntyivät 51% keli-

rikkokautena. Tämä kuvaa kuljetustehtävien siir-
tymistä raskail -ta kevyemmille ajoneuvoille teille 
asetettujen painorajoitusten vuoksi. 
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Kokonaiskuljetukse -t vähenivät 16 .6:l1a. Keski-
määräisyritys kuljetti kelirikkokau -tena n. 260 tn 
viikossa. Kuljetusten pieneneminen oli suurinta 
savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuudessa. 

Tutkimusaineiston yrityksistä n. 60% varautui 

kelirikkoon suorittamalla kuljetuksia ennen tai 
jälkeen kelirikkokauden. Siirretty tavaramää-

rä oli n. 440 tn/yritys.Järjestelykustannukset 
olivat 11.23 .mk/tn. 

Tutkimusaineiston yrityksistä n. 40% arvioi 
aiheutuneet kokonaiskustannukset. Ne olivat 

9846 mk! yritys. Kustannuksia il.moittaneid.en 
kaupan ja teollisuuden yrittäjien kokonaisme-

not olivat yhdeltä kelirikkokaudelta 916000 mk. 
1Tuorokausjmenoksj saadaan 250 mk. 

Saadut tulokset osoittavat, että kelirikon 

ruokakunriille, maataloudelle, teollisuudelle 
ja kaupalle aiheuttamat välilliset kustarinuk-

set ovat melkoiset. Jos ja kun nämä menot 
otetaan huomioon tehtäessä uusia 	kelirik- 
koteiden perusparantamisen kanriattavuussel-

vitystä, useiden paikallis- ja maanteiden uu-

simiset saattavat tulla kokonaistaloudellj-
sesti tarkastellen kannattavjksj. 

Tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina, mut-
ta tarvitaan jatkotutkimuksja, jotta välilli-. 

set kustaimukset,vielä puuttuvin osin,voi-
taisiin selvittää. 
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'1'i(- •Jtt Vs 1 i,th, ,tnish,tl 1 1 Los 

1(1:11 It 1 KOSIA .JOII'IIJVAT IIA ITAl  JA XUS'iANNLrKSIT IIUOKAKVNNALLF 

(Toivotaan, ett& kysymyksiin vastaisi ruokakunnan päämies. 

Kysymyksiin 1-JO vastaa jokainen loinakkeon saanut. Maa- ja/ 

taI metstitaloudesta pUUnsiallisen toimeentulonsa saavat vas-

taavat lisäksi kysymyksiin 11-17) 

vastaajannimi • ................................• ikä ....... 

ammatti 	............ . ........ . . . . asuinkunta , . • .......• • 

ltthempi osoite . ......................................... 

tleaot koskevat vuotta ............. 

01 • Kuu] uuko ruokakuntaanno 

02. Onko ruokakuntunno käytössit henkilöauto 

muu moottollajor)cuvo 

1 - jäsentä EJ 
" EJ 

6-8 « 0 
yli 8 	" 

kyllä 0 
ei 

kyllä EJ 
ei 

Minklilainen muu ajoneuvo . .................................. 

03. MI tkll kohdal itiiitu, ei 1 vai k4l 1 rJ kon suurimmat ha 1 tat? Mork II.- 

kUU numero 1 suurinta liul ttiui vas tnnvwuL ruu tuon, numero 2 

siuraavaksI suurimpaan Jne. Jos merki tsotte numeron kohtn.in 

"muut mandolliset haitat", solvittUkäil, mitä nitmiL ovat. 

Tytimatkuti vaikeutuuninen 

Tyklmtttknitn kuluvan ajan p1 teneminon 	 D 
Koliriicoui vapaa-ajantoiminiaa rajoittava vaikutus 	0 
Kristynelsyydon lisiihutyminen kellrikkokautlolla 	 EJ 
Ko] Lrtkon pulnoraj ei tuk.es (It juu Luvat vaikeudet 	 0 
L 1 nja-aii Loi I 1 ken (een epätiismii 111 syys 	 0 
Muut mandu] Ii se 1 ha 1 tut ( sel vii Litkitii ml tkii ) 	0 

.0 .............. ......................... 

•0 ............................... .. ........................ 



-2- 
Liitel /2 

0 ,4. 	Syntyyki cm. tkIJdlst.ä teI]le kustannuksia 	ky11i 

ci 

Arvioidut kustannukset kelirikkokaudelta 	alle 100 mk D 
100 - 500 mk 

500 - 1000 mk 

100() - 150(1 mk 

Cflemmi:i k ij iii 1 50(1 mk , 1 1 mo Ii, laitaa nuiu 

ja mis LIL Lek ijr 15 Iii ne muo(Jos tuva 1? ......................... 

05. Onko tybmalkanzie pituus kotoa Lyiihiin 	0 - 1 km 	D 
1-5km 

	

6-10km 	D 
11 	20 km 

21-30km 

31 -'&Okm 

enemman ku 111 	km, Ilmo 1 t takaa niUiri 

06. 	Onko k] 	u 1 kk o-osrrr,s 	tyiinia tkms tunne 	0 - 1 km 

1 	- 5 km 

6 - 10 km 

11 	- 20 kiri D 
21 	- 30 km 

31 	- 'iO kiri E 
enernmin 	ku in 	'iO 	km, 	ilma i 1.1 akaa 	jjj 	................ 

07. 	kiriuriko lyima kairixie ( kot.oa-tyd}idn) 

alle 20 miii 

21 - 'iO min 	fl 
'ii - 60 min 

61. - 8 min 	D 
81 -100 min 	E 

enemmän kuin 100 min, ilmoittakaa miiri .............. 
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08. Kuluuko työmatkaanne ( kotoa-tyoiin) kelirikon vuoksi lisai- 

kaa 	 ei yhtätin 

alle 10 min 0 
i1-2Omin 0 
21-3Omin 

31-'iomin 0 
enemnitin kuin i0 min, ilmoittakaa mttiirtt . ............. 

09, Tootteko lyomatkaune piUtasiassa jalan 0 
polknpyortil lii 

omalla )ienk.autol].a 0 
toisen mukana 	" 

linja-autolla 1-1 
muulla kiilkuneuvolla 

Jos muu kulkuneuvo, niin mikii .............................. 

10. Jos te.i]1U olisi mandollisuus, muultaisitteko sellaisen tien 

varteen, jolla kelirikkoa ci esiinny 

kyilti 

ci 

ei osaa sanoa 

Jos ruokakiinnaii iiHni f es saa pfflas itl Ii sen 1 n 1 ineentul onsa 

maa- ja! tai me tslital ondesla, pyyk tUin vastaamaan seuraa-

viirikin kysymyksiin. 

ii. Kuinka paljon telltti kelirikkokautona keskimiitirin viikossa 

kuljetetaan 

puutavaran 	............. m' 

maitotuoLteita.......kg E1 
viljatuottolta 	...,..... kg Ei 
peru naa 	. . . . . 	......... • kg 

touraskarJna.....,..... kg Ei 
puutarhatiinttolta 	...... kg EJ 
multa 	tuoltel itt Ei 

Jos kuljotatte multa tuotteita, selviittiktiui, tultU itUniti ovet 

ja miten paljon (esim. polttoaineita tai apulannoltteita): 

....... .. ........... ................................. ...... 0• 

. ...... ..... 

tai tavaroita .......... kg 
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Liitel /4 
12. Miki on kertakuljetetun tavararnr.n (=autokuorma) 

keskipaino kiloissa 	a) kolirikkokautena .................. 

b) normaalisti ........................ 

13. 0,it.o k' liii kkok1uld4 [Ja keski iniiiJi tien vii km (tai tien kii] jm tiis- 

Uit'pce,uit ( saitpuvu + liih tevil) 	 alle 1 iii 

	

1- 5tn 	[J 

	

G-lOtn 	[jJ 
11 - 20 tn 

enemmän kuin 20 tn, 1 uno! ttakau määrä ........... 

1i. SiIrsi (.tek 	tai järjestel 1 ttcko hei irikon takia kuljetuksia 

siten, että ne tupahtulvat ennen ja/tai jälkeen varsinaiseti 

kel irikon 

kylla 	 [IJ 
ei 	 EI 

'i'avaramilära, •Jota nämä muutokset koskivat oli 

	

alle 1 tn 	[11 

	

1- 5tn 	[II 

	

6-lOtn 	[iii 

	

11 - 20 tn 	[ 
enemmän kuin 20 tn, ilmoittakaa määrä ........... 

13. Syntyikii em. muutoksista teille kustannuksia? (varastointi, 

Iturkaus ja ]ustaus ym.) 

kyllä 	 EI 
ei 	 EI 

Kuinka paljon vuodessa kelirikkoicaudelta ................... 

16. Otatteko ammatissanrje huomioon kelirikon haittavalkutukset 

kyllä 	 EI 
ei 	Ei 

Miten • ...................................................... 

17. lirtitila Is i km heli tikkute Ideii peruskor,jttiis t(tiIi)ItIe(Icl]ytyk_ 

kyllä 	E1 
ei 	 EI 

ci osaa sanoa 

Perustelut ................................................... 
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Tie- ja vesirakennushallitus 

LIRIKOSTA JOHTUVAT KUSTANNUKSET KAUPALLE JA TEOLLISUUDELLE 

Yrityksonnimi .......... ...........kunta .................. 

Lhempi osoit' .....................................• • 

Tiedot koskevat vuotta ... ...... 

1. Yritykaonne vuosivaihto .................. mk 

2. Yrityksenne palveluksessa on 	1 
	

5 henkilöt 	EI 

	

6 -10 	0 

	

11 -20 	EI 

	

21 -40 	0 
41 -60 

Jos enemman kuin 60 • ilmoittal aa märU ............... 

3. MItU tuotteita pUilasiassa myytte tai valmistatte ........... 

••••••........ ..... 

. .................... 1 

4. Kuinka suuret ovat kuljetuskustannuksonne viikossa 

a) kuorma-autojen osalta ............. 	mk 
b)pakettiautojenosa]ta .• 	.......... mk 

Kuinka suuret ovat kuljotuskustannuksenne kolirikkokautena 

viikossa a) kuorma-autojen osalta . . . . .. .. ..... 	mk 
b)pakettiautojon " 

Montako omaa a) kuorma-autoa ............. 	kpl 

b)pakettiautoa 

on yrityksellU 

05. Onkö kelirikon aikana viikossa kuljettamanne 

(saapuva + lilhtovU) 	0 

25 

5. 
10 

20 

40 

Luvaramtut rä 

	

2,5 tn 	0 
5 	1 	EJ 

10 	1 	EI 
20 	

" 	EI 
40 	

" 	[21 
60 	

ii 	EI 
Jos enemmän kuin 60 tn, ilmoittakaa määrä •....•.....tn 

Kuljctusmtttirunno tavallisissa olosuhteissa viikossa tn:ssa 

(saapuva+lätitevä) 
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06. Kertakuljetetun (=autokuorman) tavaramaiiriin keskipaino keli-

rikon aikana tn:ssa 	 alle 1 	tn 

1-2 	tn 	L] 
2-3 	tn 	r-i 
3-6 	tn 	LJ 

Jos enemmän kuin 6 tri, 	1moittakaa määrä ............tn 

07. 	Oliko kertakulje tukseri keski paino hei 1 rikkokawiel ]a p1 eriempl 

kuin tavaltisesti 

kyllä 	 EI] 
ei 	

[] 
Paljonko jicnempi tonneissa .............tai %:ssa ......... 

08. Montako kuorma-autoa leski määrin teillä kävi viikossa 

a) ke1irlkkokautena 	.........kpl 

b) muulloin 	 kpl 

09. Kuikivatko tilaamanne tai teidän tolmittamanne tavarat keli-

kom vuoksi klertoteitä 	 kyllä 

ei 	 [] 
Montako kilometriä klertotie oli keskimäärin tavallista roll,-

tiä pitempi 	 .••... 	II 

10. Siirsitteko kelirikun vuoksi teille tulevia tai teiltä lähte-

viä kuljctuksla tapahtuviksi ennen tai jälkeen varsinaisen 

kel irikon 

kyllä 	[] 
ei 

Montako tonnia kuljetettavaa tavaraa muutos koski .......tn 

Syntyikii tehdyistä muutoksista ylimääräisiä 

varastokustannuksia 	...........mk 

kuljetuskustannuksia 	...........mk 

lastaus- ja purkauskust. 	...........mk 

muita kustannuksia 	 ...........mk 

Siirroista syntyneet kustannukset yhteensä 	...........mk 

11. Viivästyivätkö teille tolmitetut tai teidän toimittamanne 

tavarat kelirikon vuoksi 	 kyllä 

ei 

Montako vuorokautta keskimäärin 

Kuinka suuret olivat viivästymisestä aiheutuneet kokonaiskus-

- 	 mk 
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12. Teille saapuncen ja/tai teiltä lähteneen tavaran tärkeimmät lähtö-

lähtöpaikat ja matkareitit Vaasan läänin alueella (kuorma-auto-

matkat). Kuinka suuri out tavarasta kulki kutakin reittJ? Mer-

kitktiä takana olevaan karttaan siinä näkyvät relttien osat. 

. ........................ ........................... 

Montako kilometriä kelirikon aikana kllytttimlHtttnno matkarel-. 

teistä oli kellrtkosi.a johtuvan painurajoltuksen alaista 

tietä ? 	 km 

13. Minkä nimisten ja missä sijaitsevien yrltysten,keskusliikkej... 

den,varastojcn tai tuotantolajtoksjcn tuotteita käy-

tätte tai myytte? ........................................... 

iii. Otitteko tavaratotmktukajcn Jakelussa huomioon kelirikon pal-

norajoltukset? 	 kyllä 	LJ 
ei 

Syntylkö tastä kustannuksia 	 kyllä 	LJ 
ei 

Kuinka paljon kelirikkokautena 	 mk 

15, Jouduitteko kelirikon vuoksi lomauttamaan työntekijöitä ja/tai 

lyhentämään työviikkoa 	 kyllä 	[1 
ci 	[J 

Lomauttamisesta ja/tai työviikon lyhentämisestä Johtuvat koko-

naiskustannukset kelirikkokaudelta 	.....................mk 

16. Otat teko toiminnassanne tukateen huomioon filandollisot kelj.. 

rikosta johtuvat vaikeudet? 	 kyllä 

ei 

Miten? ....................................................... 



— 
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17. Syntyiko kelirikoRta teille sellaisia haittoja tai kustannuk-

sia, jotta tiissii kyselyssd ei olo matnJttu? 	kyllä 	0 
ei 	0 

Misttt johtuvia ja kuinka paljon? ............... ............ 

•••I•....•. .......•••.!.... .............. 1 ....... 

...•.......e... ................ ...................... 

.., .......... ....................................... 

tS. Arvioikaa teille kelirjkosta aiheutuneet kokonaiskustannukset 

.. .......mk  

19. Parantaisiko kelirikkoteiden peruskorjaus toimintaodellytyk 

81nne? 	 kyllä 

ei 	0 
Perustelut • 	.......... ..• ............. 

.. SIIS. ........................................ 
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I 1 ie- ja vc.' i ah('jlnhssut1 Ii tus 

I:ET1 n KON Ali Il'tTTA1\1' i'US1'ANNUJd 1 ;l:NNA LJ i 

Kunnan ui i . . 	. . 	.. 

Tiedot Jzokevat vuotta 	• . . .-. , 

	

01, 	Onko kuntaniie ta 1 ousarvi ossa varattu cri.11 i ;miärä]a)ioj a 

kelirikon aiheuttamiin menoihin 	 kyllä 0 
ei. 	D 

2. Kliy(ctiiänkö varat a) kunnan hoidossa ole- 

vien teiden kelirikkokus- 

taiinuksiin 	 kyllä [] 
D 

Kuinka paljon vuotta kohden ........... 

b) valtion teiden kelirikko- 

kustannuksiin 	 kyllä [11 
D 

Kuinka paljon vuotta kohden ........... 

3. Mi tkä painorajoituksen alaiset keliri.kkotiet tai niiden 

osat ovat 	 a) kunnan hoidossa . ...................... 

	

- 	••.• ................................II... yht ...........km 

b) valtion hoidossa . ..................... 

.........................................yit. 	..........km 

e) yksityisten hoidossa .................. 

yht. .......... km 

• Ai heuttaako kel irikko kunnalle eri tyi stoi menpite itä 

kyllä 

9 
Mitä? •. ............•......• ................................... 

• ............................................................. 

• ............................................................. 



05. 	Onko ke) i ri kol Ja kimassunne 
	 Tiite 1/12 

a •  po;i t i lVi s in vai Lii tukni a ( ty;] :i istiU tyittimfli) kyli U 	[IH 
ei 

Niten ja kuinka monta työntckijUä 	........... . .. . . . . . 

Syntyneet kustannukset 	 . ...... mk 

b. negatiivisia vaikutuksia (aiheuttaa työttömyyttLi) 

• 	 kylla 0 
• 	 eiO 

?'liten ja kuinka monta työntekijää 

.. ........................................... 

Syntyneet kustannukset 	 ....... mk 

6. Onko kelJ.rikko vaikeuttanut kuntanne teollistumista? 

kyllä 	[1] 
ei 	EI 

Miten? 	........................ • ........................ 

. .............................................................. 

7. Katsottek- o kelirikkotejclen peruskorjauksien oleellisesti paran-. 
• 	tavan kuntanne edellytyksiä kilpailla uudesta teollisuudesta 

asukkaista ym 	 kyllä 	0 
ci 

Perustelut? •• ........................... 1• .................. 

• ............................................................. 

• ............................................................ . 

8. Luetelkaa kunnassaune esiintyviä keliriJon haittatekijöitä 

suurinimas ta p1 ciii.ntpään 

1 . 	..-. ....................................................... 

.......................................................... 

3 	..... 	................. ................................... 

.......................................................... 

5............................................................ 

6. ................................ .................... ....... 

7. .......................................................... 

8. . ......................................................... 
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9. Aiv loi kaa cd. kysymyksessi esiintyvien hal ttojcii kustaniiuhse t 

kohd i t t8 ifl 

1 	... ...... . 3U1C 

2. .......... mk 

3. ..........mk 

nik 

5 	.......... mk 

6. mk 

7. ...... mk 

8. ....... . 	mk 

Kelirikon aiheuttamat kokonaiskustannukset 

kuntanne osalta vuodessa (kohdat 1-8 yht.) 	... .......mk 
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Tie- ja vcslraken,:,jsl:ailjtus 

Kelirikosta johtuvat haitat ja kustannukset autoliikenteello 

Yrityksen tai 	
kunta vastaajan nImim ............. •1 .....• • ......... . . 	• 

1 ähompi osoi te .................... . ............................. 

Tiedot koskevat vuotta ................ 

01. Yrityksenne liikevaihto ...............mk 

02. - Toimittoko Itsenäisenä autollijana 	Ei (taksi, kuorma-auto, tms.) 

- Edustatteko kuljetusliikottä 

- Edustatteko linja-autoliikonnettä harjoittamaa yritystä 

- Jotakin edellä luettelematonta 	 [=1 
( mitä 	................................................) 

03. Onko 

a. henkilautoja: dieelkäyt.,,...kp1 ja bene,käyt, .... kpl; yht...., kpl 
b. pakcttiautoja: 	.kpl 	.... kpl; yht...., kpl 

c, linja-autoja: 	•.....kpl 	" 	.,.. kpl; yht...., kpl 

d. kuorma-autoja: 	kpl 	" 	.... kpl; yht...., kpl 

04. .Arvioikaa polttoaineen kulutuksen lisäys kelirlkkokaudella 

yhden 

a. henkil$auton osalta:dieselmoottori; 	.....1/iOO km (....,mk/l) 

bensiinimoottori; .... 	 " (.....mk/l) 

b. pakettiauton osalta:diesolmoottori; 	.....i/ioo km (.....snk/l) 
bensiinimoottori; .... 	 " (.....mk/l) 

c, linja-auton osalta; dieselmoottori; 	.....i/ioo km (...,.mk/l) 
bensiinimoottori.; ..... 	" (.....mk/1) 

d. kuorma-auton osalta; dioselmoottori; ....i/ioo km (....mk/1) 
bonsiinhinoottorj' 	" 	(.....mk/1) 
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05. Montako kilometrin kesklmWÄrin kulkee yksi 

a. honklloautoistunnc normaalina aikana ...... km/kk 

kolirikkokautona 	...... km/kk 

(15.'i-15.5 	tai 	15.5-15.6 vUlise- 
nti aikana) 

b. pakettIautoistanno norm. 	aikana 	. ......... km/kk 

kellrlkkokautena . ... . . .km/kk 

c. linja-autoistanne norm. 	aikana 	• .......km/kk 

kel irikkokautona ..... . . km/kk 

d. kuorma-autoistanno norm.aikana 	..... .km/kk 

kelirikkokautena ...... .kiu/kk 

06. KelirikoRta suoranaiseSti aiheutuneet korjauskustannukset 

a.henkiloautot:mltiLvikoja?.. ............................. 

..............••e••••................. ..... 

paljonko korjauksot maksoivat? .......... mk 

b.pakcttiautot:mit.ävikoja?...... ....................... 

• ... ei.. ........... .............. . . 	............ • ......• . ei 

paljonko korjaukset maksoivat? • .........mk 

c. linja-autot: mitä vikoja? . ............................... 

paljonko korjaukset maksoivat? ......... mk 

d.kuorma-autot:mitävikoja? ............................... 

paljonko korjaukset maksoivat? ......... . mk 

07. Mandolliset onnottomuudet, jotka katsolttc kelirikon osittain 

tai kokonaan aihouttaneen (Mikä ajoneuvo, onnettomuuden mah-

dollinen aiheuttaja, siitä aiheutuneet kustannukset eriteltyi- 

nä) •i ............. .................••..... ................ 

•S •5I S • • •IiS..I...•• SISSI...... •IIiØ5IeI IIS•••$• • 1•• .55*55 

• ••••• • • 1 •I•ii••I••5 1•••••• SI..*e... ele.. lel II S55iie • • . •S5• 

•1•i ................. ei ........ . ............ 

II 	............. IlIliisi ................................. 

• • 5 • • 5 • i 5 i 5 • 1 • 5 • • i 1 • 5 • • 1 • 5 5 1 1 i 1 1 1 5 1 5 1 1 • 1 • • • • i 5 • 1 5 1 • • • 1 • • • • • 

55S5S 5SIS•SS•II • 5 •iSSSSel • • • Sillileel 1• SIIt lii ...... 15 •5 eit 
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08. Vaikuttaako kelirikkokausi vuositulosta piencntUvLtetj? 

(esim. kuljotukset vUhonovilt painorajoitukson vuoksi, 

pienemmät kuormat, työttömyyttä tma.) 

kyllä 	
i=i 

ei 
Kuinka paljon vuodessa? 	 ......... mk 

Montako kelirikosta johtuvaa seisontapäivää keskimäärin 

autoa kohti 	 ......... vrk 
Kustannukset seisontapäivaltä 	 ......... mk 

9. Muut mandolliNot kustanntlBtokjjilt ja kustarinuk8ot, jotka Ode 

olevissa kysymyksissä eivät olo esiintyneet? ....... ....... 

•...I...................... .............. 

0•I ••l•••.... II •••••I.l.•.•..•..•• 1•l• ••I•lI.... 1•••••• •. • 

•..•.. 0••••I ••••S..e. ••••. 1 	 1.••e•• ... .1.0....... 

10. Mitkä kohdallanne ovat kelirikon suurimmat haitat? 

. . . . . . 0 • 1 • • 0 • 0 1 • 0 • 1 1 • • 1 • 1 ..........• . . . . 0 • • • . • • • 0 0 0 • • 0'• • 1 • 0 

• •••l • • • • 1.0.1...... •• ••C •• •lI*••••• •Ie0l.I. • •II0•lØI. •0 

. ....................00.. 

11. Onko kelirikosta mitään taloudellista hyötyä? 

(esim. pienempien kuormien vuoksi useampia ajokertoja, 

jos ajokertakorvaus tms.) 

kyllä 

ei 
Mitä? 

• 1•0•s•I •• •• 1 •*•lSs 0.S• •*Øll •••. •0eI•e... • • l*lll 
Kuinka paljon kelirikkokautena? 	 •......... mk 

12. Arvioikaa teille muodostuvat kokonaiskustannukset 
kelirikogta 	 •. .......mk 
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kelirikon vaikutuksia ajokustannuksiin ja tien perusparanta-

misesta ja kunnossapidosta johtuvia menoja. Sen sijaan ei ole 

kiinnitetty paljoakaan huomiota tienkäyttäjille kelirikosta 

syntyviin välillisjin kustannuksiin. Kustannuksia synnyttävistä 

tekijöistä merkittävin on painorajoitus, jonka seurauksena jou-

dutaan käyttämään kiertoteitä tai toimittamaan tavarat ennen 

kelirikon alkua. Tällöin saattaa esim, syntyä ylimääräisiä va-

rastointikustannuksja, Myös matkaan käytetty aika pitenee keli-

rikon vuoksi. Yksityisten henkilöiden kohdalla ei voi unohtaa 

viihtyvyystekijääkään, kun tarkastellaan kelirilcon aiheuttamia 

haittoja. Näitä haittoja ja kustannu'sia aiheutuu elinkeino-

elämälle, kunnille ja yksityisille henkilöille. 

Kelirikon haittatekijöiden selvittämiseksi ja kustannusten 

kartoittamjseksj on tie- ja vesirakennushalljtuksessa käynnis-

tetty tutkimus. Alustavien selvittelyjen perusteella, joissa 

kiinnitettiin huomio kelirikon painorajoitusten alaisten teiden 

yhteispituuteen(vaasan tie- ja vesirakennuspiirissä v. 1971 

n. 1'*OO km) ja keskiinääräiseen vuorokausiliikeririemäarään, va-

littiin tutkimusalueeksj Vaasan tie- ja vesirakennuspiiri. 

Tutkimus suoritetaan tämän kevään kuluessa. 

Tutkimusaineisto kerätään postikyselyllä otoksesta, johon kuuluu 

yht. n. 1000 kuntien, elinkeinoelämän ja yksityisten ruokakuntieni 

edustajaa. Otos poimittiin sellaisten ruokakuntien ja yritysten 

joukosta, jotka asuvat tai toimivat kelirikkotien varrella tai 

sen välittömäilä vaikutusalueella. 
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Esitutkimus ja kysclylomak1e i.den testaus on jo suoritettu. 

Kohteeksi oli valittu Lehtimien kunta. Loinakkeiclen palautta-

minen ei ollut aivan niin runsasta, kuin etu1iten oli odotet-

tu. Esitutkimus jo osoitti, etti kelirikon haitta- ja kustannus-

tekijät tunnetaan ja tälli tutkimuksella toivotaankin saatavan 

entistä parempi perusta kelirikkoteiden parantamistoinienpiteiden 

taloudelliselle tarkastelulle. 
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Tutkimuksessa käyte -ttyjen tunnuslukujen ja testien 
laskentakaavat 

Keskiarvo on laskettu luokitellusta aineistosta 
kaavaila (1 

1 

x = i=1 	
n 	.jossa 

on keskiarvo 

on i:nnen luokan £rekvenssien lukumäärä 
on i:nnen luokan luokkakeskus 

n on havaintojen lukumäärä 

Keskihajonta on laskettu kaavalla (2): 

-'1 

8 = 	 (x - 	jossa 

s on keskihajonta 
on havaintojen keskiarvo 

x1  on i:nnen havainnon arvo 
n on havaintojen lukumäärä 

Regreseiosuoran yhtälön yleinen muoto on: 

y=ax+b 	,jossa 

y on selitttävä muuttuja 
x on selit -tävä muuttuja 
a ja b ovat regressiokertoimia 

1 Pyry-Matti Vasama, Yrjö Vartia: Johdatus tilasto- 
tieteeseen osa 1 Hki 1970 s. 96 ja 107. 
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Regressiokertoimet laskettiin kaavoilla (3): 

n 	n 

a= 	i 	XY 	---jj--  1 XY 

- 	 ( 

1 

b= 	(y-b1  x1 ) , Jossa 

Xj  ja y ovat yksityinen havaintopari 
n on havaintojen lukumäärä. 

Korrelaatiokerroiri laskettiin kaavalla (4): 

n 	n 

1 ii  - ____Yj_______________ ,jossa 
11 	 [n 	n 	• 

ii'  2 
- ( 	

Xj)2 V 	-E i)2 1 	 n 

r on korrelaatiokertoimen merkki 
x1  ja 	ovat yksityinen havaintopari 
n on havaintoparien lukumäärä. 

Korrelaatiokertoimen merkitsevyyttä on selvitetty 
t-testin avulla. Sen nollahypo -teesi on r=0, ja hypo-
teesi hylätään, jos korrelaatiokerroin poikkeaa nol-
lasta. 

1 Sony BE 2700, Japan 1972 s. 384 ja 385. 
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t-arvo on laskettu kaavasta (5); 
1 

r 	 n_2 
V-r2  

Jos t-arvo on suurempi kuin väliä 0.05 - 0.01 vas-
taava varrauustason arvo, eroaa perusjoukon korre 
laatiokerrojn noliasta melkein merkitsevästi (x) 
Jos t on suurempi kuin välin 0.01 - 0.001 on ero 
merkitsevä (xx) ja jos t on suurempi kuin tasoa 
0.001 vastaava arvo, on ero erittäin merkitsevä 
(xxx). 

'3?yry-Matti Vasama, Yrjö Var1ia: Johdatus tilasto 
tieteesecn osa II Hki 1972 i. 636, 
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Kustannusten riippuvuus työmatkan pituudesta, sen kelirikko-osuudes -ta, 
tyimatkaan käytetystä ajasta ja kelirikosta johtuvasta lisäajasta 
ammattiryhmittäin tarkastellen. 

Maanvil jeli jät 

Kustannukset 

Kustannukset ty5matkan kelirikko-

osuuden funktiona: 

-, 

= 0.04 

	

t=0.435 	n=104 

y = 0.420 x + 21 .92 
r = 0.146 

	

t=1.490 	n=104 

Kustannukset tyimatka-ajan funktiona: y = 0.236 x + 17.88 

r = 0.225 

t=2.33 	n=104 

Kustannukset kelirikosta johtuvana 
lisäajan funktiona: 	y = 1.333 x + 10.41 

r = 0.486 

t=4.750 	n=75 

Palvelu- ja teollisuustyöntekijä -t sekä viran ja toirnen haltijat 

Kustannukset tyirnatkan funktiona: 

Kustannukset työrnatkan kelirikko-

osuuden funktiona; 

y = -0.089 x + 23.17 
r = 0.054 

	

t=0.510 	n=92 

y = 0.069 x + 27.05 
r = 0.027 

	

= 0.256 	n = 92 

Kustannukset työmatka-ajan ±"unktiona: y = -0.051 x + 29.31 

r = 0,053 

t=0.500 	n=92 
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Kustannukset kelirikosta johtuvana 
1isajan funktiona: 	y = 0.596 x + 15.64 

r = 0.307 
t=2.640 	n=69 

Muut ammatt iryhmät 

Kustannukset työmatka-ajan funktiona: y = 0.357 x + 32.13 
r = 0.121 

t = 0.884 	n = 55 

Kustannukset tyhmatkan kelirikko- 
osuuden funktiona: 	y = 0.717 x + 30.28 

r = 0.207 

t=1.540 	n=55 

Kustannukset työrnatka-ajan funktiona: y = 0.253 x + 29.56 
r = 0.154 
t = 1.135 	n = 55 

Kustannukset kelirikosta johtunu lisä- 
funktiona: 	 y = 1.947 x + 6.63 

r = O.418 

t=2.980 	n=44 
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Maataloudessa kelirikon vuoksi siirrettyjen tavaramäärien ja 

siirroista syntyneiden kustannusten välisiä riippuiruuksia rajoit-

tarnattomilla ia painorajoitetuilla teillä 

siirrettyjen tavacamäLrien funktion:: 

Painorajoitus 3 tn tutkimusteillä 

y = 9.390x + 120.02 

r = 0.210 

	

t=0.607 	n=10 

Painorajoitus 6 tn tutkimusteillä 

y = 0.855x + 154,32 

r = O.047 

	

t=0.182 	n=17 

Tutkimusvuonna rajoittamattomat tiet 

y = 39.760x - 0.916 

r = 0.757 

	

t=4.487 	n=17 

Tutkimusaineisto yhdistettynä 

y = lG.401x + 96.15 

r = 0.428 

	

t=3.069 	n=44 



Mite 7/1 

Kaupan ja teollisuuden tarkastelussa käytettyjä luokitus- 

jakoa 

Vuosivaihtoluokat ja vastaavat koodit 

Kysymys 01 

1 0 - 50.000 mk/vuosi 

2 50.001 	- 100.000 

3 = 100.001 	- 280.000 

4 = 250.001 	- 500.000 

5 = 500.001 - 1 .000.000 

6 1.000.001 - 2.500.00u 

7 = 2.500.001 - 5.000.000 

8 = 5.000.001 	- 10.000.000 

9 = 10.000.001 - 50.000.000 

10 yli 50.000,001 

Työntekimä'räluokataaavat koodit 

Kysymys 02 

1 	1-5 	tybnteki0 

2= 6-10 

3 = 11-20 

4 = 21-40 

5 



Liite 7/2 

Teollisuuden ja kaupan toimialajako 

Kysymys 03 

1. Kaivannaisteollisuus 

2. Elintarviketeollisuus: Makkaratehtaat 

Me i j eri t 

Jauho- ja suurimomylly -t 

Pehmeäleipätehtaat ja leipornot 

3. Tekstiiliteollisuus: Puuvillatehtaat 

1fillatehtaat 

T r iko o tehtaat 

Kenkä-, vaatetus- ja o.mpeluteofli 

4. Puuteollisuus: Sahat ja höy 

Vaneritehta. 

Huonekalu- ja rakennuspuuse 

 Paperiteollisuus: Puuhio.moL 

Sulfiittieouaten -taa; 

Paperitehtaa -t 

5. Savi-, lasi- ja kivenjalostuste Licw3: til1Litehaat. 

las it ehtaat 

se.rnentti -teha -t: 
6. Metallien perusteollisuus: Rauta- ja teräsvalssilajtokt 

kupari 	vn it'i 

Metalli -tuote -teoliimi' 

Koneteollisuu 

Sähköteknjnen teoli 

Kulkuneuvoteollisui: 

Muu tehdasteollisuus 



Liite 7/3 

7. Tupakkateollisuus 

Graafinen teollisuus 

Nahka- ja nahkateosteollisuus 

Kumiteollisuus 

Kemian teollisuus 

Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus 

8. Tukkukauppa : Keskustukkukaupat 

Yle i s tukkukaupa 

( 

Ryhmittelyn perustana on käytetty Suomen tilastollisen 

vuosikirjan jakoa. 

(Suomen tilastollinen vuosikirja 1971 s. 106-107 ja 184 

Hki 1972) 



Liite 8 

Yrityksen kuljetuskustannukset 

a) kuorna-autojen osal€a(n!:/viikko) koko aineistossa 

Kistannukoet normaali- 1  ja kelirikko-olosuhteissa - 	
s 	kpl 1 	 s 	kp1 

1. 	4280 	7700 	73 	1 	4128 	7429 	73 
5983 	84 	3211 	5983 	84 

Vain_nii9enyrten osalta, joifla oli omia kuorma-autoja 

____ Kustannukset normaali - 	ja kelirikko-olosuhteissa 
s kpl 	1 s kpl 

1. 3719 6165 50 	3377 4651 50 
2.  4114 7368 47 	j 	4114 7368 - 47 

b._pakstiautoen osalta (mk/viikko) koko aineistossa 

____ Kuistannukset normaii- 	1 	ja kelirikko-olosuhteissa 
s kpl 	1 s kpl 1.  314 472 33 	I 	475 682 35 2. 338 441 54 	398 441 54 

Vain niiden yritysten osalta, joilla oli omia pakettiautoja 

____ Kustannuksetnormaali- 	1 	ja kelirikko-olosuhteissa r 	s pl 	1 s 	1 kpl 1.  360 501 30 	1 	479 690 30 2.  379 41 1 - 49 	379 411 49 

1 Keskim. kustannukset, hajonnat ja yritysten lukumiLr sellaisten 

yritysten osalta, joilla oli eroj a kuljetuskustannuksissa normaali- 
ja kelirikkokautena 

2Keskim. kustannukset, hajonnat ja yritysten lukumäärä sellaisten 

yritysten osalta, joi..11a ei ollut ero ja kuljetuskustannuksia 
normaali- ja keiiikkokautena 
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