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ALKtJSANAT 

Kunnossapidon laatutasotutkimuksen osaprojektissa 2 tarkastellaan 

tienkäyttäjien ajokustarinuksia. Tässä esiselvityksessä on lyhyesti 

esitetty ajoneuvo-, aika- ja onnettomuuskustannusten riippuvuutta 

tien päällysteen kunnosta ja keliolosuhteista. 

Kun kunnossapitotOimenPiteellä vaikutetaan päällysteen kuntoon ja 

keliolosuhteisiin, voidaan esiselvityksen tietojen avulla arvioida 

näiden toimenpiteiden liikennetaloudelliSta kannattavuutta. 

Esitetyt ajokustannusten riippuvuudet päällyste- ja keliolosuhteista 

perustuvat tutkimustoimistoSSa tehtyihin ajoanalysaattoritutkirnUkSiin, 

ruotsalaisiin tietoihin sekä vielä toistaiseksi osaksi arvioihin. 

Tietoja tullaan tarkentamaan jatkotutkimuksin. 

Esiselvityksen tekoon ovat tutkimustoimistoSSa osallistuneet tutkijat 

N. Halla ja V. Kokkarinen, ins. A. Tevajärvi sekä dipl.ins. M. Ruuti. 



1. YLEISTÄ 

Henkilö- ja kuorma-autojen ajokustannukset hyvissä kesäolosuhteissa 

saadaan vuosittain ilmestyvästä julkaisusta Ajokustannukset 19XX (TVH/ 

tutkimustoimisto). Julkaisussa on ilmoitettu erikseen ajoneuvo-, aika- 

ja onnettomuuskustannukset. Kilometrikustannukset on taulukoitu tien 

päällysteen ja tienopeuden suhteen. Ajoneuvokustannuksia määritettäessä 

on otettu huomioon se, että siirryttäessä asfalttiteiltä öljysora- ja 

edelleen sorateille, teiden geometria vastaavasti keskimäärin huononee. 

Ts. mäkisyys ja kaarteisuus lisääntyvät. Etenkin mäkisyyden kasvu lisa 

ajoneuvokustannuksia. 

2. AJONEUVOKUSTANNUKSET ERI OLOSUHTEISSA 

Ajokustannukset-julkaisussa ovat ajoneuvokustannukset taulukoituna hyvä-

pintaisella tiellä kesäolosuhteissa. Tien pinnan huonontuessa ja talvi-

aikaan (talvikausi: marraskuu - huhtikuu) ovat kustannukset suuremmat. 

Taulukossa 1 on esitetty kertoimet, joilla peruskustannuksesta saadaan 

ajoneuvokustannukset eri olosuhteissa. Kertoimet perustuvat ensisijaisesti 

polttoaineenkulutuksen muutoksiin (mikä taas on seurausta olosuhdeteki-

iän vaikutuksesta ajoneuvon nopeuteen, ks. taulukko 2). 

Ajonopeuden laskiessa polttoaineenkulutus myös yleensä aluksi laskee, 

mikäli ei vielä tarvitse vaihtaa alemmalle vaihteelle ja ajonopeus säilyy 

tasaisena (poikkeus: pehmeä, kulkuvastusta lisääv tienpinta; hiekka, lumi 

tai sohjo). Nopeuden vaihdellessa tien pinnan kunnon takia ja/tai vaihdetta-

essa alemmalle vaihteelle kulutus yleensä lisääntyy. 

Polttoaine (ja voitelu) on kuitenkin vain osa ajoneuvokustannuksia. Muita 

kustannuseriä ovat korjaus ja huolto, renkaat, pääoman poisto ja korko 

sekä säilytys. Nyt tässä on oletettu, että huonoissa olosuhteissa (huonokun-

toinen tien pinta, huono keli, kelirikko) rengas- sekä korjaus- ja huolto- 

kustannukset muuttuvat kuten polttoainekustannukset. Ts. huonoissa olosuh-

teissa auto vaatisi enemmän huoltoa ja korjausta ja renkaat kuluvat nope-

ammin. Tämä oletus ei ole kiistaton ja vaatii jatkotutkimuksia. Pääomakus-

tannusten ei oleteta muuttuvan inerkittävsti - 
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TVH/Tt Taulukko 	1: 

TIENKAYTTÄJIEN KUSTANNUKSET: OLOSUHDETEKIJUIDEN VAIKUTUS AJOKUSTANNUKSIIN 

ajoneuvo 
kustannukset 

(muuttuvat ajoneuvokustannukset) 

Päällyste- Pinnan kesäkunto Talvikerroin 3) Pinnan talvikunto Muu kunto 

tyyppi 

Ab - 
hyväU i,00ii,002) 	

1,08/1,10 
- ohut lumikerros 1,15/1,10 - 	kelirikko: ks. 	ts 

- huono 1,05/1,05 
(< 5 cm) 

- paksu lumikerros 1,20/1,20 
(5 - 	10 cm) 

- 	tiellä polanteita 1,10/1,10 
- 	tiellä sohjoa 	(5 cm) 1,15/1,15 
- tie jäinen 1,10/1,10 

- 
hyväU 1,03/1,03 

1,11/1,15 
- ohut lumikerros 1,15/1,15 - 	kelirikko 

- huono 1,10/1,10 
(< 5 cm) 

- paksu lumikerros 1,25/1,25 
- 	lievä 1,15/1,25 

(5 	- 	10 cm) - vaikea 1,25/- 
- tiellä 	polanteita 1,15/1,15 
- 	tiellä 	sohjoa 	(5 cm) 1,20/1,20 
- 	tie jäinen 1,15/1,15 

Sr - hyvä fl  1,07/1,09 1,15/1,20 - ohut lumikerros 1,20/1,20 - 	kelirikko 

- huono 1,30/1,30 1,20/1,20 
(< 5 cm) 

- paksu lumikerros 1,25/1,25 
- 	lievä 1,20/1,25 

(5 	- 	10 	cm) - vaikea 1,40/- 
- 	tiellä polanteita 1,20/1,20 
- tie jäinen 1,20/1,20 

1) Ajokustannusjulkaisun arvot 
2) Henkildauto/kuorma-auto 
3) Talvikustannuslisä (paljas kuiva tienpinta) 



Taulukko 2 

OLOSUHTEIDEN VAIKUTUS HENKILt- JA KUORMA-AUTON NOPEUTEEN (50 %:n nopeus) 

Olosuhde 	 Henkilöauto 	Kuorma-auto 
km/h 	km/h 

Kesällä 

Ab 	- hyvä pinta 85 75 

- huono pinta 80 70 

- 	lievä 	kelirikko x60 x55 

- vaikea kelirikko x30 - 

ts 	- hyvä pinta 80 70 

- huono pinta 75 65 

- 	lievä 	kelirikko x60 x55 

- 	vaikea 	kelirikko x30 - 

Sr 	- hyvä pinta 65 60 

- huono pinta x60 x55 

- 	lievä kelirikko x50 x45 

- vaikea 	kelirikko x20 - 

Talvella: 

Ab 	- 	kuiva, 	paljas 	pinta 85 75 

- ohut lumikerros 75 75 

- paksu lumikerros x70 70 

- polanteita 80 75 

- sohjoa 70 70 

- 	tie jäinen 75 70 

is 	- 	kuiva, 	paljas 	pinta 80 70 

- ohut lumikerros 70 70 

- paksu lumikerros x65 65 

- polanteita 75 70 

- sohjoa 65 65 

- 	tie jäinen 70 65 

Sr 	- 	kuiva, 	paljas pinta 65 60 

- ohut lumikerros x55 x60 

- paksu lumikerros x50 x55 

- polanteita x55 x55 

- sohjoa x55 x55 

- tie jäinen x55 x50 

x = vaihto alempaan vaihteeseen 

TVH/Tt 
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Pinnan kesäkunto 

I 	
Tienpinnan kesäkunnolle on annettu kertoimet hyvälle, uudenveroiselle 

pinnalle (soratie: tasainen, kova savisorapinta) ja huonolle, kunnosta-

mista tarvitsevalle pinnalle. 

1 
I

Talvikerroin 

Talviaikaan ovat ajoneuvokustannukset paljaalla (soratie voi olla kovan 

I 	lumen peittämä) kuivalla tielläkin suuremmat kuin kesällä. Syynä ovat 

alhainen lämpcitila ja talvirenkaat. Vaikutus on pienempi ajettaessa yhtä-

jaksoisesti pitempiä matkoja ( raskaat ajoneuvot). 

Kesällä huonokuntoinen tienpinta voi olla talvella maan jäätymisen takia 

1 	ajettavuudeltaan parempi; tämä koskee lähinnä sorateitä ja vaikuttaa pie- 

nentävästi raskaiden ajoneuvojen kustannuksiin. 

1 	__________ 
Pinnan talvikunto 

Paksu lumikerros lisää autojen polttoaineenkulutusta. Lumi tamppautuu kui-

tenkin nopeasti polanteiseksi tieksi, jonka kulkuvastus taas on pienempi. 

Jäistä ja polanteista tietä on tässä pidetty samanarvoisena ajoneuvokus-

tannuksiltaan. Sohjon vaikutus on sama kuin vastaavan paksuisen lumiker-

roksen. 

Muu kunto 

Kelirikko lisäa selvästi ajoneuvokustannuksia. Vaikea kelirikko merkitsee 

yleensä myös painorajoituksia, jolloin raskaan liikenteen kustannuslisä 

riippuu kiertotien pituudesta. 

3. ONNETTOMUUSKUSTANNIJSKERTOIMET (Taulukko 3) 

Tienpinnan kesäkunto 

Päällystetyypin vaikutusta on selvitetty tarkastelemalla viiden viimeisen 

vuoden ajalta onnettomuuslajeittaista onnettomuusastetta päällystetyypeit-
täin. Onnettoniuuslajeittaisten yksikkkustannusten perusteella on sitten 
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1 
voitu laskea päällystetyypin suhteelliset onnettomuuskertoimet. 

Henkilö- ja kuorma-autojen kustannuksia laskettaessa on otettu huomioon 

1 	autojen osallisuus onnettomuuksissa sekä autojen liikennesuorite erilai- 

silla päällysteillä. 

1 
Talvi kerroin 

Talvikerroin on arvioitu tutkimuksen "Vallitsevan sään ja liikenneon-

nettomuusriskin välinen riippuvuus" (TVH/liikennetoituisto 1980) perusteella. 

Paljaan ja kuivan talvikelin kesää pienenipiin (ab- ja ös-teillä) onnetto-

muuskustannuksiin vaikuttavia syitä ovat mm. varovaisempi ajotapa talvella, 

alhaisemmat ajonopeudet, pienempi liikennemäärä ja vähäisempi hirvieläin-

onnettomuuksien määrä. 

Sorateiden talvikertoimena on käytetty keskimääräistä talvikerrointa, 

koska sorateiden pinta on talviaikaan yleensä lumen peittämä. 

Tien Dinnan talvikunto 

Tien pinnan talvikunto vaikuttaa raskaisiin ajoneuvoihin selvästi enemmän 

kuin kevyisiin. Kertoimet on arvioitu em. tutkimuksen perusteella. Eri 

päällystetyypeillä on käytetty samoja kertoimia, koska päällystetyypeit-

täistä tietoa ei ole ollut käytettävissä. 

Tien muu kunto 

Kelirikon vaikutuksista onnettomuuksien määrään ei ole tietoa. Tässä on 

oletettu, että ainakaan vakavat onnettomuudet eivät lisäänny kelirikko-

aikana, joten kertoimet ovat samat kuin tien pinnan ollessa kesäkunnossa. 

4. AIKAKUSTANNUKSET 

Taulukosta 2 saadaan eri olosuhteiden vaikutus autojen keskirnääräisiin 

ajonopeuksiin. Haluttaessa voidaan laskea kunnossapitotoimenpiteen aikaan-

saama aikasäästö. 
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TVH/Tt 	 Taulukko 3: 

TIENKYTTJIEN KUSTANNUKSET: OLOSUHDETEKIJtUDEN VAIKUTUS AJOKUSTANNUKSIIN 

Onnettomuus 	kustannukset 

P1lyste- 	Pinnan kesäkunto 	Talvikerroin 	Pinnan talvikunto 	Muu kunto 
tyyppi 

Ab 	- hyvä 1 	0,65/0,50 	- ohut lumikerros 	- kelirikko: ks. is 

- huono 	1,00/1 ,00 	0,65/0,50 	
- paksu lumikerros 	

1,50/2,00 

(5 - 10 cm) 
- tiellä polanteita 	1 3,00/6,00 
- tiellä sohjoa (5 cm)j 
- tie jainen 	10,00/20,00 

- hyväU 	1,10/1,15 	0,70/0,60 	- ohut lurnikerros 	1 	 - kelirikko 
(< 5 cm) 	

1,50/2,00 	- lievä 	1,10/1,15 - huono 	1,10/1,15 	0,70/0,60 	- paksu lumikerros 
(5 - 10 cm) 	J 	- vaikea 	1,10/1,15 

- tiellä polanteita 	1 3,00/6,00 
- tiellä sohjoa (5 cm)j 
- tie jäinen 	10,00/20,00 

Sr 	- hyvä 1 	1,10/1,15 	1,30/2,00 	- ohut lumikerros 	- kelirikko 
(< 5 cm) 	

1,50/2,00 	- lievä 	1,10/1,15 - huono 	1,10/1,15 	1,30/2,00 	
- paksu lumikerros 	1 

(5 - 10 cm) 	j 	- vaikea 	1,10/1,15 
- tiellä polanteita 	3,00/6,00 
- tie jäinen 

10,00/20,00 

1) Ajokustannusjulkaisun arvot 
2) Henkilöauto/kuorma-auto 
3) Talvikustannuslisä (paljas kuiva tienpinta) 

[ö 
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Aikasäästöjen huomioon ottaminen on kuitenkin hieman kyseenalaista, sillä 

ajoneuvokohtainen aikasäästö (matkakerralta) on yleensä vähäinen. Toi-

saalta voidaan ajatella aikasäästöjen kuvaavan tienpitotoimenpiteen ai-

heuttamaa ajomukavuuden lisäystä. Ajomukavuuden muutosta on suoraan var-

sin vaikea mitata. 

5. KUNf4OSSAPITOTOIMENPITEEN LIIKENNETALOUDELLINEN TARKASTELU 

Taulukoiden 1, 2 ja 3 (sekä liitetaulukoiden) avulla voidaan tarkastella 

hoito- ja kunnostustoimenpiteen vaikutusta ajoneuvojen ajokustannuksiin. 

Esimerkki: Tiemestaripiirissä on 100 km soratietä (kuutena jaksona). 

Liikennemäärä on yhteensä keskimäärin 200 kpl henkilöautoja 

ja 50 kpl kuorma-autoja vuorokaudessa. Tiehöylien käyttöä vä-

hennetään siten, että polanteista tietä esiintyy talvikautena 

14 vrk aikaisempaa enemmän. Mikä on liikenteen lisäkustannus? 

Taulukoista saadaan perusajokustannukseksi talvella sekä 

polannetien ajokustannukseksi seuraavan asetelman luvut 

(p/km, henkilöauto/kuorma-auto): 

Kustannuslaji 	Peruskust. 	Polannetie 	Lisäkust. 

AnK 	108/338 111/338 3/0 

OnK 	13/30 30/90 17/60 

AiK 	39/64 47/78 8/14 

AK 	160/432 188/506 28/74 

Onnettomuuskustannusten lisäys on huomattava. 

Lisäkustannukseksi saadaan: 

HA 200 ajon/vrk x 0,28 mk/ajonkm x 100 km x 14 vrk 	78 400 mk 

KA 	50 ajon/vrk x 0,74 mk/ajonkm x 100 kiu x 14 vrk 	51 800 mk 

Yhteensä 130 200 mk 



Ajoneuvoliikenteen 1iskustannus on siis n. 130 000 mk. Tatä lukua 

voidaan verrata tiehöyläkaluston pienemmän käytön aikaansaamaan säästöön. 

6. LHDEAINEISTOA 

Ajokustannusjulkaisu 1982 

Ajoanalysaattoritutkimuksia 3/81, Tt B10/1981 

Nopeudet ja polttoaineenkulutus perusnopeusteillä, Tt B7/1981 

Routimisen vaikutus autojen ajokustannuksiin maantiellä n:o 330, 

Tt B6/1981 

Vallitsevan sään ja liikenneonnettomuusriskin välinen riippuvuus, 

TVH 741972/1980 

Fordonskostnader: En datoriserad beräkningsmodell för fordons-

kostnaders beroende av väg- och gatumiljö, VTI 251/1981 

Julkaisemattomia ajoanalysaattorimittauksia erilaisissa tie- ja 

kel lolosuhteissa. 

Liikennetoimiston nopeusmittauksia. 



LIITE 

Taulukko la : 	Henkilö 	autonatoneuvO 	kustan- 

nukset (p/autokm) 

Päällyste Tienopeus km/h 

50  
j 	

60 80 100 120 

p/au tokm 

Asfajttibet. 

öljysora 

Sora 

'y 	z ---- 
52+43 

47 
54 

39 

43 
49 

37 
41 
46 

40 

44 
50 

47 

Taulukko ib 	Kuorma - 	autonajoneuvo 

kustannukset (p/autokm) 

Päällyste Tienopeus km/h 

50 f 	60 	80 100 120 

p/autokm 

Asfalttjbet. 

öljysora 

Sora 

121+163 

1 75 

194 

1 49 
16C 

181 

14 

15 
16 

155 
- 

- 

Taulukko lc : 	Ajoneuvo 	- 	kustannukset taajama- 

ajossa, kestopäällyste 

Nopeus 
Kustannus 	p/autokni 

___________________ _____________________ 

Henkilöauto 	1 Kuorma-auto 

20 52+74 121+269 

30 66 242 
1l0 58 215 
50 52 194 
60 47 172 

1) pääomakustaxuaus (+auton sailytyskustanzxus) 
2) Muuttuvat kustannukset (verolliset) 	TVH/Tt/ 30.L+.1982 
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Taulukko 2a 	Henkilö 	autononnettomuus kustan- 

nukset (plautokrn) 

Päällyste Tienopeus km/h 

50 
[ 	

60 	1 80  1 	100  
[ 	

120 

p/autokm 

Asfalttibet. 

öljysora 

Sora 

1]. 

11 

11 

10 

10 

10 

7 

7 

8 

6 

7 

- 

4 

Taulukko 2b : 	Kuorma 	auton onnettomuus- 

kustannukset (p/au tokm) 

Paällyste Tienopeus km/h 

50 - 

[ 	

60 	
( 

80 [ioo 120 

p/au tokm 

Asfalttlbet. 

öljysora 

Sora 

15 

15 

16 

14 

111 

15 

11 

12 

12 

10 

- 

- 

Taulukko 2c : 	Onnettomuus 	kustannukset taajama- 

ajossa, kestopaällyste 

Nopeus 
Kustannus p/autokm 

Henkilöauto Kuorma-auto 

20 7 15 

30 8 17 

40 10 20 

50 12 23 

60 14 27 

TVH/Tt/30.4. 198' 
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Taulukko3a : 	Henkilö 	auton 	aika 	kustan- 

nukset (p/autokm) 

Päällyste Tienopeus km/h 

50 60 	J - 80 100 	1 120 

p/au tokm 

Asfalttjbet. 

öljysora 

Sora 

37 

37 

37 

31 

31 

31 

23 

23 

23 

19 

19 

(19) 

16 

(16) 
(16) 

Taulukko 3b 
	

Kuormaauton 	aika 

kustannukset (p/au tokm) 

Päällyste Tienopeus km/h 

50 	
] 

60  
[ 	

80 100 120 

p/au tokrn 

Asfalttibet. 

Öljysora 

Sora 

78 

78 

78 

64 

64 

6i 

48 

48 

48 

38 

(38) 

(38) 

(32) 

(32) 

(32) 

Taulukko 3c: 	Aika kustannukset taajama- 

ajossa, kestopäällyste 

Nopeus _________________ 
Kustannus 	p/autokrn 

____________________ 

Henkilöauto Kuorma-auto 

20 94 192 

30 62 128 

40 47 96 

50 37 78 
60 31 64 

TVH/Tt/30.4. 1982 
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