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Kunnossapitotarvetta koskevan tutkimuksen tavoitteena oli 

selvitt 	kunnossapitotoiminnan kehittymistä vuosina 

1973... 1985. 	Laskelmat tehtiin kunnossapidon standardien 

mukaisista ja kustannuksiltaan suurimmista standardien 

ulkopuolisista kunnossapitotehtvist ja ne kattoivat 65 

varsinaisen kunnossapidon tehtvkentst. Tulosten 

perusteella vertailtiin myös standardien mukaisen kunnossa- 

pidon taloudellisuutta aikaisempaan köytntöön ja tehtiin 

hyöty/kustannuslas ke imia er iden kunnossapi totehtvien 

kannattavu udesta. 

Kunnossapitotarpeen ennustamiseksi selvitettiin tiestön ja 

liikenteen kehitystä vuoteen 1985 tiestöst ja liikenteest 

laadittujen ennusteiden perusteella. Ennusteiden autokanta 

kasvoi noin 1,7 milj. ajoneuvoon vuonna 1985, jolloin 

kasvu vuodesta 1973 oli noin 79 %. 	Tiestön pituus oli 

vuonna 1985 noin 79 400 km eli noin 9 % suurempi kuin vuoden 

1973 tiestö. 	Tiestön rknne muuttui siten, että soratiet 

vhenivt noin 14 %, kylmpl1ysteet kasvoivat noin 40 

ja kestop9llysteet noin 70 	vuosina 1973. . .1985. 

Laskelmien mukaan kunnossapidon suoritemrt kasvoivat 

yleensä silloin, kun toimenpiteet kohdistuivat Koko tiestö5n 

tai kesto- ja kylrnpllysteisiin. 	Sorateidensuorite- 

mrt vheniv9t sorateiden vnenemisen vuoksi. 	Suorite- 

märt kasvoivat mm: 

- 	ajoratamaalauksessa noin 89 

- 	kestopllysteiden paikkauksessa noin 80 

- 	liukkaudentcrjunnassa suolan kyttö noin 55 

SuoritErTrion v enEminen oli yieens9 hyvin v9ni:t9 ja 

eniten alenivat: 

- 	sorateiden tasaus, muokkaus ja lanaus (noin O 	J 



luonnorioian ja rnurssoran lisaäminen (noin 5 

Tutkimukseen kuuluvien tehiävien laskelmien mukaiset kustan-

nukset olivat vuonna 1973 240 milj, mk, vuonna 1979 393 

milj, mk ja vuonna 1985 560 milj, mk kyseisen vuoden hinta- 

tasossa. 	Kustannusten kokonaiskasvu vuosina 1973...1985 olisi 

näin ollen 133 %. 	Laskelmien mukaan kunnossapitokustannukset 

jakautuivat siten, että miestöiden ja materiaalin osuus oli 

noin 25 %, konetöiden osuus noin 30 % ja kuljetusten osuus 

noin 16 % kokonaiskustannuksista. 	Kustannusosuudet eivät 

muuttuneet sanottavasti ennustejakson aikana, koska laskelmis- 

sa käytettiin vakiotyöpanosta suoriteyksikköä kohti. 	Lisäksi 

miestyölaskelmat perustuivat todelliseen miestarpeeseen eikä 

nykyisiin töissä käytettäviin miesmääriin. 

Mikäli tutkimukseen kuuluvien tehtävien kustannusosuus koko 

kunnossapitotoiminnasta säilyisi vakiona, kohoaisivat kunnos-

sapidon kokonaiskustannukset vuonna 1979 noin 700 milj. mk:aan 

ja vuonna 1985 noin 1000 milj. mk:aan laskettuna kyseisen 

vuoden hintatasossa. 

Vertailu standardien ja aikaisemman käytännön trendien mukais-

Sen kunnossapitokustannusten välillä osoitti, etteivät stan-

dardit tämän tarkastelun perusteella muuta oleellisesti 

kunnossapidon yleisen kehityksen suuntaa. 	3oidenkin yksit- 

täisten teritävien kohdalla standardit kylläkin muuttavat 

kehityksen suunnan (sorateiden lanaus, hiekoitus) tai nopeut-

tavat suoritemäärien kasvua (ajoratamaalaus) korkeampien 

laatutasovaatimusten vaikutuksesta. 

Kunnossap idon kannattavuuslaskelmia tehtiin talvikunnossa-

pitutehtävistä. 	Tulokset osoittivat, että: 

aurauksessa kp-luokken 1-4 teillä ei irtolumen 

määrä saisi kasvaa 2...3 cm suuremmaksi aurauskerto-

jen välillä ja kp-lu kissa 5-7 vastaavasti 4...6 cm 

suuremmaksi 

- 	suolaus oli erittäin kannattava toimenpide, mikäli 

ynden suolauskerran vaikutusaika on keskimäärin 

vähintään yksi vuorokausi 



Suolahiekoitus ja hiekoitus liukkauden torjunnassa oli 

varsin huonosti kannattavaa, kp-luokissa 5-7 jopa 

täysin kannattarnatonta. Tutkimuksessa ei selvitetty 

hiekoituksen kannattavuutta erityiskohteissa kuten 

jyriss 	rniss 	ja risteysalueilla. 

Terityjur Idukelmien purustuella nytLisi olevan aiieeil1sta 

tutkia tiehLyln käytön taloudellisuutta ja talvihiekoituksE?n 

kannattavuutta. Näiden erillisselvitysten 1isksi olisi myös 

aiheellista tarkastella koko kunnoEsapitotoiminnan merkityst 

kansantaloudessa. 
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1 	 JOHOANTO 

1 .1 	Tn tLavriittHeH 

Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvitt 	kunnossapitotarpeen 

ja -kustannusten kehitystä vuosina 1973... 1985. Tavoitteena 

oli saada selvitys noin 70.. .80 % kunnossapidon tehtvist, 

joten tm tarveselvitys on tehty kunnossapidon standardien 

mukaisista ja kustannuksiltaan suurimmista standardien ulko-

puolisista kunnossapitotehtvist. 

Tavoitteena oli myös tarkastella standardien mukaisen 	kunnos- 

sapidon taloudellisuutta aikaisempaan köytntöön verrattuna 

sekä hyöty/kustannuslaskeimjen avulla er3iden teht3vien kan-

nattavuutta. 

1.2 
	

Työn organisaatio 

Tybrynmn ovat kuuluneet seuraavat Henkilöt: 

dil .ins. 	3 Hintikka 	TVH, projektin johtaja 

dipl.ins. 3 Pulkkanen 	TVH 

dipl.ins. 	A Nousiainen 	Projektikonsultit Oy, projektin 

vaivoja 

dipl.ifls. 	3 Kettunen 	Projektikonsultit 0y. projektin 

vetjO 

dipl.ins. 	Lipsanen 	Projektikonsultit Oy 

1.3 	TiOn liittyminen muihin kp-tutkimuksen projekteihin 

Trn työ kuului osana kunnossapitotutkimuksen ohjausryhmän 

projektiin OH 05 "Kunnossapidon yleinen kehitys ja investoinnit". 

Lhtötietoina tälle työlle ovat olleet seuraavien selvitysten 

tulokset: 

TA 02 	Liikenteen khitys 

TA 03 	Tieverkon kehitys 

TA 06 	Teiden parantaminen 

TA 07 	Teiden hoito 



TA OLi Liikenteen hoito 

OR 10.2 Tyivoiman mitoitus 

[JO 10.3 Kaluston itoitus 

T3rkeimpinä lhtejnä olivat TA 07 Teiden hoito, OR 10.2 

Tjvoiman mitoitus ja OR 10.3 Kaluston mitoitus. 	Muista 

lähteistä on erillinen kirjallisuusluettelo. 

Tmn tutkimuksen tuloksia kytetn hyväksi kunnossapito- 

toiminnan yleisess suunnittelussa. 

1 1.4 	ss 	käytetty ksitteistt 

Kunnossapitoalueet /\, B ja 0: 

- 	Maa on jaettu tss tarkastelussa kolmeen kunnossa- 

pitoalueeseen Valtion maanrakennusa].an s€andardien 

rek. no 2930 mukaisesti. 

Kunnossapitoluokat 1.. .7: 

- 	Tiestö on jaettu kunnossapitoluokkjjn Valtion 

maanrakennusalan standardjen rek. no 2931 mukaisesti. 

fss3 raportissa k0ytettyj3 lyhenteitO 

tiis 	= bitumjliuossora 

- 	 ka 	= kuorma-auto 

- 	 kp-alue 	= kunnossapitoalue 

- 	 kp-luokka = 	kunnossapitoluokka 

- 	 is 	= luonnonsora 

- 	 ms 	= murskesopa 

- 	 sr 	= sora 

- 	 th 	= tieh5y1 

- 	 Os 	= Oljysora 



________ ___________-- 	- - - - 

1!L 	- 1Y- 
Mt4ARAKENNUSALA TVH 	 2930 

vii 
STANDAr:iSA 	iS'Y'TETTY 	KU'iY- VR 

KÄSITETIEDOT SAPIIOLUOK!TUS _________ _________ ________ 

Laati jo TVH/1r__1 1 
TEIDEN KUNNOSSAPIr0N ALUEJAKO 

KP-ALUE 	A KP-ALUE 	8 KP-ALUE 	C 

Uudenmaan phd Hämeen piirtö Pohjois-KorjJan piiri 
Turun piiri Asikkolu Oulun piiristä 
Hömecn piiristä Konjciola Kitka 

Forssa Kuhmoinen Kuusamo 
Houho Orvcs Pintcimo 
Hämeenlinna Podo! joki Pudosjärvi 
Jonokkalo Ruovei Toivalkoski 
Lahti Tampere K&nuun piiri 
Lammi Viippula Lapin piiri 
Lcmpeilä Virrot 
Riihimäki 

Kymen plurustct 
5 ome ro 

Imatra 
Ur1ala 

Sov itoi pci e 
Kymen plir!sto Simpeie 

Kp-alueet 

Elimöki 

Kouvola 
keski-Suomen piiri 

Kymi 
Vaasan piiristu 

Vaasan piiristä 
Kauhajoki 

Kouhava 
lapua 

Kokkola Peräseinöjoki C 

Kristiina Seinäjoki 
Loiho Ylistoro 1 	 , 

Orooinen 
Kesk-Pohjonmaan piiristä 

Pietorsoari J 	. --/ 
Voao 

Hoopa1cirvi 
- Nivola 

Keski-Poh1onmoari piiristä Oulosnen 
Kala joki Pyhä järvi 
Konnus 	 - Toholompi 

Veteli 
Ylivieska 

Oulun pHdstö 
Ii 
K empe 1 e 
Ou u 
P4 ippola 
Poahe 
Rcntsflo 
Utojärvi 

,W . ___ 
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VALTION 	
VIR1ST0 	OTUS 

MAARAKENNUSALA STANDARDEISSA KÄYTETTY 	 TVH 	 2931 

KUNNOSSAPITOLUOKITUS 	 VR 
HKR 

KÄSITETIEDOT 

Laati ja 	1 IVFI/Tr 	9 1 73 

TEIDEN KUNNOSSAPITOLUOKITUS 

Teiden luokitus perustuu 	sisijaisesti lflkenncrnoöriin. 
KäyteTta'.it liikcnnernzxöluokat on esitetty viereises-
sessa kiulukossa. Kur.r spitoluokat eri tarkoituksia 
(mm. eri kp-toimcnpiteiden stondardeja) varten saa-
daan yhdistelerncillo jo karsirnollo näistä liikenne- 
määrä Iuoksta. 

TÄSMENNYKSIÄ TEIDEN LUOKITUKSEEN 

Kp-luokka KVL (outoo/vrk) 

1 Koksiojorotaiset tiet 

Yksiajorotoiset tiet: 
2 6C01- 
3 1501 - 6000 
4 501 - 1500 
5 201- 	500 
6 101- 	200 
7 - 	 100 

Tämän pääasiassa teden ilikennemäärään perustuvan Iuoktuksen lisäksi on otettava huomioon käytetty 
aluejako: kunnossaptoolueet/kustonnusalucet/ei aluejakoo. 

KunnoscpUotoimcripiteet poikkeavat toisistaan useiden suoriteryhmien osalta eri pöällysteisfllä :efllä: 
kestop 	lyste (Kp)/biturni iuosru (Bls)/o..tysoro (Ös)/soro (Sr). 

Muutamat tiet kctsotoan erityisen tärkeiksi, joten ne sijoitetaan jodenkin kunnossapflotoirnenpiteides 
osalta likennernääränsä edellyttämää kunnossopitoluokkoo ylemmäksi. 
Nämä tiet (E-tiet) ovat: 
- 	 Turku - Helsinki - Voolimaa 
- 	 Helsinki - Tampere - Vaada 
- 	 Helsinki - Jyvskyld - Tornio 
- 	 Turku - Tampere - Jyväskylä - Kuopio 

Eri taIkotLksa varten voidcr. tiet luokitella myös muiden kuin edellä esliettyjen per!ccteiden mukcar, 
kun tämä on tarkoittksenmuaista. 



5 

KUNHUSSAPITOTARVE-ENNUSTEEN PERUSTEET 

2.1 	Autokanta a liikennesuoritu 

Kuririussapiuun tarvE ulvitykuun lähtäkohtaria olivat kunnossa- 

pidon stndardit, joita oli laadittu useille varsinaiseen 

kunnossapitoon liittyville tehtäville. 	Näiden standardien 

keskimääräiset suoritemäärät/tie-km riippuivat yleensä 

teiden liikennemääristä. Täll8in kunnossapidon suoritemää-

rien ja kustannusten kehityksen selvittämiseksi jouduttiin 

laatimaan arviot liikenteen ja tieverkon tulevasta kehitvk -

sestä. 

Liikennesuoritteen kehityksestä ei ollut käytettävissä val-

miita ennusteita, joten arvio laadittiin autokanta- ja ajo 

suorite-ennusteen perusteella 	(Liikennesuorite = autokanta x 

ajosuorite). Autokantaennusteena käytettiin tie- ja vesi-

rakennushallituksen vuonna 1970 laatimaa ennustetta vuodeib-

2000, mutta ajosuorite-ennuste tehtiin erikseen tämän sel- 

vityksen yhteydessä. 

Kunnossapitotoiminnan kehitystä selvitettiin koko maata 

koskevien tietojen lisäksi kunnossapitoalueittain A, B ja 

0. 	Täll6in jouduttiin my6s liikenne-ennuste laatimaan kp 

alueittain koko maata koskevan ennusteen ohella. Autokanta-

ennusteen aluejako poikkesi kuitenkin kp-aluejaosta, minkä 

vuoksi autokantaennusteen lukuja jouduttiin muokkaamaan 

kp-aluejaon mukaiseksi erilaisten kriteerien perusteella. 

Näistä on tarkemi selvitys ko-tarveselvityksen välira:r 

Autokantaunnuste 	laadittiin vuosille 1973, 1976, 19/9, 1952, 

ja 1985, jolloin näiden vuosien autokannat interpoloitiin 

vuoden 1970 todellisista ja vuosien 1980 sekä 1990 ennuste-

arvioista lineaarisesti. Ennuste on tähän mennessä pitänyt 

täysin paikkn-i, sillä ennusteen autokanta oli vuoden 

alussa 1, 

autokant 

Autokannan aiKaisempaa Kenitystä koSkEvH 

laskettiin kuntakohtaisista t.i lastoista. 



»JaflflarI K, 1 js 	oKu maassa ja 	p - a1 ::u1 

kuvissa 2.1 - 1...3. 	Tarkornut nr:u 	.. 

vtkuon '.JH11rO9JrtJ.uuu 

Koko autokannan kehitys 

vuosina 1Y65...'1971 sekä 

ennuste vuosille 1971... 

1985. 	A = kp-alue P, 8 = kp- 

1ue ci, C = kp-alue C ja A ^ B-C 

= koko maa 

180 	
•- 

140 	Iti 
100 

- 	 L__M'- 
60 

BH. 

1 	 1 
—_L 

55 0, 	7 	/3 	/5 	77 	79 0 	 0 
- tote,t, 	-- 	 - 0 

0109 	KrL.—. 	
- 

Soi 

__...L-' - i 

___ - 

4 -4--HH 
L-L LJLJ 

Kuva 2.1-2 

Kuorma- ja linja - autokannan 

kehitys vuosina 1955...1971 

sekä ennuste vuosille 1971... 

1285. 	Kirjaimien selitys sama 

Kujn kuvassa 2.1 - 1. 

55 5? F 	/1 	73 75 77 79 81 83 85 
- toteutunut 	 ennuste 	V 

Kuva 2.1 - 3 

ins 

Koko autokannan jakautuminen 

Kp-alueittain vuosina 1955... 

1985 
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nrri 	iibntL 	in 	iiJifJ 

tLeff. 	ijrtuvriryHrriiL.n eri ku-rjlurjilla ja koko maassa. 

1 drn arvojen muuttjrn nta on tarkasteltu polttoaineen kulutus-

lietojen perusteella, koska luotettavampia lhteit ei ollut 

ytettviss. Laskelmien mukaan polttoaineen kultjtus ajo-

neuvoa kohti ei ollut muuttunut vuosien 1965...1970 vlisen 

;karia, misti tehtiin johtopit6s, ett ajosuorite oli sily- 

nyt muuttumattomana. 	My6s vuosina 1970...1985 oletettiin 

ajosuoritteen silyvn vakiona. 

Yleisten teiden liikennesuoritteet kp-alueittain ja koko maas-

sa on arvioitu tapahtuvan kuvan 2.1-4 mukaan. Tarkemmat luku- 

arvot ovat kp-tarveselvityksen vliraportissa 1. 

Kuva 2.1-4. 

Liikennesuoritteen kehitys 

vuosina 1965...1971 sekä ennuste 

vuosille 1981 . . .1985 laskettuna 

autokantaennusteen perusteella. 

A=kp-alue A, B=kp-alue B, 

=kp_alue C ja AB+E koko maa. 

r 7 T1 
-. H 

-. 

15000 - - - - --'- 	 - 

	

1 	1 

1 	- 	

1 

L 

	

___ 	
- 

55 57 6 	71 	73 75 77 	79 81 	63 85 

L_ L_ •__ t 	 Vj 

Ennusteen mukaan liikennesuorite kasvaisi alueella A noin 

2-kertaiseksi vuosina 1971.. .1985 ja kasvu olisi kiihtyv. 

Alueen B liikennesuori.te kasvaisi samana aikana noin 1,9-

kertaiseksi ja kasvu olisi suoraviivaista. 	Alueella 	olisi 

kasvu my6s noin 1,9-kertainen, mutta se hidastuisi vuoden 

1979 jälkeen. Koko maan liikennesuorite kasvaisi vuosina 

1971...1985 suoraviivaisesti lähes kaksinkertaiseksi. 

Ns. energiakriisin jlkiseurauksena on vuoden 1974 alkupuo-

lella moottoriajoneuoliikenne ollut hieman vhisemp 	kuin 

vastaavana ajanjaksona vuonna 197. Koska autokanta on kui-

t.enkjri kasvanut Vuoclefl 173 alusta vuoden 1T4 aluun flflflES5 

Pi,4 ,, riyttisi liiL'ntin kasvun 	ysiht.vminen OlFVafl tila- 

piist. 	Niin nl 1 en liikennesuoritteen kehitys olisi todenn- 

kisesti ennusteen mui'JinE 



2.2 	Tieverkko 

Tieverkon kehityksest3 oli k9ytett3viss9 kaksi erillist9 

selvitystä: tienpidon tarveselvitys vuodelle 1985 ja toH:n 

pideohjelma vuodelle 1979. 	Selvitysten tieverkkoennusteil. 

poikkesivat kuitenkin toisistaan, minkä vuoksi tieverkon ko9i-

tyksen lht6kohtana pidettiin toimenpideohjelmaa vuodelle 

1979, koska se oli laadittu my6hemrnin kuin tarveselvitys. 

Vuosien 1976, 1962 ja 1985 tieverkot ennustettiin vuoden 1973 

ja toimenpideohjolmassa esitetyn vuoden 1 0 79 tioverkon avulla 
lineaariseeti. 

Kunnossapitotarvu - ennustetta varten tarvittiin tieverkon koki-

tyst koskevat tiedot my6s kp-alueittain ja kp-luokittain. 

1 ieverkkoennusteen perusteena kytetyss toimenpideohj elmassa 

vuodelle 1979 oli vuosien 1973 ja 1979 tiest6 jaettu piireit-

t9in eri kp - luokkiin. 	Näiden jakautumasuhteiden oletettiin 

muuttuvan lineaarisesti, jolloin vuosien 1976, 1982 ja 1985 

jakautumasuhteet laskettiin vuosien 1973 ja 1979 tieverkkoa 

koskevien tietojen perusteella. 

Huomattava osa piireist oli kuitenkin jakautunut eri kp-alu-

eisiin, joten lht8aineistoa jouduttiin muokkaamaan varsinaista 

tarveselvityst varten. Tarkimmat tiest6n jakauturnista kos-

kevat tiedot olivat vuoden 1965 tiemestaripiirikohtaiset lii-

kennelaskentatulokset, joiden perusteella tiestö jaettiin eri 

kp-alueisiin. 	Töm3n jakautuniasuhteen oletettiin silyvän 

vakiona koko ennustejakson ajan. 

Vuoden 1985 tieverkko ekstrapoloitiin vuosien 1973 ja 1979 

tieverkkotiedoista lineaarisesti. 	Tm perustui siihen, ett 

tieverkon kasvaminen korreloi hyvin liikennesuonitteen kasva- 

misen kanssa. 	Liikennesuorite kasvoi koko ennustejakson ajan, 

joten voitiin olettaa myös tieverkon kasvavan vuoteen 1985 

saakka. 

Tieverkon kehittymisest3 kp-alueittain ja koko maassa on 

tarkemmat tulokset kunnossapitotarveselvitvksen v ira:ort is - 



sa 1, joten tässä yhteydessä esitetn ainoastaan koko maan 

tiever'kon kehittymist5 koskevia lukuja vuodesta 1955 vuoteen 

1585 taulukossa 2.2-1 ja kuvissa 2.2 - 2...5. 

Tuulukku 2.2-1. 	Koku maan tiLvorkar) k05ij5 	vuouna 1295.. .1985 

-1 uoki tta i n. 

Kp- Tiuvurkon 	pikwiu 	(km 	) 	 vuouHria 	1265. ..1285. 	- 

1955 1970 1973 1975 1979 	- 1952 1985 luokka 

1 10 149 194 261 338 414 452 

2 134 358 554 1049 1445 '1647 2223 

3 2265 4145 5034 5787 6542 7315 8096 

4 8047 10617 11528 12509 13501 14594 16069 

5 15139 18847 20825 21890 22977 24065 25155 

6 15385 17065 17310 17904 18531 19160 19786 

7 26933 20771 17992 14884 12421 9972 7516 

Yht. 57553 71980 72227 74284 75755 77358 79338 

Kuva 2.2-2. 

Koko maan tiest8n kehitys 

vuosina 1965...1973 sekä en-

nuste vuosille 1973...1955. 

1 = kaikki tiet yhteuns9 

2 = soratiet 

3 = kylm5p55llysteiset tiet 

4 = kestop51lysteiset tiet 

57 	c 	71 	7 	75 	77 	79 61 	63 85 

Kuva 2.2-3. 

Koko maan tiest6n jakautumi-

nen Pllystetyypeittjn vuo- 

sina 1955...1965. 	VLosjen 

1973...1q 	jakautuma orus- 

t.uu t iuverkkoennustEE , n 

D' 



Kuva 2 7-4 	 1 
Koko maan kestop11ystejsten 

teiden jakautuminen kunnossa- 	
» 1 pitoluokkiin vuosina i9:5... 	 »-4- 

kautuma perustuu tieverkkoen- 	L 	81 83 85 

nusteeseen. 

1 = kunnossapitoluokka 1 

2 = kunnossapiboluokka 2 

3 = kunnossapitoluokka 3 

4 = kunnossapitoluokka 4 	 ____ 
1O - 	___________________ 

5 = kunnossapitoluokka 5 	
9T__iTTLT 

6 = kunnossapitaluokka 6 

7 = kunnossapitoluokka 7 	7 0 -L4 

LTtTIE:IIT Kuva 2.2-5. ____L  
Koko maan kyimpä11ystejsten 	

[ 	
f7 	71 73  75 77 79 81 83 65 

teiden jakautuminen kunnossa 	 - ------- 

pitoluokkiin vuosina 1965. 

1935. akautuman perusteet ja 

nurneroiden selitykset ovat sa- 

mat kuin kuvassa 2.2-4. 

--- .- 	---,------ 

L'V 	2 	-b 	

1 

erustet ja ntn 	lUen 5 litjk- 

set ovaL samat kuin kuvassa 	 71 '3 7 /.' 7 51 3 

2.2-4. 



Aikaisemman kekityksen mukaan on koko tiostEn mOOrk kasvanut 

vuosina 1965...1973 noin 560 km/v, mutta kasvunopeus hidastuu. 

Ennusteen mukaan koko tiest6n mr kasvaisi vuosina 1973... 

1985 noin 530 km/v. 	Kuvien 2.2-2 ja 2.2-3 perusteella sora- 

teiden mr3 vähenee ja kesto- ja kylmp ily nien mOOrO 

kasvaa spkO m00rllisesti ottO niihtooli ISE?st 

Soratriden mirO on v ontynyt vuotoen 1973 mennessO noin 

lO4Okm/v, mutta vheneminen tulee hidastumaan siten, ottO 

vuosina 1979...10f35 vOhonnvs olisi noin 610 km/v. 

KylmOok011ystoison mOOrO on kasvanut vuosno 	963. . .1073 

noin 940 km/v lOhes tasaisella nopeudella. 	Ennusteen mukaan 

tuleva kasvu olisi selvOsti rienemoi kuin aikaisem;i 	ja olisi 

noin 550 km/v. 

KestopO011ysteicenmOr0 on rasjanut noin HI 	m/v. 	Kasou- 

nopeus on ollut melkein vakio. 	Ennusteen mukainen kasvuno- 

pous vuosina 1073...1065 olisi noin 550 km/\. 

Energian suuren hinnunnousun vue :1 nootterltcien 	k-luOa 

1) mäOr ei todennOköisesti kasva tieverkkoennusteen mukaan, 

koska vuoden 1974 aikana on ko. teiden rakentamisohjelmaa 

tuntuvasti hidastettu. T011O ei ole kuitenkaan sanottavaa mer-

kitystO kunnossapidon tymOOriin ja kustannuksiin moottoritsi- 
 
- 

cje 	oronrrtJael sen : j'jien 	jFflSC 

OyOo s.os'olliston -rnt l3en 	aentsmis::Hjelna ei :otout.uno 

lOhivuosina simO laajuudessa kuin tie- ja vesirakennuspiiri 

ovat esittOneet toimenpideohjelmassaan. On kuitenkin oletet-

tavissa, ettO teollisuustoiminnan vilkastuminen sisO-S'jonose 

johtaa uusien tieyhteyksien rakentamiseen vuosikymmene 

loppupuolella ja 1980-luvun alussa. 	NOin ollen tiever 



Lurinusuapitunuiminnan KenitysoL KosKvat 	nnustust poOjautui- 

vat tiesti5stä laadittuun kunnossapitoluokittaiseen ennusteeseen 

ja kunnossapitostandardeihjn. 	Kunnossapidon suoritemääriä 

laskettiin niistä tehtävistä, joista oli laadittu standardit 

ja tärkeimmistä standardien ulkopuolisista tehtävistä, jolloin 

ennuste kattoi noin 65 % kunnossapitotehtävistä tehostettua 

kunnossapitoa ja pä9llysteiden uusimista lukuunottamatta. 

Laskelmat tehtiin Kunnossapitoalueittain A, b ja 	sekä koko 

maan osalta vuosien 1973, 1976, 1979, 1982 ja 1985 suorite-

mädristä. 

Niistä tehtävistä, joista oli laadittu standariit, laskettiin 

myis vuosien 1965. . .1973 toteutumatietoihin perustuvat kehi-

tystrendit vuosille 1973...1985. 	Näiden tietojen tarkoituksena 

oli verrata standardien mukaista kunnossapitotoiminnan kehi-

tystä siihen oletettuun kehitykseen, jonka aikaisempaan kehi-

tykseen perustuvat trendit osoittivat. 

3.2 	Kunnossapitotoiminnan kehitys standardien mukaan 

Kunnossapitostanuardeja oli laadittu yhteensä 18 tehtäväile, 

joista 17 tehtävälle laskettiin suoritemäärät. 	Ainoastaan 

kaiteiden ja suoja-aitojen kunnossapidosta jätettiin suorite-

määrät laskematta, koska ei ollut tietoa näiden laitteiden 

mrästä. 

Kunnossapidon suoritemäärät laskettiin seuraavista tehtävistä 

- 	savisorakulutuskerroksen tasaus ja rnuokkaus tie- 

Häyläl 19 

- 	uaviooi- akulutuskerroksen tasaus ja muokkaus lanaa- 

maila 

- 	s a vi s o ra k u 1 u t u s k e rro ks en p ä 1 y no i don t a 



- 	luonnonsoran ja murskesoran 1isriinen 

- 	i51jysorap11ysteen paikkaus ja vahvistaminen 

- 	bitumi1iuossor'ap11ysteen paikkaus 

- 	kestop11ysteen paikkaus 

- 	djoratamaalaus 

- 	liikennemerkkien puhdiJs 

- 	niitto 

- 	tien pinnan harjaaminen 

- 	r'oskien kerminen ja poisto 

- 	aurausviitoitus 

- 	auraus 

- 	tasaus tiehi5y111 

- 	suolaus 

- 	hiekoitus 

Tarkemmat suoritemr'ät koko maassa ja kunnossapitoalueittain 

on kunnossapidon tarveselvityksen v1iraportissa 1. Taulu-

kossa 3.2-1 	esitetän yhteenvetona em. tehtävien suorite- 

mrien kehitys standardien sekä toteutumatietojen perusteel-

la laskettujen trendien mukaan. 



TuiLjk 	tandarJin mukaiy 	nno 

uoritemrjen kehjt,s laskettuna stani:- - 

dien sekä toteutumatietojen perusteella 

'iosina 1973...1955 koko maassa. 	TFEnin 

rIIJk L 	luvut on ilmoitettu suluissa. 

Teht0v .uuit- 
'ks. 

Suoritemr/v _____ ______ 
1973 1070 1979 1952 1985 

Sr tasaus 	tieh6ylll 1000 jkm 2297 2230 2162 2111 2108 
- 	 - 	

- (2426) (2374) (2339) (2304) (2235) 
Sr lanaus 1000 	jkm 938 901 865 830 804 

(350) (185) (95) (49) (25) 
Sr p8lynsidonta 	(CaCl 2 j 1000 	tn 75,1 73,8 72,6 72,0 73,7 

(53) (l) (59 (57) _() 
Ms 	ja 	ls 	lisääminen 1000 	m3  1667 1531 1594 1570 1585 

(1942) (1638) (1521) (1467) (1414) 
Ös 	paikk. 	ja 	vahvist. 1000 	tn 159 177 194 211 229 
Bis 	paikk. 1000 	tn 8,4 9,4 10,5 11,5 12,5 
Kestopll. 	paikk. 1000 	tn 20,8 25,0 29,1 33,3 37,5 
Ajoratamaalaus 1000 	1 1340 1543 1938 2233 2527 

(1122) (1469) (1815) (2162) (2510) 
Liikennemerkk. 	puhd. 1000 	kpl 2505 2553 2782 2915 3058 
Niitto 	- 1000 	ha 38,1 41,2 44,4 47,5 50,8 
Tien 	pinnan 	harj. 1000 	jkm 94,7 110,5 125,4 142,2 157,9 
Roskien 	keruu ja 	poisto 1000 jkm 146 149 152 156 160 
Aurausviitoitus 1000 	kpl 3146 3121 3096 3055 3072 
Auraus 	(ka) 1000 	jkrn 7538 7943 8247 8564 8915 

(10672) (10726) ML 773) (10857) i0933J 
Auraus 	(th) 	- 1000 jkm 1524 1578 1833 1992 2161 
Tasaus 	(th) 1000 	jkm 1441 1507 1572 1641 1718 
Auraus 	ja 	tasaus 	(th) 1000 jkm 2965 3185 3405 3633 3878 

(3370) (3625) (3894) (4170) 
Suolan 	käyttö 	(suolaus) 1000 	tn 17,4 20,9 24,5 28,1 31,5 

(23,0) (30,9) (37,8) (42,8) (44,9) 
Suolan 	käyttö 	(suolah.j - 1000 	tn 16,5 17,5 18,6 19,6 21,0 
Suolaa 	yht. 1000 	tn 33,9 38,5 43,1 47,7 52,5 

- (35,1) (40,9) (46,8) (52,6) (58,4) 
Hiekka 1000 m 3  747 775 805 536 674 

(510) (350) (250) (209) )155) 



Tuiu-Hdn ptruui tu 1Jvitdan, ett 	trdardieri sovel- 

aminen 1is 	suoritemri 

- 	lanauksessa 

- 	p5lynsidonnassa 

- 	aj orat arnaa 1 au ks e ss a 

hiekoituksessa 

ja v3hent 

- 	sorateiden tasausta tiehyl11 

- 	3orateiden murske- ja luonnonsoran 1isyst 

- 	aurausta ja tasausta 

- 	suolausta. 

Suolauksen toteutumatietojen perusteella laskettu trendi ei 

ole kuitenkaan puutteellisten tietojen perusteella kovin 

luotettava, joten todellisuudessa standardien suolausmrt 

vastannevat nykyistä kytänt. 

3.3 	Kunnossapitotoiminnan kehitys standardien ulkopuolisten 

tehtvien mukaan. 

Standardion ulkopuolisten tehtävien suoritem33rennusteet 

perustuivat toteutumatietoihin vuosilta 1965...1973. 	Näiden 

tietojen perusteella laskettiin tapauksesta riippuen joko 

lineaariset 	tai logaritmiset trendit vuosille 1973...1985. 

Yleensä toteutumatieuot olivat suhteutetut tiekilometreihin, 

joten trendien suoritemrien kehitykset riippuivat tiest- 

ennusteesta. 

Suoritemrt laskettiin seuraavista tehtävistä 

- 	ojitus 

- 	lauttojen kunnossapito 

- 	betonirumpujen kunnossapito 

- 	rumpujen uusiminen 

- 	tien rungon vaurioiden korjaaminen 

- 	tien kantavLuden parantaminen 

- 	liikennemerkien kunnossapito 

Koko maan suoritom 	nnusteet ovat taulukossa 3.3-1. 



Taulukko 3.3-1. 	H 	iri 	rjrH1 0 jikuouuiiut-n 	H110 o»o 

mrennusteet vuosille 1973...1985 koko maau, 

Teht3v8 
Suorite- 
yksikk6 

SuoritRmr/v _________ __________ __________ 
1973 1976 1979 1982 1985 

Ojitus jkm 5500 5630 5750 5690 8060 
Lautat kpl 108 108 108 107 107 
Bet.rump. kpl 29100 29700 30300 30900 31700 
Rumpujen 	uus. 100Dm 3  23,3 23,8 24,2 24,8 25,4 
Runkov. 	korj. 100Dm 3  456 324,3 253,6 210,2 181,8 
Kantav. 	parant. 100Dm 3  1839 1878 1916 1958 2010 
Liikennemer'kit 

- 	kunnost. 1000kp1 55,7 58,9 61,8 64,8 68,0 
- 	vaihto,pyst. 1000kp1 20,9 22,1 23,2 24,3 25,5 

. 	 . 	 ... 	 . 

Kappalemaara ilmoittaa kunnossapidettavion kohteidon maaran. 

Tarkemmat selvitykset ennnusteen perusteista ja kp-aluoittai-

sesta kehityksest on esitetty kunnossapitotarveselvityksen 

v8liraportissa 1. 

Taulukon 3.31. 	perusteella voidaan yleishavaintona todeta 

että suoritemrt kasvavat ja ainoastaan runkovaurioiden 

korjaamisen suoritem3är3t laskevat. 
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4. 	KUNSSAPITSKUSTANNUSTEN KEHITYS 

	

4.1 	Kustannuskehityksen perusteet 

Kunnossapitosuoritteiden kustannukset muodostuvat tehtv istE 

riippijen miestyst, konetyst, kuljetuksesta, materiaalista 

tai nideri erilaisista yhdntelmistS. 	Guoriteyksikn yksikkh- 

kustannus saadaan tllin 	.'n.n . 

	

t.nn. 	 :H. .. 

SuoriteyksikEn tuottamiseen tarvittavia resursseja ja tySmSS-

ri oJi selvitetty tehtvittin kp-tutkimuksen organisaatio- 

ryhmän raporteissa, jolloin niiden tuloksia käytettiin tmEn 

selvityksen kustannuslaskelmien perustana (Työvoiman mitoitus, 

TVH Kp-tutkimus OR 10.2, 11.7.1974, Kaluston rnitoitus, TVH 

Kp-tutkimus OR 10.3, 31.1.1974). 	Kytettyjen laskentaperus- 

teiden johdosta miesty6mrt perustuivat tehtvien vaatimiin 

todellisiin rniestarpeisiin, jolloin miestyn osuus oli oienern-

pi kuin nykyisen kvtSnnEn ednllvttSm 

Mies- ja konetyEn, kuljetuksen sekS materiaalien yksikkthinto 

jen kehitys vuosina 1973...1985 laskettiin aikaisempaan kehi-

tykseen perustuvien trendien avulla. Vuoden 1973 loppupuolen 

ja 1974 alkupuolen suuret hintojen korotukset otettiin kaikis-

sa mandollisissa yksikkikustannuksissa huomioon. Näiden koro-

tusten vuoksi hinnat nousivat aivan toiselle tasolle, jolloin 

kehityksessä tapahtui eräänlainen hyppys ylöspäin. Trn hyn-

pys oletettiin kertaluonteiseksi ja hintojen mv3hempi kehitys 

oletettiin tapahtuvaksi yhdensuuntaisena ennen hintojen voima-

kasta nousua tapahtuneen kehityksen kanssa. Tarkat yksikkE-

kustannustiedot on esitetty kunnossapitotarveselvityksen vli-

raportissa 2 (Kunnossapitotarve, TV- K0_tutkimus/TLJ 55, 

vSliraportti 2, 15.7.1974). 

Kytettyjan l9htEtietojen mukaan t.mn tutkimuksr; laskunta-

perusteet olivat seuraavat: 

- 	tehtävien kustannukuet niiva 

:1 



1973 kehitykseen, jolloin eri kustannusryhmien 

tuiseksj kasvuksi tuli vuosina 1973...1985 noir 

5.. .12 % 

- 	suoriteyksikn tuottamiseen käytetty tuorru 

oli vakio koko ennustejakson ajan 

- 	suoriteyksik6n tuottamisessa resurssien suhde oli 

vakio koko ennustejakson ajan. 

Ennusteen mukaan miestyn, konetyEn, kuljetuksen ja materiaa- 

lien hintakehitys vuoteen 1985 tapahtuisi seuraavasti: 

- 	miesty6kustannukset tulisivat 2-kertaisiksi 

- 	konekustannukset kohoaisivat keskimrin 2-kertai- 

siksi. 	Eri konelajien hintojen kohoamiset vaihteli- 

sivat hieman. 

- 	kuljetuskustannukset nousisivat noin 2,1-kertaisiksi 

- 	materiaalien hinnanriousut vaihtelisivat 1,7-kertai- 

sesta 3,8-kertaiseen materiaalista riippuen. 

4. 	Kunnossapitotehtvien kustannukset 

Ku nnossap i don kokonaiskustannukset muodostuvat varsinaisten 

kunnossapitotehtvien suorittamisesta j ohtuvista kustannuk-

s iste, tehostetusta kunnossapitotoiminnasta, pä1lysteiden 

uusimisesta ja yleiskustannuksista. 	Tss selvityksessä tar- 

kastellaan kunnossapitotoiminnan kehittymistä eräiden kunnossa-

pitotehtvien suoritemrien ja -kustannusten perusteella. 

'Jäin ollen tarkastelun ulkopuolelle jää osa kunnossepitotehtä-

vistä, tehostettu kunnossapito, päällysteiden uusiminen ja 

yleiskustannukset. 

Tarkastelun ulkopuolelle jäävien kunnossapitotehtävien kustan-

nukset olivat yleensä niin pienet, ettei niillä ole merkitystä 

yleiseen kehityssuuntaan. Euurin ja kunnossapidossa merkittä-

vä tarkastelun ulkopuolellE jäänyt tehtäväryhmä oli oäällys-

teiden uusiminen. 	Tämä oli niin laaja kokonaisuus, että sen 

kehitysnäkymiä selvittelem3n perustettiin oma tvrvhns. 



jtLLIj kiririsapHi rjfl 	nil1iron Lehtvkskonaisuus, minkä 

vios ittaiset siuritem rät riippuvat nalon määrärahat i lan-

teosta, jolloin ei katsottu aiheelliseksi tässä yhteydessä 

	

lvittä sn tulejaa 	tystä. 

Yleiskustannukset riippuvat kunnossapitotehtävjen suoritteista, 

jolloin nilaen kehityssuunta on samantapainen kunnossapidon 
tehtävien KehitykseM kanssa. 

Luvu;si IJ 	;ittyjon 	irinosapito 	htvien ennusolaskelmien 

mukaiset kustannukset olivat vuonna 1973 yhteensä 240 Mmk ja 

vuonna 1985 560 Mmk. 	Taulukossa 4.2-1 on esitetty kustannus- 

ten kehitys vuoteen 1985 tehtävittäin. 	Kokonaiskustannuston 

kehitys on myös kuvassa 4.2-1. 

Ko 	.-'. 

Tarve-ennusteen mukaisten kun-

nossapitokustannusten kehitys 

vuosina 1973...1985. Kuvaan 

on myös merkitty ennusteesta 

laskettujen kunnossapidon ko-

naiskustannusten kehitys, mi-

käli ennusteen kustannusosuus 

säilyisi vakiona. Kustan-

nukset ovat ko. vuoden 

kustannustason mukaiset. 

'I I i1iiiiP! 



Tau1uko 4.2-1. 	Kunnossapitokustannuston ennustttu kohitys 

vuosina 1973...1985 tehtvitt3n koko maassa. 

Kustinnukset ovat ko. vuodon kusnnustasor 
muka isot. 

Kust.annuksE't 	1000 	mk 
0 Vuos ___________ ___________ ___________ ___________ 

n: Tehtv 19/1 1576 1575 1962 1985 

Sr 	tasaus 	56. 20505 34453 40018 49512 51937 

0123 Sr 	lanaus 3343 4003 4599 5148 5690 

0123 Sr' 	p5lynsid. 24044 36730 39131 42366 46966 

0125-6 Ls 	ja ms 	lis. 23322 28888 33939 39051 45280 

fl13-2 bs. 	paikk.,vahv. 6415 11940 15462 21574 28195 

5141 Bls. 	paikkaus 545 958 1318 1727 2261 

Kp. 	paikkaus 3445 5664 9765 13525 18519 

0151 Ajor'atamaalaus 4925 10193 15133 21075 27892 

Liik.merk. 	puhd. 4399 5914 7503 9199 11081 

0171 Niitto 4095 5566 7231 9084 11151 

0172 Tienpinnan 	har'j. 567 848 1180 1565 1999 

0172 Rosk. 	keruu,pois5d 1778 2295 2818 3357 3957 

9131 Aurausviitoitus 2190 2792 3401 4058 4729 

Auraus 

[1183 - 	 ka 11247 14945 18761 23018 27308 
0184 - 	th 14614 20020 26189 33154 41095 

0104 Tasaus 	th 18455 24015 30018 35471 43645 
0183 Suolaus 1854 3206 4075 5093 6211 
0115-7 Suolah. 	ja 	hiek. 18987 25464 31685 38263 45687 

131::nd. 	muk. 	tehtv9t 	iht. 172731 238895 293227 353350 423703 
311 Ojitus 12210 15976 19955 23813 28148 

Lautat 17056 21496 25814 30010 34493 
01 	3 Bet.rump. 	kp. 1456 1878 2324 2769 3265 
0114 Rump. 	uusiminen 7020 9734 11315 12974 14758 
0115 Runkovaur. 	korj. 8745 7893 7419 7198 7133 
9110 Kant. 	ja 	geom.par. 18415 23708 29008 34555 40524 

Liikennemerkit 

- 	kunnost. 540 729 923 1135 1367 
0103 - 	vaihto 	ja 	pyst 1772 2424 3369 4639 5385 

Kaikki 	yht. 39955 322733 393354 479444 559777 
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Vuoden 1973 litteraraportin mukaan taulukossa 4.1-1 mainittu -

jen tehtävien kustannukset olivat 212 mmk. Kunnossapidon 

kokonaiskustannukset olivat samana vuonna 422 mmk. Kun tst 

summasta vhennetn ty5llisyysm3rrahat (42 mmk), olivat 

kunnossapidon kokonaiskustannukset 380 mmk. 	Taj fl 

toht2vion noiuo oli ym. ku:tanruk 	ua 3i,E 2. 

Kun kokonaiskustannuksista (380 mmk) vhennetn edelleen 

tehostetun kunnossapidon (8 mmk) ja kestopllysteiden 1 

misen (45 mmk) kustannukset, oli tauluknr 

rurira5Lj' 	uJlliLfl 	lUrJb 

tivt vuoden 1973 kustannusten perust eella varsinaisen kunn 

sapidon tehtvkentstä (litteraryhm 0100) 51,5 % ja kokc 

kunnossapidon tehtävkentst 35,5 %. Kuvat 4.2-2.. .3 vala 

sevat tmn selvityksen tehtvkentn peittvyytt koko ku 

nossapitokentss. 



Laukeimien ter 
tvien Osuus 

Kuva 	rinuapDmddrardhOjefl jakautuminen 
1973 ja ennustelaskelman tehtvi.en 

'tan 	:tEn Dru5tee1ia. 

__ 	 •1 •• - 

Kuva 	nustelaskelmien mukaisten tehtävien osuus 
nnossapioon tehtvkentss ilman tehos- 
-ttua kunnc3sapitoa ja estopallvsteden 
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4.3 	Kunnossaoitokustannusten kehitys tehtvryhmittin 

Ennusttujen kunnossapitokustannusten kehtyst3 on selvi-

tetty yleistnn teiden kunnossapidon suoriteryhmittelyn mukai-

sina kokonaisuuksina kytten seuraavia ryhmiä 

- 	kuivatukseen ja tien runkoon liittyvät toimenpiteet 

- 	ku lutuskerroksen kunnossapitotehtvt 

- 	liikenteen ohjaus- ja turvallisuustoimenpiteet 

- 	luiskat, viheralueet ja puhtaanapito 

- 	talvi kunnossapito 

- 	lautat 

Kyseisen jaottelun mukaisten kustannusten kehittyminen on 

esitetty kuvissa 43-1. ..2 ja laskelmat on tehty tulukon 

4.2-1 tietojen perusteella. 

Kuva 4.3-1. 

Kunnossapitokustannusten ennus-

tettu kehitys eri suoriteryhmissä. 

0110 	= tien 	runkoon ja 	kuivatuk- 

seen 	liittyvät tehtävät 

0120 	- 0150 	= 	kulutuskerroksen 

kuntoon 	liittyvät 

tehtävät 

0160 = 	liikenteen 	ohjaukseen ja 

turvalaitteisiin 	liittyvät 

tehtävät 

0170 = 	tiealueen puhtaanapitoon 

liittyvät 	tehtävät 

0180 = 	talvikunnossapitotehtävät 

0350 = 	lauttojen kunnossapito 

Kuva 4.3-2. 

Ennustettuj en kunnossapitokustan-

nusten jakautuminen eri suorite-

ry h mii n. 

MUU••dUI 

iuU•flIII 

---------- 

•uuu•:u•uu 
---------- 



uvion 4.i... 	poFusteella kuivatuksoen ja tien runkoon 

sekä kulutuskerroksen kunnossapitoon liittyvien tehtävien 

kustannukset kasvavat hitaammin kuin kokonaiskustannukset, 

joten niiden prosentuaaliset osuudet pienenevät vuoteen 

1985 mennessä. Suhteellinen väheneminen johtuu suuria hoito- 

kustannuksia vaativien sorateiden v3henernjsest. 

Lauttakustannukset kasvavat myös hieman hitaammin kuin koko-

naiskustannukset, joten niiden suhteellinen osuus laskee 

hieman vuosina 1973...1985. 	Lähtötietojen puutteellisuuden 

vuoksi ennuste ei ole kuitenkaan kovin luotettava. Tällöin 

on todennäköistä, että kustannukset kohoavat enemmän kuin 

ennuste osoittaa. 

Liikenteen ohjaus- ja turvallisuustoimenpiteiden kustannukset 

kasvavat ennusteen mukaan erittäin nopeasti. Niiden suhteel-

linen osuus tulisi lähes kaksinkertaiseksi. Nopea kasvu 

johtuu kesto- ja kylmäpäällysteiden lisääntymisestä, jolloin 

ajoratamaalauksen määrä kasvaa, sekä liikennemerkkjen määrän 

kasvusta. 	Lisäksi ajor'atamaalien menekki tiekilometriä 

kohti kasvaa, koska laatustandardjen mukaan maalauksen 

laatutaso kasvaa 	jonkin verran nykyiseltä tasoltaan. 

Luiskien ja viheralueiden kunnossapidon sekä puhtaanapidon 

kustannusten suhteellinen osuus kasvaa ennusteen mukaan 

noin 11 ¼ vuodesta 1973 vuoteen 1985, joten näiden toimen- 

piteiden määrä kasvaa hieman enemmän kuin kaikkien kunnossa-

pitotehtävien määrä. 

Talvikunnossapidon suhteellinen osuus tulee myös kasvamaan 

jonkin verran. Tämä kasvu johtuu liikennemäärien kohoami-

sesta, josta talvikunnossapitotoimenpiteiden määrät riippuvat. 

Kunnossapitokustannusten kehityksen perusteella näyttäisi 

liikenteen hoitoon ja liikerneturvallisuuteen liittyvien 

tehtävien osuus kasvavan vueteen 1985 mennessä, mistä olisi 

seurauksena LeiJr Ijikonnoturvailjousoen lisntmjnen. 
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4.4 	Kustannusten jakautuminen eri kustannuslajeille 

Kunnossapitotehtävien suorittamis kustannukset on jaoteltu 

neljään ryhmään: miestyö, konetyö, kuljetus ja materiaali. 

Tehtäväkohtaiset kustannusosuudet on esitetty tämän kunnos-

sapitotarveselvityksen väliraportissa 2, jonka taulukoiden 

perusteella esitetään tässä yhteydessä yleisesti kustannus- 

osuuksien kehitystä vuoteen 1955 mennessä. 

Taulukoissa 4.4-1...2 on esitetty ennustettujen kunnossapito - 

kustannusten jakautumista eri kustannuslajeille tehtäväryhmit 

täin ja kaikkien kustannusten osalta. fliestyön kustannus- 

osuuksista on huomattava se seikka, että nykyään käytetään 

tehtävien suorittamisessa enemmän henkilökuntaa kuin 

laskelmissa on oletettu tarvittavan. 

Taulukkojen 4.4-1...2 perusteella sekä miestöiden että materi-

aalien osuus olisi noin neljäsosa, konetöiden osuus kolmasosa 

ja kuljetuksen osuus kuudesosa ennusteen kunnossapitotehtävien 

kokonaiskustannuksista. Osuudet eivät tulisi säilymään vaki- 

oma, vaan mies- ja konetyön osuus laskisi noin kaksi prosentti-

yksikköä vuosina 1973.. .1985. 	Kuljetuskustannusten osuus 

tulisi säilymään lähes vakiona koko ennustejakson ajan. 

Vieraiden palvelujen osuus ei ole todellisuudessa niin pieni 

kuin taulukko 4.4-2 edellyttää, sillä laskelmissa on oletettu 

kaikki kunnossapitotyöt tehtäväksi omana työnä. Tällöin 

nähdään todellinen kustannusten jakautuminen, koska myös 

vieraiden palvelujen kustannukset muodostuvat samoista kus-

tannuksista kuin oman työn kustannukset. 

Tehtäväryhmittäin kustannukset jakautuvat hyvin eri tavalla. 

Kuivatuksen ja tien runkoon liittyvien toimenpiteiden kustan-

nuksista suurimman ryhmän muodostaa kuljetus ja sen osuus 

kasvaisi noin 32 %:sta 36 %:iin vuosina 1973.. .1985. 	Miestyön 

osuus olisi lähes smansuuruinen (3O, 	%. . . 28,7 	vuosina 

1973... 1985). 
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Taulukko 1..4-. 	Ennusteen mukaisten kunnossapitotehtävien kustan- 

nusten jakautuminen kustannuslajeihin koko maassa 

vuosina 1973...1985. Kustannukset ovat kyseisen vuo--

den hintatason mukaiset. (Kunkin kustannuslajin in-F-

laatio on mritelty 	ikaisummissa trpridoiss. 

Kust. Kustannus 	1LJU[) 	mk 

1973 1976 1979 1982 1985 Tehtäväryhmä laji 

Kuivatukseen ja MT 14589 17304 20249 23447 26967 
tien 	runkoon KT 10519 12614 15128 17463 20216 
liittyvät 	toimen- KU 15257 19615 24001 28646 33655 
piteet 	(0110) MAT 7480 9655 10643 11755 12992 

Yht. 47845 59188 70021 81311 93830 

Kulutuskerr. 	kun- MT 15024 18874 22629 26609 31191 
nossapito KT 31736 38436 44981 51453 59050 
(0120 - 0150) KIJ 9310 12075 14680 17465 20703 

MAT 33551 54195 62945 73477 88005 
Yht. 89621 123640 145235 169004 198949 

Liikenteen 	ohjaus MT 5464 7440 9575 11966 14614 
ja 	turv. 	toimen- KT 833 1168 1574 2049 2575 
piteet 	(0160) KU 692 1121 1570 2059 2604 

MAT 4646 9529 14210 19966 26933 
Yht. 11635 19258 26929 36040 46726 

Luiskat, 	viher- fIT 2863 3744 4676 5689 6793 
alueet 	ja 	puh- KT 3234 4434 5812 7350 9073 
taanapito KU 343 532 740 977 1240 
(0170) MAT - - - - - 

Yht. 6440 8710 11228 14016 17106 

Talvikunnossapito 1T 15020 19749 24759 30373 36348 
(0180) KT 30771 40802 51955 64214 78047 

KU 12636 17134 21764 26746 32215 
MAT 8922 12758 15650 18718 22069 
Yht. 67349 90443 114128 140046 168679 

Lautat MT 11285 14113 16869 19457 22188 
(0350) KT 292 367 432 503 578 

KU 570 805 1025 1232 1450 
MAT 2419 2786 3143 3467 3841 
VIE 2500 3424 4345 5350 6436 
Yht. 17066 21495 25814 30009 34493 

Kaikki 	teht. MT 64245 81224 98757 117541 138101 
KT 77385 97881 119882 143032 169539 
KU 38808 51282 63780 77125 91867 
MAT 57018 88923 106591 127378 153840 

____________________ VIE 2500 3424 4345 5350 6436 
___________________ Yht. 239955 322733 393354 470444 559777 

MT 	= fliestyö 
KT 	= Konetyö 
KU 	= Kuljetus 
MAT = Materiaali 
VIE = 	Vieraat 	palveluL 
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Taulukko 4.4-2. 	Ennusteen mukaisten kunnossapitotehtvien kustannus- 

lajien osuudet tehtvryhmittin koko maassa 

vuosina 1973...1985. 

Kust. Kustannuslajien 	osuus 	kust. 	% 

Tehtävryhmä laji 1973 1976 1979 1982 1955 

Kuivatukseen ja MT 30,5 29,2 28,9 28,8 28,7 
tien 	runkoon KT 22,0 21,3 21,6 21,5 21,5 
liitt. 	toimenpi KU 31,9 33,1 34,3 35,2 35,9 
teet 	(0110) JIAT 15,6 16,3 15,2 14,5 13,8 

Yht. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kulutuskerroksen MT 16,8 15,2 15,6 15,7 15,7 
kunnossapito KT 35,4 31,1 31,0 30,4 29,7 
(0120-0150) KU 10,4 9,8 10,1 10,3 10,4 

MAT 37,4 43,8 43,3 43,5 44,2 
Yht. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Liikenteen 	oh- MT 47,0 38,6 35,6 33,2 31,3 
jaus 	ja 	turv. KT 7,2 6,1 5,8 5,7 5,5 
toimenpiteet KU 5,9 5,8 5,8 5,7 5,6 
(0160) MAT 39,9 49,5 52,8 55,4 57,6 

Yht. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Luiskat, 	viher- MT 44,5 43,0 41,6 40,6 39,7 
alueet 	ja 	puh- KT 50,2 50,8 51,8 52,4 53,0 
taanapito KU 5,3 6,1 6,6 7,0 7,2 
(0170) MAT - - - - - 

Yht. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Talvikunnossapito JIT 22,3 21,8 21,7 21,7 21,5 
(0180) KT 45,7 45,1 45,5 45,9 46,3 

KU 18,8 18,9 19,1 19,1 19,1 
MAT 13,2 14,1 13,7 13,4 13,1 
Yht. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Lautat 
(0350) 

MT 
KT 

66,1 
1,7 

65,7 
1,7 

65,3 
1,7 

64,8 
1,7 

64,3 
1,7 

KU 3,3 3,7 4,0 4,1 4,2 
MAT 14,2 13,0 12,2 11.6 11,1 
VIE 14,6 15,9 16,8 17,8 18,7 
Yht. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kaikki 	teht. JIT 26,8 25,2 25,1 25,0 24,7 
KT 32,2 30,3 30,5 30,4 30,3 
KU 16,2 15,9 16,2 16,4 16,4 
IAT 23,8 27,6 27,1 27,1 27,5 
VIE 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 
Yht. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

MT = Miestyö 
KT 	= Konetyö 
KU = Kuljetus 
JIAT = 	Materiaali 
VIE = Vieraat palvelut 



Kulutuskerroksen kunnossapitoty6ssä olisi matnriaalikustan-

nukset suurin ryhmä, jolloin sen kustannukset muuttuisivat 

noin 37 %:sta 44 %:iin vuodesta 1973 vuoteen 1985 menness8. 

Sorateiden tiehylll tehtvst tasauksesta johtuen my8s 

konety6n osuus olisi huomattavan suuri. 

Liikenteen ohjaukseen ja turvallisuustoimenpiteisiin liittyvis-

s tehtviss olisi materiaalikustannuksi].la aivan keskeinen 

merkitys, sill niiden osuus kasvaisi noin 40 %:sta 58 %:iin 

vuoteen 1985 mennessä. Markkamrinen kasvu olisi lähes 

kuusinkertainen. Tm johtuu lhinn ajoratamaalien ja lii-

kennemerkkien suurista hinnannousuista sekä materiaalin kulu-

tuksen kasvusta. Miesty8n kustannusosuus laskisi puolestaan 

47 %:sta 31 %:iin vuosina 1973...1985. 

Luiskien ja viheralueiden kunnossapidon sekä tiealueen puhtaa-

napidon 	kustannukset muodostuisivat pasiassa mies- ja 

konety5st. Konetyn osuus olisi noin 50 % ja miesty8n noin 

40 %. 	Kuljetusten osuus olisi noin 5...7 %. 	Ennusteen mukaan 

kustannusosuudet tulisivat silymn suhteellisen vakioina 

vuosina 1973...1985. 

Talvikunnossapidossa konety6n osuus olisi ennusteen mukaan 

noin 46% niden tehtävien kustannuksista e1k ennustejakson 

aikana tapahtuisi sanottavia muutoksia. Konetyön osuus olisi 

noin kaksinkertainen muiden kustannuslejieii osuuteen verrat-

tuna, sillä sekä miestyn että kuljetuksen osuudet olisivat 

noin 20 %. 	Materiaalin osuus olisi noin 13 %. 	Myekn vii- 

meksimainittujen kustannuslejien osuuksissa ei tapahtuisi sa-

nottavia muutoksia vuosina 1973...1985. 

Lauttakustannukset muodostuisivat pas iassa mlestyökustannuk-

sista eikä jakautumassa tapahtuisi sanottavia muutoksia vuo-

sina 1973..1985. 
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Taulukkojen 4.4-1...2 perusteella ennusteen mukaisten kunnossa-

pitotehtävien koneellistamisaste on tyydyttävä, sillä miesty5n 

osuus on vain noin neljännes sekä konetyn ja kuljetusten 

osuus kokonaiskustannuksista yhteensä noin 48 %. Vuoden 1973 

litteraraportin mukaan miestyn osuus kaikista kunnossapito- 

kustannuksista ilman vieraita palveluja oli noin 37 %. 	Vastaa- 

vasti konetyri ja kuljetuksen osuus oli yhteensä 32 %. Näiden 

lukujen perusteella kunnossapidossa syntyy hyvin paljon mies-

ty6kustannuksia yhteiskustannuksissa ja muissa pritte1emätt-

missä tehtävissä. 



	

5. 	KUNNUSSAP1T[JSFANDARIEN NERKITYS KS1 n c SAPITrJKUS T INLIKSIIN 

	

5.1 
	

Kustannusvertailujen perusteet 

Standanardien mukaisten Kunnossapitotehtvien suoriternrien 

lisäksi laskettiin samoista tehtvist myös aikaisempaan ke-

hitykseen perustuvat suoritemrien kehitystrendit. Kummal-

lakin tavalla laskettujen suoritemrien yksikkökustannuksina 

käytettiin samoja yksikkökustannuksia, jotka puolestaan 

perustui vat kp-tutkimuksen organisaatioryhmn mitoitusraport-

teihin ja erilaisten yksikkökustannusten kehitysennusteisiin. 

Toteutumatrendin suor.itemrien kustannusten kehitys olisi 

voitu periaatteessa laskea vastaavasti aikaisempien kustan-

nusten kehitystrendein, mutta ne eivät olisi ottaneet huomioon 

riittvsti viime aikojen hinnannousuja. Tällöin trendien 

mukaiset yksikkökustannukset olisivat yleensä jneet huo-

mattavasti alraisemmiksi kuin laskelmissa käytetyt yksikkö- 

kustannukset. Näin ollen pdyttiin paremman vertailun ai - 

kaansaamiseksi kyttmn samoja yksikkökustannuksia. 

	

5.2 	Kustannusvertailut 

Kustannusvertailut tehtiin pelkstn koko maan vuotuisista 

suoritemrist. 

Vertailulaskelmat on esitetty taulukossa 5.2-1 ja sen perus- 

teella on kueassa 5.2 - 1 kokonaiskustannusten kehitys. 

Kuva 5.2-1. 

Eräiden kunnossapitotehtvien 

standardien ja trendien mukais-

ten suoritemrien kustannusten 

kehitys koko maassa 1973. .1985. 
II 

•........ 
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Taulukko 5.2-1. 	Eräiden kunnosspitotehtvien standardien 

ja trendien mukaisten suor'itemrien 

kustannukset koko maassa vuosina 1973... 

1985. Kustannukset ovat kunkin vuoden 

hintatason mukaiset. 

St/ Kustannuks3t 1000 mk 	______ 

1973 1976 1979 - 	 1952 1985 Tehtv tr 

Sr tasaus 	th:lla St 28505 34453 40018 45512 51937 
tr 30082 36797 43272 49766 54981 

Sr lanaus St 3343 4003 4599 5148 5690 
tr 1296 814 504 304 176 

Sr pSiynsidonta St 24044 35730 39131 42366 46955 
tr 20704 30913 32178 33592 35354 

Ms 	ja 	is 	lisa -  
minen 

St 
tr 

23322 
22792 

28888 
27878 

33939 
32854 

39051 
36528 

45280 
40440 

Ajoratamaalaus St 4925 10193 15133 21075 27892 
tr 3211 6549 10054 14298 19433 

Auraus kuorma- St 11247 14945 18751 23018 27308 
autolla tr 15688 20155 24455 29205 33455 

Auraus ja tasaus St 33059 44035 55207 69525 84740 
th:lla tr 37576 50134 54290 79939 97734 

Suolaus St 1854 3206 4075 5093 211 
tr 2451 4728 6275 7790 8845 

Hiekoitus 	ja 	suo- St 18987 25464 31585 38263 45687 
lahiekoitus tr 12954 12454 11032 9572 8107 

Kustannukset 	yht. St 149296 201918 243548 289151 341711 
tr 145754 190542 224914 51094 298527 

St = standardien mukaiset kustannukt 

trnc' 	nukE uut 



'ortui luL uuuittvat, ett 	tarkastelun kohsena olleiden 

tehtävien trendien mukaiset kokonaiskustannukset eivät 

noikkea paljon standardien mukaisten tehtävien kustannuksis-

ta. Kustannuserot näyttävät kuvan 5.2-1 mukaan kasvavan 

vuoteen 1985 mennessä,mikä johtuu eräiden tehtävien trendien 

mukaisten suoritemäärien nopeammasta alenemisesta verrattuna 

standardien perusteella laskettuihin suoritemääriin. 

Standardien ja trendien perusteella laskettujen suoritemää-

rien kustannukset poikkeavat eniten: 

- 	soratien lanauksessa 

- 	soratien pölynsidonnassa 

- 	ajoratamaalauksessa 

- 	hiekoituksessa ja suolahiekoituksessa 

Kaikkien näiden tehtävien trendien mukaiset kustannukset 

ovat alhaisemmat kuin standardien mukaiset. Tämä johtuu 

luonnollisesti suoritemäärien eroista. Kustannusten kehitys 

on sekä trendin että standardin mukaan samansuuntaista ts. ne  

kasvavat lukuunottamatta sorateiden lanausta ja hiekoitusta. 

Trendin mukaan sorateiden lanausmäärien ja hiekoituksen 

väheneminen on nopeampaa kuin kustannusten kohoaminen, joten 

kokonaiskustannukset laskevat. 

Hiekoitusta lukuunottamatta muissa talvi kunnossapitotehtä-

vissä trendien mukaiset suoritemäärät ja siten myös kustan-

nukset ovat suuremmat kuin standardien mukaiset. Erot eivät 

ole kuitenkaan kovin suuret. 

Standardit eivät tämän tarkastelun perusteella muuta oleel-

lisesti kunnossapidon yleisen kehityksen suuntaa. Joidenkin 

yksittäisten tehtävien kohdalla standardit kylläkin muutta-

vat kehityksen suunnan (sorateiden lanaus, hiekoitus) tai 

nopeuttavat suoritemäärien kasvua (ajoratamaalaus) korkeam-

p ien laatu taso ve a t i mun te n en s josta. 
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6. 	KUNNOSSAPITOTOIMINNAN SUHTEELLINEN KEHITYS 

	

5.1 	Laskentaperusteista 

Kunnossapitotoiminnan suhteellisen kehityksen se1vittmi-

seksi on kunnossapitotarpeen ja -kustannusten kehitystä 

tarkasteltu tie- ja ajoneuvoki1ometri kohti niistä tehtvist, 

joista on laadittu kunnosapitostandardit. Muiden tehtävien 

osalta tarkastelu ei ole mielekst, koska tarve-ennuste oli 

yleensä laskettu olettamalla suoritemr/tie-km vakioksi koko 

ennustej akson aikana. 

Kustannustarkastelu tehdn vuoden 1973 hintatasossa. 

	

6.2 	Kunnossapitotarpeen suhteellinen kehitys 

Standardien mukaisen kunnossapitotarneen 	suhteellinen ke- 

hitys tehtvittäin on esitetty taulukossa 5.2-1. 	Taulukon 

luvut on laskettu vliraporteista 1 ja 2. 

Tloksi sta havaitaan aurausvi itoitusta lukuunottamatta 

kaikkien muiden tehtävien suoritemrjen/km kasvavan vuo-

teen 1985. Aurausviittojen mär laskisi yhteensä noin 

9 % vuoteen 1985 mennessä vuoden 1973 tasosta. Muiden 

tehtävien suhteellistan suoritemärjen kokonaiskasvu olisi 

0 - 25 % 1973.. .1985. 
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Tjulukka 6.2-1. 	btandardieri mukaisen kunnossapitotarpeen 

vuotuinen kehitys tehtvittin tiekilo-

metriä kohti koko maassa vuoajna 1973. 

1985. 

Tehtävä Yksikkö 1973 1975 1979 1982 1985 
Sorateiden tasaus, 	muok- jkm/ 
kaus 	ja 	lariaus sr-km 69,0 59,5 70,0 70,8 72,5 

Sorateiden pölynsidonta tn/sr-km 1,50 1,53 1,68 1,74 1,83 

Msja 	ls 	lisääminen m 3/sr-km 35,5 36,2 36,9 37,8 39,5 

Kylmpäll. 	palkkaus 
ja 	vahvistaminen tn/ös-km 19,2 10,3 10,3 10,4 10,4 

Kestopll. 	palkkaus tn/kp-km 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 

Ajoratamaalaus l/pll. 
-- -km 51,7 56,3 59,6 62,3 54,5 - 

Liik. 	merkkien 	puhdistus kpl/ 

- 	 - 
tie-km 34 	- 3 37 38 - 

Niitto ha/tie- 

- 
km 0,52 0,55 0,58 0,52 0,64 

Tien 	pinnan 	harjaus jkm/ 
- päll.-k 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Aurausviitoitus kpl/ 

- 	 - 	 - 
tie-km 43 42 41 40 39 

Auraus 	ka:lla jkm/ 
tie-km 105 107 - 109 111 112 

Tasaus 	ja 	auraus 	th:ll jkm/ 
tie-km 40 	- 43 45 47 49 

Suolaus 	- 	- - tn/kp-km 1,83 1,88 1,92 1,95 1,97 
Suolahiekoitus 	ja 	hie- m3 / 
koitus tie-km 10,3 10,4 10,5 10,8 11,0 

Sorateiden kesSkunnussapitotehtvistS tasaus ja muokkaus kas-

vaisi hyvin vhn, mutta pölynsidonnan ja materiaalin lisä-

vksen kasvu olisi yli 10 	. 	- 

P1lysteiden paikkausmrt n ttävt pysyvän Ihes ennal-

iaan. 	Todennäköisesti kuitenkin kestopllysteiden palkkaus- 

rnärt kestopällystekilometriä kohden kasvavat voimakkaammin 

kuin ennuste osoittaa, sil1 vasta l970-luvur loppupuolella 

nastarenkaiden aiheuttamien vaurioiden korjaus tulee ajankoh- 

taiseksi, joten tSm3 ei ny aikaisemmissa trendeiss. 
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ijoraamaa1auksen ja iiik8nnem8rkkiEri puhdistamisen määrät 

kasvavat voimakkaasti: ajoratamaalaus noin 25 % ja liikenne- 

merkkien puhdistus noin 15 %. Ajoratamaalauksen kasvu 

johtuu palvelutason voimakkaasta lisäämistarpeesta ja 

liikennemerkkien puhdistusmäärän kasvu puolestaan merkkien 

lukumäärän kasvusta. 

Liikenteen palvelutehtäviin lukeutuvan niiton määrä tulee 

myös lisääntymään paljon. Harjausmäärät kasvavat jonkin 

verran, mutta roskien keruu tiekilometriä kohden säilyy 

vakiona. 

Talvikunnossapitotehtävistä mainittiin jo aurausviittojen 

suhteellisen määrän laske'an. Kuorma-autoaurauksen ja 

liukkaudentorjunnan suoritemäärät kasvavat noin 7 %, mutta 

tiehöyläaurauksen ja -tasauksen suoritemäärä lisääntyy lähes 

23 %. Liukkauden torjunnassa ei näytä tapahtuvan oleellista 

muutosta nykyiseen käytäntöön verrattuna. 

Suoritemäärien suhteellisesta kehityksestä voidaan tehdä 

seuraavia johtopäätöksiä: 

- 	sorateiden kesäkunnossapidossa muutetaan jonkin 

verran tehtävien painotusta: pölynsidonta ja 

materiaalin lisäys kasvavat nopeammin kuin pinnan 

tasausmäärät 

- 	liikenteen palvelutehtävien suhteellinen osuus 

kasvaa 

- 	talvikunnossapidossa höyläysmäärät kasvavat nope- 

ammin kuin muiden tehtävien suoritteet 



1 5.3 	jnnnatokustannusten subtellinen kejtvs 

Kunnussapitokustannusten suhteellista kehityst9 tarkastellaan 

samojen tehtävien osalta kuin kunnossapitotarpeen kehityst9. 

Kustannukset suhteutetaan kyseisen vuoden liikennesuorittee-

seen vuoden 1973 hintatasossa ja laskelmat on taulukossa 

5.3-1. 

Taulukko 6.3-1. 	Standardien mukaisten kunnossapitokustan- 

nusten vuotuinen kehitys tehtvlttin ajo-

neuvokjlometrj kohti koko maassa vuosina 

1973...1985 vuoden 1973 hintatasossa. 

Tehtäv9 Kustannukset mk/1000ajonkm ______ 

1973 1975 1979 1982 1985 

Soratei den 	tasaus, 
muokkaus ja 	lanaus 8,82 8,78 8,73 8,59 8,25 

Sorateiden 	pölyn- 
sidonta 6,66 6,71 6,77 6,78 6,70 

Ms 	ja 	ls 	lisminen 6,46 6,49 6,51 5,47 6,31 

Kylmpä1l. 	palkkaus 	ja 
vahvistaminen 1,78 1,74 171 1,59 1,67 

Kestopll. 	paikkaus 0,35 0,33 0,32 0,32 0,31 

Ajorataraalaus 0,35 0,35 0,36 0,35 0,36 

Liikennemerkkien puhdistus 0,25 0,22 0,20 0,19 0,18 

Niitto 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 

Tien pinnan 	harjaus 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Roskin 	keruu 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 

Aurausvjjtjtus. 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07 

Auraus 	ka:lla 0,64 0,57 0,52 0,48 0,45 

Tasaus 	ja auraus 	th:ll 1,89 1,74 1,63 1,55 1,48 

Suolaus 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 

Suolahiekoitus 	ja 
riekoitus 1,09 0,97 0,88 0,81 0,76 
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Tulosten perusteella voidaan todeta, että sorateiden ke-

skunnossapitotehtvi en kustannukset ovat mon inkertaiset 

verrattuna muiden tehtävien kustannuksiin. T3m johtuu 

sorateiden pienistä liikennesuoritemrist ja suhteelli-

sen paljon kunnossapitoty5t vaativasta tierakenteesta. 

Vaikka yleisesti liikennesuoritemrt kasvavat, sily-

vt sorateiden kunnossapitokustannukset sarnansuuruisina. 

Thn vaikuttaa tieverkon oletettu kehittyminen. Sen ole-

tetaan nimittäin tapahtuvan siten, että soratien liiken-

nemrn kasvaessa mrtyn suuruiseksi muutetaan tien 

pllystetyyppi. 

Kylmpllysteisten teiden paikkauksen ja vahvistami-

sen suhteelliset kustannukset silyvt lähes vakioina 

kuten sorateillkin ennustejakson aikana suoritemrien 

ja liikennesuoritteiden muuttumisesta huolimatta. Syynä 

on kylmäpl lysteiden muuttaminen kestopllysteisiksi 

teiksi, kun liikennemrt kasvavat m rtty rajaa suu-

remmiksi. 

Yksinomaan kestopl lysteisten teiden kunnossapitoon 

kohdistuvina tehtvinL on tarkastelussa vain kestopl-

lysteiden palkkaus, minkä suhteelliset kustannukset ale-

nevat laskelmien mukaan vuosina 1973...19B5. 

Liikenteen palveluun liittyvien tehtävien suhteelliset 

kustannukset alenevat yleensä taulukon 6.3-1 laskelmien 

perusteella. Poikkeuksen muodostavat ajoratamaalaus ja 

tienpinnan harjaus, joiden kustannukset pysyvät vakioina. 

Ajoratamaalauksen suhteen havainto on merkittv, sillä 

maalauksen volyymi/tie-km tulee standardeja soveltamalla 

kasvamaan voimakkaasti. Tst kasvusta huolimatta lii-

kennesuoritteeseen suhteutetut kustannukset pysyvät en-

nallaan, joten volyynin kasvattaminen ei 1is 	maalauksen 

suhteellisia kustannuksia. Harjauksen kustannukset ovat 

varsin pienet, joten niillä ei ole sanottavaa merkitystä 

kunnossa p i t ok u s t a n n u ks i i n. 



Talvikunnossapitotehvien liikennesuoritteeseen suhteu-

:etut kustannukset tulevat tehtyjen laskelmien perusteel-

la jatkuvasti alenemaan, vaikka suoritemärt/tie-km ja 

kokonaiskustannuksot kasvavat aridon tohtvien kohdal- 

1 u 	u rYla t a v a 	1 	n 

Taulukun 5.-i luvuista havaitaan, että suolauksen kus-

tannukset ovat hyvin pienet verrattuna kaikkien tarkas-

teltujen kunnossapitotehtvien kustannuksiin, ainoastaan 

roskien keruun, harjauksen ja aurausviitoituksen kustan-

nukset ovat aihaisemmat. Koska suolaukse.la saavutetaan 

erittäin merkittv liikenneturvallisuuden parantuminen, 

suolaustoiminnan voimakaskin lisminen ja tehostaminen 

vaikuttaa hyvin vhn kunnossapidon kustannuksiin. Tie- 

h5yln kytt5 nytt 	laskelmien mukaan olevan varsin 

kallista muihin talvi kunnossapitotehtviin verrattuna, 

vaikkakin suhteelliset kustannukset alenevat voimakkaas-

ti vuutoon 155 munnrss 

5.4 	Kunnossaidon tuottavuuden ku'h1tv 

JuottavLjujeiia tkoittaan 	iotosten ja 	anosten vlis- 

t suhdelukua. Kunnossapitoon sovellettuna tuotos ksit-

t suoritteiden tuottamisen ja panos suoritteiden tuot-

tamiseen tarvittavan poma-, työ- ja materiaalipanokset. 

Kunnossapitotoimi nnan kokonaistuottavuuden laskeminen on 

kuitenkin hankalaa tuotos- ja panoserien mittausvaikeuk-

olen vuoksi. 

Kunnossapitotoirninnan ern tuottavuuden mittana voidaan 

pit 	kunnossapitotyvo!man mään ja kunnossapidettvien 

tiekilorrietrien vlist suhdelukua. Tällaisen tarkastelun 

heikkoutena on kuitenkin se, ettei voida varmistaa tiestin 

laatutason silymist 	amanlaisena eri aikoina. Tällainen 

tieto on ehdoton edellytys ko. tarkastelulle, koska kunnos-

sapitotoiminoessa voidaan yleensä tinkiä joidenkin tehtävien 

suorittamisesta tietty aika ilman että siitä on lyhyellä 

aikavlill haittaa. NHn ollen tehtvien suoritteiden 

vheneminen vaatii vhernma miehi 	ja ovurauksena on siten 

nninen tuottavuuden kohoaminen. 
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Kunnossapidon laatustandardit ovat eräänlainen mittausväli-

neistö, jonka avulla voidaan seurata tiestön laatutasoa 

ja sen pysymistä samanlaisena eri vuosina. Laatustandardien 

edellyttämän laatutason säilyttämiseksi tarvitaan määrätty 

määrä suoritteita, joiden määrä tieluokittain on tämän ra-

portin laskelmissa säilynyt vakiona. Samoin suoritteiden 

tekemiseen tarvittavien panoserien määrä on vakioitu. 

Siten määritelmän mukainen tuottavuus ei muutu tämän selvi-

tyksen mukaan ennustejakson aikana. 



0 

	

7. 	KUNNdSSfPIDL]N KArNATTAvuus 

	

7.1 	Kannattavuuden laskentanerusteista 

Kurinossapidon Kannattavuutta on tarkastelu kustannus-hyöty-

periaatteen mukaan. Tällaisia laskelmia voidaan tehdä hyvin-

kin laajoista kokonajsuuksjsta lähtötiedoista riippuen. Tässä 

selvityksessä on rajoituttu tarkastelemaan käytettävissä 

olevan lähtaineiston perusteella vain talvikunnossapitoon 

liittyvien aurauksen ja liukkaudentorj untatoimenpiteiden 

kannattavuutta. Kustannus-hyötyanalyysit on tehty tutkimalla 

on kunnossapitotoimenpiteiden kannattavuusrajoja eri liikenne- 

olosuhteissa. 	Kannattavuustarkastelut on tehty siten, että 

hydyiksi on laskettu kunnossapitotehtävästä seuranneet 

ajoneuvo-, aika- ja onnettumuuskustannusten muutokset ja 

kustannuksiksi pelkästä kunnossapitotehtävän suorittamisesta 

aiheutuneet kustannukset. Näihin kustannuksiin ei ole lisätty 

yleiskustannuksia eikä muita vastaavia kustannuksia. 

	

7.2 	Aunauksen kannattavuus 

Aurauksea kannattavuutta tarkasteltiin eri kunnossapitoluokissa 

ja päällystetyypeillä liikennemäärien funktiona. Laskelmat 

tehtiin vuoden 1972 kustannustasossa. 

Ajokustannuslaskelmat perustuivat tie- ja vesirakennushalli-

tuksessa tehtyihin selvityksiin, ja niissä esitetyt kustannukset 

muutettiin vuoden 1973 kustannustasoon tukkuhintaindeksistä 

saaduilla kertoimilla. Ajokustannuksiin sisältyvät ajoneuvo- 

kustannukset laskettiin verottomina kustannuksjna. Onnetto-

muuskustannukset poikkesivat tvh:n laskelmista, sillä niissä 

käytettiin parlamentaarisen liikennekornitean tekemien laskel-

mien arvoja. 

Käytettävissä olleiden tie:ojen perusteella voitiin ajokustan-

nuslaskelmia tehdä neljän :alvikeliolosuhteen vallitessa ja 

ne olivat: 

- 	palja, kuiva kestopäällyste 

- 	jäinen tie, ei irtolunta 



- 	jäinen tie, irtolunta 1...2 cm 

- 	jäinen tie, irtolijnta n. 5 cm. 

Ajokustannukset laskettiin kussakin keliluokassa erikseen 

kevyille ja raskaille ajoneuvoille. 	Laskelmat tehtiin seu- 
raavasti: 

1 . 	Kp-luokittain oletettiin märtty noonus ajoneuvoille 

paljaalla ja kuivalla päällysteell 

2. Nopeustutkimusten perusteella tiedettiin muiden keli- 

olosuhteiden suhteelliset nopeudet paljaan j kuivan 

päällysteen nopeuksiin verrattuna. Tämän tiedon pe-

rusteella laskettiin muissa keliolosuhteissa käytetyt 

nopeudet. 

3. Nopeuksien määrittelyn jälkeen laskettiin kp-luokittain 

ja p 	llystetvvpett:in ajoneuvo- ja aikakustannukset 

(p/ajonkm 

4. Onnettomuuskustannukset laskettiin olettamalia kevyiden 

ja raskaiden ajoneuvojen kustannukset yhtä suuriksi. 
5. Keskimääräiset ajokustannukset laskettiin olettamalla 

ajoneuvokon- 	fl ° 	 t--: 	 flfl ' 

A uraukser 

seuraava 

main normaaliksj ( 4 cm lunta 	12 h aikanaj 
2. Lumikerroksen paksuudenmuutosten oletettiin vuirutta-

van parabolisesti ajokustannuksii vakionopeudel].a. 

3. Kestopäällystetie oletettiin sateen alussa vaihtoeh-

toisesti joko jäiseksi tai paljaaksi. Muut päällys- 

teet oletettiin lumisateen alussa pinnaltaan jäisiksi. 

Kannattavuuslaskelmien tavoitteena oli lähtöolettarnukgen mu-

kaisen lumisateen aisaisten kokonaiskustannusten minimoiminen. 

Tehtyjen olettamusteri mukaiset ratkaisut ovat kuvissa 7.2-1..4 

ja ne ilmoittavat optimaaliset aurausvälit jatkuvan lumisteen 

aikana liikennemäärien funktiona. 

41 
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Kuva 7.2-1. 	Uptimaaliset aurausvlit kestopä1lyste- 

teillä kp-luokissa 1...2 normaalin lumisateen 

a:kana vuoden 1973 kustannustasossa. 

I!!!_l!!!!IIilULIUUui JU 	 ' 

,j 0/ 8 

Kuva 7.2-2. 	Jptimaaliset aurausvlit kestopi1yste- 

ja 	ljysorateill 	kp-luokissa 3...4 normaalin 

.;:ir) 
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4 . 

3 • r 

2.0 
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Kuva 7.2-3. 	Optimaaliset aurausvlit soratei11 kp- 

luokissa 4...5 normaalin lumisateen aikana 

JJLiLfl Y17 	JS'TflUSta5DSSa 

Kuva 7.2-4. 
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Optimaal Irler, 
aurausvO Ii 

(6) 

$ 	 1 	1 	i 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	JLiikenneär0 
2 	 4 	5 - 	6 	7 	 9 	10 	(ajon/h) 

Optimaaliset aurausvälit sorateillä kp-

luokissa B...7 normaalin lumisateen aikana 

vuoden 1973 kustann'jstasossa. 
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Tarkemmat tulokset on esitetty erillisess muistiossa, 

sill 	thn raporttiin niitä ei voitu liittj ljLltJtvr]'; 

vuoksi. 

Tuloksia ei tule tulkita missn tapauksessa absoluutti-

sina, vaan ne riippuvat tehdyistä alkuolettamuksista, joita 

voidaan muuttaa ajokustannusten osalta. Aurauskustannukset 

ovat sitä vastoin v. 1973 hintatason mukaisia todellisia 

kustannuksia. Alkuolettamusten muutokset eivät kuitenkaan 

muuta tulosten kertaluokkaa. 

Yleisenä toteamuksena voidaan havaita kuvista 7.2-1...4, ett 

auraustavalla ja samalla aurauskustannuksilla on varsin suuri 

merkitys aurausvlin suuruuteen kunnossapitoluokasta ja pl-

lystetyypist riippumatta. Kuitenkin auraustapojen kustannus- 

erot ovat huomattavasti suuremmat kuin tuloksena saatujen op-

timaalisten aurausvlien erot samassa kp-luokassa. 

Kp-luokassa 1 (moottoritie) jatkuvan lumisateen aikana auraus-

välit vaihtelisivat 1iikennemrst ja auraustavasta riippuen 

0,5...2,4h, kun tien pinta on jinen lumisateen alussa. 	Vas- 

taava aurausvlitarkastelu tehtiin my3s silloin, kun tien pinta 

oli paljas sateen alussa, mutta tll seikalla ei ollut mer- 

kityst lopputulokseen. 	Tehdyt laskelmat osoittivat, ettei 

ko-luokan 1 teillä lumisateen aikana saisi olla irtolunta jh-

Ln liikennemrn olloessa suuremoj kuin 1000...120L] ajon/. 

Kuvan 7.2-1 perusteolia kestopllysteisen tien kp-luokassa 2 

aurausvlien vaihtelualue olisi tehtyjen laskelmien mukaan 

D,5...1,9 h. 	Kytnnss tmn luokan tunti1iikennemrt 

ovat mritelmn mukaan suurempia kuin 300 ajon/h, joten au- 

rausvlin pituus saisi olla kookointaan noin i, 	h. 

Kp-luokassa 3 ei ollut sanottavia eroja kestopällystetjen ei- 
k 	iljysoratien aurausvleiss. Kuvan 7.2-2 mukaan auraus- 

vlit vaihtelisivat 0,9... 3,0 h liikennemrist 	ja auraus- 

tavoista riippuen. Samojen pllystetyyppien kp-luokan 4 
i-i1:: 	 :. 	...:,i 

Sonateidun aurausv3ljt on kuvissa 7.2-3...4. 	Kp-luoKassa 4 
aurausvljt olisivat 1,2.. .4,8 h, kp-luokassa 5 	1,8... 5,5 h, 



k_luokes:;ij h noin 2,h. . . 7,3 h ja kFJ - luokassa 7 	1 	3 h. 

Tulosten perusteella ei aivan vhliikenteist 	kp-luokan 7 

tietä kannata atirata o] lenkaan lurnisateen ei kane, vaan vasta 

nateen tecntt Lia 

Kuvaan 7.7-5 on v inlI merk ttv 'ht envetona 	rn1 

uriJ:u'..t 

Kp-luokka 

	

Aurausv1i 	(h) 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 

1 £ - 	standardien 
2 - :uuiiii ohjearvo 

3 k p 

4 k p 

ös 
£ 

sr 
£ 

5sr 

6 sr 

7 	sr' ____________________________________ 

Kuva 7.2 - 5. 	Aureusv1I. 	r 	kn - Iucttairi. 

Luvir 7.1-5 	L; - : cdnJer3r 	uaser ohjvclliset 

aurausvlit. Näiden tulosten mukaan standardien ohjearvot 

olisivat melko 1hell optimaalista aurausvli kp - luokissa 

1...3. 	Sitävastoin kp - luokissa 4...7 nyttisi kannattavalta 

1yhent 	aurausvli noin 1 h ja kp-luokassa 7 liikennem3- 

rst1 ri iur:iuvn cnemn1nk 1 

Kannattavuusiaskelmat tehtiin siten, ett 	oletettiin irte - 

lumen kertymksi maantiellä 1 cm/h. Näin ollen tulokset 

voidaan tulkita my5s siten, ett 1 h aurausvli vastaa 1 cm 

irtolunta. 	Kuvan 7.25 perusteella kp - luokkaa 7 lukuunotta - 

matta ei maantielle saisi lumisateen aikana kerty irtolunta 

noin 5.. .6 cm enemp 	ennen aurausta. 	Vilkasliikenteisill1 

teill 	(KVL>1500 ajon/vrk) irtolunta saisi olla korkeintaan 

2 cm. 
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Lumisateen rankkuuden vaihtelut muuttavat vielä em. laskel-

mista saatuja aur'ausvälien optimiarvoja, joten olosuhteista 

riippuen saman tien optimaalisen aurausvälin vaihtelu on 

laajaa. 	Laskelmat osoittavat, että mikäli aurauskapasiteetti 

riittää, kannattaa teitä aurata lumisateen aikana melko 

tiheästi. 	Jos tie pidetään sulatussuolojen avulla paljaana, 

kannattaa aurata optimiarvoja tiheämmin, jotta lumipolanne-

kerros sulaisi nopeasti suolauksen ansiosta eikä sohjosta 

aiheutuisi ylimääräisiä ajokustannuksia. 

Mikäli ajokustannusten kehitys on nopeampaa kuin kunnossapito- 

Kustannusten, tulevat entistä lyhyemmät aurausvälit kannatta-

viksi. Näitä seikkoja ei voitu kuitenkaan tässä yhteydessä 

selvittää. 

7.3 	Liukkaudentorjunnan kannattavuus 

Liukkaudentorj unnan kannattavuus laskelmat tehtiin kp- luokittain 

siten, että laskettiin se aika toimenpiteen suorittamisesta 

lähtien, jolloin sen kustannukset saatiin katetuiksi ajokus-

tannussäästöin. Mikäli olisi odotettavissa kyseistä aikaa 

pitempi ajanjakso, jolloin ei tarvitsisi tehdä uusia liukkauden-

torjuntatoimenpiteitä, olisi toimenpide kannattava. 

Suolauksen kannattavuutta tutkittiin kestopääl iystei llä 

kp-luokissa 1.. .4. 	Laskelmissa tarkasteltiin sekä pelkän 

suolauksen että suolauksen ja sen jälkeen tehtävän sohjon- 

poiston kannattavuutta. 	Mikäli tehtiin vain pelkkä suolan 

levitys olettamalla jääkerros ohueksi, oletettiin suolan 

sulattavan tien pinnan paljaaksi 0,5 h kuluttua suolauksesta. 

Jos suolaukseen yhdistettiin sohjonpoisto, oletettiin tien 

olevan paljas 1,0 h kuluttua suolauksesta. 

Suolaus- ja sohjonpoistokustannuksina käytettiin taulukossa 

7.3-1 esitettyjä kustannuksia. 	Ne laskettiin siten, että: 

- 	suolaa levitetään 100 kg/tiekm (2 - kaist.) 

- 	suolan levityskustannukset v. 1973 107 mk/tn 

sohjon poisto 1,50 mk/jkm 

m-tie 8 jkm/tiekm 

• L-kaist. 4 jkm/tiekm 
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Taulukko 7.3-1. 	Laskelmissa käytetyt suolaus ja sohjon- 

poisto kustann ukset. 

Kp-luokka Suolaus Suolaus 
sohjonpoisto mk/km 
mk/km 

1 33,40 21,40 

2 16,70 10,70 

3 16,70 10,70 

4 16,70 10,70 

Suolaushetkest 1htien ajokustannusten oletettiin muuttuvan 

kuvien 7.3-1.. .2 mukaan. 

Ajokust. 

P o  

P C 

Aika suolaus-
hetkest 	(h) 

Kuva 7.3-1. 	Ajokustannusten muutokset ajan ja kp-toimn- 

piteiden funktiona, kun tehdn suolauksen 

lisäksi sohjonpoisto. 
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Aj okust. 

P u 
P C 

Aika suoiaushetkest 	(h) 

Kuva 7.3-2. 	Ajokustannusten muutokset ajan ja kp - toimn- 

piteiden funktiona, kun suolauksen lisäksi ei 

tarvitse tehdä sohjonpoistoa. 

Kuvissa 7.3-1...2 esiintyv3t morkinn3t ovat: 

- 	
= ajokustannuksot sohjokeliil3 [p/ajonkm) 

- 	= 	jkelill 	(p/ajonkm) 

- 	= 	osittain jisell pinnalla, 

missä ajoraiteet ovat paljaat 

(p/ajonkm) 

- 	A 
= ajokustannukset paljaalla tiellä (p/ajonkm) 

- 	K(t) 	aokustannusunktio ajan t suhteen 

Laskelmia tehtiin erilaisilla j3npaksuuksilla ja ku- 

vissa 7.3-1. ..2 esiintyvä aika ti oletettiin riippuvan jn 

paksuudesta yhtl6n 
ti = nxkx- 

Q mukaan, missa 
n = ajor'atojen lukumr 

k = vakio = 3300 ajon/mm (arvio) 

j = jn paksuus (mm) 

= liikonnern33r3 (ajon/h) 

Alkuehtojen mukainri. 	tj1okset on kuvissa 7.3-3.. .4. 
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Tulokset osoittivat, että: 

	

- 	jään alkuperäisellä paksuudella ei ollut sanottavaa 
merkitystä 

	

- 	toimenpidekustannuksilla oli huomattava merkitys 

	

- 	epäedullisimmassakin tapauksessa pystyttiin kattamaan 

suolauskustannukset saaduilla ajokustannussäästöi llä 

kaikissa kp-luokissa alle 12 tunnin aikana ja yleensä 

kp-luokkien keskimääräisillä liikennemäärillä suolaus-

kustannukset pystyttiin kattamaan alle 5 tunnissa 

	

- 	suolaus kannattaa tehdä aina mandollisimman pian lumi- 

sateen jälkeen tai kun tien pinta muusta syystä jäätyy 

Suolauksen kannattavuus heikkenee toimenpiteen yksikkö- 

kustannusten kasvaessa, jolloin kannattavuuden tuleva kehitys 

riippuu ajokustannusten ja suolauskustannusten suhteellisesta 

kehityksestä. Tästä huolimatta suolauksesta aiheutuvat kus-

tannukset saadaan moninkertaisena hyötynä takaisin, mikäli 

yhden suolauskerran keskimääräinen vaikutusaika on yli vuoro- 

kauden. 

Suolahjekoituksen kannattavuutta tutkittiin samalla tavalla 

kuin suolauksen. 	Tällöin oletettiin ajokustannukset vakioiksi, 

sekä hiekoittamattomissa että hiekoitetussa tapauksessa. 

Yhden suolahiekoituskerran kustannuksina käytettiin kp-luokas-

sa 1 41,80 mk/tiekm ja muissa kp-luokissa 20,90 mk/tiekm. 

Kannattavuutta tutkittiin kai ki lia päällystetyypei 115. 

Yhden suolahiekoituskerran kitkaa parantava vaikutusaika 

riippuu liikennemäärästä. Kun tämä seikka otettiin huomioon, 

osoittivat tulokset, että suolahjekoitus olisi 

	

- 	kp-luokan 1 teillä kannattamatonta 

	

- 	kp-luokissa 2-4 jonkin verran kannattavaa 

	

- 	kp-luokissa 5-7 täysin kannattamatonta 
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Koska suolahiekoituksen kannattavuus näytti olevan suhteelli-

sen heikko, ei tutkittu ollenkaan pelkän hiekoituksen kannat.-

tavuutta suolahiekoitusta heikomman pysyvyytens vuoksi. 

T1lin pelkkä hiekoitus oletettiin täysin kannattamattomaksi 

toimenpiteeksi. 

Litteraraporttien mukaan \];Lrn teiden liukkaudentorjunnassa 

kytetn hyvin paljon suolahiekkaa ja hiekkaa. Koska tss 

selvityksessä tehdyt laskelmat osoittivat toimenpiteen heikos-

ti kannattavaksi, olisi syyt tutkia asiaa tarkemmin. Talvi-

kunnossapidossa voitaisiin näin ollen saavuttaa kustannusss-

tj suolahiekoittamalla tai hiekoittamalla van ,aara1lisia 

Lnbtcjt 	kutnn 	vrkkiii mik 	a ri Etev5a ueit 
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8. 	TULUSTEN TARKASTELUA JA JnHTOPAAT0KSI 

Tuloston purustuelia voitiin todeta seuraavien tehtävien 

nuoritemäärien kasvu: 

- 	kestopäällysteiden paikkausmassamäärät noin 80 % 

öljysoran paikkaukseen ja vahvistamiseen käytettävä 

massamäärä noin 43 % 

- 	ajoratamaaljen määrä noin 89 % 

- 	kuorma-autolla suoritettava auraus noin 17 % 

- 	talvihöyläys noin 31 % 

- 	liukkaudentorjunnassa suolan määrä noin 55 % 

- 	hiekan määrä noin 17 % 

- 	tien kantavuuden parantamiseen käytetyn massan määrä 

noin 9 0 

Myös joidenkin muiden vähempimerkityksisten tehtävien suorite-

määrät kasvoivat. 

Seuraavien tehtävien suoritemäärät laskisivat ennusteen mukaan 

- 	sorateiden tasaus, muokkaus ja lanaus noin 10 % 

- 	sorateiden pölynsidonta noin 2 % 

- 	luonnonsoran ja murskesoran lisääminen noin 5 % 

- 	aurausviitojtus noin 2% 

- 	lauttojen lUkumäärä noin 1 % 

Yleensä suoritomäärät kasvoivat niiden tehtävien osalta, jot-

ka koskivat koko tieverkkoa sekä kesto- ja kylmäpäällysteitä. 

Sorateiden suoritemäärät pienentyivät tiestön vähenemisen 

vuoksi. 

Ennustetut kustannuksot kasvaisivat vuosina 1973...1985 	240 

mmk:sta 560 mmk:aan kyseisen vuoden kustannustason mukaan 

laskettuna. Tällöin suoritemäärjen muutokset ja kustannusta-

son kasvu aiheuttaisjvat 7,3 % vuotbisen kustannusten kasvun. 

Kunnossapitokustannukset jakautuisivat siten, että miestöjden 

sekä materiaalin osuus olisi noin neljäs, konetöiden osuus 

kolmas ja kuljetuksen osuus kuudes osa ennusteen kunnossapito- 

tehtävien kokonaiskustannuksjsta. 	Osuudet eivät tulisi 
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silymn vakioina, vaan mies- ja konetyön osuus laskisi 

noin kaksi prosenttiyksikk 	sekä materiaalin osuus kasvaisi 

vajaa nelj3 prosenttiyksikköä. Kuljetuskustannusten osuus 

tulisi silymn lähes vakiona koko ennustejakson ajan. 

On huomattava, että laskelmissa miestyön kustannusosuus oli 

pienempi kuin todellisuudessa, koska miestykustannukset las-

kettiin todellisen miestarpeen mukaan eikä nykyisten miesm-

rien mukaan. 

Eri tehtävien kustannusten jakautuminen kustannusryhmiin vaih-

teli. huomattavasti. Esimerkiksi kuivatukseen ja tien runkoon 

liittyvissä tehtviss muodosti suurimman kustannusern kulje-

tuskustannukset. Talvikunnossapitotiissä konetill oli suu-

rin kustannusosuus ja kulutuskerroksen kunnossapidossa materi-

aa ii k u st anne ks et o ii vat me rk itt v i mm t 

Vertailu standardien ja aikaisemman kytnnn trendien mukais-

ten kunnossapitokustannusten vlill osoitti, etteivät stan-

dardit tmn tarkastelun perusteella muuta oleellisesti kun-

nossapidon yleisen kehityksen suuntaa. 	Joidenkin yksittis- 

ten tehtävien kohdalla standardit kylläkin muuttavat kehityk-

sen suunnan (sorateiden lanaus, hiekoitus) tai nopeuttavat 

suoritemrien kasvua (ajoratamaalaus) korkeampien laatutaso- 

vaatimusten ansiosta. Tarkasteltaessa suoritemrjen tiekilo-

metreihin suhteutettua kehityst voitiin havaita standardipn 

vaikuttavan tulevaan kp-toimintaan siten, ettk 

- 	sorateiden keskunnossapidossa rnuutetaer jonkin ver- 

ran tehtävien painotusta: p5lynsidonta ja materiaalin 

lisäys kasvavat nopeammin kuin pinnan tasausmrt 

- 	liikenteen palvelutehtvjen suhteellinen osuus kasvaa 

Kunnossapitotoiminnan kannattavuutta tarkastelti in talvikunnos-

sapitotehtvist. Tulokset osoittivat ett 

- 	aurauksessa kp-luokkien 1-4 teillä lumisateella ei 

irtolumen mr saisi kasvaa 2. . .3 cm suuremmaksi 

aurauskertojen vlill ja kp-luokissa 5-7 vastaavasti 

4... 6 cm suuremmaksi 
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suolaus oli eritt3in kannattava toimenpide, mikäli 

yhden suolauskerran vaikutusaika on keskimrin v-

hintn yksi vuorokausi 

suolahiekoitus ja hiekoitus liukkaudentorjunnassa oli 

varsin huonosti kannattavaa, kp-luokissa 5-7 jopa 

täysin kannattamatonta. Tutkimuksessa ei selvitetty 

hiekoituksen kannattavuutta erityiskohteissa kuten 

jyrkiss miss ja risteysalueilla. 

Tehtyjen selvitysten perusteella voitiin todeta, että 

1. Kunnossapitokustannukset kasvaisivat vuodesta 1973 

vuoteen 1985 mennessä 130 ¼, joten kustannukset kas-
vaisivat hieman enemm3n kuin liikennesuopite. 

2. Ajoratamaalien menekin suuresta kasvusta huolimatta 

maalauksen li ikennesuoritteeseen suhteutetut kustan-

nukset silyvt vakiona. 

3. Kannattavuuslaskelmien mukaan standardien mukainen 

aurausv3li kp-luokassa 4 n3ytt3isi olevan liian suuri. 

4. Kannattavuuslaskelmjen mukaan suolaus on erittjn 

kannattava toimenpide. 

5. Olisi teht3v3 tarkempi tutkimus liukkaudentorjunnassa 

hiekan kyt5n kannattavuudesta ja tarkoituksenmukai-

suudesta, koska niden laskelmien perusteella se osoit-

tautui heikosti kannattavaksi. 

5. 	Olisi selvitettv, voitaisiinko talvisuolauksen te- 

hostamisella ja lismisell korvata osa talvih5yl-

yksest, koska tieh5yl3n kytt5 on erittin kallista. 

7. 	Samoin olisi selvitett3v voitaisiinko sorateiden 

p5lynsidonnan tehostamisella vhent 	tieh5y1n kyt- 

t5 ja materiaalin lisyst. 

Näiden selvitysten lisäksi olisi tarpeellista tarkastella 

koko kunnossapitotoiminnan merkityst kansantaloudessa, jotta 

erilaisia rahoitusptksi tehtess olisi olemassa tausta-

tietoja resurssien suuntaamisesta oikeisiin kohteisiin. 
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