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ALKUSANAT 

Tie- ja vesirakennushallitus asetti 02.09.1971 toi-
mistoinsinööri V Markkulan johdolla toimivan työ- 
ryhmiin, jonka tehtvn on ollut laatia sorapintais-
ten teiden hoitotoimenpiteiden valintaa ja ohjel-
mointia koskevat ohjeet. Jäseniksi ty5ryhmn ni-
mettiin toimistoins. A Pehkonen ja dipl.ins. 0 Uusi-
talo tierakennusosastolta sekä toimistoins. T HeL-
kanen tiesuunnitteluosastolta. Lisäksi on dipl.in. 
J Hintikka teknillistaloudellisesta toimistosta 
osallitunut asiantuntijana useisiin ty6ryhmn kokouk-
siin. Työryhmän sihteerin on toiminut ins. T Hoim 
Viatek 0y;st1 

Työryhmän tehtv muodostaa osan KP-tutkimuksen 
projektista TAO6 "Tieverkon parantaminen". Työssä 
on käytetty hyviksi projekteista TAO2, TAO3 ja TAO 7 
saatuja tuloksia. 

Projektin TAO7 (Teiden hoito) mritte1emien kunnossa-
pitoluokkien tultua julkaistuiksi (26.09.1973) tar-
kistettiin vliraportissa (11.09.1972 esitetyt hoito- 
toimenpiteiden valintaohjeet. Tarkistuksessa, joka 
suoritettiin dipl.ins. A Pehkosen johdolla vuoden 
1974 syksyll käytettiin lhtöarvoina projektin 
TAO7 mukaisiin kunnossapitoluokkiin sek vastaaviin 
kunnossapitostandardeihin ja vuoden 1974 hintatasoon 
pohjautuvia arvoja. 

1 7255-76/12 
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1 JOHOANTO 

1.1 Y1eist 

Työryhrn aloitti työns 07.10.1971. V1.Lraportti-
vaiheeseen 01.09.1g72 menness työryhmn jäsenet 
kokoontuivat yhteisiin neuvotteluihin 17 kertaa. 
V1iraportissa esitetyt hoitotuimenpiteiden valinta- 
ohjeet jouduttiin loppuraporttia 30.11.1974 si1ml 
1piten tarkistamaan. Tarkistus johtui vlirapor 
tin ilmestymisen ji1keen tapahtuneen erittin nope-
an hintatason nousun ja projektin TAP7 mritte1e-
mien kunnossapitoluokkien kyttöönoton tutkimuksen 
vertailulaskelmien 1htFarvoihin aiheuttamista muu-
toksista. Tarkistuslaskelmien 1htöarvojen selvit-
tmisen ja laskentatulosten tulkinnan merkeiss on 
kokoonnuttu 5 kertaa. Lisksi on työn kuluessa pi-
detty pienimmiss ryhmiss useita työneuvotteluja 
työhön liittyvien yksityiskohtien se1vittmiseks. 

Tutkimustyön tuloksia on tarkoitettu kytettvksi 
tiepiireiss vuosittain tehtviss sorapintaisten 
teiden hoitotoimenpiteiden valinnassa. Tutkimustu-
loksia voidaan kiytt 	apuna tehtess piirikohtai- 
sesti ja valtakunnallisesti sorateiden pitkn th-
täyksen kunnossapito-ohjelmia. 

Sorapintaisten teiden hoitotoimenpiteiden valintaa 
koskevalla tutkimuksella on yhteisii piirteitä sora- 
ja öljysorateiden parantamistoimenpiteiden suunnit-
telua koskevan julkaisun TVH n:o 2630 kanssa. Ohei-
nen tutkimus on kuitenkin suppeampi kuin edell mai-
nittu selvitys. Se ksittelee yksinomaan sorateiden 
pintojen sulan kauden aikaisten hoitotoimenpiteiden 
valintaa. Julkaisu TVH n:o 2630 sislt sit vas-
toin yksityiskohtaisia suunn5tteluohjeita ja ksit-
telee muun ohella myös rakentamis- ja parantamistoi-
menpiteiti. 



1.2 Yhteenveto työn tuloksista 

Ehdotus sorapintaisten teiden sulan kauden aikais-
ten hoitotoimenpiteiden valintaohjeeksi perustuu 
sora-, pölynsidontaöljy-, öljysora- ja kestopäällys-
teteillä muodostuvien kunnossapito-, ajo- ja inves-
tointikustannusten väliseen vertailuun, Tutkimukses-
sa on myös käsitelty tiettyjä hoitotoimenpiteiden 
valintaan vaikuttavia erityisnäkökohtia, kuten asu-
tuskeskusten vaikutusta, ympäristönsuojelua, tien 
liikenteellistä merkitystä, kunnossapitotyöstä al-
heutuvaa häiriötä jne. 

Väliraportin laadinnan yhteydessä suoritettujen, 
työryhmän määrittelemien epävirallisten kunnossa-
pitostandardien mukaisiin työmääriin perustuvien, 
vertallulaskelmien mukaan sorateiden päällystäminen 
öljysoralla on lllkennetaloudellisesti kannattavaa 
keskivuorokausjijikenteen ollessa 500.. .800 hay. 
Kestopäällystämjnen tulee kannattavaksi KVL-määrän 
noustessa 1200...1600 hay. Virallisen kunnossapito- 
luokituksen mukaisten kunnossapitostandardjen 
työmääriin ja vuoden 1974 hintatason mukaisiin yk-
sikköhintoihin pohjautuvan tarkistuslaskennan tulos-
ten perusteella po. liikennemäärärajat ovat 500 hay 
ja 800...1200 hay. 

Em. liikennemäärät koskevat yksinomaan nykyisin so-
rapintaisina kunnossapidettäviä teitä eivätkä ne ole 
läheskään kaikissa tapauksissa käyttökelpoisla ar-
vosteltaessa rakennettavien ja parannettavien tei-
den päällystämiseri edullisuutta. Laskelmissa saa-
dut liikennemäärärajat ovat hyvin herkkiä lähtöarvo-
jen muutoksille ja eri hoitotoimenpiteiden väliset 
kustannuserot ovat yleensä niin pieniä, että eri-
tyisnäkökohdille ja alueellisille eroavalsuuksille 
voidaan antaa suuri paino hoitotoimenpiteiden va-
linnassa. Teiden päällystäminen ilmoitettuja lii-
kennemääriä pienernmllläkin liikennemäärillä on edel-
lä esitetyistä syistä monesti perusteltavissa ilman 
mainittavaa virheinvestoinnin vaaraa. 

Väliraporttivaiheen vertajluj.askelmien tulosten pe-
rusteella on hoitotoimenpiteiden valintaohjeessa 
ehdotettu soratien päällystämistä öljysoralla (ioo kg/m2 ), kun tien keskivuorokausillikerine ylit-
tää rahoituskehyksestä riippuen 500...600 hay/vrk. 
Vastaavaksi kestopäällystämisen (120 kg/m 2 ) liiken-
nemäärärajaksi on ehdotettu 1200 hay/vrk. Erityis-
näkökohtien perusteella on valintaohjeessa ehdotet-
tu myös keveiden öljysorapäällystelden ja kesto-
päällysteen käyttämistä em. liikennemääriä huomat-
tavastikin pienemmillä lilkennemäärillä. Sorapin-
taisina säilytettävien teiden osalta ehdotettiin 



holtotoirnenpideohjelmien laatimista tutkimuksen lfltöarvojen 
pohjalta. Tarkistuslaskelmien mukaan sorateiden hoitotoimen-
pideohjelmat tulisi kuitenkin KVL-ryhmässä < 200 hay laatia 
käyttäen kunnossapitoluokkia (KPLK) 5...3 ja KVL-ryhmässä 
200...500 hay käyttäen kimnossapitoluokkia k...3. Lukuun-
ottamatta em. sorapintaisina säilytettävien teiden tehok-
kaampaa kunnossapitoa ei tarkistuslaskenta aiheuttanut 
muita muutoksia holtotoimenpiteiden valintaohjeeseen. 

Ehdotettujen toimenpiteiden taloudellisten vaikutusten sel-
vittämiseksi tutkittiin väliraporttivaiheessa sorateiden 
liikennemäärien mukaista jakautumaa. Sorapintaisia yleisiä 
teitä oli tällöin n. k8 600 km. Näistä oli sellaisia teitä, 
joiden KVL-määrä vaihteli rajoissa 500...1200 hay n. 
3 900 km ja sellaisia teitä, joiden KVL-määrä > 1200 hay/ 
vrk n. 500 km. Tehtyjen ennusteiden mukaan kohosi kes-
kivuorokausiliikenne (hay) väliraportissa käsiteltyriä 
ajanjaksona 1972...1985  keskimäärin n. 1,8 kertaiseksi. 
Vuonna 1985 osoittautui liikenteen kasvun seurauksena 
sellaisia, tällä hetkellä sorapintaisina kunnossapidet-
täviä teitä, joiden KVL-määrä ylittää 500 hay olevan 
jo n. 13 900 km. 

Koko maan käsittävien hoitotoimenpide-ehdotusten laadintaa 
silmälläpitäen tutkimuksessa päädyttiin kolmeen eri rahoi-
tuskehykseen, jotka edellyttivät ajanjaksolla 1 973... 1 985 
vuosittain n. 890,  6 140, 385 km soratieosuuksien päällys-
tämistä öljysoralla sekä n. 180 km:n vuosittaista kesto-
päällystämistä. Oljysorastettavien teiden kokonaismäärä 
vaihteli rahoituskehyksestä riippuen väliraportointivai-
heen tilannearvion mukaan rajoissa 11 .600... 14 960 km. 
Kestopäällystettävien teiden kokonaismäärä tuli ohjeen 
mukaan olemaan n. 2 300 km. Erityisnäkökohtien arvioitiin 
aiheuttavan lisäksi n. 1 000...1 500 km:n öljysorastus-
tarpeen ja edellyttävän n. 2 000...3 000 km:lle tavan-
omaista tehokkaampaa pölynsidontaa. Teiden rakentamis- ja 
parantamistoimenpiteiden todettiin toisaalta pienentävän 
jonkin verran edellä esitettyjä päällystämistöitä öljy- 
soran osalta. 

Ehdotettuja rahoituskehyksiä vastaavista päällystämis-
töistä tienpitäjälle vuosittain aiheutuvat lisäkustan-
nukset olivat edellä esitettyjen väliraportointivaihees-
sa (01.09.1972) tehtyjen työmääräarviointien ja vastaa-
van ajankohdan kustannustietojen mukaan n. 31, 26 ja 
21 milj, mk. Liikenteen hyväksi tulevat säästöt olivat 
vastaavasti n. 39, 33 ja 27 milj. mk/v. Kokonaissäästöt 
olivat näin ollen n. 8, 7.ja 6 milj, mk. 

Tarkistuslaskennan yhteydessä ei ole selvitetty ehdotet-
tujen toimenpiteiden taloudellista vaikutusta vaan rahoi-
tuskehysehdotukset perustuvat väliraportointivaiheen sel-
vityksiiri. 
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2 TUTKIMUKSEN SUORITUS 

2.1 Tehtävän määrittely ja ratkaisumenettely 

Tutkimustyön tavoitteeksi oli tehtävän annon yhteydes-
sä asetettu sorapintaisten teiden hoitotoimenpiteiden 
valintaa ja ohjelmointia koskevien ohjeiden laadinta. 
Työnsä alussa työryhmä totesi käytännön kokemusten 
ja tutkimuksen TAO7 (Teiden hoito) alustavien tulosten 
perusteella sorapintaisten teiden sulan kauden aikais-
ten hoitotoimenpiteiden riippuvan pääasiallisesti tei-
den liikennemääristä. Toissijaisesti hoitotoimenp'tei-
den katsottiin olevan riippuvaisia eräistä jäljempnä 
lähemmin käsiteltävistä erityisnäkökohdista. 

Edellä esitetyn perusteella tutkimustyön perusongel-
mana nähtiin erilaisten hoitotoirnenpiteiden ja tien 
liikennemäärän välisen riippuvuuden selvittäminen. 
Ratkaisu perustuu erilaisia hoitotoimenpiteitä vas-
taavista ajo-, kunnossapito- ja investointikustannuk-
sista muodostuvien kokonaiskustannusten väliseen lii-
kennemääräryhmittäiseen vertailuun. Koska kokonais-
kustannukset eri hoitotoimenpiteitä käytettäessä 
muuttuvat suhteellisen vähän, on vertailussa kiinni-
tetty huomiota myös tienpitäjälle ja tien käyttäjälle 
muodostuvien kustannusten väliseen suhteeseen. 
Tutkimuksessa on pyritty selvittämään, mikä on em. 
kustannusten kannalta tarkastellen edullisin hoito- 
toimenpide eri liikennemääräryhmissä. Kustannusten 
vertailulaskelmia varten muodostettiin sekä väli-
raportointivaiheessa (01.09.1972) että tarkistus- 
laskennassa (30.11.1974) 10 hoitotoimenpideryhmää 
(Liitteet 1---11). Väliraportointivaiheen lasken-
nassa hoitotoimenpideryhmistä 4 koski sorapintaisia, 
1 pölynsidontaöljyllä käsiteltyjä ja 4 öljysorapin-
taisia teitä sekä 1 kestopäällysteteitä. Välirapor-
tista saatujen lausuntojen perusteella poistettiin 
tarkistuslaskennasta pölynsidontaöljykäsittely ja 
lisättiin tutkimuksen TAO7 loppuraportin edellyttämä 
viides soratieryhmä (kunnossapitoluokka-KPLK 7). 
Liikennemäärärajoiksi valittiin KVL/hay määrät 100, 
200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 
1800 ja 2000. 

Kustannusten vertailu laskeirnissa, jotka pohjautuvat 
nykyarvomenetelmään, käytettiin apuna tietokonetta. 
Käsin laskien tutkittiin välir'aportointivaiheessa 
myös kokonaiskustannuksia sellaisten teiden osalta, 
joiden KVL-määrät ovat alueella 60---100 hay. 	Laa- 
dittu laskentaohjelma, jota säilytetään TVH:n Laskenta- 
ja ATK-yksikössä, määrittää soratien päällystämisen 
kannattavuuden seuraavL perustein: 

1) Investointiaika = päällysteen kestoalka ottaen 
huomioon lähtövuoden (nykyvuoden) liikennemäärän 
ja sen vuotuisen kasvun 



2) Tienpitjlle ja liikenteelle investointiaikana 
tulevat kokonaiskustannukset mritetn diskont-
taamalla vuotuiset kyttökustannukset (ajokustan-
nukset + kunnossapitokustannukset) nykyvuoteen 
ja laskemalla diskontatut markkamärt yhteen. 
Summaan listn vielä tien rungon vahvistamistoi-
piteist ja pällystmisest aiheutuvat kustannuk-
set. Koska tien rungon vahvistamistoimenpiteill 
on kyttöarvoa vielä pllysteen kestoin loputtu-
akin, otetaan vahvistustoimenpiteiden arvosta 
huomioon vain investointiajalle, eli pllysteen 
kestoajalle tuleva osuus. Ohjelmassa ei kunncssa-
pitokustannuksia ole interpoloitu eri liikennem-
rrajojen vlill 

3) Ohjelmassa keskimrinen vuosikustannus on las-
kettu jakamalla nykyvuoteen diskontatut ja yhteen-
lasketut kustannukset investointiajalla. Poma-
kustannukset ovat myös mukana laskelmissa. 

2.2 Lhtöarvot 

Kustannusten vertailulaskelmissa käytetyt tieryhmkoh-
taiset (hoitotoimenpidekohtaiset) 1ht6arvot on esitet-
ty liitteiss 1---11 (tarkistuslaskennan lhtöarvot 
suluissa). 

Vliraportointivaiheen 01.09.1972 vertailulaskelmien 
lhtöarvot: 

Ajokustannusten lht8arvojen yhdistelmtaulukko on 
liitteenä 12. 

Kunnossapitokustannusten 1htöarvoj a laskettaessa on 
perustana käytetty julkaisua TVH n:o 2645 "Yleisten 
teiden kunnossapitokustannukset". 
Eri soratieryhmiss liikennemr 	100 hay/vrk 
vastaavat ku lutuskerroksen kurtnossapitokustannukset 
perustuvat liitteissä 2---11 esitettyihin tienpinnan 
säilyttämiseksi tarvittaviin kunnossapitotoimenpitei 
sun ja seuraaviin yksikköhintoihin: 

- 	 lanaus 1,40 mk/jkm 
- 	 höyläys 4,10 
- 	 sr, msr 7,00 mk/m 3  
- 	 sideaine 8,50 
- 	 CaCl 2  185,00 mk/tn 

Liikennemäärän kasvun vaikutus soratien pinnan kun- 
nossapitokustannuksiin on arvioitu julkaisun n:o 
2645 käyrien perusteella. 
öljysora- ja kestopäällysteiden kulutuskerrosten kun-
nossapitokustannukset on samoin määritetty edellä 
mainitun julkaisun käyrien avulla. 
Pölynsidontaöljyllä käsiteltyjen kulutuskerrosten 
sulan kauden aikaisten kunnossapitokustannusten on 
viimeaikaisten kokemusten perusteella katsottu muo-
dostuvan öljykäsittelyn uusinnasta, jonka osuus kus-
tannuksista on 2 000 mk ja höyläyksestä, jonka osuus 
vaihtelee 50-- -1 000 markkaan liikennemääristä riippuen. 



Käytetyt yksikkökustannukset ovat vuoden 1970 hinta- 
tasoa eivätkä sisällä yhteiskustannuksia. Kun kui-
tenkin kaikissa tieryhmissä on käytetty samaa hinta- 
tasoa ei tämä aiheuta suurtakaan virhettä lopputulok-
seen. Sitävastoin on hyväksyttyjen kunnossapito- 
standardien puuttuminen aiheuttanut väliraporttivai-
heessa tiettyä epävarmuutta kunnossapitokustannusten 
arvioinnissa. Em. epävarmuus on pyritty poistamaan 
käyttämällä ver'tailulaskelmissa myös todennäköisistä 
kunnossapitokustannuksista 	25 % poikkeavia ääriarvo- 
ja. Liitteissä 2---11 on kunnossapitokustannukset 
merkitty tunnuksilla min., tod. ja max. 

Lähtöarvolomakkeista ilmenevät rakentamis- ja vahvis-
tamiskustannukset perustuvat TVH:n tierakennusosas-
tolta saatuihin kustannustietoihin. 

Ajokustannusten lähtöarvot perustuvat pääosiltaan 
tarkistustyön alla olevaan TVH:n julkaisuun "Ohjeet 
tieinvestointi.laskelmien suorittamiseksi". Mainitut 
ohjeet koskevat uusien teiden rakentamista, josta 
johtuen ajokustannuserot saattavat olla käsillä 
olevaa tutkimusta ajatellen liian vähäisiä. Tämän 
haitan poistamiseksi on otettu sekä ajoneuvokustan-
nuksille että ajonopeudelle kolmet lähtöarvot. 
Ajoneuvokustannusten lähtöarvona on käytetty kevyen 
tyyppiauton verotonta ajoneuvokustannusta, joka kes-
kimääräisissä tie- ja liikenneolosuhteissa on n. 
11,75 p/km. Päällysteen kunnon, esim. routavaur'ioi-
den on katsottu myös vaikuttavan ajoneuvokustannuk-
sun. Ajoneuvokustannusten lähtöarvoina on käytetty 
perusarvon lisäksi siitä + 0,5 penniä poikkeavia 
ääriarvoja. Aikakustannukset perustuvat edellä mai-
nittujen ohjeiden mukaiseen kevyen tyyppiauton ajan 
arvoon, joka on 5,31 mk/t ja työryhmän arvioimiin 
ajonopeuksiin. Ajonopeuksia arvioitaessa on otettu 
huomioon kevyen kunnossapidon ajonopeutta pienentävä 
vaikutus. Kevyesti kunriossapidettävien teiden geo-
metrian on katsottu yleensä olevan heikon ja vaikut-
tavan myös ajonopeutta vähentävästi. Kussakin tie- 
ryhmässä on lähtöarvoina käytetty 3 ajonopeuden ar-
voa. 

Päällysteen ikää arvioitaessa on käytetty apuna jul-
kaisussa n:o 2630 esitettyjä käyriä, joita on tar-
kistettu viimeaikaisten käytännön kokemusten perus-
teella (Liite 12). 

Kaikille tieryhmille yhteisinä lähtöarvoina vertailu- 
laskelmissa on käytetty seuraavia tieinvestointilas-
kentaohjeisiin, julkaisuun n:o 2645 ja liikenteen 
kasvuennusteisiin perustuvia tietoja: 

- laskentakorko = 7,5 % 
- kevyen tyyppiauton ajan arvon kasvu = 2 %/v 
- sulan kauden pituus = 240 vrk 
- liikennemäärän kasvu = 4 %/v, 5 %/v ja 6 %/v 

2 7255-76/12 



Tarkistuslaskennan 30.11.1974 lht5arvot: 

Tutkimuksen TAO7 (Teiden hoito) mritte1emt kunnos-
sapitoluokat ja vastaavat kunnossapitostandardit 
poikkesivat huomattavasti vliraporttivaiheessa teh-
dyist arvioista. 	Kun lisäksi hintatason nousu oli. 
ollut poikkeuksellisen nopea tarkistettiin hoitotoi-
menpideryhmien väliset kustannusvertailut käyttäen 
seuraavin perustein mriteltyj uusia lht5ar'voja: 

kunnossapitoluokat mnitettiin vastaamaan tut -
kimuksen TAO7 TEIDEN HOITO" mukaisia tuloksia. 
Selvitettess tarvittavien kunnossapitotoimen 
piteiden mrien riippuvuutta liikennekuormituk-
sesta, pidettiin pohjana tutkimuksen TAO7 mukaisia 
pistekohtaisia ty5mri (alue B, tien leveys 6 m) 
ja tavoitekuntomritelmi. Työmrien vaihtelu- 
rajoina on käytetty + 20 % 

kunnossapitokustannusten las kennassa tarvittavat 
eri toimenpiteiden yksikk8kustannukset on saatu 
korottamalla vuoden 1973 tilastoarvoja tienraken-
nusindeksin nousua vastaavasti n. 10 %. 	(Tasaus 
ja muokkaus 8,31 mk/jkm, lanaus 2,85 mk/jkm, 
p6lynsidonta 287,14 mk/tn, 6ljysoran paikkaus- 
ja vahvistaminen n. 90 mk/tn, kerroksen vahvista-
minen 11,44 mk/m 3 itd, kestopllysteen paikkaus 
170,51 mk/tn). Kunnossapitokustannusten väliset 
suhteelliset erot eri tieryhmien vlill on si-
lytetty likimain vliraportointivaiheen mukaisina 

pllystmis- ja vahvistamiskustannuksia on koro-
tettu tienrakennusindeksin nousun perusteella. 
Pllystmist6iden kustannusten on katsottu ko. 
ajanjaksolla kohonneen n. 50 % vahvistamiskustan-
nusten n. 40 %. Vahvistamiskustannuksissa ei ole 
mukana tien tasauksen ja linjauksen korjausta 
eikä tien leventmist, mutta sit vastoin ky11 
savipitoisen kulutuskerroksen poistaminen ja/tai 
tasausmurskeen li sys 

perusnopeuden voimaantulosta johtuen on ajonope-
uksia tieryhmiss KP 1 ja 1S 4 alennettu 5 km/h. 
Muissa tieryhmiss on ajonopeuksien arvoja my5s 
laskettu, mutta tll8in on lht6kohtana ollut 
silytt 	ajonopeudet heikoimmalla soratiel1 
(KPLK 6 ent. Sr 1) entisel1n 

pllysteiden kestoiki on jonkin verran tarkis-
tettu tutkimusten TAO7 ja TAO6 kestoikarvojen 
vertai lun perusteella 

aikakustannusten laskennassa on lht6arvoina käy -
tetty ajanarvoa 9,72 mk/h ja ajan arvon kasvuno-
peutta 2 %/v. Ajokustannusten toisen osana ajo-
neuvokustannusten, on ajanjaksolla 1972---1974 
katsottu kohonneen keskimrin 30 % 
liikenteen kasvuksi on oletettu aikaisemman 5 % 
sijasta 3 % 

vertailulaskelmissa on laskentakorkona käytetty 
edelleen 7,5 % ja kunnossapitoaikana 240 vuoro-
kautta 
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TUTKIMUSTULOKSET 

3.1 Laskentatulokset 

Vertailulaskelmien mukaiset keskimäriset tieryh-
mittiset sulan kauden aikaiset kokonaiskustannukset 
(ajo + kunnossapito ̂  investointi) on esitetty tau-
lukon muodossa liitteiss 13 ja 14. Liitteess 13 
esitetyt vliraportointivaiheen tulokset pohjautuvat 
työryhmän laatimaan alustavaan kunnossapitoluokituk-
seen ja kunnossapitokustannusten osalta vuoden 190 
ja tierungon vahvistamis- ja pllystmistöiden osalta 
vuoden 1972 hintatasoon. Tarkistuslaskennan tulokset, 
jotka on esitetty liitteess 14 pohjautuvat tutkimuk-
sen TAO7 mukaiseen kunnossapitoluokitukseen ja vuoden 
1974 hintatasoon. Vertailulaskennan minimikustannuk-
set on saatu käyttmll laskennassa kunnossapito- ja 
ajoneuvokustannu.sten pienimpi lhtöarvoja ja suurinta 
ajonopeutta, joka johtaa pienimpiin aikakustannuksiin. 
Todennköiset kustannukset on laskettu kytten lh-
t8arvoina keskim risi kunnossapito- ja ajoneuvokus-
tannuksia sekä keskim rist ajonopeutta. Maksimi- 
kustannukset on laskettu kytten kunnossapito- ja 
ajoneuvokustannusten suurimpia lhtöarvoja ja pienint 
ajonopeutta. Taulukoissa on jokaisen liikennemrn 
kohdalla edullisimmat vaihtoehdot alleviivattu. 
Vliraportointivaiheen laskennan todennk6isill 
lhtöarvoilla saadut kokonaiskustannukset liikenne-
mrryhmiss KVL 400, 500, 600, 800, 1000 ja 1200 
hay/vrk on lisäksi esitetty graafisesti liitteess 15. 

Tarkasteltaessa kokonai skustannuksi in perustuvia 
laskentatuloksia havaitaan, että sorakulutuskerrok 
sen korvaaminen 6ljysorakulutuskerroksella tulee 
liikennetaloudellisesti kannattavaksi, kun tien kes-
kivuorokausiliikenne (KVL) liikuu rajoissa n. 
500---800 hay/vrk. Sorakulutuskerroksen korvaaminen 
kestopllysteell nytt 	saatujen tulosten valossa 
olevan ajankohtaista keskivuorokausiliikenteen yht-
tess 800---1600 hay/vrk. Tuloksia tarkasteltaessa 
on lisäksi merkille pantavaa, että 6ljysorapllys-
teistä raskain öljysora öS4 osoittautui kokonais-
kustannusten perusteella kilpailukykyisimmksi. 
Kuten kevyemmt 5ljysorapllysteet ÖS1---tS3, näyt- 
t 	my6s palynsidontaöljyksittely yksinomaan ajo-, 
kunnossapito- ja investointikustannusten perusteella 
arvosteltuna eptaloudelhiselta. Tss yhteydess 
on kuitenkin otettava huomioon, että verrattain 
pienet lhtöarvojen muutokset saattavat jo muuttaa 
hoitotoimenpiteiden eduhlisuusjrjestyksen. Esim. 
liikennemrhl 300 öS2:n ajoneuvokustannusten pie-
nentminen noin 1,6 %:lla tekee sen yhtä edulliseksi 
kuin Sr4 (vliraportointivaiheen laskenta). 

Tarkistuslaskennn tulosten perusteella nytt 	il- 
maisen selvlt, että sorateiden kunnossapito on 
kannattavaa tehdä korkeatasoisena (KPLK 3 tai 4) 
heti kun hiikennemr kohoaa 200 hay vuorokaudessa. 



Liitteenä 16 olevassa taulukossa on liikennemär-
ryhmittäin esitetty väliraportointivaiheen vertailu- 
laskennan mukaisessa edullisuusjärjestyksessä 11 
hoitotoimenpidevai htoehtoa. Tau lukkoa koottaessa 
on todennäköisillä lähtöarvoilla saatuja kokonais-
kustannuksia verrattu myös minimi- ja maksimilähtö-
arvoja vastaaviin kokonaiskustannuksi in. 

Tietokonelaskennassa tulostettiin paitsi sulan kau-
den aikaiset keskimääräiset kokonaiskustannukset, 
myös erikseen tienpitäjän kustannukset (kunnossap;.o 
+ investointi) ja liikenteen kustannukset (ajokus-
tannukset). Näiltä osin väliraportointivaiheen las-
kennan tulokset on esitetty oheisessa taulukossa 
(liite 17). 

Em. tulosten perusteella laskettu tienpitäjän ja 
liikenteen keskimääräisten sulan kauden aikaisten 
kustannusten (tod) suhde liikennemääräluokittain eri 
hoitotoimenpideryhmissä on esitetty liitteessä n:o 
18. Käytettäessä kokonaiskustannusten perusteella 
KVL-määrillä 500---800 ja 1200---1600 suositeltavia 
hoitotoimenpiteitä (öS4 ja KPl) vaihtelee em. suhde 
liitteen n:o 18 mukaan rajoissa O,116---O,159 ja 
O,11J2---tJ,126. 

Tutkimuksen kohteena olevien sorateiden määrän ja 
liikennemräryhmittäiSefl jakautuman selvittämisessä 
on lähtöarvona käytetty vuoden 1972 alussa piireiltä 
saaduista tarveselvityksistä ilmeneviä tietoja. 

TarveselvitykSefl mukaista jakoa liikennemääräluok 
kUn on tihennetty vuoden 1965 yleisen liikennelas 
kennan tulosten perusteella olettaen liikenteen 
kasvun (autoa) ajanjaksolla 19651972 olleen n. 
1,5-kertaisen. Vuoden 1985 jakautuma on laskettu 
vuoden 1972 jakautuman perusteella olettaen liiken-
teen kasvun (hay) ajanjaksolla 1972"1985 olevan 
n. 1,8-kertaisen. 	Muutettaessa lähtötietojen lii- 
kennemääriä KVL autoa laskelmissa käytetyiksi yksi 
köiksi KVL hay on rakaiden autojen osuudeksi ole-
tettu 20 % ja yhden raskaan auton on katsottu vas-
taavan 3 henkilöautoyksikköä. 
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Em. perusteella laskien olivat sorateiden 
liikennemrjakautumat vuosina 1972 ja 1985 seu-
raavat: 

KVL/hay/vrk 	Vuosi 1972 (km) 	Vuosi 1985 (km) 
0... 60 7 500 4 150 

60... 70 1 941 1 050 
70... 80 1 941 1 050 
80... 90 1 941 1 U50 
90... 100 1 940 1 050 

1OU... 200 12 390 8 050 
200... 300 9 403 6 450 
300... 400 4 482 6 250 
400... 500 2 625 5 600 
500... 600 1 645 3 850 
600... 800 1 316 4 150 
800...1000 590 2 370 
1000...1200 378 1 180 
1200...1400 243 670 
1400...1600 119 470 
1600...1800 94 330 
1800...2000 53 210 
- 	 - 

2000 - 671 
YHTEENSÄ 	48 601 	48 601 

Tutkimuksessa on liikenteen kasvua tarkasteltu valta-
kunnallisesti. Alueettaiset erot liikenteen kasvus-
sa ovat kuitenkin niin suuret, että ne on hoitotoi-
menpide-ehdotuksia laadittaessa edellytetty selvi-
tettvksi tarkemmin piirikohtaisesti. 

3.2 Tutkimustulosten luotettavuus 

Tutkimuksessa kytetyt peruslht6arvot kuten esim. 
erilaiset kustannustiedot, on yleensä saatu aikai-
semmin tehdyist tutkimuksista ja selvityksist, 
joten niiden puolesta saatuja tuloksia voidaan pit 
kohtalaisen luotettavina. Liikennemrist riippuvien 
kunnossapitostandardien puuttuminen oli vliraportoin - 
tivaiheen laskennan yhteydessä epvarmuutta aiheuttava 
ja samalla tutkimustulosten luotettavuutta heiken- 
tv tekijä. Vertailulaskelmissa käytetyt kymmenen 
eri tieryhm 	muodostettiin tll6in ilman virallisia 
kunnossapitostandardeja, joten niiden yhteydessä 
muodostuvien ajo- ja kunnossapitokustannusten arvi-
ointiin tulee suhtautua tietyllä varovaisuudella. 
Tarkistuslaskennan tulokset, jotka pohjautuvat viral-
listen kunnossapitoluokkien mukaisi in kunnossapito - 
standardeihin, ovat luonnollisesti tss suhteessa 
luotettavampia. Kun lisäksi liikenteen kasvun 
ennustamiseen liittyy aina tiettyjä epvarmuusteki -
j6it, suoritettiin vertailulaskelmat kytten ep-
varmoilla muuttujilla kolmea eri lht6arvoa. Muut-
tuvien lht5arvojen kyt6n seurauksena on saatu 
tulokseksi monia lukusarjoja, joita voidaan kytt 
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hyväksi. olosuhteiden mukaan. Vertailulaskennan 
lhtiarvojen eptarkkuudesta johtuen pyrittiin kv 
tettv tietokoneohjelma my5s laatimaan mandolli-
simman yksinkertaiseksi. Ajanjaksolla 1972---1985 
teiden vahvistus- ja pllystmiskustannuksissa 
tapahtuvia muutoksia ei ohjelmassa ole otettu huo-
mioon. Ohjelman yksinkertaistamiseksi pllystei-
den kestoit on py5ristetty tysiksi vuosiksi eikä 
kunnossapitokustannuksia ole interpoloitu eri lt-
kennemrrajojen vlill. Ottaen huomioon tutki-
mustulosten ensisijainen kytt5 hoitotoimenpide-
ohjelmien laadinnassa ja olettaen, etteivt edellä 
esitetyt virhelhteet vaikuta samansuuntaisesti, 
voitaneen saavutettua tulosta pit 	riittvn luo- 
tettavana. 

3.3 Rahoitustarvelaskelmat 

Rahoitustarvelaskelmat pohjautuvat täysin vlirapor-
tointivaiheen (01.09.1972) tuloksiin. 	Rahoitustarve- 
laskelmissa kytettyjen rahoituskehysten suunnittelus- 
sa on lht8kohtana pidetty nudateLtua kytntö, Jon-
ka mukaan 

a) sorakulutuskerrosten kunnossapitoon käytettiin 
vuonna 1971 ilman yhteiskustannuksia noin 
58 milj. mk  

b) sorateiden pllystmiseen on viime aikoina käy-
tetty vuodessa noin 15---20 milj, mk 

Vertailulaskeirnissa kytettyjen kunnossapitokustan-
nusten testausta si1mllpiten on laadittu liit-
teess n:o 19 esitetty taulukko. 

Aikaisemmin esitetyn sorateiden vuoden 1972 jakau-
tuman ja vertailulaskennan lhtöarvojen perusteella 
vaihtelevat sorateiden kulutuskerroksen sulan kauden 
aikaiset kunnossapitokustannukset noin 47,9---87,3 
milj, markan vlil1 vuodessa (Liite 19). Kuten 
liitteest n:o 19 ilmenee, saavutetaan kunnossapito- 
kustannusten todennköisill lht6arvoilla lhinn 
nykyistä kytntö oleva lopputulos. Liitteen 
n:o 20 mukaan vaihtelisivat vuonna 1985 sorateiden 
kulutuskerroksen sulan kauden aikaiset kunnossa-
pitokustannukset n. 61,4---106,6 milj, mk:n vlill, 
olettaen, ettei ajanjaksolla 1972---1985 sorateit 
pllystet lainkaan. 

Tutkittaessa vuosittaisista pllystmistöist ajal-
la 1972---1985 aiheutuvia kustannuksia, otettiin 
öljysorastuksen kannattavuusrajoiksi vertai lulas-
kelmien perusteella KVL-mrt 500, 600 ja 800 ja 
kestopllystmisen kannattavuusrajaksi 1200 hay/ 
vrk. Laskelmissa käytettiin vuoden 1985 teiden 
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jakautuma-arvoja ja vertailulaskelmien mukaisia 
kantavuuden parantamis- ja päällystämiskustannuksia, 
öS4 40 000 mk/km ja KPl 75 000 mk/km. Liitteen 
n:o 21 taulukossa 1 on esitetty seuraavia vaihto-
ehtoja vastaavat päällystämiskustannukset ja tie-
pituudet: 

- kaikki kannattavat kohteet päällystetään 
- kannattavista kohteista päällystetään 1 ja 3 aih-
toehtojen kilometrimäärien keskiarvon mukainen 
maara 

- kannattavia kohteita päällystetään niin paljon, 
ettei valittua kannattavuusrajaa vilkkaammin lii-
kennöityjen sorateiden määrä ajalla 1972---1985 
lisäänny 

Laskelmissa on päällystämistyöt oletettu toteutet-
tavan tasaisesti ajalla 1973---1985. 

Vuosien 1972 ja 1985 teiden jakautuma-arvojen perus-
teella voidaan todeta, että liikenteen kasvusta 
johtuen muodostuu ajalla 1973---1985 eri kannatta-
vuusrajoja (liikennemäärärajoja) vilkkaammin liiken-
nöityjä teitä lisää seuraavasti: 

KVL = 500 hay/vrk, sorateiden lisäys yhteensä 
9 463 km; 728 km/v. Nykyinen määrä 4 438 km; 
341 km/v 
KVL = 600 hay/vrk, sorateiden lisäys yhteensä 
7 258 km; 558 km/v. Nykyinen määrä 2 793 km; 
215 km/v 
KVL = 800 hay/vrk, sorateiden lisäys yhteensä 
4 424 km; 340 km/v. Nykyinen määrä 1 477 km; 
114 km/v 

Mainittuja kilometrimääriä on liitteessä n:o 21 lii-
kennemääräkohtaisesti esitetyissä rahoituskehystutki-
muksissa pidetty minimi-investoinnin perustana. 
Tutkittujen rahoituskehysten mukaan vaihtelevat vuo-
sittaiset päällystämiskustannukset rajoissa 49,1---
19,9 milj.mk. Vastaavat tiepituudeL uvdt 1 069--340 
km. KestopällystetLävien Lidn usuus em. km-mää-
ristä on n. 180 km/v. 

Sorapintaisia yleisiä teitä, joilla KVL-määrät tar-
kasteluaikana olivat alle 500---800 hay/vrk, oli 
n. 44 000---47 000 km eli 91---97 % sorateiden ko-
konaismäärästä. Vuonna 1985 on mainitunlaisia so-
rateitä arvioitu olevan 34 700---42 700 km eli vie-
läkin n. 71---88 %, samoin sorateiden . l72 mijka-
sesta kokonaismäärästä laskettuna. Sorateinä säi_ 
lytettävien taiden suuresta määrästä johtuu, että 
suhteessa liikennemäärään liian hyvällä tai huonolla 
soraku lutuskerroksen kunnossapidolla aikaansaadaan 
valtakunnallisesti merkittäviä kustannussäästöjä 
tai lisäkustannuksia sekä sanl'alla huomattavia kus-
tannussiirtoja tienpitäjän ja liikenteen kesken. 
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Rahoituskehyksi. valittaessa on myts sorapintaisina 
silytettävt tiet otettava tarkastelun kohteeksi, 
koska rahoituskehyksen kannattavuusrajat vaikuttavat, 
kuten edell. on esitetty, huomattavasti po. teiden 
mrn. Rahoitustarve- ja vertailulaskennan tulos-
ten perusteella voidaan todeta, että siirryttess 
soratiest (Sr4) öljysora- tai kestopllystetiehen, 
tienpitjlle muodostuu liskustannuksia. 	Liiken- 
teen hyväksi tulevat sstt ovat kuitenkin nluoJ s-
tuvia liskustannuksia suuremmat, joten kokonais-
kustannuksissa (investointi, kunnossapito ja aio - 
kustannus) saavutetaan sst. Liitteen n:o 21 tau-
lukossa 2 on esitetty rahoitustarvelaskelmissa käy-
tettyj eri rahoituskehyksi vastaavat tienpitjn 
liskustannukset, liikenteen hyväksi tulevat sst5t 
ja kokonaissstöt. Liitteess 22  on esitetty tien-
pitjn todennk3iset sulan kauden aikaiset kokonais-
kustannukset vuosina 1973 ja 1985. 

Rahoitustarvelaskelmien tuloksia arvioitaessa on 
otettava huomioon, että käytetyt vertailulaskelmien 
liikennemärrajat eivät ole tarkkoja. Eri hoito- 
toimenpiteiden väliset kustannuserot ovat niin pie-
ni, että erityisnk5kohdat ja alueelliset eroavai -
suudet saattavat aiheuttaa jo muutoksia hoitotoimen-
piteiden valintaan. Teiden pllystminen laskel-
missa käytettyjä kannattavuusrajoja pienempienkin 
liikennemrien yhteydessä on em. syistä täysin 
mandollista ilman sanottavaa virheinvestoinnin vaa-
raa. Tllin kuitenkin aiheutuu muutoksia pllys-
tettvien teiden kokonaismrn ja tienpitjn ja 
liikenteen kustannuksiin. Erityisnk5kohtien on 
arvioitu lisvn pllystmist3it n. 1 000 --- 1 500 
km:llä ja vaativan n. 2 0O03 000 km:llä kytett-
vksi normaalia tehokkaampaa p6lynsidontaa. Lopul-
lista rahoituskehyst valittaessa on toisaalta my5s 
otettava huomioon rakentamis- ja parantamistyöt, 
jotka osaltaan pienentvt tss yhteydessä ksitel-
tvien teiden mr'g. 
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EHDOTUS HOITOTOIMENPITEIDEN VALINTAOHJEEKSI 

4.1 	Yleistä 

Hoitotoimenpiteiden valintaohje pohjautuu kunnossa-
pito- ja ajokustannusten perusteella 10 eri hoito- 
toimenpiteen vlill tehtyyn taloudellisuusvertai-
luun. Vertailulaskelmissa on taloudellisin perus- 
tein selvitetty ne liikennemrrajat, jotka ede -
lyttvt hoitotoimenpiteest toiseen siirtymistä. 
Soratien muuttaminen 8ljysoratieksi on laskelmien 
mukaan taloudellisesti kannattavaa KVL-mrn olles-
sa 500---800 hay/vrk ja kestopllystetieksi K'JL-
mrn ollessa 800---1600 hay/vrk. 

Valintaohjeen taloudellisin perustein mrttyjen 
liikennemärrajojen lisäksi on hoitotoimenpiteit 
valittaessa otettava my8s huomioon kohdassa 4.5 
ksiteltyjen erityisnk6kohtien vaikutus. Erityis-
näkökohdat edellyttvt monesti luopumista liikenne- 
taloudellisesti edullisimmasta hoitotoimenpiteest. 
Hoitotoimenpiteiden valinnassa voidaan tll8in kyt-
t 	perustana tienpitjn ja liikenteen kustannusten 
vlist suhdetta. Kytettessä sellaisia hoitotoi-
menpiteit, joiden yhteydessä em. suhde on pienempi 
kuin 0,18, ovat tienpitjn kustannukset suhteessa 
kokonaiskustannuksiin kohtuulliset. Suhteen pysy-
essä alueella n. O,08---0,18 ovat my5s muodostuvat 
kokonaiskustannukset suhteellisen lhell liikenne- 
taloudellisesti edullisimman hoitotoimenpiteen kus-
tannuksia. Eri liikennemrluokissa kysymykseen 
tulevina hoitotoimenpiteir voidaan em. perustein 
pit 	seuraavia kokonaiskustannusten mukaisessa 
edullisuusjrjestyksess lueteltuja hoitotoimenpitei-
t: 

KVL Hoitotoimenpide (kustannusten 	suhde) 

100 KPLK 5 	(0,17) 
200 KPLK 3 	(0,15), KPLK 	4 	(0,12), 	KPLK 	5 

(0,09) 
300 KPLK 3 	(0,10), KPLK 	4 	(0,09) 
400 KPLK 3 	(0,08) 
500 ÖS 4 (0,17) 
600 S 4 (0,14) 
800 ÖS 4 (0,11) 

1000 KP 	1 (0,15), 	ÖS 4 	(0,10) 
1200 KP 	1 (0,12), 	ÖS 4 	(0,08) 
1400 KP 	1 (0,11) 
1600 	- KP 	1 (0,10) 

Erityisnkökohtien huomioonottamismandollisuus vie- 
1 vertailulaskelmien tuloksiakin laajemmissa ra-
joissa antaa valintaperusteille vljyytt, joka mah-
dollistaa joustavien, esim. kunnossapitot6iden suo-
rituksen kannalta katsottuna tarkoituksenmukaisini-
pien hoitotoimenpideohjelmien laatimisen. Tie- ja 
vesirakennushallituksessa tehtv 	lopullista valta- 
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kunnallista hoitotoimenpideohjelmaa si lml lpiten 
tulee tllin kuitenkin piirien hoitotoimenpide-
ehdotuksissa hankekohtaisten perustelujen merkitys 
ensiarvoisen trkeksi. 

4.2 Soratein silytettvt tiet 

4.21 Hoitotoimenpiteiden valintaperusteet 

Hoitotoimenpiteiden valinta sorateini silytett-
vien teiden yhteydessä pohjautuu ensisijaisesti 
ajo-, kunnossapito- ja investointikustannuksiin. 
Todennkaisill lähtöarvoilla laskien ovat sulan 
kauden aikaiset kokonaiskustannukset ja kustannusten 
suhde kohtuullisia kun liikennem rryhmss KVL 
O---100 hay kytetn kunnossapitoluokan 5 edellyt-
tm 	kunnossapitostandardia. Kunnossapidettvn 
tien KVL-mrn ollessa alueella 100---200 hay voi-
daan kunnossapito hoitaa kunnossapitoluokkien 3, 4 
tai 5 vastaavien kunnossapitostandardien mukaisesti. 
Liikennemrryhmss 200---500 on kunnossapitoluok-
kaa 3 vastaavan kunnossapitostandardin mukainen 
kunnossapito suositeltavaa. Mikäli kunnossapidon 
yhteydessä on paremman liikenn5itvyystason saavut-
tamiseksi tarkoitus korjata tien routakohtia tai 
muuten parantaa tien rakennetta, on vahvistuskustan 
nukset otettava investointikustannuksina mukaan hoi-
totoimenpide-ehdotukseen. Vahvistuskustannusten 
oletetaan vertailulaskelmissa jakautuvan tasan 20 
vuoden ajalle. 

Mikäli syrjisten alueiden vhliikenteisten teiden 
kunnossapito sorapintaisena muodostuu kustannuksil-
taan kohtuuttomaksi, on tutkittava eritasoisten 
5ljysorapllysteiden kytt5mando1lisuudet. 

4.22 HoitotoimenpideehdOtukSefl laadinta 

Tiekohtainen hoitotoimenpideohjelma laaditaan 11 it-
teen 	n:o 23. olevalle ohjelmakortille. 	Hoitotoi 
menpideohjelmien perusteella laaditaan 5- ja 10-
vuotistoimenpideehdotukset esim. liitteenä 25 ole-
vaa kaavakemallia kytten. 

Työjrjestys h o itotoimenpideohjelmaa laadittaessa 
voi olla esimerkiksi seuraava: 

a) Tieosaa koskevat perustiedot merkitn ohjelma- 
kortille (Liite n:o 23) 

b) Selvitetn tieosan keskivuorokausiliikenne hay 
vuoden 1975 alussa (piirikonttori) 

c) Lasketaan tieosan keskimrinen keskivuorokau 
siliikenne hay vuosina 1975---1985 olettamalla, 
että keskivuorokauSiliikenne kasvaa tasaisesti 

18 



piirikonttorin antamien kasvukertoimien mukaan 
vuoteen 1985 menness5 (esim. liite n:o 24). 
Liikennemrtiedot siirretn ohjelmakortille 

d) Merkitn ohjelmakortille liikennemriin ja 
erityisnkikohtiin perustuvat hoitotoimenpide-
ehdotukset ja todennkiisist kunnossapito- 
kustannuksista sekä vahvistuskustannuksi sta 
(investointikustannuksista) koostuvat yksikk5-
kustannukset 

e) Lasketaan sulan kauden aikaisten hoitotoimen-
piteiden vuosittaiset kokonaiskustannukset. 
Vahvistuskustannukset (investointikustannukset) 
ilmoitetaan erillisin 

Soratein kunnossapidettvien teiden mr on riip-
puvainen pllystettvien teiden mrst. Hoito-
toimenpide-ehdotusten laadinta tulee näin ollen 
aloittaa aina vilkkaimmin liikennidyilt teiltä. 

4.3 Soratien muuttaminen äljysoratieksi 

4.31 Hoitotoimenpiteiden valintaperusteet 

Hoitotoimenpiteiden valinta ljysorateiksi muutetta-
vien sorateiden osalta pohjautuu ensisijaisesti 
ajo-, kunnossapito ja investointikustannuksiin. 

Rahoituskehykset, joiden puitteissa hoitotoimenpi-
teiden valinta tehdn, ehdotetaan muodostettavaksi 
seuraavasti: 

- RahoiysIjy_.: 	kaikki kannattavuusrajan KVL-500 
hay /vrk mukaan taloudellisesti kannattavat koti- 
teet pl1ystetn tasaisella vuosivauhdilla edul-
lisuusjrjestyksess 

- Rahoityskeh_: teitä p1lystetn rahoituske-
hysten A ja C perusteella pllystettvien tie-
kilometrimrien keskiarvon mukainen mr tasai-
sella vuosivauhdilla edullisuusjärj estyksess 

- 	oy_: kannattavuusrajan KVL-600 hay/ 
vrk mukaan taloudellisesti kannattavia kohteita 
pällystetn edullisuusjrjestyksess niin pal-
jon, ettei kannattavuusrajaa vilkkaammin liiken-
nöityjen teiden mr ajanjaksolla 1975---1985 
lisnny 

Hoitotoimenpiteit valittaessa pidetään kestopä1- 
lystmisen kannattavuusrajana KVL-mr 	1200 hay. 

Valittaessa hoitotoimenpiteit rajatapauksissa, 
joissa ö1jysorapllyste ja kestopäällyste ovat 
keskenään likimain yhtä edullisia (KVL likimain 
1200 hay/vrk) ön myös tien päällystämisajankohta ja 
valitun päällysteen taloudellinen kestoikä otettava 
erityisen tarkastelun kohteeksi. 
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4.32 Hoitotoirnenpide-ehdotuksen laadinta 

Tiekohtainen hoitotoimenpide-ehdotus laaditaan nou-
dattaen kohdan 4.22 mukaista menettelyä. Rahoitus-
kehysten A, B ja C mukaisten tiepituuksien selvit-
tminen ja huomioonottaiiinen ehdotusta laadittaessa 
aiheuttaa lisäksi seuraavat toimenpiteet: 

1) Kun kaikki sorateiden keskimriset KVL-märt 
on liitteen n:o 24 mukaisesti arvioitu ja siir-
retty ohjelmakorteille, lasketaan, miten monta 
kilometriä vuosina 1975 ja 1955 on sellaisia 
teitä, joiden KVL-mr on suurempi kuin 600 hay/ 
vrk 

2) Mrtn rahoituskehys A jakamalla vuonna 1985 
liikennemrryhmn KVL > 500 hay/vrk kuuluvien 
teiden km-mr vhdelltoista. 	Saatu kilomet- 
rimrä osoittaa likimrisesti vuosittain edul 
lisuusjrjestyksess pllystettävien teiden 
ko konai smrn 

3) Mrtn rahoituskehys 0 jakamalla vuosina 
1985 ja 1975 liikennemräryhmn KVL 	600 hay/ 
vrk kuuluvien teiden ki1ometrimrien erotus 
yhdelltoista. 	Saatu kilometrjmr osoittaa 
likimrisesti vuosittain edullisuusjrjestyk-
sess pllystettvien teiden kokonaismrn 

4) M ritän rahoituskehys B laskemalla A- ja 0-
kehyksien kilometrimrien keskiarvo. Saatu 
kilometrimr osoittaa likimrisesti vuosit-
tain edullisuusjrj estyksess pllystettvien 
teiden kokonaismrn 

5) Vuosittaisten hoitotoimenpiteiden valinta aloi-
tetaan aina vilkkaimmin liikenn5idyiltä tei1t, 
jolloin on helppo tarkistaa, ettei rahoituske-
hysten perusteella sallittavaa 8ljysorastetta-
vien teiden mr 	ylitet. Kestopllystett- 
ylen teiden osuus lasketaan niiden teiden pe-
rusteella, joiden KVL-mr ylitt 	1200 hay. 

4.4 Soratien muuttaminen kestopllystetieksi 

4.41 Hoitotoimenpiteiden valintaperusteet 

1-loitotoimenpiteiden valinta kestopllysteteiksi 
muutettavien sorateiden (öljysorateiden) osalta poh-
jautuu ensisijaisesti ajo-, kunnossapito- ja inves-
tointikustannuksiin. Kestopllystmisen kannatta-
vuusraj ana hoitotoimenpide-ehdotuks ia laadittaessa 
ehdotetaan kytettvksi KVL-mr 	1200 hay. Va- 
littaessa holtotoimenpidett r'ajatapauksissa (KVL 
1200) menetelln kohdan 4.31 mukaisesti. 



4.42 Hoitotoimenpide-ehdotuksen laadinta 

Tiekohtainen hoitotoimenpide-ehdotus laaditaan nou-
dattaen täydellisesti kohdan 4.32 mukaista menette-
lyä. Hoitotoimenpide-ehdotusta laadittaessa on 
otettava huomioon, että kaikki kannattavat kesto-
päällystämistyöt toteutetaan tasaisesti ajanjaksolla 
1975 -- 1985. 	(Kaikissa rahoituskehyksissä kesto- 
päällystettävien teiden määrä on vakio). 

4.5 Erityisnäkökohdat 

4.50 Rahoitusmandollisuuksien huomioonottaminen 

Hoitotoimenpide-ehdotusten tulee perustua koko maan 
käsittäviin rahoituskehyksiin. Kireästä määräraha- 
tilanteesta saattaa johtua, ettei ole edellytyksiä 
toteuttaa kaikkia laskelmien perusteella kannattavia 
kohteita. 

Piirikohtaisen ja viime kädessä tie- ja vesiraken-
nushallituksessa tehtävän valtakunnallisen pitkän 
tähtäyksen hoitotoimenpideohjelman laadinta edel-
lyttää hoitotoimenpide-ehdotuksia, joissa hankkeet 
on esitetty perusteluineen edullisuusjärjestyksessä. 
Ehdotetut rahoituskehykset on pyritty muodostamaan 
siten, että eri tasoiset rahoitusmandollisuudet 
voidaan helposti ottaa huomioon. 

4.51 Asutuskeskukset 

Vertailulaskelmissa ei ole voitu ottaa huomioon nii-
tä haittoja, jotka sorapintaisina kunnossapidettä-
vistä teistä aiheutuu asutukselle sekä jalankulku- 
ja polkupyöräliikenteelle. 

Asutuskeskuksissa joudutaan monesti nostamaan las-
kelmien edellyttämää kunnossapitostandardia ja 
käyttämään sellaisia kunnossapitotoimenpiteitä, et-
tei jalankulku- ja polkupyöräliikenteelle aiheuteta 
haittaa. Tienvieriasutuksen ollessa yhtenäistä ja 
erilaisten polkupyörä- ja jalankulkuliikennettä syn-
nyttävien kohteiden, kuten kauppojen, pankkien, 
koulujen, teollisuuslaitosten yms. sijoittuessa tien 
läheisyyteen, on kunnossapidossa siirrytty KVL-mää-
rästä riippuen joko öljysoran tai kestopäällysteen 
käyttöön. Päällystystöiden yhteydessä on myös tämän 
laatuisissa tapauksissa kiinnitettävä riittävästi 
ftuomiota tien rungon kantavuuteen. 

Tieosuudet, joilla enintään 100 metrin etäisyydellä 
tarkastel lusta tiestä sijaitsevien asui nrakennusten 
lukumäärä tiekilometriä kohden on suurempi kuin 10, 
tulee kunnossapitää ilman savea. Kunnossapitotoi-
menpiteinä tulevat tällöin kysymykseen liikennemää-
ristä riippuen joko murskesoran ja suolan tai kevyen 
ä1iysorapä11ysteen käytti. 

21 



Enintään 100 metrin etäisyydellä tarkasteltavasta 
tiestä sijaitsevien yksittäisten asuinrakennusten 
kohdella kunnossapitotöimenpiteet valitaan laskel-
mien mukaisesti. Asuin- sekä talous- ja karjaraken-
nusten läheisyydessä kiinnitetään kuitenkin erityis-
tä huomiota pölynsidontaan ja saven käyttöä rajoite-
taan. 

Tieosuudet, joilla ei esiinny asuinrakennuksia 	0 
metriä lähempänä tarkasteltavaa tietä kunnossapide-
tään vertailulaskelmien mukaisesti elleivät muut 
seikat, kuten esim. tieosan syrjäinen sijainti, 
muuta edellytä. 

4.52 Ympäristönsuojelu 

Vesilain 22 :n mukaan ei pohjaveteen saa päästää 
sellaisia aineita, jotka voivat tehdä pohjaveden 
käyttötarkoitukseensa kelpaamattomaksi ja huonontaa 
sen laatua. Kesäkunnossapidossa pohjaveden likaantu-
mista voi tapahtua lähinnä pölynsidontaöljyjen, suo-
lan (CaC1 2 ) ja jätelipeän käytön seurauksena alueil-
la, joilla maaperä on hyvin vettä läpäisevää, kuten 
soraa, hiekkaa tai hietaa. 

Pohjaveden likaantuminen edellä mainituillakin alu-
eilla jää ilmeisen merkityksettömäksi, mikäli saas-
tuttavia aineita käytetään asianmukaisesti. Käytössä 
olevien tai mandollisesti käyttöönotettavien pohja-
vesiesiintymien läheisyydessä on pölynsidontaöljyn 
käyttö kiellettyä. Lisäksi on kysymyksessä olevilla 
alueilla erityisesti pyrittävä välttämään suolan ja 
lipeän levitystä juuri ennen sadetta tai sateen 
aikana. 

Kevyitä öljysorapäällysteitä voidaan tilanteesta 
riippuen käyttää myös pohjavedenottamoiden läheisyy-
dessä, koska öljysoralla ei ole todettu olevan poh-
javettä huonontavaa vaikutusta. 

Tien pölyämisestä asutuskeskusten ulkopuolisilla 
alueilla aiheutuvien haittojen pienentämiseksi. tulee 
pölynsidontaa tarvittaessa paikallisesti tehostaa. 
Tehokkaampaa pölynsidontaa edellyttävät lahinna 
tien läheisyydessä olevat erilaiset virkistys 
alueet ja puutarhat. 

Ympäristönsuojelutoimenpiteet eivät sanottavasti vai 
kuta tien kunnossapitotoimenpiteisiin, joten toimen-
piteiden valinta tehdään tavanomaisten laskelmien 
mukaisesti. 

453 Tieosan liikenteellinen merkitys 

Kauko- ja kauttakulkuliikennettä välittäville tie- 
osille asetetaan yleensä normaalia suuremmat nopeus- 
vaatimukset. Hoitotoimenpiteiden valinnan tulee 
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thdt em. vaatimuksen tyttmiseen. Valta- ja 
kantatiet kunnossapidetn edel1 mainitusta syystä 
johtuen tarvittaessa vertailulaskelmien edel1ytt- 
m 	kunnossapitoluokkaa lhinn paremman luokan edel- 
lyttml1 tavalla. Sorapintaisina silytettviksi 
suunniteltujen teiden yhteydessä olisi lisäksi har-
kittava, miten merkittvksi kunnossapidosta liiken-
teelle aiheutuva hiriö muodostuu ja edellyttisikö 
se soraa kestvmmn pllysteen käyttöä. 

4.54 Kunnossapitomateriaalin saanti 

Laskelmien edellyttmien kunnossapitotoimenpiteiden 
yhteydessä tarvittavien materiaalien saannissa mah-
dollisesti esiintyviä pysyvisluontoisia vaikeuksia 
on pyrittv lievittmn erikoistoimenpiteill. 
Riittvn yksityiskohtaisten selvitysten avulla p-
tellän mitkä ovat kytnn6lliset ja taloudelliset 
mandollisuudet vaikeasti saatavan materiaalin kulu-
tuksen vhentmiseen. Käytnnöss joudutaan tss 
yhteydessä keskittymään yleensä sorankulutuksen 
pienentmiseen. Pölynsidonta-aineiden käytön lisäys 
on mandollisesti taloudellinen keino sorankulutuksen 
hillitsemiseksi. Öljysorapäällysten kunnossapito 
vaatii vähemmän kiviainesta kuin sorakulutuskerrok-
sen kunnossapito. Kuitenkin, mikäli huomioon ote-
taan myös öljysoran valmistukseen ja vahvistustöihin 
tarvittava sora, ei. sorakulutuskerroksen korvaaminen 
öljysorakulutuskerroksella pitkälläkään ajanjaksolla 
tarkasteltuna yleensä vähennä soran kulutusta. 

4.5!3 Kelirikko 

Erittäin routivilla tieosilla, joilla yleensä jou-
dutaan vuosittain kelirikkoaikana käyttämään paino- 
rajoituksia, on kesäkauden kunnossapito- ja ajo- 
kustannusten todettu ylittävän selvästi normaaleik-
si katsottavat kustannukset. Sorateillä kesäkun-
nossapitokustannusten lisäys on ollut keskimäärin 
noin 350 mk/km ja öljysorateillä noin 1 500 mk/km. 
Kelirikosta johtuen on kesäkauden keskimääräisten 
ajokustannusten todettu sorateillä kohoavan noin 
7 % ja öljysorateillä noin 5 %. 

Edellä esitetyt kustannuslisäykset on otettava huo-
mioon valittaessa kunnossapitotoimenpiteitä ja tut-
kittaessa tierakenteiden vahvistamis- sekä päällys-
tetyypin muuttamismandollisuuksia erittäin routi- 
vien sorateiden yhteydessä. 

4.56 Sääolosuhteet 

Kesäkunnossapitotoimenpiteiden valintaa silmällä-
pitäen tehdyt laskelmat perustuvat 8 kuukauden sulan 
kauden pituuteen. Mikäli poikkeama edellä maini-
tusta arvosta alas- tai ylöspäin on suurempi kuin 1 
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kuukausi, tehdään kesän keskimääräisiin ajokustan-
nuksiin korjaus, joka on suoraan verrannollinen 
sulan kauden pituuden muutokseen. 

Tien kulkiessa avoimessa maastossa, missä tuuli ja 
auringonpaiste edistävät tienpinnan 1ulumista ja 
pölyämistä, on sorateiden yhteydessä ennen höyläystä 
tehtävästä kastelusta ja ylimääräisestä pölynsidon-
nasta aiheutuvat lisäkustannukset otettava huomioon. 
Mikäli kustannuslisäys niin edellyttää, siirrytään 
sorapäällysteestä öljysorapäällysteeseen vaikka 
vertailulaskennan tulos ei sitä vielä vaatiikaan. 
Tällöin saattaa kevyiden öljysorapäällysteiden käyt-
tö olla perusteltua. 

4.57 Kunnossapidosta aiheutuva haitta ja kunnossa-
pitotyön joustavuus 

Tarkasteltavan tieosan sijoittuessa 1 iikennemääränsä 
perusteella kunnossapitoluokkiin KPLK 4 ja KFLK 3 sekä 
kun tiellä lisäksi on merkittävissä määrin kauko- ja 
kauttakulkuliikennettä sekä liikenteen keskittymistä 
kesäaikaan (matkailu) on kunnossapitotyöstä liiken-
teelle aiheutuva häiriö otettava erikoisen tarkastelun 
kohteeksi. Liikenteen sujuvuuden edistämiseksi ja 
ajoneuvojen likaantumisen estämiseksi on em. edelly-
tysten vallitessa syytä punnita eritasoisten öljy-
sorapäällysteiden käyttömandollisuuksia. 

Teiden joustavan ja taloudellisen kunnossapidon 
edellytyksenä on riittävän pitkien yhdenmukaisesti 
kunnossapidettävien tiejaksojen olemassaolo. Var-
sinkin lyhyet päällystämättömät tiejaksot muuten 
päällystetyillä tieosuuksilla ovat kunnossapidon 
kannalta hankalia. Em. syystä on mainitunlaisissa 
tapauksissa öljysorapäällysteiden käyttö liikenne- 
määrästä riippumatta useimmiten suositeltava edellyt-
täen, että toimenpide pystytään taloudellisesti 
peru stelernaan. 

45B Liikenneturvallisuus 

Soratien päällystäminen öljysoralla parantaa yleensä 
huomattavasti liikennöimisen miellyttävyyttä ja luo 
mandollisuudet nopeammalle liikenteelle. Keskiviivan 
maalaus parantaa myös liikenneturvallisuutta, mutta 
toisaalta liukkaus sateella sekä varsinkin syksyn 
jääkeleillä ja houkutus liian suuriin nopeuksiin 
saattaa johtaa liikenneturvallisuuden huononemiseen. 

459 Akseli- ja telipainojen korotus 

Työn loppuvaiheessa on tullut ilmeiseksi akseli- ja 
telipainojen korotus 10/16 t:iin kaikilla teillä. 
Korotuksen vaikutusta kunnossapitokustannuksiin ei 
Suomessa ole tutkittu, mutta ilmeisesti kunnossapito- 
kustannukset lisääntyvät erityisesti kelirikkoisilla 
teillä. Tämän johdosta päällystäminen tulee kannatta-
vaksi aikaisemmin kuin mitä em. kannattavuusrajat 
edellyttävät. 
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(Kunnosapito-
luokka 7 
KPLK7) 

Tien pinnan kunto: 	Tien poikkileikkausmuoto on jonkin verran muuttu- 
nut. Tien pinnassa on jonkin verran "pyykkilau-
taa". Paikoin voi olla varoitusmerkein osoitet-
tavia painumia tai kohoutumia. Tie ply kohta-
laisesti. Ajonopeutta on joskus hiljennettv ja 
eptasaisia kohtia varottava. 

Tienpinnan säilyttämiseksi tarvitta- 	Tasaus ja muokkaus 15 kertaa/vuosi 
vat minimihoitotoimenpiteet: 	Lanaus 10 kertaa/vuosi 

Pölynsidonta 0.6 t/tie-km/vuosi 
Kulutuskerroksen vahvistaminen 20 m 3 itd/tie-km/ 
vuosi 

Keskimriset tien pinnan keskunnossapitokustannukset mk/km sekä pllysteen ik 	eri KVLh mrill 	 ay 

100 200 300 400 500 600 800 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

min(570 
tod(715) 
max(860) 

(575) 
(720) 
(865) 

(580) 
(725) 
(870) 

(600) 
(750) 
(900) 

(620) 
(775) 
(930) 

(640) 
(800) 
(960) 

(680) 
(850) 

(1020) 

Ajokustannukset eri ajonopeuksilla 

(35) km/h 	 (45) km/h 	 (55) km/h 

Ajoneuvokust. 	(18.22) p/km 	Ajoneuvokust. 	(18.22) p/km 	Ajoneuvokust. 	(18.22) p/km 
Aikakust. 	(27.73) 	" 	Aikakust. 	(21.60) 	" 	Aikakust. 	(17.67) 

Yht. 	(46.00) p/km 	Yht. 	(39.82) p/km 	Yht. 	(35.89) /km 

tluita tietoja: Ajoneuvokustannusten vaihtelurajat 	0.50 p/km 

Tarkistuslaskenn an  (30.11.1974) lhtöarvot esitetty sulkeissa 
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0 
TIERYHM) 	Tien pinnan kunto: 	Tien pinnassa kuoppaisuutta, irtoainesta ja raitei- 

suutta. Pinta pöly 	asutustaajamien kohtia lukuun- 
ottamatta. 

(0 
	

Sr 1 	Tien pinnan säilyttämiseksi tar- Yksi sorastus vuodessa ja höylys ja lanaus 3.. .4 
vittavat minimihoitotoimenpiteet: kertaa kesssL Pölynsidonta asutustaejamien koh- 

CD 
	

dilla höylyksen tai lanauksen jälkeen 
(Kunnossapito- Rakenneselostus: 	- 
luokka 6 	Arvioidut rakentamiskustannukset: - 
KPLK 6) 

-a 

-a 
(0 

Keskimriset tien pinnan keskunnossapitokustannukset mk/km sekä pllysteen ik 	eri KVLh 
mrill 	 ay 

100 200 300 400 500 600 800 - - - - - - 

min 	190 210 225 245 265 300 340 - - - - - - 

(920) (960) (1 	000) (1 	040) (1 	080) (1 	120) (1 	160) - - - - - - 

tod 250 275 300 325 350 400 450 - - - - - - 

(1150) (1 	200) (1 	250) (1 	300) (1 	350) (1 	400) (1 	450) - - - - - - 

max 315 345 375 410 440 500 560 - - - - - - 

(1380) (1 	440) (1 	500) (1 	560) (1 	620) (1 	680) (1 	740) - - - - - - 

Ajokustannukset eri ajonopeuksilla 

40 km/h 	(40) 50 km/h (50) 60 	km/h 	(60) 

Ajoneuvokust. 	13.30 p/km 	(17.95) 13.30 p/km (17.95) 13.30 	p/km 	(17.95) 

Aikakust. 	13.03 " 	 (24.30) 10.42 " (19.44) 8.68 	" 	(16.20) 

yht. 	26.33 p/km 	(42.25) yht. 	23.72 p/km (37.39) yht. 	21.98 	p/km 	(34.15) 

Muita tietoja: Ajoneuvokustannusten vaihtelurajat 	0.50 p/km 

Tarkistuslaskennan (30.11.1974) lht5arvot esitetty sulkeissa 
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TIERYHMA 	Tien pinnan kunto: 	Tien pinnassa kuoppaisuutta ja tilapäisesti irtoai- 
nesta. Ajoittaista tien pinnan p5lymist esiintyy. 

Tien pinnan säilyttämiseksi tar- Yhdestä kahteen sorastusta vuodessa. Pintaksittely 
Sr 2 	vittavat minimihoitotoimenpiteet: (sideaineen ja tarvittaessa murskeen lisäys) 1.. .2 

kertaa kesssL P5lynsidonta pintaksittelyn yhtey-
dess. Pinnan uusimistyön lisäksi höyläys tai lanaus 

(Kunnossapito- 	 5... 12 kertaa kesässä. Pölynsidonta-aineen lisäys 
luokka 5 	 tarvittaessa höyläyksen tai lanauksen jälkeen 
KPLK 5) 	Rakennese].ostus: 	- 

Arvioidut rakentamiskustannukset: - 

Keskimääräiset tien pinnan kesäkunnossapitokustannukset mk/km sekä päällysteen ikä eri KVLha määrjilä 

100 200 300 400 500 - 600 800 - - - - - - 

nin 	485 
(1240 

;od 	650 
(1550 

ax 	810 
(1860 

560 
(1360) 

750 
(1700) 

940 
(2040) 

640 
(1440) 
850 

(1800) 
1060 

(2160) 

680 
(1600) 

910 
(2000) 
1140 

(2400) 

735 
(1680) 

980 
(2100) 
1220 
(2520) 

790 
(1800) 
1050 

(2250) 
1310 

(2700) 

900 
(1920) 
1200 

(2400) 
1500 

(2880) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Aj okustannukset eri aj onopeuksi 1 la 
51 	km/h 	(50) 59 	km/h 	(58) 67 	km/h 	(66) 

Ajoneuvokust. 	13.10 p/km(17.68) 13.10 	p/km 	(17.68) 13.10 	p/km 	(17.68) 
Aikakust. 	10.21 " 	 (19.44) 8.83 	(16.76) 7.76 	" 	(14.73) 

yht. 	23.31 p/km 	(37.12) yht. 21.93 p/km 	(34.44) yht. 	20.86 	p/km 	(32.41) 

Muita tietoja: Ajoneuvokustannuten vaihtelurajat 	0.50 p/km 

Farkistuslaskennan (30.11.1974) lähtöarvot esitetty sulkeissa 
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TIERYHM 	Tien pinnan kunto: 	Tien pinta yleensä tasainen, kiinteä ja pölymät6n. 
Vhist kuoppaisuutta ja pieniä märi irtoainesta 
voi esiintyä tien pinnalla. 

Sr 3 	Tien pinnan silyttmiseksi tar- Sorastus syksyllä ja kevll sideaineen ja murskeen 
vittavat minimihoitotoimenpiteet: 1isys pinnan uudistuksen yhteydessä 2...3 kertaa ke-

sss. H8ylys aina säolosuhteiden salliessa. 
(Kunnossapito- 	 Kuoppien paikkaus ja pölynsidonte tarvittaessa. 
luokka 4 	Rakenneselostus: 	- 
KPLK 4) 	Arvioidut rakentamiskustannukset: - 

Keskimriset tien 
mrill 

pinnan keskunnos8apitokustannukset mk/km sekä pllysteen ik 	eri KVLh a  

100 200 300 400 500 600 800 1 000 - - - - - 
in 	950 1 020 1 050 1 080 1 140 1 200 1 260 1 310 - - - - - 

(1640 (.1 800) (1. 880) (2 000) (2 120) (2 200) (2 360) (2 480) - - - - - 
;od 	1300 1 350 1 400 1 450 1 525 1 600 1 675 1 750 - - - - 

(2050 (2 250) (2 350) (2 500) (2 650) (2 750) (2 950) (3 100) - - - - - 
pnax 	1620 

(2460 
1 

(2 
690 
700) 

1 
(2 

750 
820) 

1 
(3 

820 
000) 

1 
(3 

910 
180) 

2 
(3 

000 
300) 

2 
(3 

100 
540) 

2 
(3 

200 
720) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Ajokustannukaat er 	ajonopeuksilla 

59 km/h 	(57) 	64 km/h (62) 69 km/h 	(67) 

Ajoneuvokuat. 	12.90 p/km (17.41) 12.90 p/km (17.41) 12.90 p/km 	(17.41) 

Aikakust. 	8.63 	0 	(17.05) 8.14 	(15.68) 755 	0 	(14.51) 

yht. 	21.73 p/km (34.46) yht. 	21.04 p/km 	(33.09) yht. 	20.45 p/km 	(31.92) 

Muita tietoja: Ajoneuvokustannusten vaihtelurajat 	0.50 p/km 

Tarkistuslaskennan (3.11.1974) lhtöarvot esitetty sulkeissa 
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TIERYHMA 	Tien pinnan kunto: 	Pinta tasainen, kiinteä ja pölyämätön. Yksittäisiä 
kuoppia voi esiintyä. 

Tien pinnansäilyttämiseksi tar- 	Sorastus syksyllä ja keväällä. Sideaineen ja murs- 
Sr 4 	vittavat minimihoitotoimenpiteet: keen lisäys pinnan uudistuksen yhteydessä vähintään 

kerran kuukaudessa. H5yläys aina sääolosuhteiden 
salliessa. Tarvittaessa höyläysedellytykset aikaan- 

(Kunnossapito- 	 saadaan kastelemalla tien pinta. Pölynsidonta höy- 
luokka 3 	 läyksen yhteydessä tarvittaessa. Kuoppien paikkaus 
KPLK 3) 	 heti niiden ilmestyttyä. 

Rakenneselostus: 	- 
Arvioidut rakentamiskustannukset: - 

Keskimääräiset tien 
määrillä 

pinnan kesäkunnossapitokustannukset mk/km sekä päällysteen ikä eri KVLh8 

100 200 300 400 500 600 800 1 000 1 200 	1 1 400 1 600 - - 

min 	1380 
(2040 

1 
(2 

420 
120) 

1 
(2 

460 
240) 

1 
(2 

500 
320) 

1 
(2 

540 
480) 

1 
(2 

570 
560) 

1 
(2 

650 
720) 

1 
(2 

720 
880) 

1 
(3 

870 
040) 

2 
(3 

030 
200) 

2 
(3 

170 
360) 

- 

- 

- 

- 

tod 	1850 1 900 1 950 2 000 2 050 2 100 2 200 2 300 2 500 2 700 2 900 - - 

(2550 (2 650) (2 800) (2 900) (3 100) (3 200) (3 400) (3 600) (3 800) (4 000 (4 200) - - 

max 2310 
(3060 

2 
(3 

370 
180) 

2 
(3 

450 
360) 

2 
(3 

500 
480) 

2 
(3 

560 
720) 

2 
(3 

640 
840) 

2 
(4 

750 
080) 

2 
(4 

870 
320) 

3 
(4 

130 
560) 

3 
(4 

380 
800) 

3 
(5 

640 
040) 

- 

- 

- 

- 

Ajokustannukset eri ajonopeuksilla 

64 	km/h 	(61) 69 km/h 	(66) 74 	km/h 	(71) 

Ajoneuvokust. 	12.70p/km(17.15) 12.70 	p/km 	(17.15) 12.70 	p/km 	(17.15) 

Aikakust. 	8.14 (15.93) 7.55 	" 	(14.72) 7.04 	I 	(13.69) 

yht. 	19.33 p/km 	(33.06) yht. 20.25 	p/krn 	(31.87) yht. 	19.74 	p/km 	(30.84) 

Muita tietoja: Ajoneuvokustannusten vaihtalurajat 	0.50 p/km 

Tarkistuslaskennan (30.11.1974) lähtöarvot esitetty sulkeissa 
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TIERYHMÄ 	ITien pinnan kunto: 

ÖS 1 
Tien pinnan sMlyttmiseksi tar-
vittavat minimitoimenpiteet: 

(ÖS 1) 	Rakennese].ostus: 

Arvioidut rakentamiskustannuk-
set: 

Tien pinta on kiinteä mutta vhist kuoppaisuutta 
ja runsaasta paikkauksesta johtuvaa eptasaisuutta 
esiintyy. Pituus- ja poikkisuuntaisia halkeamia sekä 
raiteicuutta ja poikittaista pinnan aaltoilua 
Tie pidetn kunnossa paikkaamalla, karhinta ja varsi-
nainen massanlisys vain pakoittavissa tapauksissa 
Soratien pinta muotoiltu ja tiivistetty. Liian savi-
pitoinen kulutuskerros poistettu ja/tai lisätty te-
sausmursketta. Pinnalle levitetty öljysoramassaa 
60 kg/m2  
10 000 mk/km (15 000) 

Keskimriset tien pinnan keskunnossapitokustannukset mk/km sekä pllysteen ik eri KVLha 
mrill y 

100 200 300 400 500 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 

in 	112 262 450 600 825 1 050 1 280 1 500 1 720 1 950 2 160 2 400 2 620 
(640) (830) (1 020) (1 220) (1 400) (1 610) (1 820) (2 020) (2 230) (2 440: (2 640) (2 680) (2 720) 

;od 	150 350 600 800 1 100 1 400 1 700 2 000 2 300 2 600 2 900 3 200 3 500 
(800) 1 	040) (1 280) (1 520) (1 750) (2 010) (2 270) (2 530) (2 790) (3 050) (3 300) (3 350) (3 400) 

ax 	187 435 750 1 000 1 380 1 750 2 130 2 500 2 860 3 250 3 650 4 000 4 400 
(960) 1 	250) (1 540) (1 620) (2 100) (2 410) (2 720) (3 040) (3 350) (3 660) (3 960) (4 020) (4 080) 

8.0 	(7.5) 7.9 	(7.2) 7.7 (7.0) 7.4 	(6.7) 7.0 (6.4) 6.5 (6.0) 5.9 	(5.6 5.3 (5.2 4.7 (43 4.1 (4.5 3.4 (4.0 2.7 (3.4 2.0 	(2.7 

Ajokustannukset eri ajonopeuksilla 

59 km/h 	(57) 	 64 km/h 	(62) 	69 km/h 	(6fl 
Ajoneuvokust. 	12.90 p/km 	(17.41) 12.90 p/km 	(17.41) 12.90 	p/km 	(17.41) 
Aikakust. 	8.83 	' 	(17.05) 8.14 	" 	(15.68) 7.55 	(14.51) 

yht. 	21.73 p/km 	(34.46) yht. 	21.04 p/km 	(33.09) yht. 	20.45 p/km 	(31.92) 

Muita tietoja: Ajoneuvokustannusten vaihtelurajat 	0.50 p/km 

Tarkistus].askennan (30.11.1974) lähtöarvot esitetty suiksissa 
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TIERYHM 	ITien pinnan kunto: 

ÖS 2 
Tien pinnan silyttmiseksi tar-
vittavat minimihoitotoimenpiteet: 

(ÖS 2) 

Rakenneselostus: 

A 

Pinnassa on reikiä ja paikkauksen jttämi eptasai-
suuksia. Pituus- ja poikkisuuntaisia halkeamia. 
Tien reunoisse syöpymi. Kuitenkin n. 50 % tien pin-
neste on moitteetonta. 
Tie pidetn kunnossa yleensä paikkaamalla. Epta-
saisuuden muodostuttua haitallisen runsaaissi, karhi-
taan tien pinta ja listn tarvittaessa öljysora-
massaa 
Soratien pahimmin routivat kohdat korjattu ja pinta 
muotoiltu ja tiivistetty. Liian savipitoinen kulutus- 
kerros poistettu ja/tai lisätty tasausmursketta. Pin-
nalle levitetty öljysoramassaa 80 kg/m 2  

Keskimräiset tien pinnan keskunnossapitokustannukset mk/km sekä pMlysteen ik 	eri KVLh mrill ay 

100 200 300 400 500 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 
min 	150 300 450 600 750 900 1 020 1 120 1 350 1 580 1 800 2 020 2 250 

(480 (580) (880) (1 080) (1 280) (1 430) (1 580) (1 740) (1 890 (2 040)(2 200) (2 260) (2 320) 
tod 200 400 600 800 1 000 1 200 1 350 1 500 1 800 2 100 2 400 2 700 3 000 

(600 (850) (1 	100) (1 350) (1 600) (1 790) (1 980) (2 170) (2 360) (2 550)(2 750) (2 825) (2 900) 
max 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 690 1 850 2 250 2 640 3 000 3 400 3 750 

(720 (1 	020) (1 	320) (1 620) (1 920) (2 150) (2 380) (2 600) (2 830) (3 060)(3 300) (3 390) (3 480) 
9.0 	(8.4)18.9 (8.2) 8.7 	(7.9) 8.4 	(7.6) 8.0 (7.3) 7.5 (6.9) 6.9 	(5.6) 6.3 (6.2) 5.7 (5.9) 5.1 (5.5 4.4 	(5.1 3.7 (4.6 3.0 	(4.1 

Ajokustannukset eri aj onopeuksil la 

62 km/h 	(58) 67 km/h (63) 72 km/h (68) 

Ajoneuvokust. 	12.46 p/km 	(16.82) 12.46 p/km (16.82) 12.46 p/km (16.82) 
Aikakust. 	8.40 (16.76) 7.77 " (15.43) 7.23 " (14.29) 

yht. 	20.86 p/km 	(33.58) yht. 20.23 p/km (32.25) yht. 	19.69 p/km (31.11) 

Muita tietoja: Ajoneuvokustannusten vaihtelurajat 	0.50 p/km 

Tarkistuslaskennan (30.11.1974) lähtötiedot esitetty sulkeissa 
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TIERYHrIA 	ITien pinnan kunto: 

ÖS 3 

Tien pinnan säilyttämiseksi tar'vit- 

	

(ÖS 3) 	tavat minimihoitotoimenpiteet: 
Rakenneselostus: 

Arvioidut rakentamiskustannukset: 

Pinnassa paikoitellen pieniä reikiä ja paikkauksen 
jättämiä jälkiä. Päällysteen reunoissa joitakin syö-
pymiä ja päällysteessä muutamia pituus- ja poikki- 
suuntaisia halkeamia. Kuitenkin n. 70 % tien pinnas-
ta on moitteetonta. 
Tie pidetään kunnossa paikkauksen ja riittävän usein 
toistuvan karhunnan ja massanlisäyksen avulla. 
Soratien routavauriokohdista suurin osa korjattu ja 
tien pinta muotoiltu ja tiivistetty. Kantavuutta 
parannettu 10 cm kantavalla ker'rosella. Pinnalle 
levitetty öljysoramassaa 100 kg/m 
25 000 mk/km (37 500). Vahvistuksen osuus 10 000 mk 
(14 000) ja ikä 20 v 

Keskimääräiset tien pinnan kesäkunnossapitokustannukset mk/km sekä päällysteen ikä eri KVLha 
määrillä 

100 200 300 400 500 600 800 1 	000 1 	200 1 	400 1 	600 1 	800 2 000 

min 150 225 300 420 540 675 825 950 1 	120 1 	270 1 420 1 	575 1 	650 
(480) (580) (680) (780) (860) (1 	010) (1 	160) (1 	300) (1 	450) (1 	600) (1 	760) (1 	780) (1 	800) 

tod 200 300 400 560 720 900 1 	100 1 	300 1 	500 1 	700 1 	900 2 	100 2 300 
(600) (725) (850) (975) (1 	075) (1 	260) (1 	445) (1 	630) (1 	815) (2 	000) (2 200) (2 	225) (2 	250) 

max 250 375 500 700 900 1 	120 1 	380 1 	620 1 	880 2 	130 2 370 2 640 2 880 
(720) (870) (1 	170) (1 	290) (1 	510) (1 	510) (1 	730) (1 	960) (2 	180) (2 400) (2 	640) (2 	670) (2 	700) 

10.0(9.3) 9.9 	(9.1) 9.7 	(8.8 9.4.(8.5, 9.1 	(8.3 8.7(8,0) 8.1 	(7.7) 7.5 	(7.4) 6.9 	(7.1) 6.3 	(6.8) 5.7 	(6.6) 5.1 	(6.4) 4.5 	(6.2) 

Aj okustannukset eri aj onopeuksi ila 

66 	km/h 	(62) 	71 	km/h 	(67) 	 76 	km/h 	(72) 

joneuvokust. 	12.27 p/km 	(16.56) 12.27 	p/km 	(16.56) 12.27 	p/km 	(16.56) 

ikakust. 	7.89 	(15.68) 7.34 	" 	(14.51) 6.85 	" 	(13.50) 

yht. 	20.16 p/km 	(32.24) yht.19.61 	p/km 	(31.07) yht. 	19.12 	p/km 	(30.06) 

Muita tietoja: Ajoneuvokustannusten vaihtelurajat 	0.50 p/km 

Tarkistuslaskennan (30.11.1974) lähtöarvot esitetty sulkeissa 
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TIERYHMÄ 	1 Tien pinnan kunto: 

ÖS 4 
Tien pinnan silyttmiseksi tarvit-
tavat minimihoitotoimenpiteet: 

	

(ÖS 4) 	Rakenneselontus: 

-5 

Arvioidut rakentamiskustannukset: 
-5 

(0 
-.4 

Pinta on yleensä silyttnyt muotonsa ja on tasainen 
ja kiinteä. Muutamia pieniä erillisiä reiki tai 
paikkauksen jlki voi esiintyä. Tien pinnasta n. 
90 % tysin moitteetonta. 
Tie pidetn kunnossa paikkauksen ja riitt.vn usein 
toistuvan karhinnan ja massalisyksen avulla. 
Soratien routavauriokohdat korjattu ja tien pinta 
muotoiltu ja tiivistetty. Kantavuus parannettu ja--
kavan ja kantavan kerroksen materiaalien lisyksell 
arvoon n. 1 500 kp/cm2 . Pinnalle levitetty öljysora-
massaa 100 kg/m 2  
40 000 mk/km (60 000). Vahvistuksen osuus 25 000 mk 
(35 000) ja ik 20 v 

Keskimriset tien pinnan 	keskunnossapitokustannukset mk/km sekä pllysteen ik 	eri 	KVLh 
märill 	

ay 

100 200 300 	1 400 500 600 800 1 	000 1 	200 1 	400 1 	600 1 	800 2 000 

min 	150 225 300 400 495 600 750 900 1 	050 1 	200 1 	350 1 	500 1 	650 
(480 (560) (640) (720) (800) (880) (1 	040) (1 	200) (1 	360) (1 	520) (1 	680) (1 	700) (1 	720) 

tod 200 300 400 530 660 800 1 	000 1 	200 1 	400 1 	600 1 	800 2 000 2 200 
(600) (700) (800) (900) (1 	000) (1 	100) (1 	300) (1 	500) (1 	700) (1 	900) (2 	100) (2 	125) (2 	150) 

max 250 375 500 660 830 1 	000 1 	250 1 	500 1 	750 2 000 2 250 2 	500 2 750 
(720) (840) (960) (1 	080) (1 	200) (1 	320) (1 	560) (1 	800) (2 	040) (2 	280) (2 	520) (2 	550) (2 	580) 

12.0(11.2 11.9(10.9 11.7(10.6 11.4.(10.3 10.5(10.0 9.9(9.7) 9.3(9.4) j8.7(9.2) 8.1(8.8) 7.4(8.6) 6.7(8.4) 6.0(8.2) 

Aj okustannukset eri ajonopeuksi ila 

70 	km/h 	(65) 75 	km/h 	(70) 80 	km/h 	(75) 

Ajoneuvokust. 	11.89 p/km 	(16.05) 11.89 	p/km 	(16.05) 11.89 	p/krn 	(16.05) 

Aikakust. 	7.44 " 	 (14.95) 6.94 	" 	(13.89) 6.51 	" 	(12.96) 

yht. 	19.33 p/km 	(31.00) yht. 18.83 	p/km 	(29.94) yht. 	18.40 	p/km 	(29.01) 
rt 

Multa tietoja: Ajorteuvokustannusten vaihtelurajat 0,50 p/km 

Tarkistuslaskennan (30.11.1974) lähtöarvot esitetty sulkeissa 
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TIERYHMÄ 
Tien pinnan kunto: 	Tien pinta on säilyttänyt muotonsa ja on tasainen 

ja muutenkin moitteeton 
KP 1 	Tien pinnan säilyttämiseksi tarvit- Kunnossapitotoimenpiteet supistuvat mandollisten hal- 

tavat minimihoitotoimenpiteet: 	keamien kiinnijuottamiseen yms. 
Rakenneselostus: 	Soratien routavauriokohdat korjattu ja tien pinta 

muotoiltu ja tiivistetty. Kantavuus parannettu jaka- 
(KP 1) van ja kantavan kerroksen materiaalien lisäyksellä 

arvoon n. 1750 p/cm2 . Pinnalle levitetty Ab-(SAb)-
massaa 120 kg/m 

Arvioidut rakentamiskustannukset: 	75 000 mk/km (112 500). Vahvistuksen osuus 30 000 mk 
(42 000) ja ikä 20 v 

1 Keskimääräiset tien pinnan 	kesäkunnossapitokustannukset mk/km sekä päällysteen ikä eri KVLha 
määrillä 

500 600 800 1 	000 1 	200 1 	400 1 	600 1 	800 2 000 - - - - 

min 	37 41 60 68 75 82 90 97 105 - - - - 

(80) (90) (115) (140) (165) (185) (210) (220) (230) - - - - 

tod 	50 55 80 90 100 110 120 130 140 - - - - 

(100) (115) (145) (175) (205) (230) (260) (275) (290) - - - - 

max 	63 69 100 112 125 138 150 163 176 - - - - 

(120) (140) (175) (210) (245) (275) (310) (330) (350) - - - - 

12.0 	(12.E )11.8(11. )11.3(11. )10.8(11. )10.3(10. )9.8(10.4 9.2(10.1) 8.6(9.8) 8.0(9.5) - - - - 

Aj okustannukset eri ajonopeuksi ila 

70 km/h (65) 	 75 km/h (70) 	 80 km/h (75) 

joneuvokust. 	11.49 p/km (15.51) 

ikakust. 	7.44 	" 	(14.95) 

yht. 

Muita tietoja: 

18.93 p/km (30.46) 

11.49 p/km (15.51) 

6.94 	" 	(13.89) 

yht.18.43 p/km (29.40)  

11.49 p/km (15.51) 

6.51 	(12.96) 

Yht.18.00 /km (28.47) 
1-. 

Ajoneuvokustannusten vaihtelurajat 	0,50 p/km 	 ID 

-5 

ID 

Tarkistuslaskennan (30.11.1974) läht5arvot esitetty sulkeissa 
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TIERYHMÄ 

PSÖ 

Tien pinnan kunto: 	Tien pinta yleensä tasainen, kiinteä ja p8lymtan. 
Vhist kuoppaisuutta ja pinnan purkautuneisuutta 
voi esiintyä. 

Tien pinnan silyttmiseksi tar- Materiaalin lisäys joka vuosi. Pinnan h5yläys keskim. 
vittavat minimihoitotoimenpiteet: 30 kertaa kesssL Kuoppien paikkaus heti niiden ii-

mestytty. 
Soratien pinta muotoillaan ja tiivistetn. Pinnalle 
levitetn murskesorakulutuskerros, johon p6lynsidon-
ta5ljy sekoitetaan. 

Arvioidut rakentamiskustannukset: 3 000 mk/km 

KeskimärMset tien pinnan keskunnossapitokustannukset mk/km sekä pällysteen ik 	eri KVLh mrjll 	 ay 

iool 200 300 400 500 600 600 1000 1200 1400 1600 - - 

in 	1500 
od 2000 
ax 2500 

1540 
2050 
2560 

1570 
2100 
2630 

1610 
2150 
2690 

1680 
2250 
2810 

1760 
2350 
2940 

1840 
2450 
3060 

1910 
250 
3200 

2020 
2700 
3380 

2140 
2850 
3560 

2250 
3000 
3750 

- 

- 

- 

- 

- 

Ajokustannukset eri aj onopeuksilla 

__________ 	S9km/h 	1 	64 km/h 	 69 km/h 
Ajoneuvokust. 	12.90 p/km 12.90 p/km 12.90 p/km 
Aikakust. 	8.83 " 8.14 " 7.55 

yht. 	21.73 p/km yht. 	21.04 p/km yht. 	20.45 p/km 

Muita tietoja: Ajoneuvokustannusten vaihtelurajat 	0.50 p/km 
	 w 

-s 
-s 



Liite 12 

YHTEENVETOTAULUKKO VÄLIRAPORTOINTIVAIHEEN VERTAILU- 
LASKELMISSA KYTETYISTA AJOKIJSTANNUKSISTA (MIN. T0D. MAX) 

Tieryhm Ajonopeudet km/h Ajokustannukset_p/km________ 

Min. Tod. Max. 
26,33 2,83 Sr 1 40 25,3 

53 23,22 23,72 24,2? 
____ 60 ____ 	_____ 21,48 21,YLi 22,.1 

Sr 2 51 
59 

22,81 
21,43 

23,31 
21,93 

23,81 
22,4 

____ ______ 67 ____ 20,36 20,86 

Sr 3 59 21,23 21,73 22,23 
64 20,54 21,04 21.54 
69 ____ 19,95 20,45 20,95 

Sr 4 64 20,34 20,64 21,3.1 
69 19,75 20,25 20,75 

______________ 74 19,24 19,74 20,24 

PSS 59 21,23 21,73 22,23 
64 20,54 21,04 21,54 

______ 69 19,95 20,45 

21,73 

20,95 

22,23 ÖS 	1 59 21,23 
64 20,54 21,04 21,54 

_______ 59 ______ 19,95 20,45 70,95 

S 2 62 20,36 20,86 21,35 
67 19,73 20,23 20,73 

___ 72 ____ 19,19 19,30 20,19 

2U,U3 ÖS 3 66 10,66 20,16 
71 19,11 19,61 20,11 

___________ 76 18,62 

1B,83 

19,12 

19,33 

10,62 

19,83 OS 4 70 
75 18,33 18,83 19,33 
80 17,90 18,40 18,9U ___ _____ 

KP 	1 70 18,43 18,93 19,43 
75 17,93 18,43 18,93 

______________ 60 17,50 18,00 18,50 

Päl1ysteiden kestoin riippuvuus liikennemrstä 

ikh1 

1 

i _____________  ______ __________ 
500 	1(00 	 200 	KVL(hai/v 

TAO6A /1.9.1972 

7 7255-76/12 
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VÄLIRAPORTOINTIVAIHEEN VERTAILULASKELMIF' MUKAISFT 
KESKIMÄÄRÄISET SULAN KAUDEN AIKAISET KOKONAISKUSTANNUKSET, JOTKA 
KOOSTUVAT LIITTEIDEN 2-11  MUKAISISTA KUNNOSSAPITO-, AJO- JA 
INVESTOINTIKUSTANNUKSISTA 

Minimikustannukset mk/km 

/vrISr1 Sr2 

3045 

Sr3 Sr4 P66 ÖS1 ÖS2 ÖS3 ÖS4 KPl 

60 2940 
70 3390 jQ 
80 3860 3905 
90 4310 4330 

100 •4 4T3 5063 5732 5836 6077 6200 6474 9O2 
200 9389 9163 254 9211 10096 10380 10394 10306 10365 1277iJ 
300 14026 13573 1 14477 14938 14740 14455 14277 16518 
400 18804 18132 18034 17667 18875 19843 19415 18898 18426 20270 
500 23480 22384 21853 23272 24484 23771 23089 22373 24024 22555 
600 28354 27232 26260 27655 29508 28560 27657 26631 28289 2bS4U 
800 

1000 
38010 
47451 

36397 
45331 

34989 
43547 

36408 
45185 

38660 
48514 

37217 
46649 

35994 
44951 

34945 
42922 

35848 
44102 

35936 
44686 

1200 57315 54692 53661 52496 53927 58656 56359 54120 51467 51/1/ 
1400 67325 64196 63177 bib1162646 67976 65254 62609 50209 60238 
1600 76904 73266 72056 71336 78674 75431 72109 68272 7O135 67909 
1800 87135 82986 81584 79348180015  90402 86245 80577 77246 76734 
2000 96786 92125 90530 87969j88694 99738 95130 89004 85290 84460 

Todennäköiset kustannukset mk/km 

. 	 60 3310 8 - _______ _______ ______ ______ _______ 
70 3805 84 
80 4330 4300 
91) 4825 4735 

luo 
200 
300 
400 
500 

S34 
10446 
15591 
20889 
26078 

5207 
b 

i4 
1959/ 
Z4515 

5412 

14529 
19 
23864 

5503 
9979 

14358 
18911 
23332 

6335 
10954 
15590 
20249 
24904 

6141 
10975 
15827 
21045 
25996 

6377 
10961 
15584 
20540 
25165 

6467 
10809 
15209 
19909 
24356 

6724 
10838 
14979 
19367 
23548 

9234 
13184 
17134 
21089 
25048 

500 31474 29535 2868J 27992 29542 31320 30223 29186 29525 28046 
381 72i 800 42165 39423 38803 41038 39393 38011 36825 37494 

1000 52623 49058 47436 4626] 48095 51482 49373 47465 452'2 451/1 
1200 63532 59147 57125 57339 62205 59635 57137 54283 54199 5572 
1400 
1500 
1800 

74595 
85201 
96496 

69387 
79165 
89631 

66961 
76330 
66388 

55304 
7433 

56553 
75729 
84890 

72110 
83402 
95742 

69083 
79831 
91216 

66115 
76155 
85122 

63510 63152 
71237 
80501 

72025 
81477 

2000 107178 99482 95829 311 94052 105624 100604 94020 88644 89950 

Maksimikustannukset mk/km 

60 3765 3850 
70 4340 4300 
80 4915 4780 
90 5510 5290 

100 
200 11905 10981 

5899 
i72 

6154 
10787 

6961 
11859 

6467 
11616 

6696 
11568 

6751 
11347 

6989 
11340 

9459 
13626 

15411 300 17761 15159 15564 16771 16788 16489 16013 15725 17793 
400 23781 21567 20586 20231 21713 22342 21747 20987 20367 21966 
500 29682 26827 254 24Q 26650 27629 26664 25708 24794 26143 
500 35804 32299 30579 29834 31569 33279 32014 30814 29547 30847 
800 47934 43053 40653 39593 41388 43603 41733 4fl1 38821 39255 

1000 59815 50426 50426 49175 51237 54673 52306 soi4 47746 48385 
1200 72176 60675 60675 59185 61029 66031 63168 60356 57272 56854 
1400 84701 71079 71079 69314 70784 76577 73207 69863 67013 66268 
1600 9G739 80986 80986 /5549 80493 88508 84567 80457 74796 75010 
1800 109511 91522 91622 90184 101515 96563 89933 85966 84530 89101 

98673 2000 121629 101603 101603 99874 111998 106487 99319 94900 93117 



TAO6A/30.11.1974 	 Liite 14 
TARKISTUSLASKENNAN (30.11.1974) MUKAISET 
KESKIMAARAISET SULAN KAUDEN AIKAISET KOKONAISKUSTANNUKSET, JOTKA 
KOOSTUVAT LIITTEIDEN 1-10 MUKAISISTA KUNNIJSSAPITO-, AJO- JA 
INVESTOINTIKUSTANNUKSISTA 

Minimikustannukset 

KVL KPLK7 KPLK6 KPLK5 KPLK4 KPLK3 ÖSI S2 ÖS3 öS4 KPl 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
800 
1000 
1200 
1400 
1600 
1800 

7164 
13959 
20765 
27571 
34907 
41821 
56493 

7064' 
13535 
20009 
26483 
33469 
40034 
53979 

6970 
13123 
19326 
25495 

7159 
1322 
'iii 
25396 

7160 
13025 
18885 
24776 

8972 
15605 
22853 
29591 
36345 
44143 
57707 
72921 
86716 
102885 
116800 
134065 

920'5 
16108 
22585 
29063 
36450 
42994 
55972 
70562 
83744 
99223 

112574 
125888 

9367 
15816 
21897 
27975 
34916 
41123 
53438 
65769 
79729 

10017 
15687 
21350 
28459 
38517 
45716 
58428 
72486 
85360 
97866 

109766 
121431 

12921 
18267 
23614 
28962 
35183 
40624 
52711 
63654 

32177 
35433 

31952 31145 
38154 
51254 

37106 
49781 
61847 
73917 

51717 
63753 

74797 
87349 
99551 

92246 
104687 
117101 

87691 
98898 

110100 

Todennk5iset kustannukset 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
800 

1000 
1200 
1400 
1600 
1800 

8144 
15825 
23519 
31215 
39496 
47312 
63873 

______ 

7965 
15189 
22418 
29646 
37435 
44761 
60304 

7690 
14358 

7775 
14179 
20619 

7802 
13955 
20169 

9475 
16498 
24149 
31279 
38428 
46661 
60992 
77034 
91601 

108632 
123306 
141435 

9663 
16954 
23813 
30671 
38464 
45388 
59086 
74461 
88381 
104680 
118766 
132805 

9775 
16561 
22972 
29378 
36682 
43229 
56208 
69201 
83883 
97068 

110159 
123215 

10397 
16367 
22341 
28935 
35021 
41114 
53264 

13212 
18837 
24461 
30088 
36610 
42335 
55022 
66641 

21090 
27771 27051 26381 
350T 
41803 
56187 

34016 
40539 
54376 
67576 

in4 
39388 
52751 
65464 66656 

78992 78182 78260 
925 

105179 
91282 

103496 
91786 

103576 
115360 115681 

Maksimj kustannukset 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
800 

1000 
1200 
1400 
1600 
1800 

9578 
18599 
27637 
36676 
46383 
55558 
74968 

______ 

9195 
17499 
25810 
34120 
43060 
51477 
69311 

_______ 

8542 
1585T 
23249 

8433 
15220 
22051 
28572 
36260 
43176 
57837 
71824 

8479 
15019 
21552 
28124 
5236 

41880 
56002 

10023 
17477 
25577 
33145 

..40733 
49448 
64637 
81601 
97031 

115021 
130546 
149642 

10162 
17885 
25165 
32446 
40690 
48035 
62538 
78788 
93531 

110743 
125650 
140501 

9735 
16714 
23390 
30065 
37500 
44385 
58942 
71500 
86771 
100543 
114303 
128059 

10807 
17106 
23410 
30356 
36780 
43213 

13532 
19463 
25395 
31330 
38183 
44222 
57569 
69823 
82076 

355 
38534 
45971 
61733 56035 

70148 u943 
82870 
97818 

83164 
5125 96298 

108731 
121156 

111377 108995 
121830 
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LIITE 16 

Väliraportointivaiheen vertailulaskelmien mukaan 11 edullisinta hoitotoimen-
pidevaihtoehtoa 1iikennemääräryhmisä 100. . .1200 hay/vrk 

1KVL Sr 2 Sr 1 Sr 3 Sr 14 Sr 2 Sr 1 Sr 3 Sr 4 PSE Sr 2 ?S 	1 
hay/vrk min.4 min. min, min. tod. tod. tod. tod. min. max. min. 

100 4737 	1 4758 4952 5063 5207 5304 5 1412 5603 5732 572 5836 

KVL 
hay/vrk 

Sr 2 
min, 

Sr 4 
min. 

Sr 3 
min, 

Sr 1 
min. 

Sr 3 
tod. 

Sr 4 
tod. 

Sr 2 
tod. 

PSÖ 
min. 

5S 3 
min, 

ös 	14 
min. 

ÖS 1 
mia. 

200 9163 9211 92514 9889 9965 9979 9996 10096 10306 10365 10380 

KVL 
haylvrk 

Sr 4 
min, 

Sr 3 
min, 

Sr 2 
min, 

Sr 1 
min, 

ÖS 4 
min. 

Sr 4 	ÖS 3 
tod. 	min, 

PSÖ 
min. 

Sr 3 
tod. 

2 
min. 

Sr 2 
tod. 

300 13361 13564 13573 14026 114277 14358 114455 141477 14529 1147140 14767 

KVL 
hay/vrk 

Sr 	1 min, 
Sr 	1 
min. 

Sr 2 1 
min. 	1 

ös 4 
min, 

Sr 1 
min. 

PSÖ 
min, 

ÖS 3 
min. 

Sr 4 
tod. 

1 
tod. 

4 
tod. 

ÖS 2 
min. 

400 17657J l8034L8l32f18426  18804 18875 18898 18911t19263f19367  
, 

19415 

KVL 
hay/vrk 

Sr 4 
min, 

S 4 
min. 

Sr 3 
min, 

Sr 2 
min, 

5s 	3 
min, 

PS5 
min. 

Sr 4 
tod. 

Sr 1 
min. 

ÖS 4 
tod. 

ÖS 2 
min. 

Sr 3 
tod. 

500 21853 22373 22384 22585 23089 23272 233'2 23480 23548 23771 2386L 

KVL 
hay/vrk 

Sr 4 
min, 

5S 4 
min. 

Sr 3 
min, 

Sr 2 
min. 

PSÖ 
min, 

ÖS 3 
min. 

Sr 4 
tod. 

ÖS 14 
tod. 

KP 1 
niin. 

Sr 1 
min, 

5S 	2 
min. 

600 26260 26631 26940 27232 27655 27657 27992 28046 28289 28354 2856O 

KVL 
hay/vrk 

ÖS 4 
min, 

Sr 14 
min. 

KP 1 
min, 

Sr 3 
min, 

ÖS 3 
min. 

Sr 2 
niin, 

PSö 
min. 

ds 4 
tod. 

ÖS 2 
min. 

Sr 
tod. 

1 KP 1 
tod. 

800 314945 34989 35848 35936 35994 36397 36408 36925 37217 '72l01 37484 

KVL 
hay/vrk 

ÖS 
min. 

1 Sr 
jmin.4 

j 	KP 1 
min. 

Sr 3 
min. 

ÖS 3 
min, 

PSÖ 
min. 

ÖS 14 
tod. 

Sr 2 
min. 

lKP 1 
tod. 

Sr 4 
tod. 

2 
min. 

1000 429221 44102 44686 44951 45185 45262 45331 46171 46267 45649 

KVL 
hay/vrk 

ÖS 4 
min. 

lKP 	1 
min. 

Sr 4 
min, 

Sr 3 
min, 

PÖs 
min. 

ös 
niin. 

1 	lKP 	1 
tod. 

ÖS 4 
tod. 

SR 2 
min. 

Sr 4 
tod. 

ÖS 2 
min. 

1200 51647 51717 52496 53861 53927 541201 54199 54283 54692 55726 56359 

TAO6A/01 .09.1972 

8 7255-76/12 



Liite 17 

Vliraportointivaiheen vertai lulaskelmien tulosten mukaiset 
ienpitjän ja liikenteen keskimriset sulan kauden aikaiset kus-

tannukset eriteltyinä sekä liskustannukset ja kustannussstöt 
siirryttäessä tieryhmst Sr4 tieryhmän Ös4 tai. KPl 

Niinimi kustannukset 

KVL 
hay/vrk 

________ 

Sr4 
tien- 	liik. 
pit. 
_____ -_____ 

s4 
tien- 	liik. 
pit. 
_____ ______ 

KPl 
tien- 	liik. 
pit. 
_____ ______ 

K u s t a n n u k s e t 
+ 	liskustannus 
- 	kustanussstö 
tienpit. 	liik. 	kok.ss1 

100 946 4117 2644 3829 + 	1698 - 	 288 + 	1410 
200 97/ 8234 2706 7659 + 	1729 - 	 575 + 	1154 
300 1011 12350 2786 11488 + 	1777 - 	 862 + 	915 
400 1075 16592 2993 15434 + 	1918 - 	1158 + 	760 
500 1113 20740 3081 19293 + 	1968 - 	1447 + 	521 
600 1182 25077 3303 23328 + 	2121 - 	1749 + 	372 
800 1297 33693 3603 31343 + 	2306 - 	2350 - 	 44 

1000 1431 42116 3744 39179 + 	2313 - 	2937 - 	 624 
1200 1567 50929 4089 47378 + 2522 - 	3551 - 	1029 
1400 1583 59878 4505 55705 ^ 2922 - 	4173 - 	1351 
1600 1595 67385 - - 6574 61335 + 	4979 - 	6050 - 	1071 
1800 1647 76393 - - 7204 69530 + 	5557 - 	6863 - 	1306 
2000 1647 84881 - - 7205 77256 + 	5558 - 	7625 - 	2067 

Todennköiset kustannukset 

100 1266 4337 2692 4032 + 	1426 - 	 305 + 	1121 
200 1305 8674 2775 8064 + 	1470 - 	 610 + 	860 
300 1348 13010 2883 12096 + 	1535 - 	 914 + 	621 
400 1433 17477 3118 16249 + 	1685 - 	1228 + 	457 
500 1485 21846 3237 20311 + 	1752 - 	1535 + 	217 
600 1579 26414 3487 24558 + 	1908 - 	1850 + 	58 
800 1733 35486 3831 32995 - - + 	2098 - 	2491 - 	 393 

1000 1910 44357 4019 41243 - - + 	2109 - 	3114 - 	1005 
1200 1975 52827 - - 6084 48115 + 	4109 - 	4712 - 	 603 
1400 2110 62100 - - 6593 56559 + 4483 - 	5541 - 	1058 
1600 2131 70971 - - 6599 64638 + 	4468 - 	6333 - 	1865 
1800 2201 80453 - - 7230 73271 + 	5029 - 	7182 - 	2153 
2000 2201 89392 - - 7231 81413 + 	5030 - 	7979 - 	2949 

Maksimikustannukset 
100 1579 4575 2741 4249 + 	1162 - 	 326 + 	836 
200 1637 9150 2843 8497 + 	1206 - 	 653 + 	553 
300 1686 13725 2979 12746 + 	1293 - 	 979 + 	314 
400 1794 18436 3246 17121 ^ 	1452 - 	1315 + 	137 
500 1860 23045 3393 21402 - - + 	1533 - 	1643 - 	 110 
600 1974 27861 3672 25875 - - + 	1698 - 	1986 - 	 288 
800 2166 37427 4060 34762 - - + 	1894 - 	2665 - 	 771 

1000 2392 46784 4295 43452 - - + 	1903 - 	3332 - 	1429 
1200 2476 55722 - - 6105 50749 + 	3629 - 	4973 - 	1344 
1400 2647 65497 - - 6617 59651 + 	4141 - 	5846 - 	1705 
1600 2675 74854 - - 6624 68172 + 	3949 - 	6682 - 	2733 
1800 2763 84847 - - 7257 77273 + 4494 - 	7574 - 	3080 
2000 2763 94275 - - 7259 85858 + 4496 - 	8417 - 	3921 

TAO6A/01 .09.1972 
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VLIRAPDRT0INTIVAIHEEN VERTAILULASKELFIEN TULOSTEN PERUSTEELLA M1RAYTYNYT 

TIENPITJN JA LIIKENTEEN KESKIMÄÄRÄISTEN SULAN KAUDEN AIKAISTEN TDDENNÄKISTEN KUSTANNUSTEN 

VÄLINEN SUHDE LIIKENNEMÄÄRÄLUOKITTAIN ERI HOITOTOIMENPIDERYHIISSÄ 

KVL 

hay/vrk Sr 	1 Sr 3 Sr 4 PS ÖSI S2 ÖS ÖS4 KPl 

100 0,036 

. 

•1Q 0 	190 0 292 0,383 0,321 0,437 0,517 0,568 1,337 

200 0,020 0,060 O,.1 0 	196 0 	150 0,235 0,268 0,344 0,669 

300 0,015 0,044 0 	073 U1O4 ,134 Ot3 1 	171 0 	189 0,235 0,446 

400 0,013 0,037 0 	059 0 4 0:&2 O1 ,t49 :ø:^ 1:. 0 	192 0,335 

500 0,011 0,033 0,050 0 	065 O,13 Diii t6$ 0,268 

600 0,010 0,029 0,044 0 060 0 	075 O,1tfi 24 &x l$. 0,236 

800 0,008 0,023 0,035 0,049 0 059 .D.I 41 ,1Ø3 *,1i 0 	178 

1 000 0 , 005 0 , 01 8 0 , 028 0 , 043 0 , 050 &O9 0 VO ^U 0, 12 

1200 0,005 0,016 0,024 0,039 0,043 0,031 OI +1& 

1403 0,005 0,014 0,021 0,036 0,038 0,075 0 	379 0,074 

1600 0,004 0,012 0,018 0,032 0,033 0 079 0,082 0,074 0 	075 ( 12 

1800 0,004 0,011 0,017 0,029 0,030 0,093 0,091 0,068 0,072 d$$ 

2603 0,003 0,010 0,015 0,026 0,027 0,085 0,083 0,061 0,066 



<100 

100- 200 

200- 300 

300- 403 

400- 500 

500- 600 

600- 600 

800-1000 

1000-1200 

1200-1400 

1400-1630 

1600-1600 

• 1600-2000 

YHT EENS 

5 5 5 555 SSSu 

2450 

3350 

3550 

2650 

1900 

1200 

900 

400 

240 

183 

87 

70 

28 

12600 

9000 

5900 

1800 

700 

400 

400 

200 

1 50 

65 

28 

26 

25 

Yht • km 
km 

15050 

12350 

9550 

4650 

2600 

1600 

1300 

500 

390 

248 

115 

96 

52 

KVL hay Maantiet 
km 

Paik.tiet 
km 

17308 	31293 	48601 

= II * 5 5 Sas 5 = SaaSaaa.flat 5 5 5 5SE 5 

-4 

0 

LD 

(.0 

Vuoden 1972 jakautuman ja v1iraportointivaiheen tietokonelaskennan 1htöarvojen 
perusteella muodostuvat sorateiden kunnossapitokustannukset, jotka eivät sisll 
51jysorastus- ja kestopUi1lystimiskustannuksja, seuraaviksi 

Yksikköhinnat Vuosikustar 

min. tod. max.  min. 

190 250 810 2 859 500 

1020 1350 1690 12 5g7 000 

1460 1050 2450 13 943 000 

1500 2000 2500 6 975 000 

1540 2050 2560 4 004 000 

1570 2100 2640 2 512 000 

1650 2200 2750 2 145 000 

1720 2300 2870 1 032 000 

18/0 2500 3130 729 300 

2030 2700 3360 503 440 

2170 2900 3640 249 550 

2170 2900 3640 208 320 

2170 2900 3640 114 353 

- 	- 	

- 	
872 469 

SnaSa.S=SaS=fl=SSS=SSStat 

inukset 
tod. 	max. 

	

3 762 500 
	

12 190 500 

	

16 672 500 
	

20 871 500 

	

18 622 500 
	

23 397 500 

	

9 300 000 
	

11 625 000 

	

5 330 000 
	

6 656 000 

	

3 360 000 
	

4 224 000 

	

2 860 000 
	

3 575 000 

	

1 380 000 
	

1 722 000 

	

975 000 
	

1 220 700 

	

669 600 
	

838 240 

	

333 500 
	

418 600 

	

278 400 
	

349 440 

	

152830 
	

191 828 

63 696 830 	87 280 308 
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Vuoden 1985 jakautuman ja väliraportointivaiheen tietokonelaskennan lähtöarvojen 
perusteella muodostuvat sorateiden kunnossapitokustannukset, jotka eivät sisällä 
8ljysorastus- ja kestopFiä11ystmiskustannuksia seuraaviksi: 

KVL hay Maan- Paik Yht. Yksikköhinnat Sulan kauden aikaiset kust. 
___________________ tiet tiet km min tod max min tod max - 

< 	100 1350 7000 8350 190 250 810 1 586 500 2 087 500 6 763 500 
100 — 	200 1350 6700 8050 1020 1350 1690 8 211 000 10 867 500 13 604 500 
200 — 	300 1850 4600 6450 1460 1950 2450 9 417 000 12 577 500 15 802 500 

300 - 	400 2050 4200 6250 1500 2000 2500 9 375 000 12 500 000 15 625 000 

400 — 	500 2000 3600 5600 1540 2050 2560 8 624 000 11 480 000 14 336 000 

500 - 	600 1800 2050 3850 1570 2100 2640 6 044 500 8 085 000 10 164 000 

600 - 	800 2700 1450 4150 1650 2200 2750 6 847 500 9 130 000 11 412 500 

800 - 	1000 1750 620 2370 1720 2300 2870 4 076 400 5 451 000 6 801 900 

1000 — 	1200 850 330 1180 1870 2500 3130 2 206 600 2 950 000 3 693 400 

1200 — 	1400 450 220 670 2030 2700 3380 1 360 100 1 809 000 2 264 600 

1400 - 	1600 320 150 470 2170 2900 3640 1 019 900 1 363 000 1 710 800 

1600 - 	1800 230 100 330 2170 2900 3640 716 100 957 000 1 201 200 

1800 - 	2000 150 60 210 2170 2900 3640 455 700 609 000 764 400 

> 2000 468 203 671 2170 2900 3640 1 456 070 1 945 900 2 442 440 

Yhteensä 17318 31283 48601 — — - 61 396 370 81 812 400 106 586 740 

1 

1-. 
r1 

NJ 



TAO6A / 1.9.1072 
	

Liite 21 

TAULUKKO 1 	Kannattavuusrajoja KVL 500, 600 ja 800 hay/vrk vas- 

taavat p8llystettvien sorateiclen pituudet ja pi81-

1ystimiskustannukset ajanjaksolla 1973.. .1d85 lasket-

tuna v1iraportointivaiheen kustannustiedoi 1 la seu- 
raavien vaihtoehtojen mukaisina. 

a) Kaikki kannattavat kohteet pllystet3n 

b) Kannattavista kohteista p11ystetiin 

a- ja c-vaihtoehtojen km-mrien keskiar-

von mukainen m3ri 

c) Kannattavia kohteita p 11ysttn niin 

paljon, ettei valittua kannattavuusrajaa 

(liikennemrrajaa) vi ikkaammin liiken-

nöityjn sorateiden mär ajanjaksolla 

172...1985 1isnny 

Kannatta- P3l1ystettivien Pil1ystmiskustannuk- Pil1ystirniskust. 
vuu5raja teiden pituudet nukset keskim. 	vuodessa 

(km) (milj.mk) (milj.mk) 
KVL/hay/vrk a b c a b c a c 

1301 11682 9463 638,325 549,565 460,805 49,1 42,3 35,4 
UiJO 13051 8655 7258 484,325 428,485 372,605 37,3 33,0 28,7 
300 501 5162 4424 318,325 288,765 259,245 24,5 22,2 19,9 

Erityisnkökohdat saattavat 1ist pllystettvien 

teiden mr 	n. 1000.. .1500 km 

TAULUKKO 2 	Keskim&r'iset, vuotuiset liskustannukset ja ss- 
töt siirryttess soratiest (Sr4) öljysora- (s4) 
tai kestop11ystetiehen (KPl) laskettuna vlirapor- 
tointivaiheen vertailulaskelmien tulosten oertisfeplla. 

Kannatta- Tienpitjän 	1is- Liikenteen 	hyväksi Kokonaissstö 
vuusraja kust. 	keskimrin tuleva 	sstö 	keski- keskim. 

(milj.mk/v) mirin 	(milj.rik/v) (milj.mk/v) 
KVL/hay/vrk - a c a c 

500 31,174 27,772 24,274 38,853 35,215 	31,366 7,669 7,443 7,092 
600 25,272 22,902 20,530 32,534 29,762 	26,987 7,2b2 6,860 6,457 
dLJU 18,225 16,675 15,127 24,2d2 22,451 	20,513 6,0b7 5,775 5,436 



LIITE 22 

V)LIRAPORTOINTIVAIHEEN VERTAILULASKELMIEN TULOSTEN PERUSTEELLA LASKETUT 
TIENPITÄJÄN TODENNÄKÖISET SULAN KAUDEN AIKAISET KOKONAISKUSTAN- 
IJUKSET MILJ.MK VUOSINA 1973 JA 1935 

Kannatta- Vuosi 	1973 tienpitäjän kokonaiskustannukset 
vuusraj a Rahoituskehys 
KVL 
hay/vrk a b ______________________ 

500 Päällystys = 	49,10 Päällystys = 	42,30 Päällystys 	= 35,40 
Kunnossa- Kunnossa- Kunnossa- 
pito = 	68,04 pito 	= 68,20 pito 	= 68,39 
Yhteensä = 	117,14 Yhteensä = 	110,50 Yhteensä 	= 103,79 

600 Päällystys = 	37,30 Päällystys 	= 33,00 Päällystys 	= 28.70 
Kunnossa- Kunnossa- Kunnossa- 
pito = 	68,32 pito 	= 68,45 pito 	= 68,56 
Yhteensä = 	105,62 Yhteensä 	= 101,45 Yhteensä 	= 97,26 

800 Päällystys = 	24,50 Päällystys 	= 22,20 Päällystys 	= 19,90 
Kunnossa- Kunnossa- Kunnossa- 
pito = 	68,67 pito 	= 68,72 pito 	= 68,78 
Yhteensä = 	93,17 Yhteensä 	= 90,92 Yhteensä 	= 88.68 

Kannatta- Vuosi 	1985 tienpitäjän kokonaiskustannukset 
vuusraj a Rahoituskehitys 
KVL 
hay/vrk b c 

500 Päällystys = 	49,10 Päällystys 	= 42,30 Päällystys 	= 35,40 
Kunnossa- Kunnossa- Kunnossa- 
pito = 	64,87 pito = 	67,76 pito 	= 70,60 
Yhteensä = 	113,97 Yhteensä 	= 110,06 Yhteensä 	= 106,00 

600 Päällystys 37,30 Päällystys 33,00 Päällystys 	= 28,70 
Kunnossa- Kunnossa- Kunnossa- 
pito = 	69,88 pito 	= 71,56 pito 	= 73,23 
Yhteensä = 	107,18 Yhteensä 	= 104,56 Yhteensä 	= 101,93 

800 Päällystys 24,50 Päällystys 22,20 Päällystys 	= iu,tJi] 
Kunnossa- Kunnossa- Kunnossa- 
pito = 	74,86 pito 	= 75,67 pito 76,43 
Yhteensä = 	99,36 Yhteensä 	= 97,87 Yhteensä 	= 96,38 

TAO6A/01 .09.1972 



TVL 	
8 	C TIEKOHTAINEN HOITQTOIMENPIQE-EHDOTUS; 	RAHOITUSKEHYS _________ 

------- -- - ---- tie- 	ja 	vesirakennuspiiri 	- tiemestaripiiri. 

Tieosan nimi ja n:o Kokonaispituus km 

Nykyinenpäällyste 

Vuosi Keskim. Hoitotoimenpide-ehdotukset ja vastaavat tiepituudet, Erityis- Perustelut 
KVL yksikkö- ja 	kokonaiskustannukset _________ ________ toimen- 
hay/vrk piteen Toimen- Pituus Yksikkökust. Kokonaiskust. 

Kunnos- Invest. Kunnos- Invest. pide km tunnus 
_______ _________ _________ __________ sapito _________ sapito ________ ________ ___________ 	_________ 
1975 456 Sr4 9,5 2028 — 19266 - - P1 	tienvieriasutus Kai- 

Ösl 0,5 968 10000 484 5000 P1 lan kylän kohdalla — 25 
______ ________ vahv. - - 1000 - 1000 P2 as.rak/km 
1976 480 Sr4 9,5 ö40 - 19380 — 

- 

______ ________ Ösl 0,5 1040 - 520 — - P2 = erittäin pahan rou-
takohdan korjaus ennen 1977 504 s4 10,0 660 	40000 6600 400000 

1978 528 jne Ösl:n 	tekoa 
1979 552 •1 

1980 576 
1981 600 
1982 624 
1983 £48 1 1984 672 
1985 

_________________ 

696 

_____________________ 

,. 

n 

______________________ 
1 

_______________________ ______________________ J ______________________ _____________________ ____________________ ______________________ 
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TVL 	Piirin 5- ja 	10- vuotistoimenpide-ehdotus 

tie- ja vesirakennuspiiri 	Rahoituskehys 	IA 	B 	C 1 

Vuosi / Hoitotolmenpidekohtaiset tiepituudet ja kustannukset Yhteensä 

_____ KPLK7 	KPLK6 	KPLK5 	KPLK4 	KPLK3 	ÖS 1 	ÖS 2 	ÖS 3 	ÖS 4 	KP 1 _____________ 
1975 P 

1 
H 
L 

1976 P 
1 
H 
L 

1977 P 
1 
H 
L 

jne, 	vuoteen 	1979 ja 	1985 

Listietoja - ________ ________ ________ ________ _______________ 

P 	= tiepituus 	(km), 	1 	= 	investointikust., 	H = 	hoitokustannus, 	L 	= 	liikennem 	r11 	painotettu tiepituus 
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