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0. J0HDA1T0 

0.1 Yleiset periaatteet 

'Käsinlaskentaohje tie- ja liikennetaloudellisten laskelmien so-

veltamisesta tiekohtaisissa kannattavuuslaskelmissa" täydentW. 

aikaisemmin ilmestynyttä julkaisua "Ohjeet tieinvestointilaskel-

mien suorittamiseksi". Vm. ohjeissa on esitetty tie- ja liikenne- 

taloudellisten laskelmien periaatteellinen suorittaminen. Käsin-

laskentaohje kuvaa laskentaprosessia sen etenemisjärjestyksecsä. 

Käsinlaskentaohjeen avulla pyritään yhdenmukaistaniaan sekä las- 
(s.5) 

kelmien suorittaminen että esitystapa. Laskenta etenee oheise 

kaavion ja ohjeiden numeroinnin mukaisesti. Samaa numerointia 

noudattaen esitetään myöskin tulokset. 

Käsinlaskentaohje on pyritty saamaan mandollisimman suppeaksi. 

Siinä esitettävät menetelmät ovat käyttkelpoisia ns. normaali- 

tapauksissa. Erikoistarkasteluja varten on käytettävissä mm. 

liikenne-ennusteita käsittelevä 0.hahkosen artikkeli "Liikenne-

ennustemenetelmistä" sekä S.Lylyn liikennelaskentaa koskeva ar-

tikkeli "Valtakunnalliset liikermetutkimukset ja -ennusteet", 

kumpikin artikkeli Insinöörijärjestöjen koulutuskeskuksen julkai-

sussa IT:o 3/67 ("Liikenneteknhikka - Liikennetutkimukset ja -en-

nusteet") ja kokonaisuudessaan 16/68 ("Liikennetekniikka - Teiden 

ja katujen taloudellinen suunnittelu"). 

Tie- ja liikennetaloudellisia laskelmia suoritettaessa on erikoi-

sesti huomattava, että 

- tietä on aina tarkasteltava tieverkon osana. Vaikka hanke rajoit- 

tuisikin tieosaan, vertailtavat vaihtoehdot muodostuvat olemassa 

olevasta tieverkosta sekä sai!lasta tieverkosta senjälkeen, kun 

hanke ajatellaan toteutetuksi. 

- taloudellisten laskelmien luotettavuus riippuu siitä, miten jär-

kevin perustein tieinvestointilaskelmijn sisältyvät tieverkkoa, 

liikennettä ja sen tulevaa kehitystä koskevat lähtöarvot ovat 
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rnääritetyt. Lähtöarvojen määrittäminen ja käsittely ovat tämän 

vuoksi taloudellisten laskelmien olennainen osa. 

Käytettävissä olevin varoin pyritään tämän jälkeen toteuttamaan 

suurimman säästön tai suurimmat säästöt suhteessa kustannuksiin 

tuottavat suunnitelmat. Huomattakoon tässä se, että toteuttamis-

kustannuksiltaan pienirnmän eli halvimrnan suunnitelman ei tarvit-

se olla edullisiri. Mikäli päätöksentekijä toteuttaa minkä tahan-

sa politiikan nimessä jonkun muun kuin suurimman säästö-kustan-

nus-suhteen antavan suunnitelman, taloudellisten laskelmien avul-

la voidaan todeta tällaisesta päätöksestä aiheutuva lisäkustan-

nus. Taloudellisin laskelmin luodaan perusteet päätöksenteolle, 

mutta ei itse päätöstä. 

Suunnitelmakohtaiset tieinvestointilaskelmat suoritetaan yleis-

suunnitteluvaiheen tarkkuudella. Laskelmia suoritettaessa tämä 

merkitsee sitä, ettei ole syytä puuttua kokonaiskustannuksiin 

nähden suuruudeltaan merkityksettömiin kustannuksiin tai sellai-

sia aiheuttaviin tekijöihin. Yleissuunnitteluvaiheen tarkkuust- 

so on yleensä pyritty sisällyttäniään allaoleviin laskentaohjeisiin. 

Tämän vuoksi laskelmissa on vältettävä pyöristyksiä tai poisjät-

tämisiä, koska sellaiset harkitsernattomasti suoritettuina johta-

vat yleensä virheellisiin tuloksiin. 

Erityisesti on huomattava, että sisäisen koron arvot lasketaan 

aikaisemmasta käytännöstä poiketen kandelle 20-vuotisajaniaksol -

le käyttämällä ajanjaksoa kohti kolmea ohjeajankohtaa. Ajan- 

jaksot ovat 1965 - (1975) - 1985 ja  1975 - (1985) - 1995. To-

teuttamisajankohtia 1965  ja  1975  vastaavien sisäisen koron arvo-

jen avulla interpoloidaan minkä tahansa halutun välivuoden 51- 
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säinen korko ja samalla nähdään kannattavuuden muutokset ajassa. 

Käsinlaskentaohjeen on toimittanut taloustutkija Laurila. Apua 

ja arvokkaita neuvoja ovat antaneet dipiomi-insinöörit Heiskanen, 

Pätäri (toimenpidevaihtoehdot), Leiviskä, Söderlund, Suhonen 

(liikenne ja sijoittelu), J.Hintikka, Smeds (kustannuslaskeiniat), 

Leskinen ja tutkija Hytti (kannattavuuslasie1mat). 

0.2 L äh d. e aineisto 	ja 	työn 	suoritta- 

mi nen 

Laskentatyössä tarvitaan seuraavia lähteitä: 

1. Ohjeet tieinvestointilaslcelmjen suorittamiseksi, toim.O.Rah-

konen, Tie-. ja vesirakennushallitus, Tiesuunnitteluosasto, 

Helsinki 1.2.1967, osa 1 ja taulukkoliitteet 1 - VI osassa II 

lyhennetään TLO 1 

TLO II 

2. Alueellinen autotiheys- ja autokantaennuste vuosille 1965 - 

2000, toim.O.Rahkonen, Tie- ja vesirakennushallitus, Tiestö- 

toimiston julkaisu no 2/1967, 

lyhennetään AAA 

3. Yleinen väestönlaskenta 1960, Suomen virallinen tilasto, 

VI C : 103, II osa, Helsinki 1963, 

lyhenne tään SVT 

4. Liiketaloustieteellinen tutkimuslaitos, Suomen keskus- ja 

vaikutusaluejärjestelmä, Valtakunnansuunnjttelutojmjston 

julkaisusarja A : 19, Helsinki 1967, 

lyhennetään LTT 
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5. Valtakunnansuunnittelutoimiston julkaisusarja A : 16, laskel-

mia väestönkehityksestä Suomen kunnissa vuosina 1960 - 1990, 

Helsinki 1964, 

lyhennetään VST 

6. Rakennuskustannustaulukot, Tie- ja vesirakennushallitus, 

lyhenne tään RKT 

7. Auto ja tie, Suomen Tieyhdistys (ilmestyy vuosittain), 

lyhennetään AT 

E. Normaalimääräykset ja ohjeet, jotka koskevat yleisten teiden 

suunnittelua, rakentamista ja kumiossapitoa, 

lyhenne tään TNO 

9. Yleisohjeet liikenne-ennusteiden laatimisesta, TVH, tiesuun-

nitteluosasto, helmikuu 1967, 

lyhenne tään YLEL 

10. Liikennetiedot saadaan TVH:n yleisistä liikennelaskentojen, 

kone-, tarkkailu- ja muiden mandollisten laskentojen tulok-

sista sekä iLlääräpaikkatutkimuksista. 

Suunnittelutyö etenee seuraavasti: 



-- 

1. Tarkasteltava tieverkkr 

Suunnittelualue kuvataan 

?. Liikenne 

.e1vitetään aineista ja liiken-

teen kasvu nykyisellä tiever-
k.11a 

Sama iDarannetuile tieverkeija 

3. Tnimenpidevaihtrehttjen mudstami-

nen ja tal.udellinen valinta 

Valitaan talr,udelljsestj edullisin 

tai eullisimmat vaiht.ehdt 

4. Kustannuslaskelmat 

Rakennuskustannukset 

Jur)ksevat kustannukset 

5. Kannattavuuslaskelrnat 

Sisäinen k'rkn 

Pää .ma-arv. 
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Työprosessin keskeisin vaihe on toimenpidevaihtoehtojen taloudel-

unen valinta, jota silmälläpitäen sitä edeltävät työjaksot suo-

ritetaan. Kyseistä vaihetta seuraavat kustannus- ja kannattavuus-

laskelmat antavat mandollisuuden tulosten tarkentamiseen. 



19,-21. 

0') 	0Z (___ . -- L) • 

32.-;6. 

37.-38. 
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17.-18. 

Tarkasteltava tieverkk 

uunnitte1ualue kuvataan 
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1. 	PARAN TAlli 8 TARPEEN T0TEAII NEN 

JA TARKASTELTAVA TIEVERKKO 

1.0 Yleistä 

Tien tai tieverkon suunnittelun lähtökohtana on suoritettava pa-

rantamistarpeen määrittely ellei sitä ole tehty alueellisten tel 

tieluokittaisten selvitysten tahi tieverkkosuunnitelmien yhtey-

dessä. Tiekohteista esitetään joko valmiista selvityksistä saa-

tava tai erikseen kerätty jäljempänä LäLtritelty aineisto. 

Parantamistarve on yleispiirteisesti rääriteltynä ltihinnd tien 

liikennemäärää vastaavan tavoitteellisen tien laatutason eli 

standardin ja tien nykyisen otandardin eroavuus. Tieverkon laa-

tutasoon vaikuttaa lisäksi tieyhteyksien standardi, ts. alueit-

ten välisten tieyhteyksien suoruus. Parantamistarpeen toteamis-. 

ta varten, toimenpiteiden suunnittelun perusteina sekä liiken-

ne-ennusteiden laatimista ja kustannuslaskelmia varten tarvitta-

vat lähtötiedot esitetään kartoilla 1-3 sekä kohdassa 5. mai-

nituissa taulukoissa, selvityksissä ja liitteissä. 

1.1 Alueellinen 	jäsentäminen 

Suunnitelman alueelliseksi jäsentämiseksi seuraavassa kappa-

leessa esitettäviin karttoihin on merkittävä suunnittelu- 

alue, suurinittelualueen ulkoiset ja sisäiset osa-alueet sekä 

keskukset. Alueiden rajaamisesta annettuja ohjeita ei tule so-

veltaa kaavamaisesti tapauksesta toiseen vaan joustavasti ja 

suunriittelutyön kannalta tarkoituksenmukaisesti. 

Suurmittelualueeseen sisällytetään ne tieverkon osat, joiden lii- 

kenteeseen tieharikkeen toteuttaminen vaikuttaa. Alue rajoitetaan 
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yleensä kunnan tarkkuudella ja ulotetaan tarvittaessa yli tie- 

piirien rajojen. 

Ulkoiset osa-alueet muodostetaan AAA:ssa esitetyn liikennealue-

jaon pohjalla siten, että etäisininiSit liikennealueet muodostavat 

kukin yhden osa-alueen, lähimmillä liikennealueilla erotetaan 

alueen pääkeskus omaksi osa-alueeksi ja muut ulkoiset osa-alueet 

muodostetaan AAA:n mukaisista liikennealueitten osa-alueista. 

Osa-alueet numeroidaan yhdessä suunnittelualueen sisäisten osa- 

alueitten kanssa. 

Sisäiset osa-alueet: suunnittelualue on edelleen jaettava osa- 

alueisiin taajamien, keskusten ja elinkeinojen sijainnin perus-

teella ja mm. liikenteellisesti tärkeät risteykset huomioon ot-

taen siten, että osa-alueiden välisen liikenteen osoitteet ovat 

sisäisen liikenteen selvittämiseksi suoritettavien määräpaikkatut-

kimusten avulla mandollisimman tarkasti paikallistettavissa. 

Keskukset ks. LTT 

1.2 	Lähtötietojen esittämistapa 

Keräämällä tiesuunniteinian lähtötiedot karttalehdille, saadaan 

tiivis ja selkeä kuva lopputulokseen vaikuttavista tekijöistä. 

Suunnitelman alueellinen laajuus määrää karttalehden mittakaavan 

ja koon. Seuraavassa tarkoitetaan suurella hankkeella hanketta, 

jossa parannettavan tieosan pituus on yli 30 km, keskikokoisella 

vastaavasti 5 - 30 km ja pienellä alle 5 km. Karttalehtiä voi ti-

lata Maanrnittaushallitukselta, Et. Espl.k. 10, Helsinki 13. 

Suunnitelman lähtötiedot esitetään kolmella A 3 tai A )4  kokoa 

olevalla karttalehdellä seuraavasti: 
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- suurten hankkeiden kohdalla käytetään karttaa 1/200 000 

(Suomen tiekartta) 

- keskikokoisten hankkeiden kohdalla karttaa 1/100 000 

(taloudellinen tai toporaafinen kartta) tai vaihtoeh-

toisesti joko suurten tai pienten hankkeiden kuvaukses-

sa käytettävää karttaa, 

- pienten hankkeiden kohdalla karttaa 1/20 000 (peruskartts 

1. Kohteen esittely 

Selostuksen alussa mainitaan kohteen nimi, suunnitellut toi-

menpiteet sekä minkä selvityksen, toimenpiteen tai aloitteen 

perusteella kohde on otettu tutkittavaksi. Suunnitteluohjel-

maan tai taloussuunnitelmassa eri kohteina käsiteltävien lä-

hekkäisten hankkeiden tie- ja liikennetaloudelliset laskelmat 

voidaan tarvittaessa soveltuvin osin yhdistää samaan selos- 

tukseen 

2. Sijaintikartta 1. 

Kartalla 1:1 (1:1500000 - 1:400000) esitetään kohteen sijain- 

ti sekä liikenneselvityksissä käytetty suunnittelualue ja 

ulkoiset osa-alueet numeroineen. 

3. Inventointikartta 2:1 tieverkon ominaisuuksista 

Kartan mittakaava on hankkeen laajuudesta ja karttojen saan-

nista riippuen 1:20000, 1:100000, 1:200000 tai 1:400000, tie-

verkon tiheimpiä osia voidaan tarvittaessa kuvata varsinais-

ta esityskarttaa suurimittakaavaisemmilla osakartoilla. 

Kartalla esitetään edellisen kohdan mukaisesti rajoitettu 

nykyinen tieverkko seuraavasti: 

1. Tieosajako, jossa rajoitetaan liikennemäärältään ja ra-

kenteellisilta ominaisuuksiltaan homogeeniset tieosat;numeroi- 
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daan juoksevin numeroin. 

2. Tieosien viereen tai tieosanumeroiden mukaan kartan reuna- 

osaan merkitään tieosan pituus, poikkileikkaus, päällyste, 

mkisyys ja kaarteisuus seuraavasti 

2.6 km / 8/7 / ös / 35 / 60. 

Samat tiedot merkitään myös investointilaskentalomakkeeseen 

fl:o 1 "Tien ominaisuudet", Lisäksi kartalle merkitään lossit, 

sillat ja muut liikennett rajoittavat tien kohdat kantavuus- 

ja ulottumarajoituksineen. 

Kartalle merkitään vastaavasti myös käynnissä olevia tietöitä 

koskevat tiedot. 

3. Inventointikartta 2:2 liikenteestä sekä toimenpidevaihto-

ehdoista 

Tieosittain liikennemäärät 1965 KVL autot/KKVL hay sekä edel-

lisestä laskettu suora projektio vuoteen 1975. 

Suunnitellut toimenpiteet esitetään tällä kartalla mikäli ne 

ovat suppeita eikä kartan selvyys tästä heikkene. Toimenpi-

teistä esitetään suunniteltu tielinja, toimenpiteen mukainen 

tien mitoitus sekä perusteena olevat liikenne-ennusteet. 

4. Maankäyttökartta 3. 

Suunnittelualueen maankäyttöä ja toimintaa kuvataan tällä kar-

talla ja siihen tarpeen mukaan liitettävillä lisätaulukoilla 

ja -selvityksill. ainakin niissä tapauksissa, joissa tiever-

kon rakennetta oleellisesti muutetaan ja kuvaus on tarpeelli-

nen liikenne-ennusteen ja suunnitelmien perusteluna. Näin 

ollen tiedot voidaan jättää esittämättä yksinkertaisemmissa lv-
hyiden tieosien poikkileikkr :siin vaikuttavissa hankkeissa.Ka-

tan liitteinö. esitetään myö lehankkeeseen mandollisesti vai- 

kuttavat asema-, rakennus-, y±eis- ja seutukaavat tarpeellisil-

ta osin sekä niihin mandollisesti liittyvät selvitykset,Kartt': 

aaditaan samassa mittakaaa kuin edellä mainittu inventoin- 



12 - 

tikartta. Kartalla esitetään: 

1. Liikenne-ennusteissa käytetty suunnittelualueen sisäinen 

osa-aluejako aluenumeroineen. 

2. Alueen taajamat SVT:n mukaan, vuoden 1960 taajamien väki- 

luvut, sekä taajamien keskusluokat LTT:n luokitteluri mukaan 

ja mainitussa lähteessä käytetyin merkinnöin. 

5 Lisätiedot 

Maankäyttökartan liitteenä esitetään taulukoituna kunnittain 

väkiluvut 31.12.1960, -65" -67 sekä VST:n väestönkehitys-

laskelmien tulokset vuosille 1975,  -85 ja -95. 

Edellä mainitut tiedot ovat osittain saatavissa tiestötoimis-

ton monisteesta "Alueittaiset ja kunnittaiset väestönkehitys-

laskelmat vuosille 1965 - 1975". Monistetta tullaan täydentä-

mään uusinimilla vestötiedoj11a. 

Mikäli todettu väestönkehitys ja VST:n laskelmat poikkeavat 

merkittävästi toisistaan on laskentavuosien väestö- ja auto-

kantaennusteita syytä tarkistaa. Edellä mainitussa monisteessa 

on tarkjstuslaskelmat suoritettu v:lla 1975.  Näitä tarkistuk-

sia on käsitelty myös AAA-julkaisun sivuilla 18-19. 

Väestön alueellinen jakautuminen esitetään neljännesneliökilo-

metreittäin ruudutetun kartan avulla, mikäli tällainen on suun-

nittelualueelta laadittu. 

Elinkeinorakenne ilmoitetaan SVT:n taulukon 1 (sivuilla 8-87) 

mukaisesti: esim. 035 merkitsee, että väestöstä 0.0-9.9 % on 

maa- ja metsätalouden, 30 .0-39.9 % teollisuuden sekä 5 0 .0 -59.9 % 

on palveluelinkeinojen (ml. kauppa ja liikenne) palveluksessa. 

Lisäksi esitetään tarvittaessa kunnittain tai tarkemmin kartal-

le paikallistettuna muita tarpeellisia lisätietoja esim. 



- 13 - 

- suunnittelualueen teollisuudesta ja sen aiheuttamista kul- 

jetuksista 

- loma- ja matkailualueista ja niiden aiheuttamasta liiken-

teest. 

- muista kulkulaitoksista ja niiden liikennepaikkojen (mm. 

satamat) aiheuttamasta tieliikenteestä 

- tiedossa olevista elinkeinotoiminnan hankkeista, jotka vai-

kuttavat liikenteeseen. 

Liitetaulukot merkitään tunnuksilla 3.1, 3.2 jne. 
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2. Liikenne 

Selvitetään aineist. ja liiken-

teen kasvu nykyisellä tiever-
klla 

Sama parannetulla tieverkella 
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2. 	LIIKENNE 

2.0 Y 1 e i s t ä 

Ryhdyttäessä laatimaan liikenne-ennustetta tiekohtaista kannatta-

vuuslaskelmaa varten on aluksi harkittava miten perusteellisesti 

liikenne-ennuste kannattaa laatia. Liikenne-ennustemenetelmää 

valittaessa on otettava huomioon lähinnä seuraavat kaksi seik-

kaa: 

1) onko tiehanke luonteeltaan valtakunnallinen, seudullinen 

vai paikallinen ja 

2) muuttaako tiehankkeen toteuttaminen olemassa olevan tie-

verkon toiminnallista rakennetta siten, että liikennettä 

siirtyy nykyisiltä reiteiltä syntyville uusille reiteille. 

Valtakunnallisissa tiehankkeissa liikenne koostuu valtakunnalli-

sesta, seudullisesta ja paikallisesta, seudullisissa tiehankkeis-

sa vain seudullisesta ja paikallisesta ja paikallisissa tiehank-

keissa yksinomaan paikallisesta liikenteestä. Liikenne-ennuste 

on laadittava sitä yksityiskohtaisemmin ja perusteellisemmin mi-

tä useampia komponentteja liikenne sisältää. Suhteessa suunnitte-

lualueeseen liikenne on jaettavissa alkavasta, päättyvästä ja lä-

pikulkuliikenteestä muodostuvaan ulkoiseen sekä sisäiseen lii-

kenteeseen kuvion 1. osoittamalla tavalla. 

Sellaisissa tapauksissa, joissa tiehankkeen toteuttaminen muut-

taa olemassa olevan tieverkon toiminnallista rakennetta, on 

yleensä keskeisenä ongelmana rakennettaville, nykyisiä reit-

tejä edullisenimille reiteille siirtyvän liikenteen määrän ja 

koostumuksen selvittäminen. 

Seuraava esitys käsittelee lähinnä nk. normaalia liikennettä ja 



sen kasvua. Tämän lisäksi on syytä ottaa huomioon kuvion 2. mu 

kaisesti parantuneen liikenneyhteyden aikaansaama syntyvä lii-

kenne sekä maankäytön muutoksista aiheutuva liikenne ja sen kas-

vu siinä määrin kuin maankäytön ja toimintojen samoin kuin tie-

verkon parannustoinienpiteiden ja liikenteen kasvun välisten riip-

puvuussuhteiden tunterninen antavat siihen mandollisuutta. 

Seuraavassa selostettava menettely tulee kokonaisuudessaan kysy-

mykseen ainoastaan valtakunnallisten tienhankkeiden kohdalla sil-

loin, kun nykyisen tieverkon toiminnallinen rakenne muuttuu.Mui-

den tiehankkeiden kohdalla sama menettely tulee kysymykseen so-

veltuvin osin siten, että mitä vähäisenimästä hankkeesta on kysy-

mys, sitä yksinkertaisempaan menettelyyn on syytä pyrkiä. Todet-

takoon tässä yhteydessä, että vaikka paikallistiehankkeiden tie- 

ja liikennetaloudellisen kannattavuuden voidaan jo etukäteen 

olettaa jäävän alle hyväksytyn kannattavuusrajan, kannattavuus-

laskelmat on siitä huolimatta suoritettava. 

2.1 	Nykyinen tieverkko 

2.1.1 Liikenneaineiston kerääminen 

6. Lähtökohtana liikenne-ennustetta laadittaessa on nykyinen lii-

kenne tarkasteltavalla tieverkolla. Ensimmäisenä tehtävänä 

onkin kaikkien nykyistä liikennettä koskevien tietolähteiden 

inventointi ja kokoaminen. Seuraavat lähteet ovat tärkeimmät: 

a) tulokset yleisestä liikennelaskennasta vuonna 1965 

(YL -65), 

b) tulokset valtakunnallisesta liikennevirtatutkimuksesta 

vuonna 1966  (VLT-66), 

c) tulokset määräpaikkatutkirnuksista eri vuosilta, 



- 17 - 
d) tulokset kone- ja tarkkailulaskennoista eri vuosilta. 

YL- 65:n tuloksista saadaan kokonaisliikennemäärä tieverkon eri 

tieosilla. Piirikonttoreille on lähetetty kandenlaiset piste-

kohtaiset tulosliuskat, joista toisista ilmenee KVL ajoneuvo-

lajeittain sekä toisista KVL ja KKVL kevyinä ja raskaina ajo-

neuvoina. Liikenne-ennustetta laadittaessa on syytä käyttää 

ensiksi mainituista tulosliuskoista saatavia KVL-arvoja. }Cos-

ka liikennemäärät on ilmoitettu teiden risteyksiss, saadaan 

kunkin risteysvälin liikennemäärä asianomaisen välin päissä 

havaittujen liikennemäärien keskiarvona. 

7. Mikäli suunnittelualueella tai sen lähellä on ollut jokin 

VLT-66:n haastattelupiste tai mand6llissti use&miakin'täl-

laisia pisteitä, voidaan näiden tuloksia käyttää hyväksi ana-

lysoitaessa tieverkon eri tieosien liikennevirtakoostumusta. 

VLT-66:n tulokset on käsitelty verrattain pitkälle ja nykyään 

on käytettävissä tulosliuskat, joista ilmenee vuoden 1966 arki 

KVL pisteittäin. Koska osa-aluejako näissä tuloksissa kuiten-

kin on karkea (koko maa jaettu 97 osa-alueeseen), ei niitä 

voida paljonkaan käyttää hyväksi liikenne-ennusteiden 1äht5-

tietoina, vaan on turvauduttava kunkin pisteen eri haastattelu 

jaksojen tulcsliuskoihin, joissa on käytetty osa-aluejakona 

kuntajakoa. 

8. Koska jokaisesta haastattelupisteestä on käytettävissä vä-

hintään kolmen haastattelujakson tulosliuskat (tarkkailupis-

teistä kuuden haastattelujakson), saadaan kustakin liikenne-

virrasta kolme havaintoa. Yksinkertaisissa tapauksissa yhden 

haastattelujakson tulosliuskojen perusteellinen läpikäynti 

riittänee. Muista voi tällöin koota tarkistusluonteisia ha- 
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vaintoja. Tulosliuskat kys 	•i- 

tulee käydä systemaattisesti läpi ja kerätä autolajeittalL! 

taulukoksi kaikki sellaiset liikennevirrat,ioidefl lähtö- ja 

määräpaikan perusteella voidaan todeta käyttävän jotain tarkas-

teltavan tieverkon tieosaa. Muutaman auton liikennevirtojen 

osalta lähtö- ja määräalueet yhdistetään jo virtojen keräily- 

vaiheessa suuremmiksi kokonaisuuksiksi, joina on sopivinta 

käyttää liikennealueita. 

9. Mikäli käytettävissä on suunnittelualueella suoritettu määrä-

paikkatutkimus tai useampia tällaisia (esim. jonkin kaupungin 

tai taajaman kehällä), voidaan näiden tuloksia eri tieosien 

liikennevirtakoostumusta analysoitaessa käyttää hyv.ksi samaan 

tapaan kuin VLT-66:n tuloksia. Määräpaikkatutkimusten tuloksia 

läpikäytäessä on tarkistettava, onko läpikulkuliikenne tulos-

liuskoissa yksin- vai kaksinkertaisefla. 

Tarkkailu- ja konelaskentojen tuloksia ei yleensä käytetä suo-

ranaisina liikenne-ennusteiden lähtötietoina. Niitä tarvitaan 

sen sijaan muokattaessa muuta liikenneaineistoa käyttökelpoi-

seen muotoon. Tieverkolla tai sen lähitienoilla olevien tark-

kailulaskentapisteiden tulokset on siis inventoitava ja kerät-

tävä muun kuin liikenneaineiston ohella. 

10. Sopivan liikennevirta-aineiston puuttuessa saattaa olla aiheel-

lista suorittaa suppeahko määräpaikkatutkimus muutamissa tar-

kasteltavan tieverkon pisteissä. Tienvarsihaastattelupisteet 

valitaan tiehankkeen suuntaan nähden suurinpiirtein kohti-suo-

ralta linjalta kaikilta niiltä teiltä, joilla saattaa esiintyä 

siirtyvää liikennettä. 
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2.1.2 Liikenneaineiston muokkaamincn 

Sekä VLT-66:n että nääräpaikkatutkimusten tulosliuskoista saadaan 

kukin liikennevirta kandessa osassa. Liikennevirta esim, alueiden 

a ja b välillä saadaan laskemalla yhteen suuntaisliikennevirta 

alueelta a alueelle b ja suuntaisliikennevirta alueelta b alueelle 

a. Tulosliuskojen liikennevirrat ovat pelkkiä havaintoarvoja, 

jotka on muokattava liikenne-ennustetta varten sopivaan muotoon. 

II. Ensimmäisenä tehtävänä on havaintoarvojen muuntaminen ao.vuo-

den KVL:ksi. Sekä VLT-66:n että määräpaikkatutkimusten tulok-

siin voidaan soveltaa samaa menettelyä. VLT-66:n tulosten 

muuntamisessa voidaan soveltaa myös erityisiä sitä varten 

kehitettyjä kertoimia. Jotta liikennevirtatiedot saataisiin 

vertailukelpoisiksi YL-65:n tulosten kanssa on määräpaikka-

tutkimusvuoden KVL-arvot muunnettava vuoden 1965  tasolle. Si-

joittelemalla niuunnetut liikennevirrat nykyiselle tieverkolle 

ja laskemalla tieosittain yhteen sekä vähentämällä summan kul- 

lakin tieosalla Yl -65:n arvosta saadaan selville ns. paikal-

lisliikenteen määrä. On huomattava, että kaikista liikenne-

virroista ei yleensä ole havaintoa käytettävissä, mistä syys-

tä paikallisliikenteeseen saattaa sisältyä pitkiäkin liiken-

nevirtoja. Tästä syystä on pyrittävä varmistumaan, että aina-

kin kaikki tiehankkeen kannalta tärkeimmät liikennevirrat 

tavalla tai toisella saadaan "kiinni'. 

Koska liikennevirtojen kausivaihtelujsta ei toistaiseksi ole 

paljonkaan tietoa, on havaintoarvoja ao. vuoden KVL:ksi muun-

nettaessa sovellettava TNO:n II luvussa esitettyjä vaihtelu-. ja 

muuntokertoimia samaan tapaan kuin poikkileikkausliikenne-

määriä muunnettaessa. Apuna voi myös käyttää julkaisua "Lii- 



kenteen vaihtelumuotoja vuosina 1965 - 1967 tarkkailulii--

kennelaskentojen perusteella", joka on laadittu tie- ja ved-

rakennushallituksen tiesuunnitteluosaston tiestötoimistos- 

sa ja julkaistu tammikuussa 1968. Suositeltavaa olisi käyt-

tää ao. vuoden kertoimia. Tarkkailu- ja konelaskentojen tu--

loksista on tarkastettava, ettei liikenteen kausivaihtelu 

tarkasteltavalla tieverkolla oleellisesti coikkea siitä, mi-

hin TNO:n kertoimet perustuvat. ilikäli poikkeama on huomatta-

va, on em. kertoimia korjattava sopivassa suhteessa. 

VLT-66:n maalis-, elo- ja lokakuun haastattelujoksojen tu-

losten karkeahkot muuntokertolmet vuoden 1966 KVL:ksi on 

esitetty taulukossa 1. Mikäli liikennevirrat kootaan kaikis-

ta em, haastattelujaksoista, muunnetaan kunkin jakson tulok-

set erikseen KVL:ksi ja lasketaan kunkin liikennevirran "lo-

pullinen" KVL eri jaksojen KVL-arvojen keskiarvona. 

Nääräpaikkatutkimusvuo den KVL-arvo j en muuntami seksi vuoden 

1965 KVL:ksi on selvitettävä liikenteen kasvu ao. vuodesta 

vuoteen 1965. Jos määräpaikkatutkimustuloksia on vuoden 1965 

jälkeisltä ajalta (mm. VLT-66), on selvitettävä liikenteen 

kasvu vuodesta 1965 ao. vuoteen. Henkilöautovirtojen r!uuntami-

sdri. kerätään AT:stä tiedot kaikkien lähtö- ja määräa1ueden 

henkilöautokannan suuruudesta tarpeellisina vuosina ja las-

ketaan kunkin alueen henkilöautokannan kasvukertoimet raää-

räpaikkatutkimusvuoden ja vuoden 1965 välillä. Liikeincvir-

takohtainen kasvukerroin saadaan lähtö- ja määräalueiden 

henkilöautokaiman kasvukerrointen keskiarvona. Vuotta 1965 

ede1ävältä ajalta olevia havaintoja muunnettaessa em. kasvu- 

kerroin on suoraan muuntokerroin, kun taas vuoden 1965 jäl- 
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keiseltä ajalta olevia havaintoja muunnettaessa muuntoker-

roin on em. kasvukertoimen käänteisluku. Muita autolajeja 

muunnettaessa voidaan käyttää hyväksi tarkkailulaskentojen 

piste- tai aluekohtaisia tuloksia sekä v. 1960 ja 1965 

yleisten liikennelaskentojen tulosten perusteella laskettuja 

keskimöröisiö. kasvukertoiiJo. 

12. Kun kaikki litkennevirtatiedot on muunnettu vuoden 1965  ta-

solle, on tuloksia syytä hieman tarkastella. Usein mm. voi-

daan vertailla saman liikennevirran arvoja eri määräpaikka-

tutkimusten perusteella ja valita arvoista luotettavimman tun-

tuinen. Tiettyjen haastattelupisteiden muunnettujen liikenne- 

virtojen summaa voidaan niinikään verrata YL-65:n tulokseen 

kyseisessä pisteessä ja huomattavien erojen ilmetessä tutkia 

näiden syitä sekä suorittaa tarpeellisia tarkistuksia. 

Vuoden 1965 liikennevirtojen sijoittelu tarkasteltavalle tie- 

verkolle on yleensä verrattain yksinkertaista, koska tarkas-

teltava tieverkko tiekohtaisia kannattavuuslaskelmja suoritet--

taessa on normaalitapauksessa yksinkertainen. Kunkin liikenne - 

virran käyttämä reitti eri helposti pääteltävissä lähtö- ja 

määräpaikknjer1 sekd sen pisteen sijainnin avulla, jossa ao. 

liikennevirta on havaittu. Siinä tapauksessa, että jokin tai 

jotkin liikennevirrat jakaantuvat useammille reiteille on 

tästä huomautettava ja esitettävä, missä suhteessa jakautumi-

nen tairituu. 

Mikäli paikallisliikenteen osuus jollain tieosalla muodostuu 

huömieta herättävän suureksi on syytä epäillä, että kaikki 

liikennevirrat eivät ole mukana. Tällöin saattaa olla paikal-

laan jopa tarkistushaastattelun ouorittaminen ko, tieosalla, 

ellei asiai. muuten saada seivitetyksi. 

Kannattavuuslaskelman tie- ja vesirakennushallituksessa tar- 

kastamista silmällä pitäen selvityksen tulee sisältää YL-65:ri 
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tulokset tieosittain autolajeittain, vuoden 1965 tasolle 

muunnetut liikennevirrat sekä paikallisliikenteen määrät tie- 

osittain. Kaikki em. tiedot voidaan esittää taulukko- ja lii-

kennevirtatiedot matriisin muodossa. Määräpai 

2.1.) ji1Kenfle-iiiie 

Liikenne-ennuste laaditaeu vuO5i1 	L')I, ±)i Jd l5. ±2i 

tuu siitä, että kannattavuuslaskelma suoritetaan kandelle lask: 

ta-ajanjaksolle karkean kuvan saamiseksi siitä, miten tiehankkee 

kannattavuus muuttuu ajan mukana. Laskenta-ajankohtifla käytetään 

vuosia 1965  ja  1975. Vuoden 1965 käyttö johtuu siitä, että nykyi-

sen tieverkon liikenne tältä osin saadaan valmiina. 

Liikenne-ennuste laaditaan erikseen liikennevirroille ja paikallis-

liikenteelle. 

Liikennevirta-ennuste saadaan samaan tapaan kuin muurinettaessa 

liikennevirtoja vuoden 1965 tasolle. Lähtö- ja määräalueiden 

henkilöautokannan kasvukertoimet saadaan suoraan AAA:sta. Osa- 

alueiden muodostuessa kunnista käytetään kunkin kunnan henki-

löautokannan kasvukertoimina sen liikennealueen osa-alueen kas-

vukertoimia, jonka osa kyseinen kunta on. Liikennevirran kas- 

vukerroin saadaan lähtö- ja määräalueiden henkilöautokaflnafl 

kasvukertoimien keskiarvona. Muiden autolajien osalta sovel-

letaan YLEL:ssä 	esitettyjä kasvukertoimia. 

14. Paikallisen henkilöautoliikenteen ennuste saadaan kertomalla 

kunkin tieosan paikallisliikennemäärä sen kunnan henkilöauto- 

kannan kasvukertoimella, jonka alueella tieosa sijaitsee.Mui- 

den autolajien ennuste saadaan käyttämällä YLEL:n ilrnoitta-

mia kasvukertoimia. 



Ennustetut iLikennevirrat sijoitellaan ohjevuosittain ticvE:I-

kolle samalla tavoin kuin vuoden 1965 tilanteessa ja laske-

taan tieosittain yhteen. Kunkin tieosan liikenne-ennuste saa-

daan laskemalla liikennevirtaennuste ja paikallisliikenteen 

ennuste yhteen. Tässä vaiheessa on syytä verrata saatuja lii-

kennemääriä vuoden 1965  YL:sta laskettuihin suoriin ennuste- 

arvoihin. 

Liikenne-ennuste esitetään ohjeajankohdittain, tieosittain 

ja autolajeittain taulukkomuodossa. 

2.1.4 Liikenne-ennusteen muokkaaminen kannattavuuslaskelmia 

varten 

16. Koska kustannuslaskelmat suoritetaan kevyille ja raskaille 

ajoneuvoille on liikenne-ennusteen autolajittaiset liikenne- 

määrät yhdistettävä kevyiksi ja raskaiksi ajoneuvoiksi. Kevyet 

ajoneuvot saadaan laskemalla henkilöautot ja pakettiautot yh-

teen. Vastaavasti saadaan raskaat ajoneuvot laskenialla kuorma- 

autot (ilman perävaunua, puoli- ja täysperävaunulliset) ja 

linja-autot yhteen. Tulokset esitetään tieinventointilaskenta-

lornakkeella 2. Samat tiedot voidaan jo tässä vaiheessa merkitä 

myös lomakkeelle 5. 

2.2 Parannettu tieverkko 

2.2.1 Lähtöasetelma 

Kuten edellä on jo todettu, pararinetun tieverkon liikenne- ennustet-

ta laadittaessa on keskeisenä ongelmana se, kuinka paljon liiken-

nettä siirtyy nykyisiltä reiteiltä y'ityville uusille reiteille. 

Sellaisissa tapauksissa, joissa tieverkon toiniinnallinen rakenne 

ei muutu (esim. olemassa olevan tiesuunnan parantaminen suurin- 



piirtein nykyistä linjausta noudatellen, ei kilpailevia reittj» 

jä), on asia yksinkertainen. Koska liikenneasetelmassa ei täl-

laisessa tapauksessa ole odotettavissa muutosta, kelpaa nykyi:n-n 

tieverkon ennuste myös parannetun tieverkon ennusteeksi.Seuraa-

vassa tarkaste 1 1 	: 	t 1 	t 	1 ne:i 

rakenne muuttu: 

Lähtöasetelma parannetun tieverkon liikenne-ennustetta varten 

muodostetaan vuoden 1965 sellaisessa ajatellussa tilantec::-

jossa tarkastelun kohteena oleva tiehanke on toteutettu. i. 

ritään selvittämään, mikä olisi ollut vuoden 1965 liikenteen ja-. 

kautuminen parannetulla tieverkolla, jos tämä olisi ollut ole-

massa. Tunnetut liikennevirrat 15 naikallisliikenne ksite1i 

- 	:- 	.-.--'» 

uuden tiehankkeen toteuttamisesta tälle hyötyä matkan tai 

matkaajan lyhenemisen muodossa. Mikäli kumpikaan ei ly 

ne, on jokseenkin selvää, ettei liikennevirta siirry nyky. 

seltä reitiltä. Jos taas sekä matka että matka-aika 1. 

vät, on yhtä selvää, että liikennevirta siirtyy uudel 

tule. Useimmiten on asianlaita jälkimmäisellä tavalla. Han 

kaluuksia tuottavat tapaukset, joissa matka-aika uudella re: 

tillä on lyhyempi kuin vanhalla reitillä, vaikka matka onki 

pitempi. Tällöin nimittäin liikennevirta todellisuudessa 

dennäiköisesti jakaantuu molemmille reiteille. Mitä suureir 

matka-aikaero on uuden reitin eduksi sitä suurempi osa 11: 

kennevirrasta ilmeisesti käyttää uutta reittiä. Varsin mo-

nissa tapauksissa liikennevirta voidaan jakaa vanhan ja uu 

reitin kesken pelkästään sormituntumalla. Tärkeätä tällöin 

l)Ndt tieosjlla saadaan TLO 11:n ao.taulukoista. 
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kuitenkin on, että liikenne-ennusteen tarkastuksen mandollis- 

tamiseksi ilmoitetaan jakosuhde (esim. 80 uudelle, 20 % 

vanhalle reitille). Sarmitunturniz puuttuessa voidaan käyttää 

apuna jakosuhdetta määritettäessä jakokäyriä, "kaikki yhdel-

le' tai vastuslukumenetelmää1 , joita on selostettu YLEL:ssä 

ja TNO:n II luvussa ja joiden yksiididyt laskentaohjeet ovat 

liitteenä. Koska vastuslukumentelmä on suhteellisen työläs 

eikä välttämättä muita menee1wiä luotettavampi, on yleensä 

syytä käyttää em. ohjeiden jakokäyrää. Huornautettakoon, että 

myös tällöin ari jakosuhde ilmoitettava. 

Yleisohjeena pailcallisliikcnteen osalta parannetun tieverkon 

osalta voidaan todeta, että sen ei katsota siirtyvän nykyi-

siltä tieosilta muuta kuin tapauksissa, joissa nämä lakkaute-

taan ja korvataan aivan iäheisyyteen rakennettavilla uusilla 

tieosilla. 

Parannetun tieverkon vuoden 1965 ajateltua liikenneasetelmaa muo-

dostettaessa on ensiarvoisen täi'keää, että se sisältää täsmäl-

leen saman liikenteen kui.ri nykrinen tieverkko. Ts. on tarkastel-

tava kaikkia nykyisen tieverkon tunnettuja liikennevirtoja sekä 

paikallisliikennettä. Niinikään on pidettävä huolta, että liiken-

nevirtojen päätepisteet ovat sekä nrRyisellä että parannetulla 

tieverkolla samat. Eityistä harkintaa tässä suhteessa vaatii 

paikallisliikenne silloin kun jokin nykyinen tieosa lakkautetaan 

ja korvataan uudella. Kun siirtyvät liikennevirrat sijoitellaan 

uudelle reitille on ne luonnollisesti vähennettävä vanhan reitin 

liikennemääristä. Näinkin selvässä asiassa saattaa helposti tul-

la virheitä, ellei toimita systemaattisesti. Lopuksi korostetta-

koon, että liioiteltua tarkkuutta liikenrieasetelmaa muodostet- 

1 Soveltuu myös, kun reittejä on eneumän kuin kaksi. 
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taessa on vältettävä. Esimerkiksi jakosuhdetta määritettäessä 10 

%:n tarkkuus on täysin riittävä ja tulos varmasti toikeampit  kuin 

0.1 %:n tarkkuutta käytettessä. 

2.2.2 Liikenne-ennuste 

i8. Parannetun tieverkon liikenne-ennusteen. laatiminen aikaisem-

min mainituille ohjevuosille on verrattain yksinkertainen teh-

tävä sen jälkeen, kun liikennevirtaennuste ja paikallisliiken-

teen ennuste on valmis, ja. iähtöasetelma vuoden 1965 on. muo-

dostettu. Menettely on täsmälleen sama .kuin nykyisen tieverkon 

liikenne-ennustetta laadittaessa. Liikennemäärien. muokkaaminen 

kustannuslaskelmia. varten tapahtuu kohdassa 2.liJ esitetyllä 

tavalla. Tulokset esitetään tieinvestoin.tilaskentalornakkeilla 

1 	ja.5. 



3. Toimenpidevaiht -'ehtojen muodosta- 

minen ja taloudellinen valinta 

Valitaan talrudellisesti ed.ullisin 

tai edullisimmat vaiht'ehdot 



3. 	T 0 1 Ii E N P 1 D E V A 1 H T 0 E 1-1 T 0 J E N 	M II 0 D 0 S- 

T A II 1 N E i 

3.0 Y 1 e 1 s e t 	p e r 1 a a t t e e t 

Toimenpidevaihtoehtoja harkittaessa on tarkasteltava seuraavia 

tekijöitä: 

- tien liikenteellinen merkitys 

- liikenteen määrä, koostumus ja kasvu 

- nykyisen tien ominaisuudet 

- tieverkon rakenne. 

Tien liikenteellinen merkitys (valta-, kanta-, maantie tai paikal-

listie) määrää sen, millaiseen linjaukseen tien parantamisessa 

tulee pyrkiä. lIaaston vaikutus linjaukseen on myös otettava huo-

mioon. 

Liikenteen määrä, koostumus ja odotettavissa oleva kasvu määrää-

vät lähinnä poikkileikkauksen. 

Tieverkon rakennetta muuttavien uusien tieyhteyksien perustelut 

edellytetään selvitetyiksi erillisissö. tieverkkosuunnitelmissa 

ja se1vityksiss 

Rakentami skustannuksiltaan halvin toimenpidevaihtoehto saadaan 

yleensä nykyistä tietä parantarnalla. Mitä vähäisempää tien lii-

kenne on, sitä suurempi on rakentamiskustannusten vaikutus hank-

keen kannattavaisuuteen. Maantie- ja paikallistiehankkeiden olles-

sa kyseessä voidaan tien linjauksessa huomattavastikin tinkiä, 

mikäli nykyinen tie muilta ominaisuuksiltaan, lähinnä kanta-

vuudeltaan, on suhteellicen hyvää. 

1'Tykyisen tien parantamistoimenpiteitä määriteltäessä on tie jaetta- 

va pienempiin ominaisuuksiltaan mandollisimman homogeenisiin osiin, 
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joille kullekin erikseen määritetään tarvittava parantamistoi--

mennide. Parantamiskistannustsn tarkkuus ja luotettavuus para 

nee näin menetellen huomattavasti. 

3.1 	Tie np 1 t o toi me np i teiden 	r yhm ± t-- 

t ely 

Seuraavalla sivulla olevassa atlukossa on esitetty alustava eh-

dotus tienpitotoimenpiteiden ryhmittelyksi. Tie- ja liikenneta-

loudelliset laskelmat on suoritettava kaikista hankkeista, jois-

sa on kyse rakentamisesta tai varsinaisesta parantamisesta sekä 

useimmista rakenteen parantamishaiikkeista. 

Nyöskin osasta tehostetun kunnossapidon piiriin kuuluvia hank-

keita on syytä suorittaa em. laskelmat. Tällöin on erikoisen 

tarkasti pyrittävä määrittämään kunnossapitokustannuksissa ta-

pahtuvat säästöt, koska säästöt ajokustannuksissa ovat näissä 

tapauksissa ajok'.. atannustaulukoiden mukaan yleensä vähäiset. 

Ajokustannussäästöjä määritettäessä on syytä ottaa huomioon myö-

km kelirikon vähenemisestä johtuvat säästöt. Ne voidaan laskea 

samoja periaatteita soveltaen kuin rakennusajan ajokustannukset-

km (ks. kustannuslaskelmien suorittaminen). On huomattava lo-

puksi, että toimenpiteen taloudellinen kestoikä saattaa olla ly-

hyemp± kuin 20 vuotta, jolloin kannattavuuslaskelmissa sovelle--

taan nykyarvomenetelmää. 

3.2 Vaiheittajnen rakentaminen 

Toimenpidevaihtoehtoja muodostettaessa on otettava huomioon, myös- 

km va±heitta±sen rakentamisen mandollisuus. Tältä osin viita-

taan TNO:n kohtaan 1:4. 



1. Tielain mukainen ja3itus 	2. Ehd. ryhmittely 3. Esimerkkejä toimenpiteistä 

Rakentaminen Rakentaminen - Uusien tieyhteyksien rakentaminen 

Varsinainen 
- Uudelleenrakentaminen 
- Osittainen parantaminen 

Tekeminen 
parantaminen - Siltojen, lossien ja lauttojen uudelleenraken-

tammen tielinjaa muuttaen 
- Lossien korvaaminen silloilla 

Parantaminen 
- Kestopäällysteen rakentaminen 

Rakenteen - Kestopäällysteen uudelleenrakentaminen 
parantaminen - Kerrosten uudelleenrakentauinen 

- Väh. tasausviivan korjaukset 

______________________ 

- Siltojen, lossien ja lauttojen sekä niihin kuu-

kentaminen tielinjaa muuttamatta 
luvien laitteiden vahvistaminen ja uudelleenra-

- Öljysorapäällysteen rakentaminen 
- Päällysteiden vahvistaminen 

Tehostettu - Kantavan kerroksen vahvistaminen 

Kunnossapito 
kunnossapito - Ojitus 

- Routapaikkojen korjaaminen 
- Näkemäalueiden raivaus 
- Siltojen muuttaminen rurunuiksi 

__________________________________ 
- Tavanomaiset jatkuvat Iunnossapitotoimenpitee -t 

(esim. pääll. ylläpito) 
Normaali 
kunnossapito 

Alustava ehdotus tienpitotoimenpiteiden ryhmittelyksi (Tiestö 24.8.1967) E.Knen 
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3,3 Poikkileikkauksen valinta 

3.3. 1 Tavoitestandardit 

Tavoitestandardeilla tarkoitetaan sellaisia ohjeellisia tien 

ii'itoitusarvoja, jotka on laskettu koko maan maantieverkon pa-

rantamistarpeen ja todennäköisesti käytettävissä olevien ra-

hoitusmandollisuuksien perusteella. Tavoitestandardit ovat 

parhaillaan valuisteltavina tvh:ssa vuoteen 1980 ulottuvalle 

ajanjaksolle ja ne tullaan erikseen toimittamaan piirikontto-

rien käyttöön. 

3.4 P o i k k 1 1 e ± k k a u k s e n v a 1 1 n t a t a-

loudellisin perustein 

Tien poikkileikkauksen alustavassa valinnassa käytetään liit-

teenä olevia kuvioita 3 - 6. Kuviot ilmoittavat 20 vuoden ajal-

ta kertyvät juoksevien kustannusten nykyarvojen (.000 mk/km) 

erotukset 7/6 ös tai 8/7 kp tiehen nähden KVL:n (autoa/vrk) 

funktiona, kun t 0  = 1970. Kuviot on laskettu keskimääräisille 

mäkisyjTs - (20) ja kaarteisuusarvoillo (50) sekä ajoneuvokoos-

tuaikselle (rasl.a.den ajoneuvojen suhde kevyisiin = 20/80). Kah-

den käyrän pystysuora etäisyys ilmoittaa näinollen niiden tie- 

tyyppien, joita käyrät edustavat, mitä tahansa vaaka-akselille 

merkittyä KVL-arvoa vastaavan juoksevien vuosikustannusten vuo-

teen 1970 diskontatun eron eli sen, mitenkä suuret vuoteen 1970 

diskontatut rakennuskustannukset enintään saavat olla, jotta 

hankkeen toteuttaminen olisi kannattava 7.5%:n korolla. Mitä suu-

rempi on säästöjen ja rakennuskustannusten suhde, sitä edulli-

seupi on hankkeen toteuttaminen. 

Taulukkoja on laskettu vaihtoehto±sille liikenteen vuotuiskas-

vulle (5%, 7% ja 9%) ajanjaksona 1970-1990. TLO:n taulukko- 
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liitteen taulua II käyttämällä saadaan vuotuista kasvuprosent-

tia ja vuodesta 1970 laskettua ajankohtaa vastaava kasvukerroin. 

Edullisuustarkastelussa käytetään sitä kuviota, jonka kasvu- 

kerroin tai -prosentti on lähinnä tarkasteltavan tieverkkovaih-

toehdon kasvukerrointa tai -prosenttia. 

Kuvioiden avulla voidaan selvittää yleensä, mikä on sen tietyy-

pin poikkileikkaus ja päällyste, joka on edullisin kyseessä ole-

valla liikennemäärällä ja 7.5 %:n korolla tai kuinka suuret saa-

vat tien rakentamiskustannuJcset enintään olla, että poikkileik-

kaukseltaan ja päällysteeltään määrätty tietypi vielä on edul-

linen eri liikennemäärillä ja 7.5 %:n korolla. 

Toimenpidevai1toehtojen. valinta esitetään seuraavien selvitys-

ton muodossa. 

19. Tien rakennuskustannukset mk/km lasketaan kustannuslaskel-

mia koskevassa kappaleessa ilmoitetulla tavalla. Vain hätä- 

tilassa voidaan käyttää taulukon 2 ilmoittamia likimääräis-

arvoja. Mainitusta taulukosta otetaan myös parantamiskustan-

nukset edellyttäen että tarkempia laskelmia ei ole suoritet-

tu tai taulukkoarvosta perustellusti poikkeavaa arvoa ei 

ole esittää. 

20. V:lle 1970 arvioidun liikennemäärän KYL autoja kuvioiden 

3 - 6 avulla määritellään vaihtoehtoiset toimenpiteet R 1 , 

R2  ja R3 . Poikkilaikkaukselcsj 	valitaan kuvioiden perus- 

teella todennäköisesti kannattavin toimenpide, johon nähden 

R 1  ja R3  ovat rakennuskustannukejitaan ylä- ja alapuolella. 
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Suoritetun tarkastelun tulokset kootaan seuraavan asetelmari 

muotoon. 

Tieosa 	KVL Toimenpide Diskontattu 	Rakennuskust. 

1970 	 juoks. vuosikust. 
sää s t ö 

1 	0000 R4  10/7 kp 	000 mk/km 	000 mk/km 

	

m = 00 0000 Rt  8/7 kp 	000 mk/km 	000 mk/km 

	

k = 00 0000 R 3  8/7 ös 	000 mk/km 	000 mk/km 

Edellisten lisäksi Elandollisesti tarkastellut muut vaihto-

ehdot esitetään myös asetelmassa. 

Edellisen asetelman tlokset ja menetelmän likimääräisyys 

huomioonotettuna valitaan lopullisissa karmattavuuslaskel- 

	

.ij 	useampia 
missa vertailtavat vaihtoehdot,=kaksiraihtoehtQja tai erit- 

täin yksinkertai si ssa tapauksissa vain todennäköisesti edul-

lisin toimenpide. 

Huomattakoon, että vertailtavien vaihtoehtojen kustannii.kset 

on aina arvioitava samoilla perusteilla. Kuvio 12 antaa 

yleiskuvan tien ajo- ja rakennuskustannusten välisestä liki-

määräisest5. suhteesta. 

21. Suunnitellut toimenpiteet esitetään tarvittaessa kartalla 

2:21 (Ks. kohta 3.). 



- 34 - 

1.- 5. 

4. Kustannuslaeke].mat 

Rakennuskustarrnuks et 

Juuksevat kustannukset 
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4. 	KUSTANNUSLASKELP/IAT 

4.0 Y 1 e 1 s t ä 

Kustannus- ja kannattavuuslaskelmat suoritetaan tarkoitusta var-

ten painettuja lomakkeita käyttäen (ks. liitteet). Lomakkeiden 

sarakkeet, joissa on kysymys jo aikaisemmin lomakkeelle merkitys-

tä tiedosta tai laskukonetta käytettäessä tarpeettomasta välival-

heesta, voidaan jättää täyttämättä. 

Kustannuslaskelmat suoritetaan kullekin tarkasteltavalle vaihto-

ehdolle ja ohjekohdalle 1965, 1975, 1985 ja 1995. 

Kustannukset jakautuvat kannattavuuslaskelman kannalta kahteen 

osaan: 1. Rakennuskustannukset K 

2. Juoksevat kustannukset (vuoslkust.,) 

Hankkeen rakennuskustannuksiin K kuuluvat tässä yhteydessä suun-

nittelu-, lunastus- ja rakentamiskustan.nukset sekä rakennusajan 

korkokustamukset ja ajokustannuslisät rakennusaikana. Hankkeen 

juoksevat kustannukset muodostuvat ajo- ja kunnossapitokustannuk- 

sista. 

4.1 Hankkeen rakennuskustannukset 

Rakennuskustannukset saadaan joko laadituista hanketta koskevista 

kustannusselvityksistä ja -arvoista tai, mikäli tarkempia tietoja 

ei ole käytettävissä, ns. taulukkomenetelmän avulla käyttäen in-

vestointi1askenta1oma1ejta 3.1 - 3.3. Taulukko- eli mäkisyys-

erotusmenetelmää on selostettu eEim. Insinöörijärjestbjen Koulu-

tuskeskuksen julkaisussa 16-68, "Teiden ja katujen taloudellinen 

suunnittelu" luvussa V. Seuraavassa esitetään vain pääpiirt. ttH:L 

rakentamiskustannusteri määrittäminen taulul omeneteimifli 
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kennusajan korkokustannusten ja ajokustannuslisien määrittäminen. 

Kohdat 22. - 26. tehdään siis vain siinä tapauksessa, että muita 

tarkempia kustannustietoja ei ole käytettävissä. 

22. Nääritetään maaston ja suunnitellun tien mäkisyyksien erotus 

m ja maapohjan kantavuusluokat. sekä maaston että suunni-

tellun tien mkisuusarvot samoinkuin kantavuusluokat voidaan 

yleensä määrittää riittävällä tarkkuudella perus- tai muusta 

vastaavasta kartasta piirtänällä sen avulla suunnitellun tien 

karkea pituusprofiili, Tiedot merkitään lomakkeelle 3.1. 

23. Nätritetän rakennuskustannustaulukkojen (RKT) avulla hank-

keen rakentamiskustannukset ja suunnittelu- ja ltmastuskus-

tannukset. Lomake 3.2 ja lomakkeen 3.3 sarakkeet 1-8. 

24. Rakennusajan korkokustannusten laskemiseksi on arvioitava 

hankkeen rakennusaika vuosissa, Keskimääräiset korkokustan-

nukset saadaan sen jälkeen seuraavasta taulukosta. Korko- 

kanta on 6%. 

Rakennusajan pituus Rakennusvaiheen korkokustannukset 
vuosina 	prosentteina rakennuskustannuksista 

1 	 3 
2 	 6 

3 	 10 

4 	 13 

Korkokustannukset lasketaan kohdassa 23. saaduille kustan-

nuksille. Tulos merkitään lomkkun 3,3 sarakkeeseen 9, 



25. Rakennusajan ajokustannuslisät lasketaan seuraavasti: 

a. Kun liikenne käyttää rakenteilla olevaa tietä, muutetaan 

ensiksi koko liikenne hay:ksi kaavan KVLh aY  = KVLk+2 5KVLr  

mukaan. Jos tarkempaa erikoisselvitystä ei ole tehty, voi- 

daan käyttää seuraavia kus.yksikköarvoja g,  kun työmaalla 

on 50 loii/h:n nopeusrajoitus: 

Vanha tie 	g mk/hay.km v. 1970 

hyvä kestopääll.tie 	0.036 
huono 	-'- 	0.029 
hyvä öljysoratie 	0.030 
huono 	--- 	0.022 
hyvä soratio 	0.020 
huono 	-"- 	 0.010 

Jos tybmaalla ei ole nopeusrajoitusta, käytetään arvoja 

g/2. Koska lisääntynyt ajokustann.us melkein kokonaan joh-

tuu lisääntyneestä ajoajasta, oletetaan että g:n vuotui-

nen kasvu on 4%. 

Kokonal sajokustannusli sä lasketaan edellä mainittuj en yk-

eikköarvojen, KVLhay :n oletetun rakennusajan ja samalla 

kertaa rakenteilla olevan tieosan pituuden avulla. 

b. Kun liikenne käyttää rakennustyön takia kiertotietä, kok. 

kustannuslisä on kiertotien kokonaisajokustannusten ja vas-

taavan vanhan tieosan kokonaisajokustannusten erotus kier-

totien käyttöaikana. 

c. Kun liikenne käyttää rakennustyön aikana vanhaa tietä, joi- 

töitä ei tehdä ajokustannusten lisäys = 0. 

Rakonnusajan ajokustannuslisä -t erkitään lomakkeen 3.3 
sar. 10. 



26. Rakennuskustannus K (TrK lomakkeen 3.3 sarakkeessa 11) saa-

daan laskeraalla yhteen kohdista 23. - 25. saadut kustannus- 

erät. Hankkeen jäännösarvo investointiajanjakson (20 vuotta) 

lopussa otetaan huomioon kertomalla kohdassa 23. lasketut 

kustannukset tekijLtllä 0.9. 

Siis lomakkeessa 3.3 

sarake 11 = 0.9 • (sar 6 + sar 7 + sar 8)+ sar 9 +sar 10 = 

= K 

On huomattava, että rakennuskustan.nus K tarkoittaa tässä 

hankkeen toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia, joissa on 

mukana rakennusajan korkokustannukset ja ajokustannuslisät. 

Sensijaan selvitettäessä rakennuskustannuksia esim. rahoi-

tustarpeen määrittämistä varten on nämä kustannuserät jätet-

tävä pois. 

4.2 Juoksevat kustannukset 

4. 2. 1 

Selvitetään tieosien vuotuiset kunnossapitokustannukset oh-

jevuosittain. Jos on käytettävissä esim. tiekohtaisia selvi-

tyksiä tai arvioita kunnossapitokustamauksista, käytetään 

niitä. Muussa tapauksessa voidaan käyttää kuviota 7. Kp-

kustannukset merkitään investointilaskentalomakkeelle 4. 

4.2.2 

Ajokustannusten yksikköarvot saadaan TLO 11:n perusteella seu-

raavasti: 

28. Muunnetaan inveeointilaskentalomakkee11e 2 merkityt kevyen 

ja raskaan liikenteen lukumäärät KVLk ja KVLr  tuntiliikenne- 
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arvoiksi T käyttiä1lä kaavaa T = 	(KvLk + n • KVLr ) 

jossa henkilöautoekvivalentti n riippuu mäkisyyden m ja t 

suhteen KKVL/KVL = d arvosta kuvioiden 8:1 ja 8:2 ilmoitta-

maila tavalla. Huomattakoon samalla, että KVLhaY=ICVL1C+flKVLr • 

29. Ajokustannusten yksikköarvojen interpoloinnissa käytetään ku-

vion 9 esittämää interpolointidiagrmmia, jonka käyttö sel-

viää tämän kappaleen lopussa olevasta esimerkistä 1 ja sii-

hen liittyvästä mallidiagrammista 9a. Jos tieosan kaartei-

suus on yli 100 g/km, on ajokustannus määritettävissä TLO 

1:n kohdan 3.4 (siv. 66) mukaan. !lenettelyn helpottamiseksi 

on laadittu kuvioissa 10:1-10:12 esitetyt diagrammit, joiden 

avulla voidaan määrittää ajokustamiustaulukkojen käyttöä var-

ten tarvittava tuntiliikenne. Diagrammien käyttö on esitetty 

esimerkissä 2 ja siihen liittyvässä mallidiagrammissa lOa. 

30. Lomakkeelle 5 lasketaan ajokustannusten yksikköarvot tieosit-

tain ja ohjevuosittain sekä niiden perusteella tieosien koko-

naisajokustannukset. 

4.2.3 Juoksevat kustannukset 

31. Lasketaan juoksevat vuosikustannukset, jotka ovat kunnossa-

pito- ja ajokustannubten summa, käyttäen lornaketta 6. 

Esimerkki 1. On määritettävä kevyen ajoneuvon yksikköajokustan-

nus Xk  v. 1969, kun ohjetuntiliikenno 10/7 kp-tiellä on 300 hay 

tien mäkisyys 15 ja kaarteisuus 70. 



Ilääritys voidaan suorittaa seuraavanlaisen taulukon muodossa 

kiuuttuja Todell.arvo Lähtarvo Interp.väliKor. 
LDääll. kp kp 
tietyyppi 10/7 10/7 

1969 1970 -1 1.0 	'-0.20 
300 150 +150 0.6 	+0.30 
70 50 + 20 0.1 	+0.04 
15 20 - 5 0.2 	-0.05 

15.0 ^0.09-15. 

Kunkin muuttujan lähtöarvo on sen todellista arvoa lähin ajokus-

tannustaulukoissa esiintyvä arvo. Jos todellinen arvo on tauluk-

koarvojen puolivälissä, otetaan pienempi näistä lähtarvoksi. 

on muuttujan todellisen arvon ja lähtöarvon erotus. Interpo-

lointivälit kunkin muuttujan suhteen ja lähtöarvoja vastaava AK:n 

arvo saadaan ao. ajokustannustaulukos -ta, ks. seuraava ote taulu-

kosta VI:5A 

___ V 1965 ____ ____ _1970 _____ 

____ ______ 0 50 100 0 50 100 
0 14.8 

150 20 14.0 15.0 15.1 
_____ 40 _______ _________ ______ _________ ________ 

0 

450  20 ______ ______________ 
- 15.6 _______ 

Lähtöarvoja vastaava AKk  on siis 15.0. 

Kutakin muuttujaa vastaava korjaus saadaan interpolointidiagram-

miota n, kun tunnetaan interpolointiväli ja 	, joista edellinen 

on diagrammin vaaka-akselilla ja jälkimmäinen pystyakselilla 

(kutsldn muuttujaa varten oma asteikko). Korjaus luetaan käyril- 
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tä 0.01 pennin tarkkuudella. Ks. esimerkkidiagrammia 9a. Laske-

ialla korjaukset yhteen ja lisäämällä summa lähtöarvoja vastaa-

vaan AK:n arvoon saadaan todellisia arvoja vastaava AK. Tässä 

siis haettu Ahk = 15.1 p/ajon.kr. 

Esimerkki 2. On märitettävä kevyen ajoneuvon yksikkajokustan-

nus 7/6 soratiellä, kun T = 250 hay, ixi = 20 ja k 	200. 

Käyteiän kuviota lOa, Lähdetään T:n arvosta 250 ja mäkisyyden 

ollessa 20 saadaan liikenteen nopeudeksi V 0  = 66.6 km/h (kuvio 

a, k = 0). Kaarteisuuden k = 200 aiheuttama nopeuden vähennys 

em. nopeudella saadaan kuviosta b; 	V = 6.5 kin/h. Liikenteen 

nopeus on silloin V = 60.3 krjh, Tätä nopeutta vastaava ohjetun- 

tiliikenne kaarteisuuden ollessa 100 saadaan kuviosta c (mäkisyyn 

todellinen, siis tässä m = 20). T = 430 hay. 

Ajokustannustaulukosta (tie 7/6 rr) haetaan nyt yksikköarvo saa-

dun -'ohjetuntiliikennemäärän ja k:n arvon 100 kohdalta (mäkisyys 

m = 20). V. 1970 saadaan AKk = 17.7 p/ajon.krn. 

Jos interpolointi V:n, T:n tai m:n suhteen on tarpeen, se voi-

daan suorittaa esimerkin 1 mukaisesti. 
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5 • Kannattairuuslaskelmat 

Sisäinen krrk 

Pää o rn a-arv '- 
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5. 	KANNATTAVUUSLASKELMAT 

5.1 Sis äi sen ko ro n 1 a sk e mi ne n 

Suoritetaan vertailu vaihtoehtojen välillä valitsemalla nykyi- 

nen tieverkko 0-vaihtoehdoksi edellyttäen, että vaihtoehto 

on kannattava (ts. nykyisen tien tai tieverkon kapasiteettia 

ei ylitetä laskenta-aikana), koska valinta suoritetaan ainoas-

taan kannattavien vaihtoehtojen välillä. Mikäli nykyistä tie- 

verkkoa ei voida käyttää 0-vaihtoehtona, valitaan sellaiseksi 

toteuttamiskustannuksiltaan pienin vaihtoehto (ks. lähemmin 
TLO 1 ss. 25 ja 40.). 

Sisäisen koron laskemista varten tarvittavat b ja a saadaan 

seuraavasti; 

- juoksevat kustannukset y kullakin vaihtoehdolla i investointi- 

ajanjakson alkamisajankohtana t 0  on y10  = 
- a1  eli ajokustannusten vuotuinen kasvu investointiajanjakso-

na vaihtoehdolla 1 
1 

= 	ilO + y 20  - 2y10) . 

kun tunnetaan ohjeajankohtia 0, 10 ja 20 vastaavat hank1een 

i juoksevat kustannukset y10 , 	ja y 20 . 

Lasketaan juoksevien kustannusten kokonaissääst vähentämällä 

0-vaihtoehdoksi valitun tieverkkovaihtoehdon juoksevista kus-

tannuksista parantamisvaihtoehdon 1 juoksevat kustannukset. 

Toisaalta vähennetään parantamisvaihtoehdon toteuttamiskustan-
nuksista K 1  0-vaihtoehdon toteuttamiskustannukset K 0 . Paranta- 

misvaihtoehdon kustannukset merkitään investointilaskentalo-

makkeen 7 sarakkeisiin 2 - 4 ja kustannussäästöt sarakkeisiin 
5 - 7. Jos a ja/tai b ovat negatiiviset, suoritetaan TLO 1 s. 
40 - 41 tarkastelu. 

Lasketaan suhteet K/b ja a/b, jossa K = K 1  - K0 , a = a0  - a 1 

 ja b = b0  - b1 . Eri K/b ja a/b-arvoja vastaavat sisäisen koron 

arvot saadaan LTO 11:n taulukosta 1 tai helpommin kuviosta 11. 
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Sisäisen koron arvo merkitään lomakkeen 7 sarakkeeseen 10. 

36. Sen jälkeen kun sisäisen koron arvot r on laskettu ajanjaksoil-
ta 1965 - 1985 ja 1975 - 1 995, saatuja arvoja r65  ja r75  käyt-
tämällä interpoloidaan minkä tahansa muun halutun toteuttamis-

ajankohdan n sisäinen korko r. Vastauksena ilmoitetaan pait-

si r65  ja I'75  myös r. 

Laskenta on loppuun suoritettu, mikäli ei katsota tarpeelliseksi 

suorittaa erityistarkasteluja pääoma-arvomenetelmää käyttämällä 



5.2 Pääoia-arv 

Seuraavassa selostetaan lyhyesti, miten kanden vaLLiuiiu±n 

hankkeen kannattavuuden tarkastelu voidaan suorittaa pääoma-ar--

voa käyttämällä. Samalla käyvtt ilmi ne periaatteet, joille tä-

riän ohjeen käyrästöt 3 - 6 perustuvat. 

Jos hankkeiden 1 ja 2 pääomakustannukset ovat K 1  ja K2  (K2T K 1 ) 

sekä juoksevat kustannukset vastaavasti y 1  ja y2  (y 1 	y2 ) sekä 

vihdoin uhraus 	- 	= K ja säästöjen y1 - y2 = y tulouttami- 

nen tapahtuisivat samanaikaisesti, pääoma-arvoajattelun mukaan 

uhraus on kannattava milloin K y. 

Investointiin sidotun rahapääoman vähittäinen irtoaminen iIlros-

tointiajanjakson kuluessa saatavien säästöjen muodossa merkitsee 

investoinnin suorittajalle kustannusta, jonka suuruus riippu mm. 

1) hinnasta, jonka investoinnin suorittaja asettaa tiettyyn tar-

koitukseen tietyksi ajaksi luovuttamalleen pääomalle. Pääoman 

hinta ilmaistaan tällöin prosentteina pääomasta. Hinnan suu-

ruutta ilmaisevaa prosenttilukua 	, p% tai i nimitetään 

tällöin laskentakoroksi. Tieinvestomnne issa laskentakorko on 

rakentainisajalta 6% ja 20 vuoden investointiajanjaksolta 7.5%. 

2) sen ajan pituudesta, jonka investoinnin suorittaja joutuu 

odottamaan kiinnittänänsä pääoman irtoamista muihin 3andol-

lisiin pääoman sijoittamismandollisuuksjin. 

3) sijoitukseen liittyvästä epävarmuudesta. Tästä johtuu, että 

juokseville kustannuksille laskettava korko on 1 .5%-yksikköä 

toteuttaniskustannuksille laskettavaa korkoa suurempi. 

Pääoma-arvolla P tarkoitetaan investoinnin nettotuottojen nykyar-

voa. Tällöin investointihankkeen sisäinen korko = se laskentakor- 

ko, jonka vallitessa pääoma-arvo on nolla. 

) Jos diskonttausajankohdaksi valitaan nykyhetki, puhutaan nyky-
arvomenetelmästä. 
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Investointilaskelmissa säästö vuonna t on s = a • t + b, b ilmoit-

taa säästön t 0-ajankohtona ja a säästön keskimääräisen kasvun 

vuotta kohti. Koska siiästö s vuodesta toiseen kasvaa määrällä a, 

ei voida käyttää muuttumattomien jaksollisten maksujen diskonttaus-

tekijää D, vaan kunkin vuoden säästö kerrotaan laskentakoron mu-

kaisella kyseisen vuoden diskonttaustekijällä 

	

d = 	1 
t 	(1)t 

(taulukko K ja TL:, II taulukko III). Näin pääoma-arvon P lauseke 

saa muodon 
20 

' 	(a 	t + b) . d - K 

t= 1 

Kaavan ratkaisemiseen tarvittavat tiedot saadaan kohdasta 34 ja 

taulukosta 3. 

Käytännön laskentatyössä on edullista käyttää seuraavaa kaavaa, 

joka suhteellisen vähällä vaivalla antaa tarkan tuloksen tapauk-

sissa, joissa kustannussäästöt kasvavat lO-vuotiskausittain ii-

neaarisesti (laskentakorko on 7.5): 

F = 3.495y0  + 5.O 6 5y10 + 1.635y 	- K 20 	0 

37. Kustannur 	töt ohjoajankohdittain y0 , y, y9 saadaan :oll- 

	

d ot' 31. j. iankkoon 1: 	:id:ohtaaa diskontitut totout- 

t i:.:u,ta.iuot kohd.:t.' 26. 

Lasketaan pääoma-arvo P = y0  - IC, 

jossa y0  = diskonttit kustannussäästöt 

= samaan ajankohtaan lasketut toteuttainiskustannukset. 
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Sovelletaan edellä annettua käytännön laskentatyöhön tarkoi-

tettua kaavan. 

53. Tuloksen tulkinta: Kun tuottovaatimus sijoitetulle pääomal-

le on 7.5%, niin 

1. jos P< 0 eli negatiivinen, investointi on kannattamaton 

jos P = 0, investointi on kannattava 

jos P > 0 eli positiivinen, investointi on kannattava, 

2. jos 2 on negatiivinen (positiivinen), se ilmoittaa mää-

rän, jolla pääomakustannuksia on vähintään supistettava 

(voidaan enintään lisätä) että investointi vielä kannat-

taisi edellyttäen, että investoinnin suuruuden muutos ei 

vaikuta säästöjen suuruuteen. Mikäli vaikuttaa, laskenta 

on suoritettava alusta uudestaan, 

3. sisäinen korko = laskentakorko, jos P = 0. Kun P ̂  0, si-

säinen korko on etsittävä kokeilemalla eri laskentakorko-

ja, kunnes löydetään se laskontakorko, jolloin P = 0. 

Alla olevien kaavojen avulla voidaan löytää sisäinen korko- 

kanta korkolukemien 0 - 5 - 7.5 - 10 - 15 väliltä: ts. saa-

da sisäinen korko 5%:n tarkkuudella, mikäli sisäinen korko 

ei ole 0% tai > 15%. Tutkitaan, mikä seuraavista eri las- 

kentojcorojlla saaduista 2:n arvoista on lähinnä nollaa; mikä-

li ei joku 2 = 0 suoraan (ts. sisäinen korko ei ole tasan 0, 

5, 7.5, 10 tai 15 prosenttia), sisäinen korko o niiden las-

kentakorkolukenjen välissä, joita käyttäen P saa lähinnä nol-

laa olevan positiivisen ja ncatiivisen arvon. 
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laskentakorko 0%(paitsi  rakennuskustan.nuksille Kö,  joille 
se on aina 	) 
P 	4.5y0 + 1Oy 10  + 5.5y20 - 

5% 
P = 3.784y0  + 6.26Oy 10  + 2.4l7y20 - 

7.5% 
P 	3.495y0  + 5.O65y 1 0 + 1.635y20 - 

10% 
P = 3.24ly0  + 4.l53y10 + 1.119y20 - IC 

15% 
P = 2.819y0  + 2.89Gy 10  + O.544y20 - K0  

Jos kaikki edellä annettuja eri laskentakorkoja vastaavat 

P:n arvot ovat joko positiivisia tai negatiivisia, sisäinen 

korko on vastaavasti > 15% tai < 0%. 

Huomattakoon, että sisäinen korko on edullisempaa laskea koh-

tien 33-36 ukaisesti. 

Ioska sisäinen korko määritellään pääoma-arvo-käsitteen 

avulla ja on siitä johdettavissa, on kysymys itse asiassa 

yhdestä menetelmästä, jonka tuottamat tulokset voidaan ilmais-

ta joko suhdelukuna, joka ilmoittaa sijoitetulle pääomalle 

saatavan tuottoprosentin (sisäinen korko), tai sijoitetun 

pääoman ja siitä saatavien säästöjen absoluuttisin.a määrinä 

(pääoma-arvoina) laskenta-ajankohtana, jolloin sisäisen ko--

ron kannattavuutta ilmaiseva suhde jää vielä selvittämättä. 

Pääoma-arvomenetelmän ja sisäisen koron menetelmän tulosten 

erilaisen tietosisäl]Jin vuoksi menetelmien käyttö rinnakkain 

on suositeltavaa kuitenkin siten, että sisäisen koron arvo 

lasketaan aina, pääoma-arvoja vain tapauksissa, jotka vaati-

vat erityistarkastelu . Esimerkkejä erityistarkastelujen o--

rittamismandollisuuksista on mm. "Liikennetekniikka - Teiden 

ja katujen taloudellinen suuimittelu"-julkaisussa 16/68. 



LIITE 1 

Liikenteen sijoittelu 

"Kaikki yhdelle t'- ja vastuslukumenetelmn avulla 
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1 	 soveltaminen 

Seuraavassa esitetään lyhyesti 	 ja vas- 
tuslukumeneteimä, joiden avulla liikennevirtojen sijoittelu tie-

verkoile on mandollista suorittac, Tämän lisäksi on mandollista 

käyttää sijoittelu jakokäyriä, ks, lähemmin TNO. Menetelmiä on 

syytä soveltaa lähinnä sellaisissa poikkeuksellisissa tapauksis-

sa, jolloin liikenneasetelma on liian monimutkainen muuten käsi-

teltäväksi. Hankalissa tapaukjssa n syytä kääntyä TVH:n ties-
tdtoinijston puoleen. 

Varsinkin vastuslukumerieteimän käytt käsinlaskentana on suhteel-

lisen suuritistä, joskin se tuottaa periaatteessa korrektimpia 

tuloksia kuin muut menetelmät. Milloin käsiteltävänä oleva tie-

verkko on monimutkaisempi kuin laskentaesimerkissä esitetty eli 

milloin suunniteltavalla tieverkolla niiden pisteiden lukumäärä, 

joiden välille liikennevirtoja muodostuu, on pienempi tai yhtä 

suuri kuin neljä, vastuslukumeneteimää ei pidä käyttää. Sijoit-

telu on kaikissa tapauksissa syytä suorittaa vain ohjeajankchdil-
le t0  ja t20 ,, Lisäksi risteyksien hukka-ajat voidaan yleensä 
jättää huomioimatta ilman suurempaa virhettä. 

Menetelmien esittämisell5 käsin1askertamuodossa halutaan antaa 

viitteitä mandollisuudesta käsitellä sijoittelukysymyksiä yhden- 

mukaisella tavalla ja jäsentää hankalasti hallittavia kokonai-

suuksia. Samalla on kuitenkin menetelmän käyttämistä harkitsevan 

muistettava, ettei menetelmä omaehtoisesti missään mielessä lisää 

tulosten tarkkuutta tai realistjsuutta varsinkaan, jos tydskente-

lyn muissa vaiheissa on noudatettu karkeampaa menettelyä. 

Käytännön tydskentelyä ajatellen on huomattava, että taulukot 

ja kuviot on syytä järjestää juoksevastj esim. kirjainten A. 3, 

C... mukaan Sijoittelukerrttain (vastuslukumenetelmässä) 
a A1, A2.., eri vaitoehdoj11a A1 	i L • .., kutakin o}iJeaJar 

• 	a 	a kohtaa kohti 	, A:120. 
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II Kaikki-yhdelle menetelmä 

1. Sijoittelu suoritetaan kohtien 15. - 10. mukaisesti, 
muuttamalla kohdan 8. 1)alakohta siten, että matka-ajat 
tieosilla ja ajanhukat risteyksissä lasketaan moottori 

teiden kohdalla käyttämällä liikennemäärää T = 2000 hay 

ja 2-kaistaisten teiden kohdalla liikennemäärää T = 

1050 sekä päättämällä suoritus kohdan 10. reittien koko-

naismatka-ajat ilmoittavaan alakohtaan 3) 

2. Sijoitetaan edellisostä kohdasta saatavat lilkennevirrat 

kokonaisuudessaan reitille, jolla kokonaismatka-aika on 

pienin. Lasketaan virrat tieosittain yhteen, saadaan 

liikenne tieosilla ohjeajankohdit.tain. 

III Vastusiukornenetelmä 

15. Piirretään riittävän isokokoinen ja selkeä luonnos tie- 

verkosta siten, että tiecen pituudet ovat likimäärin 

oikeissa suhteissa, mikäli tarkoitukseen sopivaa selkeää 

karttaa ei ole käytettävissä (kuvio A/). 

4. Merkitään luannokseen tieosat. Tieosien rajoina ovat 

toiminnallisesti samanarvoisten teiden risteykset (pis-

teet A, B, E ja F) sekä teiden varrella olevat keskukset 

tai taajamat (pisteet 0 ja D) 	Samoin tien poikkileik- 

kauksen tai päällysteen muuttuminen, nopeusrajoituksen 

alkaminen tai päättyminen (piste G) tai muu vastaava 

muutos muodostavat tieosan rajan. Tieosat numeroidaan 

juoksevasti laskentaa varten. 

5. Merkitään luonnokseen (kuvioon A) tieosan pituus 

poikkileikkaus, päällyste, mäkisyys ja kaarteisuus sekä 

muut liikenteen kulkuun vaikuttavat tie- ja liikenne- 

tekniset tekijät (esim. nopeusrajoitukset). Esitetään 

liikenne kuvion (kuvio B) ja matriisin (taulukko c) 
muodossa. 
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6. Nuunnetean edellisessä kohdassa laaditun liikennevirtamat-

riisin kevyen ja raskaan liikenteen lukumäärät KVLk ja 

KVLr  tuntiliikennearvoiksi. T ajokustannuslaskelmien suorit-
tauiseen edellä liittyvän kohdan 28. mukaisesti. 

7. Piirretään tuntiliikennevirtamatrjjsj taulukko D ja sen poh-
jalta kaavio, kuvio E. 

8. Lasketaan matka-ajat tieosittain seuraavasti: 
1) Valitaan 2-kaistaiselle tielle tuntiliikennemäärä T = 
150 hay ja moottoriteille T 	500 hay. 
2) Ottaen huomioon mäkisyys, kaarteisuus, päällyste ja poik-

kileikkaus etsitään kullekin tieosalle valittua T-arvoa vas-
taava liikenteen nopeus käyttämällä TLO 11:n taulukkoa V 
(tauluja kevyille ajoneuvoille; interpolointi suoritetaan, 

milloin taulu ei anna arvoa suoraan). 

3) Matka-aika t (minuuttia, desimaalit ovat kymmenesosami-

nuutteja) saadaan jakamaila tieosan pituus L (kilometriä) 

liikenteen nopeudella v (km/t) ja kertomalla osamäärä 60:llä: 

t - IL• 60 
v 

Työ järjestetään taulukon F muctoon. 

9. Määritetään ajanhukat risteyksissb. (tarpeellista lähinnä taa-

jaan asutuilla seuduilla, joissa tieosat ovat lyhyet ja ris-
teyksiä tiheässä) käyttämällä aputaulukkoja L ja M. Koska 

ajanhukat riippuvat liikenteen määristö. ja tietoja liikenteen 

sijoittuulsesta tieverkolle ei vielä ole, käytetään arvioin-

nissa tuntiliikennevjrtaiatrjisjsta laadittua kaaviota. Jotta 

liitetaulukkojen L ja M antamia tietoja voidaan käyttää hy-
väksi, jokaisesta risteyksestä on piirrettävä peitepiirros, 

jolloin ram. kääntymiskulmien jyrkkyydet tulevat asianmukaises-
ti huomioonoto -tuiksi. Tiedot järjestetään taulukon G muotoon. 



10. Ensimmäinen sijoitte1ukerta laskentaty3n ja tulosten 

tarkistamisen helpottamiseksi ty3 on järjestettävä liit-

teen laskuesimerkin mukaisten sijoittelutaulukkojen muo-
toon, taulukko H:1 

1) Sarakkeeseen 2 kerätään niiden tieosien matka-ajat, 

joista reitti muodostuu, yhteen suuntaan kulkevan liiken-. 

teen eli suuntaisliikennevirran matka-ajat kohdan 8. 
taulukosta F. 

2) Sarakkeeseen 3 kerätään reitillä olevista risteyk-
sistä reittiä yhteen suuntaan käyttävälle lUkenteelle 

aiheutuvat ajanhukat. 

)) Sarake k ilmoittaa kutakin reittiä r käyttävän 

suuntaisliikennevirran kokonaismatka-ajan, joka on yhtä 

suuri kuin kunkin reitin kohdalle sarakkeisiin 1 ja 2 
merkittyjen lukujen summa. 

Liitteen laskuesimerkin taulukon H:1 täyttämättä. jäte- 
tyt sarakkeet 2 ja 3 voidaan laajentaa seuraavaan muotoon, 
mikäli se helpottaa laskentatyin suorittamista ja tarkis-
tamista 

2 tr 
reitti reitin tieosien matka-ajat reitin risteysten = sar 2 

__________________________ ajanhukat + sar 3 AEB 3.00 4.60 020 0.30  0.10 
- 

.20 
ACFB 1.80 1.20 3.60 5.70 0.10 0.20 0.30 0.10 1300 
AEF 3.00 1.50 5.70 0.20 0.10 0.40 0.10 11.00 
ACFEB 1.80 1.20 3.60 1.50 4.6o 0,10 0.20 0.40 0100.10 13.60 

Laskenta on suor 1 tettava käyttämällä matka-aikaa ja 
ajanhukkaa ilmaisevissa arvoissa kahta desimaalia. 

Reitin risteysten ajanhukka-arvoja kerättäessä on otetta-

va mukaan myis suunniteltavalta verkolta poistumis- ja 

saapumispisteiden A ja B risteysajanhukat 

4) Sarakkeeseen 8 lasketaan 

a) t;6 	io6 

b) vaihtoehtoisia reittejä käyttävän suuntaislilken- 

nevirran liikenteen t 	10 arvot lasketaan 
yhteen 



5) Sarakkeeseen 9 merkitään edellisestä sarakkeesta 

saatavien lukujen osamäärät: 

	

t r 
-6 	6 

n 	-6 
rT1 	r 

jossa n on kanden pisteen välillä yhteen suuntaan kulke-

valle liikenteelle vaihtoehtoisten reittien r lukumää-

rä 	Osamäärät ovat seuraavan laskutoimituksen kerti- 

niina. joten merkitään taulukkoon likiarvot ja suorite-

taan laskutoimitus tarkalla arvolla 

6) Merkitään sarakkeeseen 'O kohdasta 7.  saatava tunti- 

liikenteen arvo. 

7) Sarake 11, joka ilmoittaa ensimmäisen sijoitteluker-

ran lopputuloksen eli suuntaisliikennevirtojen suuruuden. 

eri reiteillä Tr  saadaan kertomalla sarakkeiden 9 ja 
10 arvot keskenään reiteittäin Tarkistus: kun las-

ketaan reittiliikennevirrat yhteen. on tuloksena oltava 

kokonaisliikennevirta. 

1]. 	Tuntiliikennemäärät eri tieosilla saadaan laskemalla 

yhteen kaikkien niiden liikennevirtojen sisältämien tun-

tiliikennemäärlen arvot, joista tieosan liikenne muodos-

tuu edellisen kohdan 10 laskentataulukon H1  sarakkel-

ta 1 ja 11 hyväksikäyttämällä 	Esimerkiksi tieosa yh- 

den tuntiliikennernäärä saadaan laskemalla yhteen tunti-

liikenteet kaikkien sellaisten reittien osalta joissa 

esiintyykirjainpari AE tai EA (kirjaimst A ja E pe-

räkkäin), 

12 	Käyttämällä hyväksi edellisen kohdan tuloksena saatuja 

tieosakohtaisia tuntiliikenteen arvoja lasketaan tieosien 

matka-ajat toimien kuten aikaisemmin kohdassa 8 

13. 	Käyttämällä hyväksi kohdan 11. tuntiliikennemääriä laske- 

taan ajanhukat risteyksissä kohdassa 9 annetun ohjeen 

muksisesti 



14. Toinen sipittelukerta: työ järjestetään sijoittelutaulu-
kon muotoon 
1) Sijoittelutaulukon neljä ensimmäistä saraketta laaditaan 
kohdan 10. iluoittamalla tavalla ja nimenomaan siten, että 
laaditaan liitetaulukkoja Lja M käyttämällä uusi taulukko 
G:2 ajanhukka-arvoista risteyksissä kohdan 	raukaisten 
tuntiliikennearvojen pohjalta, mikäli kohta 9. on suoritettu 
ensimmäisellä sijoittelukerralla. Uusien risteysten ajaiihuk-
ka-arvojen pohjalta tarkistetaan edellisellä sijoitteluker-
raha käytetyt matka-ajan arvot. 
2) Sijoittelutaulukon H:2 sarakkeissa 5 - 7 suoritetaan mat-
ka-ajan korjaus kaikilla muilla paitsi ensimmäisellä sijoit-
telukerrahla käyttämällä kaavaa 

1 •  t 	=t 	+ r,u 	r,ra-1 	(tr ,(m ) - 

jossa 
tr,m = reitin r korjattu matka-aika käynnissä olevalla si-

joittelukerrahla m 
tr , i _l=reitin r matka-aika sijoittelukerralla m-1, saadaan 

edellisen sijoittelukerran sijoittelutaulukon sa-
rakkeesta 4. 

tr , m )=reitin r matka-aika käynnissä olevalla sijoittelu-
kerralla ui, saadaan viimeksi täytetystä sarakkeesta 
4. 

Sarakkeeseen 6 lasketaan s;akkeen 4. ja 5. erotus (4. - 5.) 
jaettuna neljällä eli 	(sar. 4. - sar. 5.) 

Sarakkeeseen 7 lasketaan sarakkeen 5. ja 6. summa (5.+6.), 
3) Sijoittelutaulukon neljä viimeistä saraketta laaditaan 
kohdan 10. ilmoittanahla tavalla muuten, paitsi että sarak-
keeseen 10. merkitään kohdasta 7. saatavat tuntihilkennea.rvot. 

15. Suoritetaan kohdat 11. - 13. 

16. Kolmas sijoittelukerta:kohdan 14. mukaisesti laaditaan tau-
lukko H:3. 
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17.Lasketaan kohdan 11. mukaisesti liikennenäärät eri tieosil-
la. 

18. Taulukoidaan taulukkoon 1 ticoittain kullakin sijoitteluker-

raha saadut tuntiliikenn.emäärät ja lasketaan sijoitteluker-

rasta toiseen tapahtuvan muutoksen prosentuaalinen suuruus. 

Kun suurin muutos viimeisellä kerralla ei yhtä 5 - 10%, 
katsotaan sijoit -telu päättyneeksi, muussa tapauksessa siir-
rytään neljäntoen sijoittelukertaan ja jatketaan, kunnes 5 - 
10% ehto on täytetty. Käytäimössä yleensä kolme sijoittelu-
kertaa riittää. 

19.Lasketaan hiikennevirrat iluoltettuna kevyinö. ja raskaina 
ajoneuvoina eri reiteille. 

i:ertouahla viimeisen sijoittelukerran sijoittelutaulukon 
sarakkeesta 8 virran kutakin vaihtoeh -tois -ta reittiä vastaa-
va suhde 

-6 
r 

n 
T 

r 

taulukosta 0 saa -tavien kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen uäti-
rällä kutakin suuntaishijkennevirtaa kohti saadaan vastaavas- 

ti kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen määrät eri reiteillä. 

Esimerkki: taulukosta 0 saadaan virralle AB kevyiden ajoneu-
vojen määräksi 2000 ja raskaiden 600. 

Kolmannen sijoittelukerran taulukon sarakkeesta 8. saadaan 
reitihle kEB suhde 

Suoritetaan kertoujnen : 	2000 = 1493 kevyttä ja 

600 = 448 raskasta ajoneuvoa. Eteneraällä näin reitti 
reitiltä laaditaan taulukko J. 

20. Liikennemäärä -t eri tieosihla saadaan edellisen kohdan tulok-
sista noudattamahla aikaisemmin kohdassa 11. esitettyä poi-

mimisperiaatetta, saadaan lopullisia tuloksia esittävä tau-
lukko K. 



Kuvio A 

LUONNOS TIEVERKOSTA 

tieosa 	i Itieosa 
4km 6km 
8/7 kp I 8 ' 7 kP 
m=IO Im0 
k=25 =25 

teosa 6b 
2km 
7/6 s 
m=20 tieosci a 

  

tieosa 3 
2km 
8/7 kp 
m=I0 
k 25 rieoso 

6km 
7/6s 
m=20 
k = 100 

 

1 km 
7/6s 
m20 
k= 50 

 

F 

  

Heosa 5 
3km 
7/6 s 
m=20 
k =50 

 

tieoso 7 
2km 
8/7 kp 
m=20 
k = 50 

Ei] 
Lyhenteet: 	s 	sora 

ös= öijysora 

kp kestopäällyste 



LIIKENNEVIRTAKAAVIO KEVYET/RASKAAT AJONEUVOT 

3 

t600 /400 



Taulukko C 

Liikenne virtamatrj isi 

-rnihinL A B 0 D 

2000/600 3000/80ö 1000/200 
B 7oö 1400/320 600/180 
0 2600/600 2O 2200/400 
D 800/160 600/180 

Taulukkr D 

Tuntiljikennevjr -tamatrjjsj 

-jihin A B 0 D 

Z 350 500 150 
B 260 220 105 
0 410 320 
D 120 105 



Kuvio E 

TUNTI LIIKENNEVIRTAKAAVIO 



Taulukko F 

Tieodei inatko-ojat 

Tieo'a T V0i/t Idn = L 	60 

1 150 79 3.0 
2 150 79 60 4.6 
3 150 79 2.0 1.5 
4 150 63 6.0 5.7 
5 150 50 3.0 3.6 
6a 150 50 1.0 1.2 
6b 150 65 2.0 1.8 



Tauiukk G 

Jjnhukat risteyksissi 

Risteys 	A,losuunta 	min 
A AE 0.20 
A AO 0.10 
A EA 0.10 
A O.k 0,10 
11 CAE 0.20 
A EA0 0,30 
B BE 0.10 
B BF 0.20 
B EB 0.10 
B FB 0.10 
0 mol.suunn. 0.20 
E AEB 0.30 
E AE]? 0.10 
E FEA 0.30 
E FEB 0.10 
E B1A 0.10 
L BEF 0.40 
F BFC 0,30 
F BFD 0.40 
F BFE 0.10 
F OFE 0,40 
F OFB 0.30 
F CFD 0.10 
F EFO 0.20 
F FD 0.20 

EFB 0.40 
F DFO 0.40 
F DPE 0.20 

L F DFB 0.10 



Sijoittelutaulukko 1-1: 1 

2. 3. 1 	. 5. 6, 	- 7. 8, 9, 10. 11. 
LAE 7.60 0.60 8.20 3.29 0.780 350 273 ACFB h2,3o  0.70 13.00 0.21 0.050 17 
LAEFB 1LOO 0.56 0.133 47 AOFEB _____ _____ 13.60 _____ _____ 0.16 0.038 " 13 _____ _____ _____ - _____ _____ 	- 4.22 - - 350 
AO 3.20 931.32 0.998 500 99 
____ _____ _____ 8.70 ____ 2.31 _____ ______ 0.002 " 1 _____ ______ 

- _____ _______ 933.&3 - - 500 
ACFD 7.00 8.50 0.117 150 18 
4LEFD _____ _____ 5.00 ____ _____ 64.00 ______ 0.883 132 
_____ _____ -- - _____ ______ _______ 	72.50 - - 150 
BEA 7.90 4.11 0.812 260 211 
BFCA 13.10 0.20 0.040 " 10 3FEA 10.90 0.60 0.119 ! 31 BEFOA _____ _____ 13.70 _____ 0.15 _____ ______ 0.030 " 3 ___ ___ ____ - ___ 5.06 ____ ____ - - 260 
BFC 9.90 1.06 0.457 220 101 BEFO 10.50 0.75 0.323 " 71 AC ___ 11.20 ____ ____________ 0.51 0.220 " 48 ____ ___ ____ - ___ __________ 2.32 - 220 
BFD 
LBEFD 

6.30 15.99 

_____ 

0.613 105 64 
1 

____ _____ 6.80 
- 

____ 

	

_____ ______ 	10.11 

	

r 	- 2o.10 
0.387 ________ " ______ 41 _______ ____ _____ ______ - - 10 

0A 
IqFEA 

3.20 
9.00 

931.32 
_____L______ 

0.998 410 409 
_____ _____ ____ 1.88 0.002 " 1 
_____ _____ 

- ____ ___[______ 933.20 - - 410 
JFB 
JFEB 

9.80 1.13 0.471 170 80 
10.40 0.79 0.329 " 56 CkEB _____ _____ 11.30 ____ 0.48 ____________ 0.200 

" _____ 
- ____ _____ ______ 	2.40 - - 170 

CFD 
OAEFD 

3.80 
8.10 

332.12 
1  

0.989 320 317 _____ _____ ____ 354 0,011 " 3 _____ ____ _____ ______ 	335.6 6 - -. 20 
DECA 7.30 6.61 0.104 120 13 DFEA _____ ____- 5.10 56.83 ____________ 0.896 " 107 

-____ ______ ______ _____ _____________ 	63.44 - - 120 
)FB 5.90 23.71 0.641 105 67 _____ ______ 6.50 _____ _____________ 13.26 0.279 " 38 ____ - _____ 

- ____ ___________ 36.97 - - 105 
FC 
DFEACL_____ 

4.10 
8.40 

210.52 0.987 260 257 ______ 
- 

_____ _____________ 2.85 0.013 " 3 _____ - 	1 213.37 -- - 260 



Sijoittelutaulukko H: 2 

6. 

0.764 

10. 

350 

11. 

267 
_ 

E.90C.60 9.50 
__ 

8.20 0.30 8.50 2.65 
'CFB 13.30 0.70 14.00 13.00 0.30 13.30 0.18 0.059 18 
.EFB 11.80 11.00 0.20 11.20 0.51 0.147 52 
'0FEB ____ 15.30 13.60 0.40 14.00 0.13 0.037 13 

___ - 
- _J __ 

_____ 
__ 

0.998 3.70 3.20 0.10 3.30 774.31 500 499 
____ 9.80 8.70 0.30 9.00 1.88 0.002 _____ 1 

_____ ____ ____ - 500 
CITD 7.90 7.00 0.20 7.20 7.18 0,124 150 19 

AEFD ___ ___ 5.70 5.00 0.20 5.20 50.58 0.876 ______ 131 

BEA 
__ 

3.29 

__ ___ 

9.20 

- 

7.90 
- 

0.30 
__ 
8.20 

-__ 

0.799 

___ 
260 

150 
208 

3CA 14.10 13.10 0.30 13.40 0.17 0.43 11 
BFE!. 11.70 10.90 0.20 11.10 0.53 0.129 33 

15.40 13.70 0.40 14.10 0.13 0.032 _____ 8 
__ 4.2- - - - - 260: 

BFO 10.40 9.90 0.10 10.00 1.000.495 220 109 
11.70 10.50 0.30  10.80 0.63 0.312 69 

BEAC ____ 13.00 11.20 0.50 11.70 
- 

0.39 
2.02f 

0.193 
- 

15.9910.653 

42 

I3FD 
1- - - - 

_____ 
- 220 

6.40 6.30 0.00 6.30 105 69 
BEFD _____ 7.60 6.80 0.20 7.OQ 8.50 0.347 36 

- J - - - - - 24.49 - 
_____ 

- 105 
3.70 3.20 0.10 3.30 774,31 0.998 410 409 

OFEA 10.10 9.00 0.30 9.30 1.55 0.002 _____ 1 fl• 410 __ - - 775. - - 

10.30 9.80 0.10 9.90 1.06 OFB 0.505 170 86 

OkEB 
11.60 
13.10 

10.40 
11.30 

0.30 
0.50 

10.70 
11.80 

0.67 
0.37 

0.319 
0.176 

170 
170 

54 
30 

- - - -i_ - 170 
4.20 
9. 30 

3.80 
8. 10 

0.10 
0. 30 

3.90 
8. 40 

284.19 
2.85 

0.990 
0.010 

320 
______ 

CFD 317 
3 

____ ___ _____ - - 287.04 ____ - 320 
)jf. J 
)FEA ___ 

1 
___ 

8.20 
5.80 

7.30 
5.10 

0.2Ö 
0.20 5.30 

7.5Ö .111 
L15.12 0.889 

120 
1  

13 
107 

- - - - - - 50.74- - 120 

)FEB ___ 
6.00 
7.30 

5.90 
6.50 

0.00 
0.20 

5.90 
6.70 

23.71 
11.05 

0.682 
0.318 

105 
_____ 

72 
33 

__ - 
- -34.7br-.___ - 105 

FDFC 4.50 4.10 0.10 4.20 182.18 0.987 260 257 
9.60 8.40 0.30 8.70 2.31 0.013 _____ 3 
___ - 

- ___ __ - 260 



Sijoittelutaulukko ii 3 

1. 2. 3. 4. 	5. 6. 7. 3. 9. 10. 11. 

AEB 9.52 8.50 0.26 8.76 2.21 0.747 350 261 
ACFB 14.07 13.30 0.19 13,49 0.17 0.057 " 20 
AEFB 11.90 11.20 0.18 11.38 0.46 0.155 ' 54 
ACFEB 

- 
____ _____ 15.37 14.00 0.34 1L.34 0.12 0.041 " 14 - _______ - 

- 2096 - - 350 
3.76 3.30 0.12 3.42 624.95 0.997 %0 499 

AEEC ____ _____ 9.39 9.00 0.22 9.22 1.63 0,003 " 1 
_____ ____ ____ - - 

- - 626.58 - - 500 
77 flT796.14 0.126 150 19 

AFD ____ _____ 5.79 5.20 0.15 5.35 42.65 0.874 131 ______ _____ ______ - ____ 
- 48. 7 9 - - 150 

EÄ 9.22 0.26 2.7 0.782 260 203 
BFCA 14.17 13.40 0.19 13.59 0.16 0.046 " 12 
BFEA 11.80 11.10 0.18 11.28 0.49 0.140 " 37 BEFOA -- ____ ____ 15.47 14.10 0.34 14.44 0.11 0,032 8 ____ - - - 

- 3.49 - - 260 
10.41 10.00 0.10 10.10 0.94 0.514 220 113 BEPO 11.71 1080 0.23 11.03 0.56 0.306 67 

BEAC ____ ____ 13.08 11.70 
- 

0.35 
- 

12,05 0.33 
1,83 

0.180 40 _____ ____ - 
- - - 220 

BFD 6.41 6.30 07Ö 6.33 15.54 0.675 105 71 
BEFD 

- 
____ _____ 7.61 7.00 0.15 7.15 7.48 0.325 34 - - 

- 23,ö - - 105 
- 

CA 3.7 3.30 0.12 3.42 624.95 0.998 410 409 
OFEA ____ _____ 10.19 9.30 0.22 9.52 1,34 0.002 ' 1 
______ _____ ______ ________ ____ 

TÖio.00 
- 626. 29 

1.00 
- - 	 - 

170 
410 
89 CFB TÖ.31 - 

CFEB 11.61 10.70 0.23 10.93 0.59 0,311 U  53 CAEB ____ _____ 13.13 11.80 0,35 12.15 0.31 0,163 " 28 ______ - - 
- _____ 

3.98 
1.90 

25L5 
- 

0.991 
- 

320 
170 
317 CFD 4.20 3.90 0.0 

CAEFD ____ _____ 9.45 8.40 0.26 8.66 2.37 0.009 " 3 
____ ___ ____ - - 

- ____ 253.96 - - 

- 

320 
-- DFCA 8.26 .5019 4.84 0,113 120 14 DFEA ____ _____ 5.89 5.30 0.15 5.45 38.16 0.887 " 106 _____ ____ - - 

-- 43.00 - - 120 )FB '70i 5.90 0,03 5,93 T'T 0.704 105 74 )FEB ____ _____ 7.31 6.70 0.15 6.85 9.68 0.296 31 ___ ___ ___ -___ ____ 
- -32.68 - 105 )FC 4.50 4.20 0008 8 12.68 0.988 260 257 )FEAC ____ _____ 9.75 8.70 0.26 8.96 1,93 0.012 

" 3 
__ __ _______ ___ ___ - __ 



Taulukko i 

Tieosa T(hay) 

1 iterointi 
muutos T(hay) 

2 iterointj 

muutos T(hay) 

3 iterointi 

1 891 - 	1.5 378 - 	1.1 868 
2 793 - 4.2 760 - 2.3 739 
3 552 - 	1.4 544 - 0.2 543 
4 417 + 7.9 450 + 4,4 470 
5 963 + 	1.3 976 + 0.9 985 
6a 1075 - 0.7 1068 + 0.1 1069 
6b 1075 - 0.7 1068 + 0.1 1069 
7 1060 0 1060 0 1060 



Taulukko 3 

Liikerevirjat KVL 1  la KVL on reiteillä 

90/13 

710/1 42 

800/160 

422/127 

178/53 

600/180 

1.581/395 

19/5 

1600/400 

AEB 

ACFB 

AEFB 

ACFEB 

AC 

AEF C 

ACFD 

AEFD 

1493/448 BEA 

	

115/35 	EFOA 

	

31 1/93 	BFEA 

	

81/24 	BEFCA 

2000/500 	Z 
2992/798 BFC 

8/2 	BEFC 

3000/800 BEAC 

126/25 

874/175 BFD 

1000/200 BEFD 

1252/313 

73/1 

225/56 

50/13 

CA 

OFEA 

Z 
CFE 

CFEB 

CAEB 

1600/400 

719/164 

428/98 

253/58 

- 

CFD 

CAEFD 1400/320 

405/122 

19 5/58 

600/180 

2594/599 DFCA 

	

6/1 	DFEA 

2600/600 

631/105 DFB 

373/62 	DFEB 

196/33 Z 
1200/200 DFC 

2179/396 DFEAC 

	

21/4 	____ 

2200/400 



Taulukkn K 

Lopulliset liikennernäärät tieoittain 

Tieosa suunta KVL_________ 

kva rsa 

1 ÄE 2903 755 
__________ EA 2465 575 
_________ ___________ 5368 1330 

2 EB 2321 620 
_________ BE 2178 54Q_ 

" ___________ 4499 1160 
3 EF 1887 443 

__________ FE 1592 343 
3479 786 

- 

4 
_____________ 

FB 1479 360 
__________ BF 1422 360 
_________ ___________ 2901 720 

5 CF 3511 648 
__________ FC 2949 708 
_________ ___________ 6460 1356 

6 AC 3586 945 
- 	 - OA 3024 685 
_________ ___________ 6610 1630 

7 DF 3000 740 
__________ FD 3800 780 - 

_________ ________ 6800 - 1520 



Taulukko L 

Keskimäiinen ajanhukka liit 	iEs (sak/ajon) 

Tuntiliikenne o 00 0 

PT 	tie 00 

00 
00 

00 
00 

1 0 

0 
0 

1 1 	1 00 II 
00 

II 
00 

00 
O\ 

01 
00 

00 
00 II 

00 
0 
tc 

00 CI 
• 	0 

00 00 
- 

suunta 
P- CI) 

_________ 
EE 
P-4 CF) 

__________ 
EE 
P- 

_________ 
E-1E-4 
P- CO 

_________ 

P-. CO 

_________ 
EE 

CI) 

_______ 

Sivutielt 	päätielle oikealle 0.17 0.18 0.20 0.25 0.33 0.50 
vasernnalle 0.18 0 , 30 0.37 0.50 0.58 0.58 
suoraan 0.10 0.25 0.30 0.42 0.50 0.67 

Pätie1tä sivutielle oikealle 0.12 0.12 0.13 0.12 0.13 0.17 
vaseii!rnalle 0.13 0.17 0.18 0.25 0.33 0.50 
suoraan 0.01 0.02 0.03 0.03 0.10 0.17 

Taulukko ilmoittaa ohjearvot risteyksien viivästymisajoille minuutteina. 
Aika sisältää hiljentämisen, seisonta-ajan, reaktioajan ennen liikkeellelähtöä ja 
kiihdytyksen. 

- sekä pää- että sivutie ovat kaksikaistaisia 
- päätiet on etuajo-oikeutettu 
- liittymissä ei ole ryhmitysktistoja 
- taulukossa on näkyvyys riittävä ja risteyskulma > 80 ja 	120g 

- taulukossa on sivutiellä äätien etuajo-oikeutta osoittava liikennemerkki 



Taulukko N 

Liittymäolosuhte! len aiheuttamat muutokset ajanhukkaan (sek/ajon) 

1 Huono äntymiskulma Pakollinen Liikenne- 
näkyvyys teräv120 pysäht3rininen valot 

oikealle, va- 
Suunta semialle 

Sivutielttt p 	tielle oikealle 0.07 0.03 0.17 Liikenne- 
vasemmalle 0.07 0.03 0.17 määristä 
suoraan 0.05 0,03 0.17 ja valojen 

äätieltä sivutielle oikealle 0 0.03 - 

vasemmalle 0 0.03 - 

ajoitukses-
ta riip- 

suoraan 0 0 - puen 

- Huono näkyvyys ja terävä käkntyniskulma tarkoittavat kunkin rivin kohdalla 
asianoriaista ajosuuntaa. Tyliän kääntyiniskulman ei ole katsottu vaikuttavan 
ajanhukkaan. Kääntymiskulma luetaan tässä yhteydessä te:väksi, jos se on 

- Sarakkeessa "pakollinen pysähtyminen on sivutiellä ennen päätielle saapumis-
ta pakollista pysähtymistä osoittava liikennemerkki. 



LIITE II 

Kuviot ja taulukot 



Kuvio 1 

SUUN NITTELUALUEEN 
ULKOINEN JA SISAINEN LIIKENNE 

ikulku-
kenne 

1 Ulkoi- 
nen 

iattyva 	liikenne 
liikenne 

Alkava 
liikenne 

]inen 
enne 



liikenri 
volyyrr 

Kuvio 2 

TEKOHTAINEN LIIKENTEEN ENNUSTAMINEN 

t20  aika 
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Kuvio 8: t 	Ohjefuntiliikenfeen osuus KVLstö 
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Kuvio 8: 2 Raskaan ajoneuvon henkilöoutoekvivolentti 
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Kuvio 9:a 
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> 	 RAKENNUS-JA AJOKUSTIANNUSTEN SUHDE 
500. 

Rok. kustannukset Ajoneuvokoost. 80% kevyet 	20 °/o raskaat 
5.5-sr 200 000 mk/km mäkisyys 	m = 	20 

310 kaarteisuus 	k 50 
7/6-kp 370 laskento-ajokohta 	v1970 
8/7- kp 470 korkokonta 	r 7.5 e/ 

I0/7-kp 570 

Kuviossa rak. kustannukset .. 	 - 
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Taulukko 1 

= KVL/q721  

Autolaji MK Valta- ja kantatiet Muut maantiet 

E-Suomi K+P-Suomi E-.Suorni K+P-Suomi _________ _________ 

3 1.91 1.89 1.88 1.74 

8 1.12 0.99 1.10 1.11 

________ 10 1.60 1.63 1.38 1.35 

3 1.22 1.14 1.07 1.16 

LA 2 1.35 1.24 1.17 1.39 

________ 10 1.29 1.18 1.12 1.05 

3 1.16 1.16 

8 1.13 1.20 

_________ 10 0.98 1.02 

1.19 0.86 3 1.25 1.37 

KA 8 1.43 1.50 0.27 0.83 

________ 10 1.14 1.30 0.96 1.03 

3 1.33 2.04 

8 1.47 1.86 

_______ 10 - 1.36 1.28 _______ ________ 

3 1.06 1.15 1.14 1.06 

FA 8 1.04 1.11 0.97 1.00 

________ 10 1.08 1.10 1.06 	- 1,05 

VLT -66:n erihasbctte1ujaksojen tulosten .uuntiinen KVLksi 



13/7.5 kp (ilman siltoja) 
10/7 kp 
8/7 kp 

7/6 kp 

7/6 ös 

7 

7 sr 

6 ös 

6 er 

Taulukko 2 

Rakennus- ja parantamiskustannukset (keskiarvoja) 

Mäkisyyserotusmenetelmän avulla saadaan olettaen, että kallio-

ta on 5 % ja E-luokan maata 95 % (tarkoittaa, että kustannuk-

seen sisältyy pieniä pohjanvahvistustyökustannuksia): 

Kallion mäkisyyserotus ) 30 

E-luokan 	tt 	6 - 14 

Rakentamiskustan- Rakennus- 
nukset 	mk/km kust. mk/km 

640 000 700 000 

510 000 570 000 

420 000 470 000 

330 000 370 000 

280 000 310 000 

270 000 300 000 

230 000 250 000 

240 000 260 000 

200 000 220 000 

Rakennuskustannuksiin on oletettu kuuluvan noin 5 % suunnitte-

lukustamiuksia ja 3 % lunastus- ja korvauskustannuksia. 

Rakentamiskust. 	Rakennus- 
erot mk/km 	kust. erot 

mk/km 

10/7 kp - 13/7.5 kp 130 000 	130 000 

8/7 kp - 10/7 kp 90 000 	100 000 

8/7 kp - 	13/7.5 kp 220 000 	230 000 

7/6 ös - 8 /7 kp 140 000 	160 000 

7/6 ös - 10/7 kp 230 000 	260 000 

6 sr - 8/7 kp 220 000 	250 000 

Parantamiskustannukset (ei oikaisuja) 

10/7 kp - 	13/7.5 kp 190 000 mk/km Koska parantamisen yhtey- 

8/7 kp - 10/7 kp 140 000 dessä joudutaan korjaa- 

8/7 kp - 13/7.5 kp 320 000 maan luiskia, päällysra- 

7/6 ös - 	 8/7 kp 220 000 ke1metta osittain ja rum- 

7/6 ös - 10/7 kp 350 000 pukohtia jne. on parant. 

6 sr - 	 8/7 kp 340 000 kust. =1.3-1.4  kertaa ra- 

kennuskust. ero. 

Tiestö 1.4.1968 



Tau1ukkc 3 

TL0 Liite tu1ukkoon 111:1 

Disknttaustekij 	ri = 	1 
(1+ 1)fl 

-1-- 

3 0.Ei050 
4 0.7488 
5 0.6966 

6 0.6480 
7 0.6028 
8 0.5607 
9 0.5216 

10 0.4852 

11 0.4513 
12 0.4199 
13 0.3906 
14 0.3633 
15 0.3380 

16 0.3144 
17 0.2925 
18 0.2721 
19 0.2531 
20 0.2354 

21 0.2191 
22 0.2037 
23 0.1895 
24 0.1763 
25 0.1640 

26 0.1525 
27 0.1419 
28 0.1320 
29 0.1228 
30 0.1142 

31 0.1063 
32 0.0988 
33 0.0919 
34 0.0855 
35 0.0796 

36 0.0740 
37 0.0688 
38 0.0640 
39 0.0596 
40 0.0554 
50 0.0269 
60 0.0131 
70 0.0063 
80 0.0031 
90 0.0015 
100 0.0007 



	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	

Investoi nt iskentalornake 1 

	

piiri 	
Tien ominaisuudet 

TVH no 3.311 A4b 2.000 1.68 5406. 23-68/11 



TIE-JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 nvestointaskentatomake 

piiri 
	

Liikenne 

Vaihto- 

ehto Tieosa 
v. v. v. v. v. v. v. v. 

KVLk KVLr KVLk KVL r  KVLk KVL r  
-_______ 

KVLk 
_______ 
KVL r  

_________ 
KLk 

__________- 
KVL r  

_________ 
KVLk 

__________ 
KVL r  

_________ 
KVLk 

__________ 
KVLr  

_________ 
KVLk 

___________ 
KVL 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. j 	18. 

TVH no 3.312 A4b 2.000 1.68 5407. 24-68/11 



TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	

lnvestointilaskentalomcike 3 

piiri 	 Rakennuskustannukset (TrK) 

Vaihtoehto Tieosa Pituus km Toimenpide Ajankohto 	. 

TrK 

.000 mk/km 	 .000 mk 

0mk. teki1a (d) TrKflk=dxTrK 
.000 mk 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

TVH no 3.313 A4b 3.000. 11745 .- 67/11 



TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
	

I vesLoiiti1as1<uta]o1Uake 3 1 

RAKENNUSKUSTANNUKSET (TrK) 

mäkisyyserotus Am 

Vaihto- 	Tieosa poikki- Maa- 	PituuS 1 	hI 	h 	 h 

ehto 	leikk. pääli. 	laji 	km 	m 	m 	= m 

1 	 2 	 3 	4 	 5 	6 	 7  

Vaihto- 	Tieosa poikki- 	Maa- 	Pituus 1 	h 	1 	1 hI 	1 	t 	h 

ehto 	leikk. pääli. 	laji 	km 	
1 

ru 	m 

1 	 2 	314 	1 	516 	7 

VH rio 3.313/1 A4b 3 000.9.67 



TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
	

Ii'stoitilaskLa1)wa]'c 2.2 

piiri 
RAKENNUSKUSTANNUKSET(TrK) 

Raken torni skustonnukset 

Vaihto- 
ehto 

Tieosa poikki- 
leikk. pääli. 

A m- 
luokka 

A C E Peruskust. 
(6+9^12) 

.000mk 
pituus 

km mM<m 000mk tUUS 
km 

ink/km 000mk km mk/km .000mk 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0- 5 

6 -14 ___________ _____________ 

15 -22 

23-30 

30 

0- 5 

6-14 

15-22 

23-30 

> 30 

0- 5 

6 -14 _____________ 

15-22 

23-30 

> 30 

TVH 11:0 3.313/2 A4b 3000.9.67 



TIE- JA VESI RAKENNUSHALLITU 5 I1vestLL1[IaskeIttaInIaJe 	3.3 

.. piiri RAKENNUSKUSTANNUKSET (TrK) 

Kustannuserien yhdistelmä 

Vaihto- 
ehto 

Tieosa poikki- 
leikk. paäll. 

Peruskust. 
.000mk 

Pehmeikkökust. 
.000rnk 

Siltakust. 
.000rnk 

Rak.kust.RK 
3+4+5 

Luiiastuskust. 
.000mk 

Suurin.kust. 
.000mk 

Rak.aiaii 
korkokust. 
.000 mk 

Rak.ajaii lis. 
ajokust. 

.000 mk 

Tierak.kust. (TrK) 
6+7+8 ^ 9+10 

.000 mk 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 

TVH L1:o 3.313t3 A4b 3000.9.67 



TIE-JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	

Investointilaskentalomake 4 

ri 	 Kunnossapitokustannukset (KpK) 

Vaihtoehto TieosQ Ajunkoht Pituus 
m 

KpK 
-- 	- 	 ___________________ 	- - 

mk/km v 	 mk/v 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Vaihtoehto Tieosa Ajonkohta Pituus 
m 

KpK 
- 	 -- 	- 

mk/km v 	 mkfv 

3. 4. .5 .. . 

TVH no 3.314 A4b 3.000. 11746 - 67/11 



liE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	

lnvestointilaskentalomake 5 

piiri 
	 Ajokustannukset (AK) 

/Vaihtoehto 

Ajankohta Tien ominaisuudet Liikenne Yks.orvot - _____________ 	Ajokustann. yhdistelmä 

tieosQ 
pit. 
km 

poikki- 
leik. p6613. m k 

T 
hay 

KVL k KVL r AKk 
p/km 

AK r 
 plkm 

(9.x11.) 
mk/kmxvrk 

(10.x12.) 
mk/kmxvrk 

(13.+14.) 
mk/kmxvrk 

(365.X15.) 
mk/krnxv 

(3.x16.) 
mk/v 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. - 	 13. 14. 15. 16. 17. 

TVH no 3.315 A4b 5.000 1.68 5413. 30-68/11 



TIE-JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	

Investointilaskeritalomake 6 

piiri 	
Juoksevat vuosikustannukset (y) 

Vaihto.hco Ti.osa Aiankoht AK 
.000 mk/v 

KpK 
.000 mkjv 

y—Ak+KpK 
.000 mk/v 

1. 2 3. 4. 5. 6. 

Vaiho.hto Ti.osa Aj.nkohta AK 
.øOOrnk/v 

y=Ak+KPK 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

TVH no 3.316 Mb 3.000 1.68 5414. 31-68111 



askentolomake 

Voihtoshto 
(Tieosa) 000 mk 

a1 

.000 mk .000 mk 
(bb_b) 

.00 m 
(a 
.00 mI 

(K - K ) 
.00 m 

b b 
0/ 

0 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

TVH no 3317 A4b 3.000. 11749 - 67/11 
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