
LOSSIYHTEyDEN JA KIINTEAN YHTEYDEN 
TALOUDELLISUUS 

TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 

TIESUUNNITTELUOSASTON TIESTÖTOIMISTO 

HELSINKI 7.2.1970 



- 
\ 



Tie- ja vesirakennushallitus 

Tiesuunnitteluosasto 

Tiestötoimisto 

7. 2. 1970 

LOSSIYHTEYJJEJ JA KIIiTEÄJ YHTEYDE TALOUDELLISUUS 



II S 1 FUT 

Triitn tutkiEuken on tehnjt dipl.ins. Hannu Teittinen TVH:n 

tiesuunnitteluosaston tiestötoimiston taloudellisessa jaos-

tossa tutkija Jukka Rinteen johdolla. Tutkimukseen liittyv.i1 

ajanhukka-arviomenetelmän on kehittänyt dipl.ins. Erkki Lei 1. 

ki tiest5toiniston tie- la liikennej:t •: 

t.;:LiI 

loudelliseen tutkimusohjeluaan, ja sen tarkoituksena on peit. 

tää se aukko, joka tie- ja vesirakennuslaitoksen soveltamass 

investointilaskentasysteemissä on lossikohteiden osalla olli.' 

Laskentaohje lossi/siltavaihtoehtojen käsittelemisestä inv 

tointilaskelmissa esitetään tämän tutkimuksen pohjalta eriksc 

loI 
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0. J0HDJUT0 

Fitkän ajan tiestöohjelrnia laadittaessa on tiestön vaihto-

ehtoisten s -tandardien tutkiminen tärkeimpiä tehtäviä. Tiestön 

standardi raääräytyy ratkaisesvasti liikennöitävyydeltään hei-

koirnpien tieosien mukaan. Tämä merkitsee sitä, että erityistä 

huomiota on kiinnitettävä tien liikenteellisiin "pullonkauloi-

hin", joista pahimpia ovat teideme lautat. 

¶fässä selvityksessä luodaan lyhyt yloiskatsaus maamme yleis-

ten teiden lauttakalustoon ja -paikkoihin, sekä käsitellään yloi-

sesti käytettyjen kannattavuuslaskelmien soveltamista myös laut-

tayhteykoien taloudelliseen tarkastc-luun. Liikenteellisesti ja 

tienpidollisesti edullisimman ratkaisun löytämiseksi on tunnet-

tava eri Iarantarnistoimenpiteiden toteuttarnjskustannus -ten lisäk-

si niiden vaikutus tien liikenteenvälityskykyyn sekä tienpitLijäri 

ja tien käyttLijien kustannuksiin. Tässä esityksessä onkin pyrit-

ty selvittelemään lossiyhteyden vaikutusta liikenteen toimintaan 

ja muodostuviin kuotannuksiin. Erikoisesti on käsitelty lossi-

yhteyden aiheuttamaa viivästymisaikaa liikenteelle, mutta myös 

muita sekä tien käyttäjille että tienpitäjälle koituvia kustannus-

eriä on tarkasteltu. suoritetut selvitykset eivät koske ollenkaan 

vapaasti ohjailtavia lautta-aluksia. Myös kiinteän yhteyden ai-

heuttamat kustannukset ovat jääneet vähälle huomiolle. 

3elvityksessä saatuja tuloksia on sovellettu yhteen esirnerk-

kitapaukseen, joksi on valittu Kaitaisten lossipaikka Turun ja 

Porin läänissä. 

ErääriLi tämän selvityksen tarkoituksena on siinä esitettävien 

perustietojei käyttäminen tvh:ssa laadittavaan tutkimusohjee-

seen, jota voidaan käyttää yhtenäisenä menettelytapana kaikilla 

suunnittelun piiriin tulevilla bus inaikoilla. 
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1. TEIDEIlI4E LAUTAT JA LAUTTAPAIKKOJEN KAIJTJSTO ITYKYISIN 

1.1 Y 1 e i s t ä 

Yleisistä teistä annetun lain 3 §:n mukaan kuuluu tiehen 

lautta laitureineen ja väylineen. Saman lain 18 §:ssä on 

lautoista käytetty terrnejä 'tvapaasti ohjailtava lautta" ja 

"köyden varassa liikkuva lautta". Yksinkertaisuuden vuoksi 

käytetään seuraavassa nimityksiä lautta-alus, kun tarkoite-

taan vapaasti ohjailtavaa lauttaa sekä lossi, kun kyseessä 

on köyden varassa liikkuva lautta. Näiden yhteisnimityksenä 

on pelkkä lautta. 

Teidemme lauttakalusto on tällä hetkellä vielä varsin 

kirjavaa, vaikka uusien lauttojen hankinnoissa on pyritty 

standardisoituihin lauttakokoihin. Lauttojen ryhmittely 

voidaan suorittaa monella tavalla. Eräs jako on jo esitet-

ty edellä. Lossit voidaan vielä ryhmitellä kantavuuden, kul-

jetustavan ja jopa lossin rakennusmateriaalin perusteella. 

Lauttapaikkojen muusta kalustosta ovat laiturirakenteet 

tärkeimpiä. Näitäkin on varsin monta eri tyyppiä. Lisäksi 

kuuluu lauttapaikoille paljon lautan kululle tarpeellista 

kalustoa sekä useimmiten myös lossinkuljettajan asunto. 

1.2Lossityypit kantavuuden j 

rakennusmateriaaljn muka!- 

se s t i 	ryh m 1 t e 1 t y i n ä 

1.21 33-90tonnin kantoiset teräslossit 

Riittävän liikenteenvälityskyvyii ja kaluston vaihtokel-

poisuuden vuoksi on tvh:ssa pyritty standardisoimaan uutta 
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lossikalustoa. Viime aikoina on rakennettu uusia losseja 

neljän perustyypin mukaisesti. Näiden kantavuudet ja lii-

keimekausien hyödylliset mitat ovat olleet seuraavat: 

liikennekansi 

kantavuus pituus x leveys ajoaukon leveys 

33 tonnia 19.0 x 6.0 m 2  5.6 rn 

38 	_"_ 23.5 x 6.0 m2  5.6 m 

53 	_fl_ 23.5 x 8.8 m 2  7.2 m 

90 	-"-- 35.0 x 8.8 7.2 m 

Lossien mitat ovat määräytyneet moottoriajoneuvoasetuk-

sen mukaisista suurimmista sallituista ajoneuvojen mitoista. 

Asetuksen mukaan suurimman sallitun ajoneuvoyhdstelmän pi-

tuus on 18 ui, joten 33  tonnin kantoisen lossin kannelle so-

pii mikä hyvänsä asetuksen mukainen ajoneuvoyhdistelmä. Los-

sien leveysmitat ovat taas määräytyneet siten, että kanden 

pieniminän lossin kannelle mahtuu kaksi leveätä ja muihin kol-

me leveätä ajoneuvoa vierekkäin. 

Lossien vaihdettavuus riippuu ratkaisevasti niiden le-

veyksien lisäksi myös lossien ajokaimen korkeusasemasta vesi- 

pinnasta lukien. Ajokannen standardikorkeus on nykyään 

1 ± 0.04 metriä vesipinnasta, silloin kun lossi on puoliksi 

kuormattu. Vaihdettavuuteen vaikuttavat vielä lossin päiden 

muoto sekä kytkentälaitteet, jotka näissä lossityypeissä 

on myös pyritty standardisoimaan. 
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1.22 Alle 33 tonnin kantoiset teräslossit 

Tilastojen mukaan on yleisessä liikenteessä vieläkin 

valtaosa losseista alle 33  tonnin kantoisia. Tämä lossika-

lusto on vanhaa ja varsin kirjavaa. Seuraavaan taulukkoon 

on koottu yleisimmät lossikoot, joiden mitat ovat keskirnää-

räisiä arvoja: 

ii ikenneken ei 

lossin kantavuus 

12 tonnia 

15 	" 

20 -"- 

30 -"- 

pituus x leveys 

12.0 x 5.0 

13.0 x 4.1 

16.0 x 5.5 

18.0 x 5.4 

Ajoaukkojen leveydet vaihtelevat 3.0 - 5.0 metrin välillä. 

Eräiden lossien kantavuutta on jouduttu pienentämään niiden 

huonon kunnon vuoksi, mikä lisäisi luettelon kirjavuutta. 

Näiden lossien vaihdettavuus keskenään ei käy päinsä 

yhtä hyvin kuin edellisen ryhmän. Sen tähden joudutaan toi- 

sinaan suorittamaan erikoistoiinenpiteitä, esim. laiturikalus-

tojen vaihtamista, jotta erikokoiset lossit voitaisiin vaih-

t aa. 

1.23 Puulossit 

Puulossit ovat nykyisin melko harvinaisia teilläinme. 

Niitä käytetään maanteillä enää ainoastaan Lapin läänissä. 

Sen sijaan paikallisteillä niiden käyttö on yleisempää. 

Vuoden 1969 tilastojen mukaan liikenteessä olevien puisten 

lossien määrä oli 19 kappaletta, näistä 12 kappaletta pai- 
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( 

kallisteillä. Kaikki puiset lossit ovat pienikokoisia, enin-

tään 15 tonnin kantoisia, joten ne tulevat kysymykseen vain 

vähöliikenteisiliö. teillä ja mieluimmin sellaisilla, missä 

voidaan käyttää jäätietä, koska puulossi ei kestä jäissä 

kulkua sen suuren kulumisen vuoksi. 

1.3Lautta-alukset 

Maassamme on liikenteessä kandeksan varsinaista lautta- 

alusta, joista viisi on Turun, kaksi 

piirin alueella. Lautta-alukset ovat 

toiltaan keskimäärin seuraavanlaisia 

kantavuus hyödyllinen ajoneuvotila 
pituus x leveys 

(tonnia) 	(m2 )  

Vaasan ja yksi Oulun 

kantavuudeltaan ja mi- 

ajoaukon 	alusten 
leveys 	lukumäärä 

(m) 	(kpl) 

	

130 	 46.30 x 7.30 	 7.20 	 3 

	

120 	41.00 x 5.50 	4.30 	3 

	

45 	27.00 x 4.80 	4.00 	2 

Lautta-aluksia käytetään pitkillä lauttaväleillä, joihin 

köysiyhteyttä ei voida järjestää. Lautta-alukset ovat yleensä 

keskenään vaihtokelpoisia. 

Kaikissa lautta-aluksissa on rajoitettu aukean tilan ulot-

turna. 
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1.4Lo s si en 	ryhmi ttely 	kul j etus- 

tavan mukaan 

1.41 Vintturikäyttöiset lossit 

Suurin osa maamme losseista on vintturikäyttöisiä. Nämä 

ovat aina köydellä ohjattuja. Varsinaisena käyttövoimana 

käytetään polttomoottoria, joka on sijoitettu lossin sivul-

le ohjaushytin alle. Vaijereista on normaalisti vain yksi 

vetovaijeri. Ohjausvaijereita saattaa olla joko yksi tai 

kaksi. Vintturikäyttöisten lossien nopeus on keskimäärin 

5-6 solmua. Lossien kiihtyvyys ja hidastuvuus ovat vintturi- 

käyttöisillä losseilla suurempia kuin muilla lossityypeillä. 

Myöskin jäissäkulku on vintturikäyttöisillä varmempaa. Tämän 

vuoksi käytetään yleensä vintturikäyttöisiä losseja, varsin-

kin lyhyillä lossiväleillä. 

1.42 Potkurikyttöisot lossit 

Potkurikäyttöiset lossit ovat myös köydeliä ohjattuja. 

Niiden nopeus on suunnilleen sama kuin vintturikäyttöisten. 

IIutta pitkillä lossiväleillä potkurikäyttöinen lossi tulee 

taloudellisemniaksi, lähinnä pienempien vaijerikustannusten 

vuoksi. Lisäksi on käytössä vapaasti ohjailtavia potkuri-

käyttöisä losseja, jotka normaalisti liikkuvat köyden varas-

sa, mutta hätätilanteessa esim. köyden katkettua se pystyy 

olemaan vapaasti ohjailtava lautta-alus. Potkurikäyttöisiä 

losseja oli liikenteessä vuonna 1967 34 kappaletta. 
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1 .43  Käsivetoiset 1oit 

Käsivetoiset lossit ovat nykyisin jo harvinaisia. Niitä 

voidaan käyttää ainoastaan lossipaikoilla, joissa liikenne 

on erittäin vähäistä ja lossiväli on lyhyt. Maanteillä niitä 

ei esiinny. 

Yleensä käsivetoiset lossit ovat puisia ja häviävät vä-

hitellen kokonaan liikenteestä, sillä uusia käsivetoisia 

losseja ei rakenneta. 

1.5 L a u t t akal u s t o n tulevaisuuden 

n ä k y  m i ä 

Tvh:n siltaosaston laatiman lauttajärjestelyn 5-vuotis-

suunnitelmaehdotuksen mukaan käytetään lähivuosien lautta-

hankinnoissa seuraavia periaatteita: 

- puisia losseja ei enää rakenneta; 

- pienin lossi yleisillä teillä olisi 20 tonnin kantoinen 

teräslossi, varalossina voisi olla pienempikin, kuitenkin 

vähintään 12 tonnin kantoinen teräslossi; 

- pienin rakennettava lossi olisi 38 tonnin kantoinen teräs-

lossi, jonka liikennekannen pituus olisi 25.5 m; 

- 53 tonnin kantoisten lossien rakentamisesta luovutaan. Sen 

sijaan siirryttäisiin 60 tonnin kantoisten lossien käyttöön; 

- samaan vesistöön tai saman piirin alueelle olisi pyrittävä 

sijoittamaan samanlaiset lossit niiden vaihdon, huollon ja 

korjausten helpottamiseksi; 

- lautta-alusten lukumäärää ei lisättäisi enää niiden kalleu- 

den tähden, mikäli uusia lautta-alusvälejä ei perusteta. 
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Näiden periaatteiden noudattaminen saattaa johtaa oiihen, 

että joillekin lossip 

Ii. ken eiiörör nöhde 

1.61 Laiturirakentec 

Lauttalaiturin 	L 	 Uli 	 j 	 03 

vaivaton siirtyminen lossille ja siltä pois. Yleisin käytös 

oleva tyyppi on kalturilaituri. Tämä muodostuu joko betonise-

ta tai puisesta rnaatuesta sekä tähän toisesta p r 

letystä kalturista. Kalturin toinen pää asettuu 

korkeudelle joko itsestään ponttonin kannattamana tai säät 

veys oli enintään 4.0 m; nykyisin rakennetaan kalturit 5. 

metrin levyisinä. Jos lautan hyödyllinen leveys on vähi 

7.2 iii, levitetään kalturin toinen pää mainitun levyis& 

Leveissä kaltureissa käytetään kahta ponttonia. SäädettävLa 

kalturilaiturit ovat ponttonikalturilaituria hu 

kalliimpia. Niitä käytetään vain erikoistapaukE 

silloin kun vaikea jäänmuodostuminen vaikeuttaa ponttonikal-

turilaiturin käyttöä. 

Kalturilaiturityyppiti harvinaisempana esiintyy joillakin 

pienemuiillä lossipaikoilla kelkkalaitureita tai kalturikelkka-

laitureita. Näitä käytetään enää vain jos vesipinnan korkeus- 

vaihtelut ovat suuret, esim. joen ylittävillä lossipaikoilla. 
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c:i 

1 .62 Lauttapaikkojen nuu kalusto 

Lauttapaikoilla tarvittavasta suusta kalustosta tulkoor 

tässä lyhyesti mainituks.i esim. vaijereiden kiristämisvinttu-

nt. Jos lossi on liikenteessä ympäri vuoden, käytetään tal-

vella yleensä pintavirran kehittäjiä, väylän sulana pitämi-

seksi. Lisäksi lossipaikoilla on varasto, jossa säilytetään 

lossin tarvitsemia varaosia ja vaijereita. Itolemrnilla puolin 

rannoilla on tiepuomit ja hälytyslaite, joka johtaa lossin-

kuljettajan asunnolle tai vahtitupaan. Ne sijaitsevat lossi-

paikan välit tösässä läheisyydessä. 

1.7 Lossien 	jakautuminen 	TVL:n 

p ii r ei t t ä in 

Vuonna 1969 oli yleisten teiden lauttavälien yhteinen 

pituus 52,870 km. Lauttapaikkojen lukumäärä oli silloin 

117 kappaletta, joten yleisten teiden lauttavälien keski- 

pituus oli 452 m. Melko suuri keskipituus johtuu Turun, 

Vaasan ja Oulun piirien pitkistä lautta-alusväleistä, jotka 

ovat keskimäärin 4090 m:n mittaisia. Varsinaisten lossivä-

lien keskipituus on vain noin 255 ei. 

Oheisessa taulukossa 1 on esitetty TVL:n piireittäin 

käytiss olevien lossien jakautuminen maanteiden ja paikal-

listeiden kesken sekä lossien kokojakautuma kantavuudon mu- 

kaari. Taulukko 1 	perustuu vuoden 1969 tilastoihin. 

Jos kaikki taulukon 1 lossiyIte.det korvattaisiin silloilla, 

siitä aiheutuisi karkeasti arvioiden 250 milj, mk:n kustannukset. 

Näin suurta summaa ei voida kokonaisuudessaan käyttää lossipai-

koille suoritettaviin investointeihin, vaan taloude11isstar_ 

kastc-lujon perusteella on ets±ttkv pikaisesti parannusta kai- 

paavat loseiyhtevdet, 
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Taulukko 1: Iossien jakautuminen TVL:n piireittäin 

ossien lukua. Koko exautuina__(tonniaj__ ____ 

TVL:n piiri --- 10 12 12-20 30 33  38 53 90 
mt pt yht. 16 ___ ____ ____ 

Jusimaa 	- 2 2 - 3 1 - - 

Turku ll+2 10  2l+2 
- 5 1 - - 2 8 5 2 

Häme 3 1 4-- -11 - 2 - 

ymi 3+1 4 7+1 3 2 -2 2 2 - - 

Mikkeli 7 5 12 2 4 1 1 3 1 - 

Pohjois-Karjala 6 5 11 3 1 1 6 - - - 

Kuopio 4 2 6 1 3 1 1 - - 

eski-Suomi 3 6 9 1 2 2 2 2 - - 

Vaasa - - 
- - - 

eski-Pohjanmaa - - 
- - - 

Oulu 1 3 4 - 4 

- 

- - - 

Kainuu 3 5 8 1 4 

- 

1 1 1 - - - 

Lappi 16 10 26 1 15 3 - 4 - 2 - - 

Koko maa 59+3 53 112+3  3 39 5 12 9 18 18 8 2 

X) samall a  lossipaikalla liikenn5i tarvittaessa kaksi lossia 
rinnakkain. 

Taulukosta ilmenee lossikaluston tämän hetkinen kirjavuus. 

Suuri osa kalustosta on kooltaan liian pientä nykyisin lain 

sallimalle suurimmalle ajoneuvoyhdistelmälle. Tämä aiheuttaa 

kyseisille tieosuuksille rajoituksia raskaan liikenteen suh-

teen. 

Lauttapaikko jon kokonais. luki äärässä on viime vuosina 

tapahtunut pientä laskua siten,että maateillä lukumäärä on 

pienentynyt vuodesta 1966 20 kappaleella, mutta paikallis-

teiden lossien määrä on kasvanut 8:lla kappaleella, kokonais-

vähennyksen ollessa 12 kappaletta. 



1.8Lauttoo 	k.i:ttörä 

ylikuljetetut ajoneuvomäärät. Koska kuitenkaan liikennemäärä-

tietoja ei ole saatavissa kaikilta lauttapaikoilta on tässä 

yhteydessä pyritty' määrittämään lauttojen käyttömäärää vuosit-

taisten lyttötuntien perusteella. 

Taulukossa 2 on esitetty vuoden 1969 lauttojen käyttötun-

tirnäärät lauttatyypeittäin. Lautan vuosittainen käyttöaika 

riippuu lauttapaikan liikenteen määrästä ja vaihtelusta sekä 

lau -L'bavälin pituudesta. Taulukossa 2 on otettu huomioon lautta- 

välin pituuden vaikutus ilmoittamalla lossibyypin käyttötunti-

määrä lossivälin ollessa joko pienempi tai suurempi kuin keski-

määräinen lossiväli 250 m. 

Yleisten teiden kaikkien lau'ttojen keskimääräinen käyttö- 

aika vuonna 1969 oli 3020 h, 1. lautat ovat käytössä keskimää-

rin 35 % ajasta, muun ajan ne odottavat laiturissa tai ovat 

poissa liikenteestä esim. jäätien vuoksi. Taulukosta 2 voidaan 

havaita, että suurimmat lossityypit ovat käytössä huomattavasti 

suuremman osan ajasta kuin pienet lossit. Lossivälin pituudella 

ei näytä olevan ratkaisevaa merkitystä käyttötunteihin, joskin 

suurimpien lossityyppien käyttömäärä on hieman enempi pitkillä 

lossiväleillä. Käyttötunteihin vaikuttaa ensi sijaisesti lii-

kenteen luonne. Lautta-aLuksilla käyttötuxinit jäävät vähäiseni-

miksi kuin isoilla lossityypeillä, johtuen siitä, että ne nou-

dattavat kiinteitä aikatauluja. Taulukossa 2 ei ole eroteltu 

niitä losseja, jotka ovat jäätien takia pois käytöstä talven 
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aikana. Tästä johtuu, että pienten lossien, joista suurin osa 

sijaitsee maan pohjoisosassa, käyttbtunnit jäävät erittäin 

vä1iisikci. 

Lossipdkkcj cn liike rwkirtit vai]tl€vat paij on. ilaantei-

den vilkkaimrnllla lossipaikoilla on KVL noin 500 - 700 ajoneu-

voa, KKVL:n ollessa jopa yli 1000 ajoneuvoa. Yleensä kuiten-

km liikenneniäärät ovat vähäisiä, varsinkin paikallisteiden 

lossipaikoilla. 

Taulukko 2 Lauttatyyppien ktiyttöniääräjakautuma vuotuis- 

ten käytt3tuntien perusteella vuonna 1969 

äyttc3tun— Lossivä- Lossin koko (tonnia) _____ _____ Lautta- 

90 53-60 38 30-35 20 20 iit/vuosi ii 	(rn) alukset 

<1000 .250 1 1 1 

_______ '250 1 1 9 

1000-2000 -250 3 2 3 
'250 4 1 14 

2000-3000 250 2 - 3 1 2 
250 1 5 4 7 

3000-4000 250 - 
- 3 3 

'250 1 4 1 2 

4000-5000 250 1 2 2 1 
- 1 

'250 2 2 1 1 1 

5000-6000 250 2 1 1 4 - 

'250 - - 1 - 3 

6000-7000 >250 1 1 

'250 - 1 

7000-8000 >250 2 1 - 

<250 1 - 1 

3000-8760 >250 1 

<250 - 



2. LATJTTAYHTEYS YLETSEU TIEJ OSANA 

2.1Iautan 	toimint 

Jauttayhteyden tarkoituksena o.o ..LLlid 	onitu 

yli veslstöesteen. Yleensä lauttapaikoilla eivät paikalliset 

olosuhteet ole edulliset kiinteän yhteyden rakentamiselle. 

Vesimatka on useimmiten melko pitkä, keskimääräinen lossivä-

lihän on noin 250 in. Tällöin sillan r*entamiskustannukset 

nousevat niin suuriksi, että iauttayht's on pienillä liiken-

nemäärillä taloudellisesti edullinen, vaikka sen tuomat hai-

tat liikenteelle otetaankin huomioon. 

Nykyisin yleisten lossien toiminnaosa on pyritty hyvään 

liikenteen palveluun. Niinpä losseilla ei ole aikatauluja, 

joiden mukaan ne liikennöisivät, vaan jokainen lautan tarvit-

sija kuljetetaan mandollisuuksien mukaan välittömästi vuoro-

kauden aikaan katsomatta. Vain lautta-aluksjlla on aikataulut, 

joita noudatetaan hiljaisen liikenteen aikana, mutta tarpeen 

vaatiessa liikennevuoroja lisätään. Lautat palvelevat tasapuo-

lisesti kaikkia tienkäyttäjiä. Vain hälytysajoneuvolla ja 

säännöllisellä vuorolla olevalla linja-autolla on oikeus pääs-

tä lautalle ennen muita ajoneuvoja. Linja-autoliikennettä py-

ritään muutenkin ottamaan huomioon siten, että lautta odottaa 

linja-auton tuloaikaan sillä rannalla, mistä linja-auto tulee. 

Kaikkien yleisten teiden lauttojen palvelut ovat tienkäyttä-

jälle maksuttomia päinvastoin kuin useissa muissa maissa. 

Nykyisin on alettu harkita lossierki. kulkuvuorojen sään- 

nöstelemistä vähäliikenteisillä lossipaikoilla. On myös aiottu 
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lopettaa lossien yöliikennc kokonaan. Tällä tavoin pyritään 

säästämään käyttökustannuksia. Kyseistä asiaa ei ole tarpeek-. 

ei tutkittu, eikä mitään päätöksiä sen suhteen ole vielä tehty. 

Suurin osa lautoista on käytössä ympäri vuoden. Talveksi 

pyritään kuitenkin tekemään jäätie sinne, missä se on turvalli-

suussyistä mandollista. Monilla lauttapaikoilla on veden vir-

taus niin voimakasta, että riittävän paksua jääpeitettä ei muo-

dostu. Silloin pidetään lauttaväylä avoimena myös talvella 

pintavirrankehittäjien tai ilmakompressorien avulla. 

2.2 L a u t t a y h t e y d e s t ä a i h e u t u vat 

h a i t at 

Lauttayhteydestä koituu välittömiä haittoja liikenteelle 

sekä välillisiä koko lautan vaikutusalueen toiminnalle. Lii-

kenteelle aiheutuvat haitat ovat lyhyesti ja luettelonomais-

sesti eriteltynä seuraavat: 

- Kapasiteettirajoitukset. Lautat ovat teiden ylivoimaisesti 

heikoimpia osia, mitä tulee liikenteenvälityskykyyn. Lyhyil-

läkin lauttaväleillä pystyvät suurimmat käytössä olevat los-

sit välittämään vain 150-200 henkilöautoyksikön tuntiliiken-

teen yhteen suuntaan. Tämä on vain murto-osa heikonkin tien 

liikent eenvälityskyvystä. 

- Liikenteen ajaahukat. Siinäkin tapauksessa, että lossi pys-

tyy tyydyttämään kuljetustarpeen, aiheuttaa sen käyttö lii-

kenteelle viivytyksiä. Pelkästä ylityksestä aiheutuu ajoneu-

voa kohti vähintään kolmen minuutin ajanhukka. Jos lautan 

kapasiteetin ja liikennemäärän välillä vallitsee epäsuhde, 
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vol kokonu oj af'i:k;a olla o:a u;ci 	tun ej a aj oneuzo a 

. 	i. 

mainittiin, on nykyisin käytössä olevien tyyppipiirustus 

ten mukainen 33  tonnin etandardilossi pienin, joka ei ra; 

ta ajoneuvoasetuksen mukaista ajoneuvon kokonaispituutta 

painoa. Teidemme 115 lossista vuoden 1969 alussa oli 67 ke 

CL 	 1 	 Ui 

jopa säänkin vaihtelulle. Myös itse 

melko usein. Täten lauttavälit ovat haavoittuvimpia tien 

osia aiheuttamelkoisesti keskeytyksiä ja epätäsmällisyyk-

siä liikenteen hoidossa. 

Lautan olemassaolosta koituu välillisiä haittoja koko lau-

tan vaikutusalueen asujaimistolle. Heikot liikenneyhteydet ra-

joittavat seudun elinkeinotoimintaa ja saattavat siten välilli-

sesti vaikuttaa inni, väestön poismuuttoon alueelta. 

2.3Lauttayhteyden aiheuttamista 

k_u s t a n n u k s 1 s t a 

Tieliikenteen kustannus (K) määritellään niiden tuotannon- 

tekijöiden kulutuksena, joka aiheutuu toisaalta tienpitäjän 

tuottaessa määrätyn suuruiselle liikenteelle sen tarvitseman 

tiekapasiteetin sekä toisaalta ajoneuvojen tuottaessa määrätyn 

suuruisen liikennesuoritteen /1/. Jos tienpitäjän kustannuksia 

merkitään KL:llä  ja ajoneuvojen Kg:llä,  vallitsee seuraava 

riippuvuus suhde: 

K = KL + 



Lauttaybteydcn kutanusten tarkastelussa voidaan tieten-

kin käyttää samaa jakoa. Tienpitäjän kustannukset muodostuvat 

tarvittavan tiekapasiteetin eli tässä yhteydessä tarvittavan 

lauttakapasiteetin järjestämisestä. Ajoneuvoille koituvat kus- 

tannukset eivät riipu niinkään liikennesuoritteen suuruudesta, , 1 
jos sillä tarkoitetaan ajoneuvomäärän ja niiden ajamien matko-

jen pituuden tuloa, vaan lauttayhteyden aiheuttamista haitois- 

ta liikenteelle. Itse asiassa lauttahan tekee kyseisen liiken-

nesuoritteen eikä ajoneuvot. Tämän takia ei liikenteen ajokus-

tannuksia lauttapaikoille voida määrittää helposti liikennesuo-

riteyksikön avulla kuten normaalissa tieliikenteessä, vaan pel-

kästään ajoneuvokohtaisina kustannuksina. 

Lauttayhteyden kustannuksiin ja lautan toimintaan vaikutta-

vat pääasiassa samat tekijät. Tärkeimmät näistä ovat seuraavat: 

A. Liikenne 

- määrä 

- rakenne 

- vaihtelumuodot 

B. Lauttapaikka (Tässä esityksessä lauttapaikalla tarkoitetaan 

sitä tien osaa, jossa lautan välitön vaikutus liikenteeseen 

ilmenee, ts. ajoneuvo tulee lauttapaikalle silloin, kun se 

alkaa vähentää normaalia ajonopeuttaan lautan olemassaolon 

vuoksi ja ajoneuvo poistuu lauttapaikalta silloin kun se 

on saavuttanut tiellä käytettävän normaalin ajonopeuden.) 

- lauttavälin pituus 

- paikalliset olosuhteet (vesiliikenne, virtaus yms.) 

- laiturijärjestelyt 
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0. Laitioisto 

- lauttojen lukumäärä ja kantavuus 

lautan liikennekannen koko ja muoto 

- lautan ajoaukkojen leveys 

- lautan nopeus, kiihtyvyys ja hidastuvuus 

- lautan jäänmurtamiskyky 

Käytännön liikennetaloudellisissa laskelmissa muodostetaan 

liikenteelle koituvat ajokustannukset (AjoK) seuraavasti: 

K7= AjoK = Ajoneuvo K + Aika K + Onnettomuus K 

Lauttayhteyden aiheuttamat ajokustannukset muodostuvat sa-

maila tavalla. Tällöin ajokustannukset ovat riippuvaisia edel-

lä mainittujen tekijöiden ominaisuuksista ts. 

AjoK = f(liikenne, lauttapaikka, laitteisto) 

Lauttayhteyden kustannuksiin vaikuttavat erityisesti liiken- 1 
teen ajanhukat, jotka riippuvat liikenteen lisäksi lautan las-

taus-, ylitys-. ja purkausajoista. Ajokustannusten määrittäminen 

on esitetty luvussa 5.3. 

Tienpitäjän kustannukset voidaan merkitä seuraavan kaavan 

mukaan 

KL = TrK + TkK 

jossa TrK = tiestön rakennuskustannukset 

TkK = tiestön kunnossapitokustannukset 

Lauttäyhteyteen sovellettuna tienpitäjän kustannukset riip-

puvat siis laitteiston hankinta- ja asennuskustannuksista sekä 

lauttayhteyden käyttö- ja kunnossapitokustannuksista. Nömä puo-

lestaan riippuvat lauttapaikan ja lauttaa käyttävän liikenteen 
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sekä laitteiston om.tn.aisunksi sta, joten myös 

f (liiJ.:cnne, lauttapaikka, laittoisto) 

Tienpitäjän kustannusten tarkeinpi selvitys on tehty laut-

tayhteyden osalta luvuissa 5. 1 ja 5.2. 

Iiikennetaloudcllisia laskelmia varten liikenteen ajokus-

tannukset sekä tienpitäjän kunnossapitokustannukset yhdiste-

tään juokseviksi kustannuksiksi. Kuvassa 1 on esitetty eri kus-

tannusryhmien muodostuminen ja niiden riippuvuus liikenteestä, 

lauttapaikasta ja laitteistosta. 

Lauttayhteyden aiheuttamat kustannukset jakautuvat eri ta-

valla tienpitäjän ja tien käyttäjän kesken verrattuna normaa-

liin tieliikenteeseen. Samalla kun tienpitäjä säästää pääoma-

kustannuksissaan, muodostuvat tien käyttäjien kustannukset 

suuren ajanhukan vuoksi korkeiksi. Toisaalta myös lautan käyt-

tökustannukset muodostuvat suuremmiksi kuin kiinteästä yhtey- 

destä tienpitäjälle aiheutuvat vastaavat kustannukset. Sen 
kir 

tähden lauttapaikan'rjestelyn optimiratkaisu yhteiskunnan 

kannalta saavutetaan silloin, kun tienpitäjän ja liikenteen 

kustannukset saavuttavat pitkähkön ajanjakson puitteissa mmi-

min. 

- 
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Lauttapaikka 
	

Lait toi s to 
	

Liikenne 

Lastaus-, ylitys- 

ja purkausajat 

Juoksevat 
Ajanhukat 

kustannukset 

Aika- 

___ 	 L kustannukset 
Käyttö- 	J 
kustannukset 	Ii 	Ajoneuvo- 

kustannukset 

1 Onnettomuus-
jLkus t annukse -t 

Tienpitäjän kustannukset Tien käyttäjien kustannukset 

Liikenne- 

kustannukset 

Kuva 1: Lauttayhteyden aiheuttamat kustannuserät ja niiden 

riippuvuussuh-teet0 

Pääoma-(1.rak.-) 

kustannukset 
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3. LAUTftAYH____ I0Ji)JLIIf 	TRJ 	JU TYÖVAIHEET 

Lauttapaikan liikennejärjestelyjä voidaan suorittaa no-

nin eri perustein. Työtavat voidaan ka:keasti jakaa kahteen 

ryhTnän riippuen siitä, onko kysymykseä lähinnä mitoitus 

vai liikenteen kustannusten laskeminen liittyen suunniteltu-

jon toimenpiteiden kannattavuuden arvicimiseen. 

3.lKapasitectin 	tarkte1uun 

jerustuva mitoitut; 

Lauttapaikat eroavat muista tienosista sikäli, että niiden 

liikenteenvälityskykyä voidaan muutella melko pienin pääoma- 

kustannuksin, mikä normaalilla tienosalia ei ole mandollista 

kustannusten suuruuden vuoksi. Näin ollen voidaan melko hei- 

posti mukauttaa lauttakalusto kunkin ajankohdan liikennetar-

peisiin. Tämä seikka sekä pääomavarojen puute houkuttelevat 

tienpitäjän monesti hoitamaan lauttapaikan liikennejärjestelyt 

pelkästään nykyhetken ja aivan lähivuosien kapasiteettitarkas-

telujen pohjalta, suorittamatta lauttapaikalle perusteellista 

taloudellista tutkimusta. 

Ilitoitustapauksessa työ voidaan suorittaa esim, seuraavan 

kaavion mukaan: 

rakenne 
'ikenne 	määrä 	tarpeellinen 
ohjetilant. vaihtelu 	hiik.väl.kyky 	lautan tarpeel_,jlait_ 1 unen kuormaus_Ltej 

kyky 
lauttaväli 

lautta- Lpaikka 	paikalliset olosuhteet- 



Tämän menotelrnn Leikkoutcria on tarpeelli sen liikenteen-

välityskvyn määrittämisen vaikeus. Sitä varten pitäisi tie-

tää minimiliikennöitävyysvaatimukset, joita ei ole laadittu 

lauttapaikkoja varten, vaan ne ovat kunkin suunnittelijan 

harkittavissa. Yleisenä liikennöitävyyden kriteerinä voidaan 

käyttää suurinta sallittua ajoneuvon odotusaikaa. Lisäksi tar-

peellisen liikenteenvälityskyvyn määrittärnisessä on arvioita-

va mitoitushuipputunnin liikennemäärä. Se voi olla vaihtelu- 

muodoista riippuen esim. 8-12 % vuoden tai kesän keskivuoro-

kausiliikenteestä, Valintaperusteet ovat siten sangen tulkin-

nanvaraiset. Lauttavälin pituuden ja tarpeellisen liikenteenvä-

lityskyvyn perusteella mitoitetaan sopivan kokoinen laitteisto, 

joka täyttää asetetut liikennöitävyysvaatimukset. Katkoviivo-

jen osoittamat yhteydet kaaviossa tarkoittavat liikenteen ra-

kenteen ja lauttapaikan erikoispiirteiden ottamista huomioon 

lauttaa valittaessa. Tällaisia tekijöitä ovat esim, poikkeuk-

sellisen raskaat ja kookkaat ajoneuvot, jää- ja virtausolosuh-

teet yms. 

Tällainen mitoitusmenetelmä on paikallaan edelleenkin sel-

laisten lauttapaikkojen kohdalla, joissa liikennomäärät ovat 

pieniä eikä kasvua ole odotettavissfaan tai joissa olosuhteet 

ovat sellaiset, että kiinteää tieyhteyttä ei voida pitää realis-

tisena. 

3.2Kustannusten 	tarkasteluun 	pe-  - 

rustuva valinta 

Nykyiseen tie- ja liikeimesuunnitteluun kuuluu oleellisena 

osana hankkeiden taloudellisuuden tutkiminen, jotta yhteiskun- 
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nan yörtämät varat tLlisivat käytettyä mandollisimman tehok-

kaasti. Niinpä lauttapaikkojenkin liikennejärjestelyjä suon-

tettaessa on syytä siirtyä tarkastelemaan toimenpiteiden vaiku-

tusta muodostuviin kustannuksiin. Pitemmällä tähtäyksellä tapah-

tuva suunnittelu voi osoittaa täysin kannattamattomiksi sellai-

set invertoinnit, jotka on tehty ennakoimalla pelkästään lähi-

vuosien tilannetta. 

Teiden liikenneta1oudei:Liia laskelmia vsiten on kehitetty 

useita menetelmiä, joita voidaan periaatteessa käyttää myös 

lauttapaikkojen taloudellisissa tutkimuksissa. Kuitenkin lautta- 

paikka on enikoiskohde tiellä ja liikenteen toiminta sillä on 

täysin poikkeavaa verrattuna muuhun tienosaan. Tämän vuoksi kus-

tannukset lauttapaikoilla muodostuvat eri tavoin kuin norrnaalil-

la tionosalla, joten ne täytyy määrittää erikseen. 

Liikennetaloudellinen suunnittelutyö etenee käytännössä 

yleensä kuvan 2 mukaisesti /2/. Samaa menettelyä voidaan sovel-

taa myös lauttapaikkojen taloudellisiin laskelmiin. Seuraavissa 

luvuissa käsitellään erikseen kutakin työvaihetta ottaen huomioon 

nimenomaan vain lauttapaikoille ominaisia tekijöitä. 



Perusselvi. tykset 

:iiii____ 
Liikenneselvitykset 

- nykyinen liikenne 

- ennust,ettu liikenne 

Toirnenpidevaihtoehtojen valinta 

ja mitoittaminen 

Kustannuslaskelmat 

- pääomakustannukset 

- juoksevat vuosikustannukset 

Kannattavuus laskelmat 

- sisäinen korko 

- pääoma-arvo 

Kuva 2: Suunnittelutyön eteneminen liikennetaloudellisissa 

tutkimuksissa 
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3,21 Perusselvity]:set 

Lauttapaikan parantamistarpeen toteamista, liikenne-ennus--

teiden laati.m:icta ja toimenpidevaihtoehtojen muodostamista var-

ten tarJitadn e:tö. perusselvityksiä. Tällöin suoritetaan laut-

tapaikan esittely ja sen vaikutusalueen rajaaminen ja inventoin-

ti-. 

Lauttapaikan kuvauksesta on käytävä ilmi kohteen nimen ja 

sijainnin lisäksi ainakin seuraavat tiedot: 

- kalusto 

- lautan tyyppi ja kantoisuus 

- lautan rnaksimikuormituskyky ja liikennekannen mitat 

- lautan kapasiteetti (hay/h) 

- 1 ai turi tyyppi 

- kaluston kunto 

- lauttaväli 

- lauttavälin pituus 

- lauttapaikan crikoispiirtee -t 

- jää- ja virtausolosuhteet 

- vesiliikenne lautiavälin poikki 

- mandollinen jäätie ja sen käyttöaika yms. 

- lauttapaikalle johtava tie 

- tien luokka tai leveys 

- tien päällyste 

- tien mäkisyys ja kaarteisuus lauttapaikan lähellä 

Lisäksi on olemassa lauttapaikoille ominaisia tekijöitä, 

joita tarvitaan taloudellisissa laskelmissa. Osa näistä liittyy 

edellä mainittuihin tekijöihin, esim. poikkeukselliset käyttö-

kustannukset, lastaus-, ylimeno- ja purkausajat. Näiden selvit- 
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täniren on paikllaar.. peru elvit7evaihen a:kana, mutta ne 

esitetään asianomaisen työvaiheen kohdalla. 

Vaikka lauttapaikka on vain eräs kohde tieosalla, on sitä 

tarkasteltava aina tieverkon osana. Tämän vuoksi on myös lau-

tan vaikutu lumn tieverkkoa tutkittava etsimällä mandolliset 

kiertotiet, joita liikenne voi käyttää välttyäkseen lautalta. 

Vaikutusalueen maankäyttöä ja elinkeinorakennetta selvitetään 

tarpeellisilta osin. Liikenne-ennustetta varten on tärkeää tie-

tää vaikutusalueen väestönkehitys ja autotiheys sekä näiden en-

nusteet. Mandollisten liikenteen määräpaikkatutkiniusten vuoksi 

on syytä suorittaa vaikutusalueen jako osa-alueisiin yleisten 

periaatteiden mukaisesti. Lisäksi esitetään tarvittaessa tarpeel-

lisia lisätietoja esim. 

- loma- ja matkailualueista ja niiden aiheuttamasta liikenteestä 

- muista kulkulaitoksista ja niiden liikennepaikkojen mm. sata-

inien aiheuttamasta liikenteestä 

- tiedossa olevista elinkeinotoiminnan hankkeista, jotka vai-

kuttavat liikenteeseen. 

Perusselvitysten esittämistapaan käytännön tehtävissä voidaan 

soveltaa Käsinlaskentaohjeessa /2/ suositeltuja ohjeita. 

Lauttapaikan parantamistarpeen toteaminen voi olla selvää ii-

man enempiä tutkimuksia, jos lauttapaikalle saapuva liikenne 

ylittää lautan kapasiteetin esim, toistuvasti vuorokauden huip-

putuntien aikana, jolloin lauttapaikalle viimeistään on hankit-

tava suurempi lautta. Kuitenkin hanke olisi ollut varmaan kan-

nattava jo aikaisemminkin, minkä totearninen ilman laskelmia ei 

ole kuitenkaan helppoa. 
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3. 22 

Laut;araikan. liikenneselvityksillä on erittäin tärkeä merki-

tys etsIttiessä lauttayhteyden taloudellista optimiratkaisua. 

Tuonnempana esitettävä laskentamenetelmä, jonka avulla voidaan 

ratkaista lossin liikenteelle aiheuttama ajanhukka, vaatii läh-

tLtiedoikseen liikenteen määrän ja rakenteen lisäksi myös kaik-

kien vaihtelumuotojen tarkkaa tuntemusta. Tämän vuoksi on pyrit-

tävä saamaan mandollisimman tarkat tiedot lauttapaikan sekä ny-

kyisen että ennustetun liikenteen osalta. 

3.221 Nykyinen liikenne 

Lautan vaikutusta nykyiseen liikennetilanteeseen on tarkas-

teltava sekä nykyisin lauttaa käyttävän että kiertoteitä käyt-

tävän liikenteen kannalta. 

- Nykyisin lauttaa kyttv liikenne: 

Jos lossin vaikutusalueella ei esiinny kiertotiemandollisuuk-

sia, riittää nykyisen liikenteen inventointiin pelkästään lautta- 

paikalla suoritetut poikkileikkauslaskennat. Laskennat olisi py-

rittävä järjestämään jatkuviksi, jolloin saadaan lauttapaikan 

vuorokautinen liikennemäärä, rakenne ja jakautuminen eri suun-

tiin. Vuorokautisen liikennemäärän perusteella onkin helposti 

määritettävissä lauttapaikan liikenteen viikonpäivä- ja kausi- 

vaihtelut. Myös liikenteen tuntivaihteluja tullaan tarvitsomaan. 

Ne voidaan määrittää lautalta käsin suoritettavassa laskennassa, 

jos saapuva liikenne ei yhtä lautan kapasiteettia. Jos näin, ta-

pahtuu, tarvitaan havainnoitsijoita rannoille muodostuvan jonon 
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pih2n. Yleisen iiikennelasLcmn tulol:set sellaisenaan ovat 

riittämättömät, ellei niitä täydennetä erillisillä tarkistus-

laskennoilla, joiden avulla määritetään tarpeelliset vaihtelu-

kerto:Lmet. 

Jos lossipaikan liknne ucJostuu suurelta osin kesähLvila-

asutuksen synnyttärnästä liikenteestä, kuten usein on asianlaita. 

on syytä suorittaa lauttapaikalla määräpaikkatutkimuksia eri 

vuodenaikoina kesähuvilaliikenteen osuuden selvittämiseksi. Tämä 

on tarpeen liikenne-ennustetta laadittaessa. Ajanpuutteen takia 

tai muusta syystä ei le määräpaikkatutkimuksia kuitenkaan aina 

käytettävissä. Edes jonkinlaisen tarkkuuden saavuttamiseksi voi-

daan käytt 	esim, seuraavaa menettelyä / i/. 

Oletetaan, että tietty osa, p 	(80 - 100 %) talviliikenteas- 

tä on paikallista (TKVL paik). Tällöin 

TKVL pail: = 100 x TKVL 

Kun lisäksi oletetaan, että paikallinen liikenne noudattaa 

maanteiden keskimääräistä kausivaihtelua KKVL paik = 1.25 KVL paik 

voidaan kirjoittaa yhtälö: 

9 x TKVL maik ± 3 KIlVI iaik 	KKVI oaik = 

Yhtälöstä saadaan ratkaistua paikallinen kesän keskivuoro-

kausiliikenne KlVL paik, ja edelleen on laskettavissa paikalli-

nen keskivuorokausiliikenne KVL paik. Lauttapaikan kokonaislii-

kenteen ja lasketun paikallisliikenteen erotuksena saadaan va-

paa-ajan liikenteen keskivuorokausiliikenteet seuraavasti: 

KVL vapaa-aika = KVL kok - KVL paik 

VL vapaa-aika = IOOJL kok - VL paik 
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irri 	ne: 

Kiertoi?eJmollieuuksie11 eeintyessä osa lossin vaikutus- 

alueen liikente;t.ä käitt;ää idertoteitä välttyäkseen lautan 

aiheuttamilta haitoilta. Jos lauttapaikan liikenneyhteyttä 

olennaisesti parannetaan, siirtyy tämä liikenne käyttämään 

lauttapaiklcea, minkä vuoksi sitä sanotaan siirtyväksi liiken-

teeksi. 

Siirtyvän liikenteen määrittämiseksi tarvitaan aina liiken-

teen määräpaikkatutkimuksia. Nämä olisi suoritettava eri vuoden-

aikoina ts. selvitetään liikennevirtojen suuruudet eri reiteil-

lä talvella, kesällä ja kelirikkoaikoina. Toirnenpidevaihtoehto-

jen kustannusten tarkastelussa on otettava huomioon ne liikenne- 

virrat ja niiden käyttämät reitit, jotka toimenpiteen vaikutuk-

sesta siirtyvät eri reiteille. 

3.222 Ennustettu liikenne 

Ijiikennetaloudellisten laskelmien luotettavuus riippuu olen-

naisesti siitä, kuinka hyvin liikenteen kasvu kyetään arvioimaan. 

Varsinaiset ennustemenetelmät eivät kuulu tämän esityksen pii-

riin, vaan tässä valotetaan hieman niitä seikkoja, jotka on syy-

tä muistaa lauttapaikan liikenne-ennustetta laadittaessa. 

Lauttapaikkojen liikenne on usein kesähuvila-asutuksen 

aikaansaamaa vapaa-ajanliikennettä. Tällöin on syytä jakaa lii-

kenne paikalliseen ja kesähuvilaliikenteeseen. Paikallinen lii-

kenne voidaan ennustaa lautan vaikutusalueen väestönmuutoksen 

ja henkilöautotiheyden avulla. Kesähuvilaliikenteen kehityksen 

arvioinnissa on otettava huomioon läheisten taajamien vaikutus 
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alueen huviJatont ien kysyntän sekä suurin mandollinen kesä-

1ivi1äärö , joka aJ 5?lle roi:on ei j oitaa0 

Koska lau bt JJ iJka on ticnooa, joka :aj oiLtaa suuresti 

koko tien liikenteenvälityskykyä, voi kapasiteetin nopea paran-

taminen synnyttää tielle uutta liikennettä, joka on vaikeasti 

ennakoitavissa. Jos taas lauttapaikan kapasiteettia tarkoituk-

seilisesti pidetään alhaisena, hillitsee tämä liikenteen kas-

vua ja lopulta pysäyttää sen kokonaan. FIainitusta syystä olisi 

lauttavölin sisältävää tieyhteyttä tarka. Leltava tieverkon osa-

na ennustetta tehtäessä. Tällöin voidaan lauttapaikan vaihtoeh-

toisten kapasiteettien ylläpitärnisen vaikutus liikenteen määrään 

tieverkon eri osille ottaa huomioon. Jos lauttapaikan kapasi-

teetti pidetään aihaisena, on muun verkon kustannuksien kasvu 

luonnollisesti katsottava lauttaratkaisun lisäkustannuksiksi. 

- yntyvä liikenne: 

Tieyhteyden parantamisesta aiheutuva liikenteen lisäys 1. 

syfl 1Gyvä liikenne johtuu alueen piilevästä liikennetarpeesta. 

Se riippuu ensisijaisesti vaikutusalueen ominaisuuksista, ku-

ten sen väestön määrästä, elintasosta ja elinkeinoelämästä. 

Jos iauttayhteys sijaitsee esim, kanden läheisen taajaman välil-

lä, on odotettavissa ilmeinen välitön liikenteen lisäys, jos 

yhteys muutetaan kiinteäksi. Sen sijaan syrjäisillä lauttapai-

koilla tuskin liikenne ainakaan välittömästi kasvaisi huomatta-

vasti ctksol ttisesti, suhteellin..et:i 1na voi olla suurtakin, 

Syntyvän liikenteen suuruuden määrittärniseksi ei ole olemas-

sa yleispätevää menetelmää, vaan se joudutaan arvioimaan joskus 

hyvinkin heikoin perustein. Usein syntyvä liikenne joudutaan 
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jätiän pcis iiLk m•-tu;t 	ta JD elkij ään siitä syystä, 

että ei tunneta edes sen suuruusluokkaa. Lauttayhteyksien kan-

na.lta jäätie on erinomainen syntyvän liikenteen paljastaja. 

Jos jäätien liikenne on suurerdDi kuin kesäaikainen lauttalii-

kenno ja kiertot:ieliikenne yhteensä, on kiinteän yhteyden ra-

kentamisen seurauksena välitön liikenteen kasvu. 

Syntyvän liikenteen huomioon ottaminen taloudellisissa las-

keimissa ei ole aivan yksiselitteinen asia, vaan sitä voidaan 

pit 	putaa.sti liikennepoliittisena ongelmana. Mikäli tienpi- 

täjä katsoo tehtäväkseen luoda mandollisuudet piilevän liiken-

netarpeen toteutumiselle, on myös lauttavaihtoehdon liikenne-

ennusteeseen sisällytettävä syntyvä liikenne. Tämä vaikuttaa 

luonnollisesti siten, että kiinteä yhteys tulee pikemmin laut-

tayhteyttä kannattavammaksi. Mikäli tienpitäjä taas katsoo teh-

täväkseen iksinomaan liikenteen kokonaiskustannusten minimoimi-

sen samalla, kun vain oleelliset liikennetarpeet tulevat tyydy-

tetyiksi, on lautta- ja kiinteän yhteyden vaihtoehdoille laa-

dittava toisistaan riippumatta erilliset liikenne-ennusteet, 

jolloin lauttayhteys pysyy kauemmin kannattavana. Valinta näi-

den vaihtoehtoisien tarkastelutapojen välillä ei ole liikenne-

taloudollisin perustein ratkaistavissa, vaan se on oleellisesti 

liikennepoliittinen tai seutusuarmitteluun liittyvi asia. 

3. 23 Toinen idevaihtoehto jon muodostaminen ja valinta 

3.231 Yleiset periaatteet 

Lauttapaikan toimenpidevaihtoehtoja muodostettaessa on tar-

kasteltava seuraavia tekijöitä: 
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ti_e]T li 	;IJtOTi J,:Icfl 

liikell'in riih, Lo o 

- nykyisen lauttapaikan ominaisuudet 

- lauttapaikka tieverkon osana 

Tiei liflon o2.Locl]. 	o.ok:yksellä ei ole suoranaista vai- 

kutusta toInu:LouL 	Kuitenkin maanteiden laut- 

tapaikoilla pyritään korkeampiluokkaisiin ratkaisuihin kuin pai-

kallisteiili. 

Liikon[;oen 	koostunus ja kaivu ril räiivät lauttakalus- 

ton kairoi.suuden ja lukumäärän tai mandollisen kiinteän vaihto-

ehdon kannattavuuden. 

Nykyisen lauttapaikan ominaisuuksilla on vaikutusta arvioi-

taessa iauttal:uljetuksen kehittärnismandollisuuksia. Jos nykyi-

nen lauttavTLi on lyhyt tai helposti rakennettavissa, on tällä 

seikalla edullinen vaikutus siltavaihtoehtoon nähden. 

Aina on muistettava, että lauttapaikka on tieverkon osa. 

Toimenpidevaihtoehtojen muodostamisessa tämä ilmenee sellaisil-

le alueille, joiden ainoalla maantieyhteydellä sijaitsee lautta- 

paikka. Tällöin on valittava lautta, joka ei aiheuta kokorajoi-

tuksia ajoneuvoille, jos raskasta liikennettä esiintyy, vaikka 

muun liikenteen osalta riittäisi pienempikin lautta. Tällöin on-

kin kysymyksessä lähinnä vain mitoitustehtävä. 

3. 232 Tavallisimmat toimenDidevaihtoehdot 

Lauttapaikoille kysymykseen tulevat toimenpidevaihtoehdot 

ovat vähälukuisempia kuin maanteillä yleensä. Toimenpidevaihto-

ehtojen jako voidaan suorittaa seuraavasti: 
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- lauttakoon optimointi 

- uaeaaman lautan käyttö 

- 1autavälln lyhentäminen 

2. kiinteän yhteyden rakentaminen 

Nämä toimenpiteet voidaan suorittaa myös kokonaan uudella 

paikalla tielinjaa näin muuttaen. 

ehdotuksessa 1  
Tienpitotoimenpiteiden ryhmittelyTJ5taan lauttojen 

uusiminen ja lauttavälin lyhentäminen ei:tisellä lauttapaikalla 

tien rakenteen parantamiseksi, kun taas lauttojen korvaaminen 

silioilia ja lauttapaikkojen muuttaminen on tien varsinaista 

parantamista /2/. 

Lauttayhtey.ci säilytbLtti1iseliä saavutetaan pienet pääoma-

kustannukset. Kuitenkin koituvat käyttökustannukset tienpitä-

jälle ja ajokustannukset tien käyttäjille yleensä melko suurik-

si, joten kiinteän yhteyden rakentaminen kannattaa tutkia samas- 

sa yhteydessä. 

3.233 Vaiheittain rakentaminen 

Kuten edellä on jo mainittu, voidaan lauttakalusto pienellä 

pääomalla mukauttaa kulloiseenkiin liikennetilanteeseen. Tätä 

ei ole syytä jättää huomioon ottamatta toimenpidevaihtoehtoja 

muodostettaessa. Lauttapaikkojen vaiheittain rakentamista voi-

daan soveltaa useamman lossin käytössä. Toisinaan voi lauttavä-

lin lyhentäminen olla osavaiheena rakennettaessa myöhemmin sa-

malle paikalle siltaa. 
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Kustannusten tarkasteluun perustuvassa valinta netelri 

ei asetetuilla liikennöitävyysvaatimuksilla ole suurta merki-

tystä, koska kunkin toimenpiteen kannattavuus on •pasialTLLnen 

kriteeri. Kuitenkin muodostuvien kustannusten mr iimiat var 

ten on suoritettava vaihtoehtojen liikennetekninen mitoittaminen 

lähinnä liikenne-ennusteeseen perustuen. Mitoittamisen ei tar-

vitse kuitenkaan olla niin tarkka kuin kapasitcetin tarkaste-

luun perustuvassa menetelmässä, koska mandollisesti väärin mi-

toitetun vaihtoehdon vaikutukset heijastuvat heikkona kannatta-

vuut ena. 

3. 24 Kustannuslaskelmat 

Kustannuslaskelmat suoritetaan kullekin toimenpideva..hto- 
ehto1le ja ohjevuodelle. Kannattavuuslaskelman kannalta jakau-

tuvat kustannukset pääoma- ja juokseviin kustannuksiin. 

3.241 Fääonakustannukset 

Teiden yleisissä liikennetaloudellisissa laskelmissa tar-

koitetaan pääomakustannuksilla tienrakennuskustannuksia, johon 

sisältyvät suunnittelu-, lunastus-, rakentamis- sekä korkokus-

tannukset ja rakennusajan ajokustannuslisät. Lauttayhteyden 

järjestelyssä voidaan soveltaa samaa jakoa, joskin muutamat 

erät voidaan jättää pois mitättömän merkityksensä vuoksi. Niin- 

; lauttajärjestelyissä tuskin esiintyy ainakaan huomatavia 

lunastus- sekä korkokustannuksia, samoin uuden lautan asentaini-

nen paikoilleen tapahtuu melko nopeasti, joten rakennusajan 

ajokustanrnmlisä ei normaalisti esiinny. Tärkeimmäksi pääomakus- 
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jirjestelyis 	 1 a-. JLc 

Jon kohdalla tilanne muistuttaa enemmän yleisen tien rakenta 

mista, joten kaikki kyseeseen tulevat kustannuserät olisi huo-

rnioitava mandollisuuksien mukaan. Luvussa 5.1 on esitetty los-

s.ien pääonaakustannuksiin liittyviä arvoja ja silloille vastaa-

vat kustannukset luvussa 6.1. 

3.242 Juoksevat kustsnnukset 

Toimenpidevaihtoehdon juoksevilla kustannuksilla tarkoite-

taan kunnossapito- ja ajokustannuksia, jotka muuttuvat vuosit-

tain ts, ovat riippuvaisia liikenne 	::.st1i ja ajankohdasta. 

3.2421 Kunnossapito- 1. käyttökustannukset 

Lauttapaikoilla muodostuvia kunnossapitokustaimuksia sano-

taan lautan käyttökustannuksiksi, johon sisältyvät sekä lau-

tan käyttö- että lautan ja lauttapaikan varsinaiset kunnossa-

pitokustannukset. Lauttojen samoin kuin siltojenkin kunnossa-

pitokustannukset muodostuvat erilaisista tekijöistä kuin teil-

lä yleensä. Niiden arvioimisperusteet on esitetty lauttojen 

osalta luvussa 5.2 ja siltojen osalta luvussa 6.2. Mikäli toi-

menpidevaihtoehtoihin sisältyy myös tieosuuksia, määritetään 

niiden kunnossapitokustannukset kuten tieinvestointilaskenta-

ohjeissa suositellaan. 

3.2422 Äjokustannukset 

Liikenteen ajokustannukset muodostuvat lauttayhteyksillä 

samoista kustarmusryhmistä kuin teiden ajokustannuksetkin. 
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Kuitenkin ni 	cn hcLiYincn onur koLGijokutimuk 

sissa on lauttapaikoilla täysin erilainen verrattuna muihin 

tieosi±n. Tämän takia on luvussa 5.3 käsitelty lauttapaikko-

jen ajokustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ja määritetty nii-

den kvantitatiivisi arvoja. 

3. 25 aii 	avt 3laskelmat 

Kannaiavuu] s elmia sovellettaessa ja toimenpidevaihto-

ehtojen edullisuudon arvostelussa tulee esille kolme perus-

laskentatilannetta /3/: 

a) onko toiinenpidevaihtoehto kannattava vai ei? 

b) mikä useista mandollisista vaihtoehdoista on edullisin? 

c) milloin on kannattavaksi todettu toimenpide suoritettava? 

Kyseisten peruslaskentatjlanteiden selvittelyyn käytetään 

tieinvestointilaskelmjssa etupäässä kahta menetelmää: 

1. Sisäisen koron menetelmä 

2. Pääoma-arvomenetelmä 

Näitä molempia voidaan käyttää myös lauttapaikkojen jär-

jestelytoimenpiteiden taloudelliseen tarkasteluun. Seuraavis-. 

sa  luvuissa 3.251 ja 3.252 käsitelläänkin näiden soveltuvuut-

ta lauttayhteyksien järjestelyissä esiintyviin tilanteisiin. 

Varsinaista menetelmien laskentamekaniikkaa ei tässä yhteydes-

sä elvitolld, koska se ei lauttayhteyksien osalta poikkea 

yleisesti käytetyistä ohjeist 	/3/. 
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_. 251 S.ioise 	l:o:Lo1 :nctei 

'IL:n noudattamissa ohjeissa kehotetaan yleensä käyttärnLTn 

sisäisen koron menetelmää ti.ohankkeen kannattavuutta arvostel--

taea. ienette1rssä on periaatteessa hankkeen toteuttamises- 

ta jotuvien uuotojen ja kustannusten kapitalisoiminen lasken-

ta-ajankohtaan. Hankkeen sisäinen korko on se korkokanta, jota 

käyttäen tuotot ja kustannukset on diskontattava, jotta ne 

olisivat yhtäsuuret. Tieinvestointilaskelmissa tarkoitetaan 

hankkeen tuotoilla eri vaihtoehtojen aiheuttamia kustannussääs-

tjä ja kustannuksilla hankkeen toteuttaniiskustannuksia. Lii-

keimetaloudellisissa laskemissa tarvitaan siis vähintään kaksi 

toimenpidevaihtoehtoa, joita verrataan keskenään, jotta toimen-

piteen tuotot 1. kustanussästöt saadaau. inääritettyä. 

Sisäisen karen käytännöllistä määritystä varten on laadit-

tu taulukot /4/, joista voidaan sisäinen korko ratkaista tun-

temalla eräät kustannusparametrit. Investointiajanjakso 1. aika- 

väli, jolta kustannukset ja säästöt lasketaan on taulukoissa 

20 vuotta. 

Sisäisen koron menetelm soveltuu hyvin kertarakentamise-

na suoritettujen hankkeiden taloudelliseen tarkasteluun. Täl-

löin voidaan hankkeet sijoittaa helposti paremmuusjärjestyk-

seen sisäisen korkokantansa mukaan, ellei rahoituksen järjes-

tely aiheuta muutoksia. Niinpä lauttayhteyksien järjestelyis-

sä voidaan sisäisen koron menetelmää käyttää sellaisissa tilan-

teissa, joissa hanke aiotaan pitkäaikaiseksi ratkaisuksi. Täl-

laisia tapauksia on esim, kiinteän yhteyden vertailu lauttayh-

teyteen. 
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ei o1. 	n.i;o 	iri. a 	ei 	Euor.LicLtUj eri 

toimenpiteiden pääomakustannukset voidaan kyllä diskontata 

jotakin laskentakorkoa käyttäen investointiajanjakson alkuun, 

mutta juoksevien kustannusten säästöjen diskonttaus suoritet-

tuna siten kuin normaalissa sisäisen koron menetelmässä teh-

dään, johtaa virheelliseen tulokseen. Vaiheittain rakennettaes-

sa muodostuu juoksevien kustannusten kehitys kuvan 3  mukaises-

ti. 

t= aika 

t'= toisen vaiheen toteut--

tami saj ankohta 

Kuva 3: Vaiheittain rakentamisen vaikutus juokseviin kustan-

nuksiin 

Koska kuitenkin laskennassa oletetaan juoksevien kustan-

nusten kehityksen olevan suoraviivaista, y at + o, voi täs-

tä aiheutua melkoinen epätarkkuus. Tämän lisäksi tulee epätark-

kuutta myös toisen vaiheen pääomakustannuksen diskonttaamisen 

yhteydessä, laskentakoron määrityeessä. e täytyy arvioida 

etukäteen ja voi siis olla erilainen kuin kustannussästöjen 

diskonttauskorko. 



Iautah 	ki n j .Sr j  o L el s sä aihei. ttain rakentaminen 

on hyvin yleistä, esim. lossien lukumäärää lisättäessä. Tämän 

takia ei lauttayhteyksien taloudellisissa tarkasteluissarii-

IJi. aina ei säi. on ko.00n. eriisoa oaokai en , vaan on syytä tehdä 

laskeinia 	 ' 	 bLLJyäi 

3.252 Fääoma-arvomenetelieä 

InveetoixinärL pääoma-arvo on investoinnin aiheuttamien sääs-

töjen ja kustannusten erotus johonkin ajankohtaan diskontattui-

na. Pääoma-arvot lasketaan jotakin laskentakorkokantaa käyt-

täen. Liikennetaloudellisissa laskelmissa käytetään yleensä 

7 -  % korkoa. Hanke on silloin kannattava, jos investointiajan-

jakson säästöjen pääoma-arvojen summa on suurempi kuin inves-

toinnin suuruus. 

Laskentamekaniikkaa ei tässä menetelmässä voida yksinker-

taistaa taulukkojen avulla, joten investointiajanjaksoakaan 

ei tarvitse sitoa 20 vuoteen, vaan voi olla mikä tahansa. 

Pääotna-arvomenetelmän etuina on, että sen avulla on helppo 

tarkastella vaiheittaisia investointeja. Koska laskentakorko 

tunnetaan, voidaan eri vaiheiden toteuttamiskustannukset dis-

kontata tarkasti laskenta-ajanjakson alkuun. Myöskään juokse-

via kustannuksia ei tarvitse esittää suoraviivaisen yhtälön 

muodossa, vaan voidaan diskontata kunkin vuoden todelliset juok-

sevi.kustannusten säästöt. 

Joskus voi lauttayhteyksien järjestelyjen yhteydessä tulla 

tilanne, jolloin toteutettavien vaihtoehtojen investointiajan-

jakso on lyhyernpi kuin 20 vuotta. Tällöin sisäisen koron mene-

telmä johtaa vaivalloiseen käsinlaskentaan, joten nopeampi tapa 

on ratkaista kannattavuus pääoma-arvomenetelmällä. 
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tinen tarkastr'lu 

4,11 Toorottinr :::oot;c1n t:o\oittcn. 

Laut poikto on iiikontooI.10 aihoutiaiat vii otymisct 

ovat suurimpia häiriötekijöit, jotka ovat seurauksena los-

cm käyttämisestä. Lauttapaikan liikennetaloudellisissa las-

kelmissa tulee ajanhukan mandollisimman todenmukainen määrit-

täminen olemaan eräs tärkeimpiä tehtäviä, johon koko lasken-

nan luotettavuus oleellisesti perustuu. Liikenteen ajanhukka 

voidaan määrittää joko kent -tätyönä lauttapaikoilla tai teoreet-

tisesti tuntemalla tiettyjä liikenteeseen ja lauttakuljetuk-

seen liittyviä arvoja. Koska kyseisen vertailumenetelmän puit-

teissa joudutaan arvioimaan paitsi nykytilanteen viivästyinis-

ajat myös niiden tuleva kehitys, ei tätä tehtävää voida suo-

rittaa yksinomaan kentällä tehtyjen aikahavaintojen perusteel-

la. Tämä johtuu siitä, että liikenteen kasvun vaikutus viiväs-

tymisaikoihin ei ole aivan helposti arvioitavissa. Toisen suun-

nan liikenteen muuttuminen tiettynä aikavälinä vaikuttaa pait-

si tämän liikenteen viivästymisaikoihin myös vastakkaisen 

suunnan samanhetkisen liikenteen ajanhukkiin. 

Liikenteen viivästymisaikojen määrittämiseksi käsinlasken-

nalla on laadittu useita menetelmiä. Eräissä norjalaisissa /5/ 

ja ruotsalaisissa selvityksissä /6/ on tätä asiaa yritetty 

ratkoa. Koska näissä laskentatavoissa on jouduttu laskutyön 

helpottamiseksi tekemään karkeita oletuksia ja rajoituksia, 

on niiden luotettavuus kyseenalainen. Lisäksi niissä tutkitaan 

- 



vain toiLa liikennesuuataa, joten CdC.LJ.a mainittu vastak-

kaisten liikennesuuntien vaikutus toistensa viivästymisaikoi-

hin on jätetty huomioimatta samoin kuin lossien kapasiteetin 

ylityksestä aiheutuva odotusaika. Tämän vuoksi näitä menetel-

miä ei käsitellä tässä tarkemmin. Sen sijaan tvh:ssa on dipl. 

ins. Leiviskä kehitellyt teoreettisen ajanhukka-arviomenetel-

män, jossa on voitu myös nämäkin seikat ottaa huomioon. Mene-

telmä edellyttää tarkkaa lossin toiminnan ja liikenteen vaih-

telun analysolinista, jonka takia käytännössä joudutaan lasken-

ta suorittamaan tietokoneella. 

Liikenteen oletetaan yleisesti noudattavan Poissonin jakau-

tumaa. Kyseisen. probleeman ratkaiseminen täysin teoreettises-

ti Poissonin jakautumaan perustuen on kuitenkin erittäin han-

kala tehtävä. Tästä syystä on myös Leiviskän kehittämässä 

ajanukan laskentamencc]mäseä täytynyt tehdä eräitä ratkai-

sua belpottavia olet aeu ja. 

Äjanhukkar.iomene - ;eln.n avulla seadaan laskettua liiken-

teen keskimääräinen viivästyinisaika (VA), joka kuluu siitä 

hetkestä kun ajoneuvo saapuu jonoon siihen asti kunnes se 

pääsee lähtemään lossilta. Lisäksi saadaan selville keskimää-

räinen odotusaika (OD), eli kuinka kauan ajoneuvot joutuvat 

odottamaan jonossa, ennenkuin ne pääsevät lossille. Sen si-

jaan ajoneuvojen hidastamisesta jonoon tultaessa ja kiihdyttä-

misestä lossilta lähtiessä aiheutuvaa viivästymistä ei mene-

telmä ota huomioon, vaan se täytyy määrittää erikseen. 
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Lähtöarvoina tarvitaan souraavat tiedot: 

Tiettynä aikavälinä t 1amaflekin rannalle saapuvat liiken-

teet Q  ja B 

Lautan lastausaika (T 1 ) lautalle siirtyvien autojen luku-

.iunh tiona. 

Tdllöin voidaan ajatella 	-funktion muoo.ostuvan kandella 

eri tavalla (kuva 4).  Molemmissa kuvissa (A ja B) esittää 

ensimmäinen suoranosa niitä kuormitustapauksia, jolloin au-

tot vapaasti siirtyvät lautalle. Tällöin on yhden auton ai-

heittama aikalisäys koko ajan vakio. Kuva A:n jälkimmäinen 

suoranosa kuvaa taas niitä kuormituksia, jolloin lastausta 

odottava liikennemäärö. on niin suuri, että lautan kuljettaja 

alusta alkaen ohjaa lastausta näyttämällä tarkan sijoituspai-

kan kullekin autolle. Tällöin muodostuu lastausaika autoa 

kohden suuremmaksi kuin vapaassa lastauksessa. Tapaus B taas 

esittää tilannetta, jossa oletetaan lautan kuljettajan siir-

tyvän ohjaamaan lastausta vasta myöhäisemmässä väiheessa ja 

tällöin muodostuu T-funktioon taitekohta. 

A-tapaukcessa esitetyn funktion kdyttdmincn vaatii funk-

tiossa olevan hyppäyksen takia melko tarkan kraja_raan  mää-

räämisen, mikä taas tutkimustuloksissa esiintyvän hajonnan 

vuoksi on vaikeata. B-tapauksessa sen sijaan krajaarvon 

virheellisen arvioinnin merkitys virhelähteenä on pienempi 

kuin A-tapauksessa. Koska kuitenkin B-tapauksen funktiota 

käytettäessä voidaan ainakin teoriassa joutua sellaiseen 

tilanteeseen, ettei koko probleemaa voida ratkaista myöhem- 



- 4: 

min ccite1E t 	a, ou T 1 lunktiota seuraavassa kuvattu 

koiuuinen 	Lon psrsun:i.ii1u. Paraabelin yhtälö voidaan 

tässä tapauksessa parhaiten määrätä tuntemalla lähtöarvoina 

kaksi nistettä (0; T 10 ), (kq; Timax)  ja tangentin kulma-

kesloinet nii ssi pistc as (kuva ). 

T 1  -lunkbio on siis muotoa 

Tl=Äl+Bl+Clk+Dl, jossa 

= [k 	(KK + KK 	) + 2(T - T 	)] 'max3 1 	max o 	max 	o 	max 

B1=E3(T 	-T)-k 	(KK 	+2KK)1/k 2  max 	o 	max max 	0 

C =KK 1 	0 

T 
- -t•o 

- Lautan ajoaika (Tv) ylikuljettavien autojen lukumäärän 

funktiona (kuva 6). 

Kenttätutkimusten mukaan kuormituksen vaikutus on hyvin pie-

ni, joten ajoaika pysyy lähes vakiona eri kuormituksilla. 

Tässä tarkastelussa on T -funktiota kuvattu kuitenkin nouse-

valla suoralla. 

- Lautan purkausaika (T v) ylikuljetettujen autojen lukumäärän 

funktiona (kuva 7). 

Kenttämittaukset osoittavat sen, että purkausaika on suoraan 

verrannollinen autojen lukumäärään, joten T-±'unktio kuva-

taan suoraksi. 

- Lautan maksirnikuormitus autoina k. 



k [ajon] 
	

k raja 	k [ajon] 

Kuva 4 : Losfausoikafunkfjon muodostuminen kandesta suoran 
osasta. , , , r-1 

c 
E 

T = k3 BLk2+

max (k max) Tmax 

= 
k [ajon] 

Kuva 5 	Lastausaikofunkton muodostuminen kolmannen 
asteen käyrästä. 

E 

- 	k [ajon] 

Kuva 6 	Ylitysajan riippuvuus lautan kuormituksesta 



.LäiJ:;n a1ii ujen lisäksi on tehty seuraavia tehtävän 

ratk.ss. •is'bav:a 	o]hmul:sia: 

- saapuva liikenne olet osan ti sttynä aikavä].inä (t) taeai-

seksi, 

lastaus-, ajo- ja purkausaikojen funktiot oletetaan samoiksi 

molempiin suuntiin. Esitutkimusten mukaan lastausaika±'unk-

tiossa saattaa olla jonkin verran eroa suuntien välillä, en-

nenkaikkea siitä syystä, että lautalleajo on eri tavalla jär-

jestetty. Tämä vaikuttaa tällöin lähinnä D1-vakioon, jossa 

suurin havaittu ero oli n. 5 sek. , eikä sen merkitys ole 

täten ratkaiseva, ja D 1 -vakiona voidaan käyttää kummankin 

suunnan D 1 -arvojen keskiarvoa. 

Lautan lastaus-, ajo- ja purkausaikojen summafunktiota 

T = A1k 3  + B1k2 + (Cl + m + m)k + (D1  + n + n) 

merkitään seuraavassa lyhyesti (kuva 8) 

Ak 3  + Bk 2  + Ck + D. 

4.122 Laskentanerusteet 

Odotus- ja ylitysaikojen laskeminen perustuu siihen, että 

tiettynä aikavälinä saapuva liikenne oletetaan yhtäsuureksi 

kuin ylikuljetettava liikenne. Tämä merkitsee sitä, että ne 

autot, jotka saapuvat rannalle A sen ajan kuluessa, jolloin 

"lautta kulkee A:sta B:hen - senkuorma puretaan - uusi kuorma 

rannalla B lastataan - lautta siirtyy B:stä A:han - kuorma pu-

retaan - saapunut ja saapuva liikenne lastataan", ylikuljete-

taan. tässä lauttakuormassa A:sta B:hen (kuva 9).  Tällöin 



- 

1- 

k [ajon] 

Kuva 7 	Purkausajcn riippuvuus lautan kuormituksesta 

E 

1- 

;aika 

i ka 

saiko 

k [ajon] 

Kuva 8 Lastaus-, ylitys - ja purkausaikojen surnmafunktio. 

kB 
TvA 

- 	 TpA 

TpB 
	 TyB 	

TtB 

TLA 

Kuva 9 	Lautan toiminnan eri vaiheet. 



kj 	+ TPA + T1B + TYB + T1A) 

eli 
Q 

= (TA + TB) 	ja irastaavasti 

Q 
(T 	+ rn ) • .- E 	A 	E 	t 

Sijoittamalla kA:n  ja  kB:n  lausekkeisiin  TA:n  ja  TB:n 

arvot 

TA=Äk+Bk+CkA+D 
sekä kB:n tilalle 

TE = Ak + EkE + OkB + D 
	

QBkA/QA 

saadaan 

= 	k + B 	+ C 'k ± D, 	(1) 

missä 

= 	+ Q)/Q t 

B' = B(C + 	t 

0' = o(Q + 	t 

= 2DQ/Q t. 

Yhtälö (1) voidaan parhaiten ratkaista jakamalla se kah-

teen ±'unktioon 

fYi kA 
= 'k + B'k+CtkA + D', 

joiden leikkauspisteet määrätään iterointimenetelmää käyttäen. 

Leikkauspisteistä kiinnostavat ne, jotka sijoittuvat välille 

o . kA kmax• Mikäli yhtälöillä on kaksi positiivista ratkai-. 

sua, valitaan niistä se, jonka kA_arvo on suurempi. Tämä sen 



vuol:si, E;tJUtfL k1 	oyrkii suurempiin kUormiin ja 

u 

ti (kuva 10 Ä): 

(i) = 2max 

(2) (1) 
= y2(y2 

(3) ( (2) 
2 	2'2 

jne. 

kunnes 	(n_i) - (n) 	• 	(n) 

Jos sen sijaan Y2(kmay)>Yi(kmax) muodostuu piste, joka 

lähestyy leikkauskohtaa, käyrän tangentin ja suoran leikkaus- 

pisteestä (kuva 10 B). Leikkauspiste L:n koordinaatit ovat 

k(x+1) 	(x+1) 
A 	=y1( 1 A 	

)= [y2(k) - Yt(k(x))] 1(1 - y'(k) 

Tätä jatketaan kunnes 

(n) 	E 	
(n) 

	

l2A ) - 	= 

tai kunnes 

0. 

Kun nyt k 1  on määrätty, saadaen kB  kaavasta 

1,- - ' 1 	/r 
LB 	BA' Ä 

Tästä lähtien tehtävä jakaantuu kahteen osaan: 

a) saapuvat liikenteet eivät yhtä lautan kapasiteettia 

- tämä merkitsee sitä, että 

	

(1 	L1 

- 	
- Lt 

	

0k 	k B 	max 

ja vHvästymisajat lasketaan kohdassa 4. 123 esite yilä 



tavalla, 

b) j ompikumpi toi aol osa at 	amuvat ii. ihen cet yli ttivdt 

lautan kapasiteetin 

- tämä tilanne tapahtuu oilloin kun iteroinnilla ei ly--

dy leikkauspistettä tai kun kB knay• Tehtivtn k.lci.t.io 

ly I:ohdassa 4. 121. 

4. 123 SaaijLvat liihenteot eivät yhtä lautan kapasiteettia 

Kun kÄ  ja  kB  ovat edellisen kohdan mukaisesti määrätyt, las- 

ketaan TA ,  TB ,  TyA 	TB, T 	ja TP B. 

Lauttapaikan aiheuttama viivästyrnisaika (VA) muodostuu 

kolmesta eri teki otä 

- odotusaika OD1 

- ylitysaika TYA  tai 

- pukausaika TPA  tai 

Odotusaika OPi on 1:uaao.nkin suunnan hiikenteelle sama ja 

se on keskimäärin 

- TA + TB 
- 	 2 	(kuva 11). 

Odotus- ja viivästymisajat ovat ksk.imäärin autoa kobderi 

suunta A -- 13 
+ T.., 

ODiki = 	2 

T +T 
VAkek 	

A 2 
	+ TYÄ + 	2 	

(2) 

suunta B -^ A 
T + T 

kesk 	2 
T +T- 	 T. 

VA 	- 	 A 	
-- 1 	± 

kesk 	2 	yE 	2 



'3 	'Z y = A k,. + B k,i- C k + D 
y( k 0 ) - y( k 10  

kA Yi -____________________ 
— y( y 1 k 

y 

k m a y 	 kA 

yOB: 

k mox  kA 

Kuva 10 Lautan kuormitusfuhktion k 4A A'K ^ B'k+C'kA+D 
r a t k a 1 s e m 1 ne n i te r ao t jo me ne t e 1 m ä 11 ä 

Osa saapuvan liikenteen 
summakäyröä (QÄ) 

1 ODlkesk 

____1 cl: 	4 

L) 

ODI 1 

T& +T 

Osa ylikuljetettujen ajo-

neuvojen summakäyröä 

T (aika) 

Kuva II 	Odotusajan OD 1 muodosturninen 
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'. 1 24 Saapuva 1 

Seuraavassa käsitel12n !:i 	netta, jossa voin toinen suun- 

ta ylittää lautan kapasiteetin. Mikäli molemmat suunnat ylitt 

vät sen, ratkaistaan tehtäv 	:iaattec-a aivan oarjmrLa Uva1 

la. Kuitenkin on todennä1:o 	ett2. tt 1 	:;;000jo, ct 

esiinny lossiliikenteoss2 

Oletetaan, että 	on suurempi kuin 
B  ja 4.122 kohdao:o. 

ei löydetty kaavalle (i) sellaista kA-arvoa, joko. olini ollut 

välillä 0 - Tällöin, koska lautta ei voi y11.Ltää niui 

kuormitustaaxi, kuljettaa se maksimikuormia suunnassa A-B. 

KoL 	4 122 	: 	1 1 	'' 	ovat tä 1  

kmax = ;ax + TB) 

Q 
k =(T 	+) B 	B 	L 

missä 

T 	Alt 	+ Bk 	Ok 	+ D max 	max 	max 	mcx 

TB 	AkB + Bk + Ok +1) 

se osa saapuvasta liikenteestä Q:sta, joka ylikulL--

jetetaan aikavälinö. t. 

kB:n laueske voidaan kirjoittaa muotoon 

kE = A"kB3  + Bt'kB2 + O"k. + D" B 

missä 

= 

B" = BQB/t 

0" = 

= QE(Tcn -• 



-- 

kD lasketaan iterabioaenotoi kLiJ kohdassa 4. 22 esitctvlik 

tavsfl a. Tn 	ken lan 	¶, ja sitten 

bk 

JL 

Kuvassa 12 on esitettynd tilanne, jossa saopuva liikenne 

A ylititiJ lauten kapasiteetin. Ylernmässä kuvassa on saapuva 

ja ylikuljetettu liikenne t-aikayksikin pituisina jaksoina 

ja a1omasaa kursa on 1;ass niic on suanokäyrät. Kuvassa 1 

on 1vana tar:onii «1 	ty:Lokohtt suaokkyri stk, 

Saapuvan i1 koii Leon yli i;tLksk sataa ie. ci toetin, auo--

doatuu autojen odotusaika kandesta osasta 

- OD1 , joka jo.hLisu 1 iLfl kicrtc]].uak 

01)2, joka aiheetuu lastan kapsoi toeti.n ylityke esik. 

01)1 	on edelli sen ko]TLJan ris3ti 

T max 	1) 
2 

ja °1)2Gk  on onsia itsesi jakson aikana ::likuii eiet;taviila 

autoilla kuvan 12 mukaisesti 

missä 	on kuvan 12 summakäyrien rajaama ala jakson 1 osalla. 

Seuraavat jaksot käsitellään vastaavalla tavalla, Jos on 

esim, kyseessä x jakso, lasketaan ensin edellä esitetyn mukai 

sesti kBx ja sitten Q. Tämän jälkeen on testattavo, ovatko 

kaikki x : nnen jakson aikana suoritetut lauttakuornat s aunnas- 

sa Ä—B täysiä. Testaus tapahtuu vertaamalla summalausekkoi -ta 

Q 	ja 	Q. Mikäli 	
Ai 	ovat 

kaikki kuorrpat tkysik ja :: : tenk jokeona ylikulj etottuj en ajo- 



o 
R 
	 Saapuva liikenne 

Ylikuljetettu liikenne 

- 

1. 	2. 	3. 	'. 	 n. 	jakso 

Z 

1. 	2. 	3 	4. 	 n. 	jakso 

Kuva 12: Liikenteen summakäyrät saapuvan liikenteen 
Iii1.nt een yl ittdeee 	lautan Cpae iteotin 

x 

/__ 

x- jakso 

Kuva 13 	Yksityiskohta kuvan 12 summakäyristä 



nouoj en :c3 iu:.. e11 	 ja \riiv11tymisaja muodostu- 

vat seura.avikei: 

suunte A - B 
T 	+T 	1) 

1-. 	max 	Bx 0 L) 

T 	+ L. 	1 	T 
+ ymax 

(11) 

suunta 13 —* A 

T 
OD 	 max 	i3x 

kesk - 	2 

	

T 	+T 
VAk 	!L Bx + 	+ 

Edellä olevat lausekkeo -t ova voivas,sa kaikille 12ui110 

jaksoille paitsi sille, jonka aikana täydet kuormat loppuvat 

Olkoon tlmä n:s jakso. T1l1Lin on siis 

n 	n 
2111 	<i1i 
i1 	.Ai 	i1 

Täysien kuormien teoreettinen loppumisajankoh -ta a voidaan. 

määrätä 
n-1 n-1 
1I1 _____ - 

___ i=1 ____ i=1 
t_a 	= n  

- E1 Ä± i= 1 

n-1 n-1 

- i=1 i=1 at= 
nAn 

uuden autoj on 1keni.ärä, jotka ylikulj otetaan t1yeis1 iauL- 

takuormissa jakson n aikana, on 

- at 
- TT An 
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ja taas niiden lukumäärä, jotka kuljetetaan vajaissa kuormis-

sa, on 
t_at 

vajaa = ____ • An 

Näin muodostuvat n:nnen jakson odotus- ja viivästyrnisajat 

kabdesta eri taiiauksesta: 

- autoille 	. lasketaan ajat kaavoj (rI (5) mukaisesti 61 

- autoillo 	lasketaan ajat kohtien 4.122 ja 4.123 mukai- vajaa 

sesti. 

Nuuten on huomaUt a a , 	m'i kE  uutiuu , kun tUUvdet kuuimat 

muuttuvat vajaiksi 1. kmax_3kÄ2• Tämä taas aiheuttaa sen, ettUi 

TBn ,  TYBfl  ja  TpBn  muuttuvat. 

Lopulliset keskimääräiset ajat tulevat olemaan n:tenä jak-

son aikana ylikuljetetuilla ajoneuvoilla seuraavat: 

suunta A - B: 

Qtäysi Tma TBfh + n 	
+ Qvajaa( TA2+TB2 

01) 	: 	täysi 
kesk 	

Q 	+ taysi 	vajaa 

T+TB1 + _2n + T 	+ T kesk = 	2 	ax 	2 	+ 

TÄ2+TB2 	_____ 
+ vajaa 	2 	+ T T 2+ 	)J / täysivajaa 

suunta B - A: 
_________ 	TAP2+TBn2 

	

Q5±(max2l) + vajaa 	2 ODkk= 	
täysivajaa 

Tm +TB1 	T 
VAkk= [täysi 	2 	

TyEni + Pfll) + 

T2+TBfl 2 	_____ 
+ vajaa 	2 	+ TyBfl2 + P22)] / täysi vajaa) 

Kaavojen monimutkaisuudesta johtuu, että tätä laskentame-

netelmää ei voida käyttää käsinlaskennassa, vaan se on ohjel-

moitava tietokoneelle 
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4. 12 Laskerbamenetelmn kyttirnandollisuudet 

Koska laskentamenetelmä perustuu siihen, että lautan ole-

tetaan olevan j.tkuvassa kiertoliikkeessä, aiheuttaa tämä 

eräitä ristiriitaisuuksia käytännön lauttakuljetuksen kanssa. 

Lautan kuormitus ajoneuvoina ei tule olemaan luonnollinen 

luku kuten asia tietenkin on käytännössä. Hyvin pienillä lii-

kennemäärillä saattaa kuorinitus muodostua pienemmäksi kuin 

yksi auto. Juuri pienillä liikennemäärillä tulevat teoreetti--

set odotusajat poikkeamaan ehkä suhteellisesti eniten käytän--

nön odotusajoista. Tämä johtuu siitä, että rnenetelmässä ei 

ole otettu huomioon lautan mandollisia seisonta-aikoja 

eikä palaamista lähtörannalle. 

Jos saapuvat liikenteet 	ja B  ovat =0, saadaan myös 

näille 0-liikenteille odotus- ja kokonaisajat. Jakson kaik-

kien autojen viivistymisaikojen summa muodostuu tällöin kum-

niinkin nollaksi, koska keskimääräiset ajat joudutaan kerto-

maan autojen lukumäärällä eli nollalla. 

Kyseisen laskentamenetelinän eduiksi voidaan laskea seu-

raavat seikat: 

- Hankalia aikamittauksia lauttapaikoilla joudutaan suoritta-

maan suhteellisen vähän eli vain sen verran, että lauttapai-

kalle ja lautalle ominaiset aikafunktiot saadaan määrätyksi. 

Suurimmaksi kenttätyöksi muodostuvat liikennelaskennat, jotka 

joka tapauksessa ovat välttämättömiä suorittaa laajassa mi-

tassa, koska lauttapaikoille on useimmiten olennaista ent-

täin suuret vaihtelumuodot. 

- Ilenetelmällä voidaan konstruoida tilanteita, jollaisia to- 

dellisuudessa ei ole vielä olemassa. Tällöin saadaan lasket- 
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tua viivistrniisajat mybs onnustetulle liikenteelle. Samalla 

tavoin voidaan määrittää lauttapaikalla mandollisesti suo-

ritettavien muutosten vaikutusta viivästymisaikoihin. Tällai-

sista muutoksista tavailisimpia ovat suuremman ja nopeamman 

lossin ktyttön otto 1. lossikoon optimointi ja lauttavälin 

p1 e nent §.mi nen. 

- Kun lähtöarvot tunnetaan, tapahtuu viivästymisaikojen las-

keminen koneellisesti, eikä siis laskentavaiheessa jouduta 

tekemään subjektiivisia arviointeja. Täten ei tdkijan usein 

ehkä virheellinen ennakkoasennoituminen jonkin ratkaisun 

paremmuudesta pääse vaikuttamaan laskennan suoritusvaiheessa. 

4.2 Li 1 k e n t e e n 	a j a n h u. k 

nöliinen laskeminen 

4.21 Nykyinen tietokoneobielma 

4.211 Lähtötiedot 

Edellä esitettyyn menetelmään perustuen on tvh:ssa laadit-

tu tietokoneohjelma, jonka avulla voidaan laskea lauttapaikal-

la vuorokauden aikana syntyvät viivästymisajat. Ohjelmassa vuo-

rokausi on jaettu terävienkin lilkennehuippujen hallitsemisek-

si 15 minuutin pituisiin jaksoihin. Tämä - tunnin jakso on 

siis se aikaväli, jonka kuluessa liikenteen oletetaan olevan 

tasaista. Odotus-. ja kokonaisäja -t lasketaan summina 	tunneit- 

tain molemmille liikennesuurinjile erikseen. 

Lähtötieclot annetaan laskentaelimjlle lomakemallilla (kuva 

14), josta käynee kyliin selvästi ilmi mitä tietoja ja missä 
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muodossa tarvitaan. 

Liikenteen tuntivaihtelu ilmaistaan prosenttiluvuilla, 

jotka osoittavat montako prosenttia ko. suunnan liikenne mai-

nitun 15 minuutin jakson aikana on kokovuorokausiliikenteestä. 

Suuntien 1 ja 2 summan tulee siis vuorokauden aikana olla 

100 %. Liikennemäärän ilmaiseminen prosenttiluvuilla ja eril-

lisen vuorokausiliikenteen avulla on tärkeätä, jos halutaan 

esim. käyttää jotain standardivuorokausivaihtelua määritettäes-

sä lauttapaikan viivästymisajat vaihtoehtoisilla vuorokausi- 

liikenteen määrillä. 

Nykyinen ohjelma poikkeaa edellä esitetystä laskentamene-

telmästä sikäli, että lastausaikafunktiota on kuvattu kandella 

suoran osalla, joiden leikkauspiste ilmaistaan arvolla k r a ] 

kuten teoreettisen laskentamenetelmän selostuksessa kappalees-

sa 4.121 'IAhtötiedot ja oletukset' ton esitetty, kuva 4B. Kuor-

mitusarvot kraja  ja  kmax  on ilmoitettava samassa yksikssä 

kuin vuorokausiliikenne, ts. henkilöautoyksikköinä. Tätä seik-

kaa on käsitelty enemmän jäljempänä luvussa 4.231. 

Nykyisen ohjelman puutteeksi on mainittava, että sen avul-

la voidaan laskea vain yhden vurokauden liikenteen viivästy-

inisajat. Koska kuitenkin liikennetaloudellisissa laskelmissa 

tarvitaan koko vuoden liikenteen ajanhukka, aiheutuu tästä 

huomattavan paljon vielä käsinlasken -taa. Lisäksi nykyisen oh-

jelman tulostuksessa on eräitä puutteita. Tämän vuoksi on 

tarkoitus laatia tvh:ssa täydellisempi ohjelma, jonka avulla 

voitaisiin laskea suoraan koneella koko vuoden viivästymisai-

kojen riippuvuus keskivuorokaueiliikenteeet- ä, kun tarneel1i-

set vaihtelumuodot tunnetaan. 
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LOMAKEMALLI 



- 59 - 

ri 

4.212 Tarkkuus 

Laskentamenetelmää kehitettäessä ja ohjelmaa laadittaes-

sa on tehty joukko yksinkertaistavia olettarnuksia, jotka on 

aiemmin mainittu. Ohjelman testiajot ovat toistaiseksi vielä 

puutteelliset, joten tarkempia selvityksiä ohjelman tarkkuu-

desta ei voida tässä esittää. Jo nyt suoritettujen testiajo-

jen perusteella voidaan kuitenkin todeta, etteivät kyseiset 

olettamukset vaikuta ratkaisevasti tarkkuuteen. Sen sijaan on 

tärkeimpää lähtötietojen oikeellisuus, ts. lastaus-, ylitys- 

ja purkausaikafunktioiden parametriarvot ja oikeat liikenne- 

tiedot. Lisäksi on voitu todeta, että liikenteen jakamisella 

15 minuutin jaksoihin ei ole saavutettu merkittävää eroa ver-

rattuna yhden tunnin pituisiin jaksoihin. 

Liikennetekijöiden ja lautan aikafunktioiden vaikutusta 

tulosten tarkkuuteen ja ohjelman antamien tulosten muokkaamis-

ta taloudellisille laskelmille käyttökelpoiseen muotoon on 

käsitelty seuraavissa luvuissa kutakin ryhmää erikseen. 

4.22 Aikafunk't joiden määrittäminen 

Aikafunktiot ovat riippuvaisia paitsi lossityypistä myös 

lossipaikan erikoisolosuhteista, joten ne olisi pyrittävä 

määrittämään kyseisillä lossipaikoilla kenttämittauksin. 

Seuraavassa on annettu aikafunktioiden parametreille muutamia 

yleispiirteisiä arvoja, joita voidaan käyttää pakottavissa 

tapauksissa, jos samalla sovelletaan lossipaikan erikoispiir-

teitä. 
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4.221 Lastausaika 

Lastausaika alkaa, kun ensimmäinen lastaava ajoneuvo ohit-

taa puomin tai kohtaa viimeisen purkavan ajoneuvon ja loppuu 

kun lautta irtoaa laiturista. Kuten edellä on jo selitetty 

lastausaikafunktjo voi muodostua yhdestä suorasta, kandesta 

toisiaan leikkaavasta suorasta tai kolmannen asteen käyrästä. 

Pienillä lossityypeillJ. se muodostuu pelkästään yhdestä suo- 

rasta. 

Tässä esitettävät lastausajat annetaan nykyisen tietoko-

noohjelman mukaisesti kanden suoran avulla, eikä kolmannen as-

teen käyränä kuten teoreettisessa tarkastelussa käsiteltiin. 

Esittämistapa on seuraava: 

T (O-k 	) 	mk+n 1 	raja 	1 

Tt(kraja - k) = m2k + 

missä Tt( 0  - kraja) = lastausajka minuutteina lautan kuormi- 

tuksen ollessa välillä 0 - k 
raja 

Ti raj a_km  )= lastausaika minuutteina lautan kuormituk- 

sen ollessa välillä 

k = lautan kuormitus henkilöautoyksikköinä 

= vakioita 

Taulukossa 3 on esitetty tavallisimmille lossityypeille 

lastausajan parametrien perusarvot normaaleissa olosuhteissa. 

Lisäksi siinä on määritetty lossin kuormitksen maksimia ja 

rajakuormitusarvot henkilöautoyksikkiinä. 
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4.221 Lastausaika 

Lastausaika alkaa, kun ensimmäinen lastaava ajoneuvo ohii-

taa puomin tai kohtaa viimeisen purkavan ajoneuvon ja loppuu 

kun lautta irtoaa laiturista. Kuten edellä on jo selitetty 

lastausaika±'unktio voi muodostua yhdestä suorasta, kandesta 

toisiaan leikkaavasta suorasta tai kolmannen asteen käyräst. 

Pienillä lossityypeillä se muodostuu pelkästään yhdest suo- 

rasta. 

Tässä esitettävät lastausajat annetaan nykyisen tietoko-

neohjelman mukaisesti kanden suoran avulla, eikä kolmannen as-

teen käyränä kuten teoreettisessa tarkastelussa käsiteltiin. 

Esittämistapa on seuraava: 

T1(O - ki) = m1k + 11 1 

Tt(kia j a  - ksay ) 	rn 2k + n 2  

missä Tt(O - kraja) = laotausaika ininuutteina lautan ku.ormi-

tuksen ollessa välillä 0 - k raja 

lastausaika minuutteina lautan kuorrnituk-

sen ollessa välillä k-k 

k = lautan kuormitus honkil5autoyksikkbinä 

= vakioita 

Taulukossa 	on esitetty tavallisimmille lossityypeille 

lastausajan parametrien perusarvot normaaleissa olosuhteissa. 

Lisäksi siinä on määritetty lossin kuormituksen maksimia ja 

rajakuormitusarvot henkilöautoyksikkiinä. 
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TauliJko : Lii lassi tyrppien ] sstaucaikafunktion parametri-

arvoja normaaleissa olosuhteissa 

Lossin 

antavuus 

liikennekansi 

pituusxleveys 

ajo- 

aukko 
m m2  n kra j a 

 hay 
kma)  
hay 

90 tonnia 35.0x8.8 m 2  7.2 m 0.080 0.250 0.170 -1.090 15 30 

53 	tt  23.5x8,8 " 7.2 m 0.080 0.250 0.170 -0.830 12 20 

38 	" 23.5x6.0 " 5.6 m 0.090 0.250 0.200 -0.900 10 15 

33 	II  19.0x6.0 	" 5.6 m 0.090 0.250 0.200 -0.900 10 12 

30 	" 18.0x5.,5 5.0 m 0.090 0.250 - - - 8 

20 	" 16.0x5.5 	" 5.0 m 0.090 0.250 - - - 6-8 

12 	" 12.0x5.0 	" 5.0 m 0.090 0.250 - - - 4-6 

Taulukkoarvoihin olisi tehtävä korjauksia seuraavien teki-

jöiden vaikutuksista: 

- laiturin matka, joksi tässä nimitetään odotuspaikan ja lau-

tan (ts. laiturin pään) väliä 

- lautan ajoaukon leveys 

- lautan liikermekannen muoto 

- lautalle merkityt kaistarajat 

Laiturin matkan kasvaessa, ajoaukon kaventuessa ja liiken-

nekannen muodon ollessa epäedullinen on taulukon parametreja 

suurennettava. Kaistarajat sen sijaan nopeuttavat lastausta, 

mutta yleensä tällöin lautan kuormituskyky pienenee. Tarkempia 

riippuvuuksia ei voida tutkimusten puuttuessa kuitenkaan vielä 

esittää. 
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4. 222 Ylisaika 

Lautan ylitysaika alkaa lastausajan loppuessa, siis lautan 

irrotessa laiturista ja loppuu ajosiltaläpan laskeutuessa ja 

lautta on purkamiskunnossa. 

Ylitysaika :c.i:Lppuu etup ssä lautan nopeudes -ta ja lautta- 

välin pituudesta. Sen sijaan lautan kuormituksella ei ole ha-

vaittu suurta vaikutusta ja monesti ylitysaika voidaan olettaa 

olevan vakio. Ylitysajat ovat rnääritet -tävä kullekin lauttapai 

kalle erikseen, koska sarnankokojstenj lossien nopeudossa esiin-• 

tyy melkoista  vaihtelua. 

4.223 Purkausaika 

Lautan purkeusaika alkaa ylimenoajn lopmuessa, siis kun 

ajosiltaläppä on laskeutunut ja loppuu lastausajan alkaessa, 

ts. kun viimeinen purkava ajoneuvo kohtaa ensimmäisen lastaa- 

van ajoneuvon tai ohittaa puomin. 

Purkausajan on havaittu olevan suoraan verrannollinen au-

tojen lukumäärään. Suoran parametrin arvot ovat riippuvaisia 

jonkin verran samoista tekijöistä kuin lastausajankin. Parem-

pien selvitysten puuttuessa voidaan käyttää seuraavaa purkaus- 

aikafunk -ti ota. 

= 0.040 k + 0.010 

	

jossa T 	purkausaika minuut -teina 

	

k 	purkavien ajoneuvojen lukumäärä 
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4.23 Liikennetekijöiden huomioonoitaminen 

4.231 Liikenteen rakenne 

Erilaisista ajoneuvoista koostuvan liikenteen määrää mita-

taan yleensä yhteisellä yksiköllä, nk. henkilöautoyksi1öllä 

(hay). Muut kuin henkilöautot muunnetaan tällöin tiettyä vas-

taavuutta käyttäen henkilöautoa vastaavaksi liikenteen ykSlkbjk-

si. Tämä niuuntokerroin on olosuhteista ja käyttötarkoitukses -ta 

riippuva. Lauttapaikoilla tapahtuvan liikenteen muuntokertoi-

met on parasta määrittää kuormituksen vastaavuuden perusteella. 

Muuntokerroin ilmaisee siis, kuinka monen henkilöauton tilan 

raskas ajoneuvo keskimäärin lautalla vie. Kertoimiin vaikuttaa 

tietysti hieman lautan koko ja liikennekannen muoto. Nykyisil-

lä vakiolosseilla voidaan käyttää seuraavia kerronnallisia 

muuntokertoimia: 

muuntokerroin 

henkilöauto, pakettiauto 1.0 hay 

kuorma-auto ilman perävaunua = 2.5 hay 

kuorma-auto puoliperävaunulla = 5.0 hay 

kuorma-auto täysperävaunulla = 5.0 hay 

linja-auto 	= 3.0 hay 

traktori 	 = 2.5 hay 

Henkilöautoyksikön käyttö laskennassa merkitsee tietysti 

sitä, että viivästymisaika ei tule ajoneuvotunteina, vaan hay-

tunteina. Tämä virhe eliminoidaan määrittämällä keskimääräinen 

viivästymisaika henkilöautoyksikköä kohti. Koska kuitenkin to-

dellisuudessa viivästaisajat ovat samat sekä kevyille että 

raskaille ajoneuvoille, käytetään tätä hay-kohtaista viivästy-

misaikaa laskettaessa koko liikenteen kokonaisviivästymisaikojen 
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surfraa i:evyille ja ra1:ai1lc ajoneuvoille erikseen. Myös ajo-

neuvoryhmien ajanarvojen erilaisuus voidaan näin ottaa huomioon. 

4 232 Liikenteen 	ja viJtelumuodot 

Kuten tunne ta:, ovat liiken been vailihelumuodot: 

- tuntivaihtelu 

- viikonpäivävaihtelu 

- kausivaihtelu 

Tuntivaihtelu on otettu huomioon tietokoneohjelmaa laadit-

taessa. Siinähän jaetaan vuorokauden liikennemäärä eri suun-

nissa tuntivaihtelun mukaisesti :- tunnin. jaksoihin. 

Koko vuoden aikana syntyvien viivästynisaikojen ja siten 

liikenteen vuosikustannusten laskemiseksi on myös muu vaihtelu 

jollakin tavoin otettava huomioon. Koska viivästymisaikojen 

laskerninen vuoden kaikille vuorokausille erikseen on käytännös-

sä liian suuritöinen tehtävä, on seuraavassa esitetty melko 

paljon yksinkertaistettu menetelmä vaihtelumuotojen huomioi-

miseksi. 

lienetelmän tarkoitul:sena on saada selville keskimääräisen 

viivästymisajan riippuvuus henkilöautoyksikköä kohden vuoden 

keskimääräisestä vuorokausiliikenteestä (KVL:stä). Tätä varten 

laaditaan viikonpäivävaihtelutietojn perusteella eri vuoden-

ajoille ns. tyyppiviikot, joiden vaihtelumuodot edustavat mah-

dollisimman hyvin kyseisen vuodenajan viikonpäivävaihteluja. 

Näille tyyppiviikoille lasketaan tietokoneohjelman avulla vuo-

rokausittaisten tuntivaihtelujen perusteella keskimääräiset 

viivästyrnisajat ha-yksikköä kohden useilla viikon keskimääräi-

sillä vuorokausiliikenteen arvoilla. Tämän jälkeen voidaan 
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tunteralla kausivaibtelu laskea helposti koko vuoden keskimää-

räiset viivästymisajat hay:ä kohden eri KVL:n arvoille (kuva 15) 

Viikon keskimääräiset. viivästymisajat eivät kasva suora-

viivaisesti liikennemäärän kasvaessa, vaan käyrässä on jyrkkä 

muutos siinä vaiheessa, kun liikennemäärä ylittää lautan kapa-

siteetin. Tämän vuoksi on tarkkuuden kannalta edullista jakaa 

vuosi useampiin jaksoihin kuin pelkkään vuodenaikajakoon. Täl-

löin katsotaan kausivaihtelukäyrästä kyseisen jakson KVL, jonka 

mukaan saadaan asianomaisen tyyppiviikön keskimääräinen viiväs-

tymisaika. Tämän jälkeen lasketaan eri jaksojen viivästymisai-

koj en painollinen keskiarvo liikennemäärien ollessa painoina. 

Piikäli lauttapaikan liikenteen vaih elumuodot on joltakin 

osin vähäisiä, voidaan laskentatyön vähentämiseksi yhdistää 

esim, syksyn, talven ja kevään tyyppiviikot. 

Tämän laskentamenetelmän etuna on, että vuoden keskimäärki-

sen viivästymisajan riippuvuus KVL:stä voidaan esittää helppo-

tajuisessa muodossa. Jos oletetaan vaihtelumuotojen pysyvän 

vakiona saadaan näin määritettyä lossin aiheuttama viivästymi-

nen myös ennustetulle liikenteelle. Vaihtelumuotojen muutturnio.-

ta ei voida ottaa huomioon viikonpäivä- ja tuntivaihtelujer 

osalta, mutta kylläkin kausivaihtelun, jos liikenne-ennuste 

on laadittu kausivaihtelun tarkkuudella. Tällöin joudutaan uusi-

maan koko edellä selostettu laskentatoimitus jokaisen uuden 

kausivaihtelukäyrän osalta. Kausivaihtelun muuttuminen on hy-

vin ilmeistä, jos ennustealueella on odotettavissa suurta kesä-

huvila-asutuksen lisääntymistä. 
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keskinäisen riippuvuuden mädrittämismenettely. 
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4.24 Useamman lossin ottaminen huomioon 

Nykyisellä ajanhukka-arvio-ohjelmalla ei voida suoraan 

laskea liikenteen viivästmisaikoja, jos lauttapaikalla on 

yhtäaikaa käyt3ssä kaksi tai useampia losseja. Kuitenkin täl-

lainen tilanne voi tulla varsin usein kysymykseen vilkkailla 

lossipaikoilla ennen siltayhteyden tekemistä. 

Rinnakkaislosseja käytetään vain silloin, kun yhden lossin 

kapasiteetti ei riitä kuljettamaan saapuvaa liikennettä, joten 

rinnakkaislossin käyttö rajoittuu usein pelkästään vuorokauden 

huipputuntien ajaksi. Tällöin lossien toiminta oletetaan toi- 

sistaan täysin riippumattomaksi. Lisäksi oletetaan, että lai-

turi- ja tiejärjestelyt on hoidettu siten, että eri losseja 

käyttävät liikennevirrat eivät häiritse toisiaan. 

Menetelmä voidaan jakaa kahteen tapaukseen: 

- lossit samanlaisia 

- lossit erilaisia 

- Lossit samanlaisia 

Tällöin liikenne jakautuu tasan kaikille losseille. Tunte-

naalla yhden lossin aiheuttaman viivästyinisajan riippuvuus- 

käyrä liikennemäärästä saadaan useamman lossin aiheuttama 

viivästymisaika samasta käyrästä jakamalla liikennemäärä 

(KVL) lossien lukumäärällä. 

- Lossit erilaisia 

Jos lossit ovat kooltaan eri suuria, ovat myös lossien 

kuormauskyky ja aikafunktiot erilaisia. Näiden vaikutus jää 

kuitenkin melko vähäiseksi, jos saapuva liikenne ei yhtä 

pieniinmän lossin kuornaauskykyä. Tällöin voidaan olettaa 
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liikenteen jakautuvan tasan kaikille losseille. Jos sen 

sijaan saapuva liikenne ylittää lossien yhteisen kapasitee-

tin, voidaan seuraavaa esimerkinornaista menettelyä käyttäen 

ottaa edes jossain määrin huomioon lossien erilaisuus: 

Käytetään seuraavia inerkintöjä: 

lossipaikalla kaksi lossia N ja N 

Q = saapuva liikenne 	(hay) 

k1, 1  = lossin 11 maksimikuormitus (hay/vuoro) 

= lossin N maksimikuormitus (hay/vuoro) 

T1 = T11 	+Tyniax+Tpax 

T]m= T1  Tma +Ty1 m ax+TpTJma:  

lossien K ja N lastaus-, 

( yhtye- ja purkausajan 

J su:a inaisimikuormalla 

M lossien M ja N lastaus-, ylitys- ja purkausajan summa 

T ,fvastakkaisessa suunnassa (lossien kuormitus arvioitava, 

N käytännössä yleensä kuormitus niin pieni, että 

jos lauttojen nopeudet samat) 

Tällöin jakautuu saapuva liikenne lossien M ja N kesken 

seuraavassa suhteessa: 

k 	T 	-T 	- 	k II - 	N 	Nmax 	Minax 	ll 	• 	I1 + 	rn 
N 	P•Imax 	M 	N 

Kun tunnetaan toisen lossin aiheuttaman viivästymisajan 

riippuvuus liikennemäärästä, saadaan molempien lossien 

yhdessä aiheuttama viivästymisaika likimääräisesti samasta 

käyrästä, jakamalla edellä saatuun suhteeseense liikenne- 

määrä, jolle viivästymisaikaa etsitää (kuva 16). 
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lossin M aiheuttama Viivästyrnisaika(tunnettu) 

/ 	1 lossien i ja N yhteisesti aiheuttama 

/ 	

/ viivistymisai1ca (etsitty) 

/ 	esim. 	= 2/1 
/ 

7 
- 	 1 

Kuva 16: Keskimääräjsen viivästyrnisajan määrittäminen, 

kun lossipaikalla kaksi erilaista lossia 
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5. 	JJ0:; 	JL0U: _____ 	 _____ 

5.1I'ääomakustannukso -t 

Lossipaikan päiomakustaiinuksilla tarkoitetaan kaikkia niitä 

kustannuksia, jotka tarvitaan lossipaikan saamiseksi täydelli-

seen liikenn0irniskuntoon, Nämä sisältävät ensisijaisesti lossin 

hankintakustannukset, lisäksi tulevat mukaan myös lossipaikan 

muun kaluston hankintakustanriuks.et, siinä määrin kuin niitä tar-

vitaan kyseiselliJ. lossipaikalla. Samaten on pääomakustannuksissa 

otettava huomioon lossipaikalla mandollisesti suoritettavat tei-

den ja laitureiden järjestelyt, sekä laitteiston asennuksesta 

aiheutuvat kustannuserät. 

Tvh:n kone- ja varasto-osastolta saatujen tietojen mukaan 

on eri kantoisten lossien keskimääräiset uushankjntahjnnat vuoden 

1969 lopussa olleet taulukon 4 mukaiset. 

Taulukko 4 : Eri lossityyppien uushsnkintahintoja vuodenl 969 
lopussa 

Lossin 
kantoisuus 

Liikennekannen mitat 
pituus x leveys 

Uushankintahinta 
v. 	1969 lopussa 

90 tonnia 35,0 x 9,14 	m2  550.000 mk 

60 35,0 x 6,3 430.000 

53 23,0 x 9,14 	" 350.000 

38 (vintturik.) 23,5 x 6,3 250.000 
38 (lossialus) 25,5 x 6,3 310.000 

33 tonnia 19,0 x 6,3 	" 220.000 
30 " 18,0 x 5,7 	" 180,000 

20 ti  16,0 x 5,5 140.000 
16 " 16,0 x 4,0 125.000 
12 " 12,0 x 5,0 	" 80.000 

Iluun lossipaikoilla tarvittavan kaluston uushankintahintoina 

voidaan käyttää taulukon 5 arvoja. Osa taulukossa esitetyistä ka-

lustolajeista ei sovi kaikkiin lossityyppeihin. Kaltureista 1ä3 

käytctaän 14 m:n lcveLiptiisiä vain 90 ja 53  tonnin losscilla, 
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9,0 	5,5 m 2 :n ka1tureit käytetään alle 30 tonnin losseilla, 
:LLlJioirl on 1 	r: r noroti:L k; ii.nityyppi. 

iauiukko 5: Lo 	i.iou. k Lwoi uwJiankintahintoja vuoden 1 969 
lopussa. 

K 	1 	 Lossipaikalla a u 	0 aji 	 tarvittava rärä 
Uusiiankintahin- 
ta v. 	1969 lop. 

Kaiturit; pituus 14 m, leveäp. 2 kpl 50.000 mk 
14 m, normaali 2 45.000 
9 m, 	lev. 	3,5rn 2 18.000 " 

Ponttonit:(leveisiin kaltureihin) 4 1  20.000 
(kapoisiin 	11 	

) 2 16.000 " 

Lossiköyden kiristysviftturit: 
2-runipuiset 2 " 10.000 " 

1 2 8.500 

Kompressori asennuksirieen 1 " 8.000 

Pintavirran kehittimet 2 " 8.000 " 

Tiepuomit 2 " 2.200 " 

Jos lossipaikalle soadaan käyttöön jostain muualta vapautuva 

lossi, arvioidaan tälle jäljellä oleva arvo, jota käytetään ta-

loudollisessa vertailussa pääomakustannuksena. Jiihen on kuitenkin 

lisättävä mandolliset losoin siirtokustannu1:set, sekä muun kalus-

ton vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset. 

Lossipaikan tiejärjestelyjeri kustannukset on rnääritettLtvö. 

erillisen arvion avulla. 

Teräslossien keskimääräinen kiiyttöikä on ollut noin 30 vuotta. 

en sijaan puiset lossit kestävät keskimäärin vain 5 - 10 vuotta. 

Koska liikennetaloudellisissa laskelmissa investointiajanjak-

80 on yleensä 20 vuotta, voidaan lossin mandollinen jäännösarvo 

ottaa huomioon diskonttaamalla se laskenta-ajanjakson alkuun ja 

vähentämällä se alkuperäisestä hankintahinnasta. Jos korkokantana 

käytetään 10 :a, voidaan uuden lossin pääomakustannuksena käyt-

tää 0, 95-kertaista hankintahintaa. 
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5.2 	vttokusttnnukeet 

5.21 '1u:htä 

Loss:n 	 t;srkojtetaa sekä lossin vaicirai-- 

cia käyttökustannuksia että myö 3 lossipaikan kunnossapidosta al-

}utuvia : star u.k.;ia . Liyyden vuoksi käytetään näille yhteistä 

nj:itvstä käyttkuctannaJ:set. 

Lossien käyttökustannuksiin vaikuttavat jossain määrin seu- 

raav:t tukijät; 
- liikenteen mWirii. ja vaihtolumuodot 
- lossipaikan kalusto 
- lossipaikan olosuhteet. 

Käyttökustaxmucten riippuvuus lossipaikasta on niin merkitsevää, 

että voidaan sanoa niiden olevan kullakin lossipaikalla täysin 

yksilöllisiä. Tämän vuoksi ne riippuvuudet, jotka jäljerapänä esi-

tetään, on katsottava vain suuntaa-antaviksi. ksityistapauksissa 

on käyttökustannusarvion pohjana pidettävä ko. lossipaikalla ha-

vaittuja kustannuksia tai muuten otettava huomioon lossipaikan 

erikoispiirtoet. 

Käyttökustannuksia on tässä tarkasteltu tvhn kunnossapito- 

toimistosta saatujen tietojen perusteella. Kustannusten jakautu-

mat perustuvat siten yleisten teiden kunnossapidon littero±nnin 

mukaiseen akoon. Taulukossa 6 on esitetty koho maan lossien kun-

nossapidon kustannusten markkamääräinen ja prosentuaalinen jakau-

tuminen vuosina 1965 ja 1968. 31itä on havaittavissa melko suurta 

vuosittaista vaihtelua eräiden kustannusryhmicn osalta, toisaalta 

taas palkka- ja käyttövoimakustannukset ovat aika kiinteät ja 

peittävät koko kustannuisista lähes puolet. Suurinta vaihtelua 

esiintyy lossicn sekä mootien ja voimansiirtolaitteiden ryh-

rcässä, mikä onkin ymmärrettävää, sillä kyseiset erät saattavat 

sisältää suuria peruskorjauksia, joita ei suoriteta joka vuosi. 
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Tauilkko 6 	koko maan lossien kLiyttö 1utannusten markkamiärii- 
nen ja prosentuaalinen jaksiturninon vuosina 1965 
.ia 1968 

Litt. - 	 195 1968 
-, 1000 ml: 1000 1 n:o - i•Ic-noera 

631 Yleiset kustarnukset 344 1 	5,9 590 6,7 
632 hakennuksc-t 36 1,5 136 1,5 
633 Varasto 24 0,4 63 0,7 
634 KIyttivoima 383 6,6 551 6,2 
635a IJoottorit+voir -iansiirtol. 628 10,8 2192 24,7 
635b TerLisköydet+vintturit 222 3,8 379 4,3 
636 Lossit ja alukset 1059 1,3 672 7,6 
637 Kuljetus (palkat) 2263 39,0 3454 39,0 
638 iinteät laitteut 406 7,0 374 4,2 
639 Lossivylit 373 6,4 447 5,1 

Yhteensä. 5788 100,0 8861 100,0 

uten jo aikaisemmin mainittiin yksit2±sten lossien kiyttö-
l:ustannukset vaihtelevat melkoisesti. Joa vuotuinen hajonta jä- 
tetiin ottamatta huomioon, on Ltyttökusmuksille saatu vuoden 

1965 tilastojen mukaan niinkin suuret vs±htelurajat kuin 5000 - 

250.000 mk/vuosi lossia kohti. Jos vuosittainen vaihtelu eri 

lossien kohdalla eliminoidaan 1. lasketar kullekin lossipaikal-

le useamman vuoden kiyttökustsnnusten kskiarvo, jäLvtt vaihtelu- 

rajat vhin pienernmiksi, noin 25.000 - 1O0.000 mk/vuosi. T.min 

vuoksi käyttbkustannusten arvioimisen prustaksi voida ottaa ko-

ko maan lossier. käyttökustannusten kesk.arvoa, vaan on pyrittä-

vä lbytimäLin riippuvuussuhteita käyttökistannusten ja lossipai-

kan, -kaluston ja liikenteen välille. 

5.22 äiyttökustannusten määnittLiminen 

5.221 Suoritetun tutkimuksen nerustecJ 

TVh:n tienrakennusosactofla on suoritettu tutkimus, jossa 

etsitään muutamia yleispäteviä riinpuvuui':sia lossien käyttikust-

tarinuksille /7/. 
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ucirsjs on vsin is j, siJls se- 	ttää 85 	sen het- 

i:.itä lossikalustosta. Tähän määrään on sisältynyt kaikkia 

kantavuusluokkia ja 1:uljetustapoja edustavia losseja, joten otosta 

voidaan pitää rclko odustavana. 

Lossien käyttökustannusten lähtötietoina on käytetty vuosien 

1965 ja 1966 1:äyttökustannusten lossikohtaista keskiarvoa. Tätä 

on korjattu ottamalla huomioon kolmen edellisen vuoden ajalta 

sellaiset suurehkot kunnossapito- ja uusimiskustannukset, jot-

ka eivät toistu joka vuosi. Tutkitut ku.s.annuserät ovat samat 

kuin taulukossa 6 esitetyt. 

Käyttökustannusten muodostumista on ':lvitettT kandella eri 

tavalla. Toisessa määritetään käyttökustannuksen riippuvuus los-

sin vuosittain kulkernasta matkasta, toisessa selvitetään käyttö- 

kustannusten riippuvuutta liikennemLäirästk ja loosiviLlin pituud esta. 

5.222 	yttöku;tsrn ston niioou.0 los:: 	vuosittain ulkc 
nasta matkasta 

Lossin vuosittain kulkerca matka saadaan laskettua kertomalla 

vuotuisten ylityskertojen lukumäärä lossivälin pituudella, josta 

on vä}ienietty lossin pituus. Jakarnalla lossit kuljetustavan ja 

kantavuuden mukaan on käyttökustannusten ja lossin kulkeman mat-

kan välille laskettu taulukon 7 mukaiset lineaariset riippuvuudet. 

Taulukko 7 : Eri lossityyppien vuosittaistcn käyttökustannusten 

( K  ) riippuvuus lossin kulkomasta matkasta ( L ). 

Lossityyppi Kantavuus Lin. riippuvuus Korrelaatio- 
tonnia ) K 	(. mk kerroin 

____________________________ L 	( km 

Vintturikäyttöiset 6 - 30 K 2,219L + 16120 0,633 
yli 30 K 2;960L + 16050 0,8/j5 

i?otkurikäyttöiset 6 - 33 K = 2,447L + 14370 0,933 
r2isivetoiset 8 - 12 K = 2,982L + 8950 0,904 
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JiLi runeteiLmällä on saatu hyvä korrelaatio. 'ihtälöistä ja 

ct\. 	 17 voidaan havaita, että lossin kanta- 

vuo±1a on vnJunut nyttokustannuisiin. en sijaan lossin 

kuljetustapa ei aiheuta sanottavia kustannuseroja, joskin käsi-

vetoisten lossien aihaiset kustannukset johtuvat juuri säästy-

neistä encriakustannuksjsta. 

5 . 223 Kittkku anlIus en riippuvuus liikenncmäärListä ja lossi-
yälin pituudesta 

ytärmönsä on usein hankalaa määrittää lossin vuosittaista 

kulkwatkaa, varsinkin arvioitaessa tulevia käyttökustannuksia. 

Tämän vuoksi on myös liikenteen välitöntä vaikutusta käyttöku-

tannuksiin tutkittu. Lossit on jaettu lossivälin pituuden mukaan 

seuraaviin ryhmiin: 50 - 149 m, 150 -249 m, 250 - 349 m ja yli 

350 m. Tällöin keskimääräiset lossivälit kussakin. ryhmässä on jok-

seenkin tarkasti 100, 200, 300 ja 450 m. i'äille on laskettu ku - 

vassa lb esitetty vuosittaiseri liikennrsiäärän ja lossin käyttökus-

tansuksen välinen riippuvuus, joka tässäkin tapauksessa on 1±-

ncaarinon, Tämän menetelmän korrelaatjokerrojn on kuitenkin vain 

noin 0,7, mikä onkin täysin ymmärrettävää, sillä lossien keski-

määräinen kuormitusastc- ylityskertaa kohden vaihtelee huomatta-

vasti lossipaikan mukaan. Koska käyttökustannukset riippuvat 

kuitenkin ensisijaisesti lossin kulkemasta matkasta, syntyy ha-

jontaa käyttökustarinusten välille, vaikka vuotuiset liikennemää-

rät ja lossivLilien jituus olisivatkin joillakin lossipaikoilla 

samansuuruiset. 

Tämän merietclftn heikkoutc-na on lisäksi. se, että siinä ei 

oteta huoiioon losoityyppien ja kantavuul:sicn vaikutusta käyttö- 

kustannuksiin. Toisaalta ne tulevat väl1llieti mukaan, sillä 

lossivälin picienyessä yleensä myös lossin kantavuus suuronee. 

Kun 100 m:n lossiväleillä ovat yleisin:piLi 12 tonnin kantoiset 
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Kuva 17 : Lossin käyttäkustannusten riippuvuus lossin kulkemasta matkasta, kantavuudesta 
ja kuljetustavasta. 
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lossit, niin 300 - 450 i:n vLLleiflL. kLytetit.n enimniikseen 30 - 

5 tonnin ja sitL. nuurer:uia losseja. 

5. 224 ?uiovien kyttWustannustc-n. arvioiminen 

Liikennetaloudelljsjssa laskeliaissa tarvitaan mybs kustan-

nusten !Juärittämistä tulevaisuud en liil nncolosuhteissa. Tarkem-

pien tutkimusten puuttuessa noudatetaan lossien kkyttökustannus-

ten ennustamisessa samaa periaatetta kuin teiden kunriossapito-

kustannusten nLidrittämisessä eri ajankohtina. Oletetaan siis, 

että yksikkökustannukset nuosevat ajan rriukana vain sen verran 

kuin rahan arvo heikkenee. Koska taloudelliset laskelmat suori-

tetaan reaaliarvoilla, ei yksikkökuetannusten nousua tarvitse 

ottaa huomioon. )Jiinpä lossionkin käyttökustannusten kirittärai-

sessä eri ajankohtina riittänee, kun otetaan huomioon vain los-

sin vuosittain kuj.keman matkan tai lossipaikan liikenriemäärän 

liskys, riippuen kurmialla tavalla käyttökustannus määritetääri. 

Kuten edellä on mainittu, riippuvat lossin käyttökustan-

nukset hyvin paljon lossipaikan ja kaluston erikoispiirteistä. 

Tämän vuoksi on tärkeää tulevia käyttökustannuksia laskettaossa, 

että määritetään aikaisempien vuosien kustannustietojen perus-

teella kyseisen lossipaikan keskimääräinen käyttökustannus. Jos 

se poikkeaa huomattavasti edellä esitetyistä käyttökustannusten 

keskimWiräisarvoista, poikkeavaisuus on otettava huomioon tulevia 

käyttökustannuksia arvioitaessa. 
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5.3jj o kustannukset 

iossin liikenteelle tuottama häviö ilmaistaan taloudelli-

sissa laskelmissa lisääntyneiden ajokustaimusten muodossa. 

Ajokustannuksethan (AK) muodostetaan ajoneuvo- (nK), aika-

(Ai1) ja onnettomuuskustannuksista (onI). 

= IuK + AtK + OnK 

Kuten edellä on mainittu tulevat aikakustannukset olemaan 

tärkein kustannuserä. Koska kuitenkin ajoneuvoille koituu kus-

tannuksia muissakin ryhmissä, on tässä selvityksessä pyritty 

indärittämään myös ajoneuvo- ja onnettomuuskustannusten suuruus, 

jotta saataisiin selville näiden osuus kokonaisajokustannuk-

sista. icsslpaikan ajokustannukset on laskettu ajoneuvokohtai-

sina kustamiuslisinä verrattuna normasiin tieliikenteen ajo- 

kustannuksiin. 

Liikenteen toimintaa analysoimalla on eri ajokustannus-

erät muodostettu seuraavista eristä, jotka esitetään tässä 

lyhyesti kaavamuodossa. 

AnK = AnK 1 + AnK II; 

/mK 1 = ajoneuvokustannuslisä 1, joka muodostuu laut-

tapaikalla tpahtuvasta ajoneuvon nopeuden 

vaiht elusta 

AnK 11= ajoneuvokustannuslisä II, joka muodostuu hi-

taasta jonoajasta lauttapaikalla. 

ÄiK=ÄiKI +AiKII; 

AiK 1 = aikakustannuslisä 1, joka muodostuu lautan 

aiheuttamasta odotus-, ylitys- ja purkaus- 

ajoista 

AtK 11= aikakustsnnuslisä II, joka muodostuu ajoreu- 
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VOj en nop idcvihte1trita aileutuvo o La aj an-. 

Lukasio 

OnK; 

OnK 	onnettorauuskustannuslisä, joka muodootuu 

iauttainiikan onneomuusalttiudesta 

KunIin kuo uiuoli n valinta- ja m rittlii oeruoiect 

on esitetty yksityiskohtaisesti kyseisen ajokustarnuseon sci-

vittelrssä seuraavina olevissa luvulisa 5.31, 5.32  ja 5.33. 

5.31 .Ajoneuvokustannukset 

5.311 Ajoneuvokustannusten märittämisperusteet 

Lossipaikoilla muodostuvia aj oneuvokustannuksia selvitei• 

lään tvh:n tie- ja liikennetaloudellisten suunnitteluohjeiden 

mukaisesti. Tällöin ajoneuvokustannuksissa otetaan huomioon 

polttoaineen ja voiteluaineen kulutus-, korjaus- ja huolto- 

kustannukset, renkaitten kuluininen sekä ajoneuvon pääoman kuo-

letus. Kustannukset johtuvat osittain samoista tekijöistä, 

joten ne on jaettu kolmeen ryhmään. Ryhmään A kuuluvat poltto-

aineen ja voiteluaineen kulutus sekä korjaus- ja huoltokustan-

nukset, joiden on todettu muuttuvan polttoaineen kulutuksen 

mukaan. Renkaitten kuluminen riippuu enimmäkseen muista teki-

jöistä kuin edelliset, joten rengaskustannukset on erotettu 

omaksi ryhmäkseen B. Kuoletuskustannuksen oletetaan olevan 

ie- ja liikenneoloista riippumaton, joten s on vakio ajo- 

kilometriä kohden muodostaen kustannusryhrnän C. 

- 
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( 
Lossipaikoilla ajoneuvokustannuksiin vaikuttavat pääasial-

lisesti seuraavat tekijät: 

- tieolosuihteet: inäkisyys 

kaarteisuuo 

päällyste 

- liikerineolosu±jteet: liikennemäärä 

liikenteen rakenne 

- lossiolosuhteet: loss.in kapasiteetti (ajon/vuoro) 

lossin nopeus ja lauttavälin pituus 

Liikenteen rakenteen vaikutus aj oneuvokustannuksiin otetaan 

huomioon määrittämällä kustannukset kandelle ns. tyyppiajoneu-

volle, kevyelle ja raskaalle, jotka on esitetty esim. teokses- 

sa /8/. 

Ajoneuvokustannusten yksikkiarvot on määrätty vuoden 1964 

hintatason mukaan ja ne on laskettu reaaliarvoin. Ihanteelli-

sissa tie- ja liikenneolosuhteissa syntyvät ajoneuvokustannus-

ten perusarvot molemmille tyyppiajoneuvoille on esitetty tau-. 

lukossa 8 /3/. 

Taulukko 8: Tyyppiautojen ajoneuvokustannusten perusarvot 

p /1cm 

Kustannusryhmä Kevyt auto Raskas auto 

Polttoajne 1.68 3.74 
N A Voiteluaine 3.92 9.37 

Huolto + korjaus / 2.24 5.63 
B Renkaat 0.31 2.00 
0 Kuoletus 3.45 9.98 



- 82 

Jotta voitjsjj1 tarkinain orotoila e tekijät, jotka 

vaikuttavat ajo euvoku aieusten muoestumiseen nimenomaan 

lossipaikoilla, tarkastellaan seuraavaksi liikenteen käyttäy-

tyrnismandollisuuksia lossia lähestyttäessä. Kuvassa 19 on 

esitetty tyyril].isinät esiintyvät tilanteen. 

Tapauksessa a ajoneuvo saapuu no:L.:nali1la ajonopeuJella, 

hidastaa nopeutensa lossia 1ä1estyessään ja pääsee suoraan 

lossille, joka on sattumalta odottamassa tällä rannalla. Ajo-

neuvo kuljetetaan vastarannalle, jonka jälkeen se kiihdyttää 

normaaliin tielle käytettävään nopeuteen. 

Tapaus b esittää tilannetta jolloin lossia lähestyvä ajo-

neuvo joutuu pysähtyniään jonoon, joka odottaa lossin saapumis-

ta. Ajoneuvo siirtyy jonossa hitaasti lossille ja pääsee siis 

ensimmäisellä lauttauskerralla ylitse. 

Tapauksessa c ajoneuvot joutuvat jonottamaan useiden laut-

tauskertojen ajan. Jonotusmatka koostuu siis useista hitaalla 

nopeudella ajetuista matkoista, jotka keskeyttyvät lossin 

ajaessa vuoron. 

Käytännössä esiintyy tapaus b yleisimmin, mutta myös ti-

lanne c tulee kysymykseen, kun saapuva liikennemäärä ylittää 

lossin kuljetuskapasiteetin. 

Lossit aiheuttavat liikenteelle ylimääräisiä ajoneuvokus-

tannuksia edellä olevan mukaisesti lähinnä kandesta syystä: 

1. ajoneuvon nopeusvaihtelusta, normaalin ajonopeuden hidastu-

misesta, pysähtymisestä, moottorin käynnistämisestä sekä 

ajoneuvon kiihdyttämisestä uudelleen käytettyyn ajonopeu-

teen (vaiheet la ja ib kuvassa 19) 

2. Ajoneuvon hitaasta ajasta jonossa (vaihe 2 kuvassa 19) 
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Tapaus a: 

vaihe 
Nopeus 	 1 0 Lv0i 1 

»1 

autio- 	 matka 
väli 

Tapaus b: 

Nopeus vaihe 	1 	vaihe 
b, la 24 l 

lautta- 	 matka 
väli 

vaihe 
Ib 

lautta- 	 matka 
1 	vcili 

Kuva 19: 	joneuvon käyttäytymismandollisuudet lossipaikalla. 

Tapaus ct 

Nopeusi a 
	vaihe 	

2 



Näitä seikkoja käsitellään seuraavassa erillisinä ns. 

ajoneuvokustannuslisinä. Ajoneuvon nopeusvaihtelusta aiheutu--

vaa kustannusryhmää, jota tässä nimitetään ajoneuvokustannus-

lisä I:ksi (AnK 1), on tutkittu monissa eri yhteyksissä, joita 

on käytetty hyväksi sen suuruutta määrättäessä. Sen sijaan 

ajoneuvokustannuslisä II (AnK II) 1. hitaan jonoajan aiheutta-

ina lisäkustaiinus perustuu kokonaan sitä varten tehtyyn tutki-

muks een. 

5. 312 Aloanalysaattoritutkimus  lossipaikoifla 

Ajoneuvokustannuslisien määrittämistä varten suoritettiin 

kandella lossipaikalla ajonopeuden ja polttoaineen kulutuksen 

mittauksia. Tutkimuskohteiksi .littiin Vikomin lossi Nauvolla 

ja Kaitaisten lossi Taivassalossa. Molemmat sijaitsevat Turun 

piirissä. 

Mittaukset suoritettiin tvh:n ajoanalysaattorilla PP6300. 

Se mittaa koeauton hetkellisen nopeuden, polttoaineen kulutuk-

sen, kuljetun matkan sekä käytetyn ajan. Nämä koje tulostaa 

automaattisesti joko sekunnin tai kymmenen sekunnin välein. 

Lisäksi voidaan käsin tulostaa eri liikennetapauhtumia laitteen 

etulevyssä olevien 20 painikkeen avulla. Jokaisella painikkeel-

la on oma numerokoodi, joka tulostetaan painamalla ko. paini-

ketta. Tulostuslaitteena voidaan käyttää joko rivikirjoitinta 

tai reikänauhalävistintä. Tässä tutkimuksessa tulokset analy-. 

soitiin käsin, joten tulokset otettiin rivikirjoittimelta. 

Ajoanalysaattori oli sijoitettu Vauxhall Viva-merkkiseen 

farmariautoon, joka edustaa melko hyvin tvh:n ns. kevyttä 

tyyppiautoa. 
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ii L;t u:a t; 	onitc tiIn ani:ip0inä Vikomin lossilla 

20. 10, 169 a OaJ LHaaLe Iosei ila 29.10. 1969. Itse mittaus 

tapahtui yksinkertaisesti liittymällä liikennevirtaan muuta-

naa Liioae ri 0 ennen 1o:, 1ettiin liikenteen yleisesti 

tieliO ko - t0000 nc'pcut a iLoesille, sroritettiin ylitys 

jonka jälkeen lähdettiin muiden ajoneuvojen mukana lossilta 

ja ajettiin niin kauan kunnes tiellä täytetty normaali ajo- 

nopeus oli saavutettu ja lossin liikenteello aiheuttama häi- 

ri ei enää vaikuttanut. Ajojen aikana tehtiin havaintoja myös 

autoili joiden ajotottumuksista, kuten kuinka moni pysäytti moot-

torin joko jonossa odotellessa tai losin ylikulkiessa, sekä 

missä vaiheessa vastaavasti autoilijät käynnistävät autonsa 

moottonin loesiit a J000iessä. Vuodenaasta ja arkipäivästä 

johtuen liikennenOOrOt jäivät mittausäivinä varsin pieniksi, 

mikä heikentää jonkin verran tulosten ed.ustavuutta. 

Mittaustuloksiin vaikuttaa huomattavasti tieolosuhteet. 

Vikomin lossipaikalle johti 5.3 m lev:ä hyväkuntoinen 5ljysora-

tie. Lossin läheisyydessä tien mäkisyys on Paraisten puolella 

31 m/km, Nauvon puolella 28 m/km. Kustavin-Taivassalon välinen 

maantie, jolla Kaitaisten lossi sijaitsee, on myös öljysoratie, 

leveys noin 6.5 m. Mäkisyys lossipaik2n läheisyydessä on mo-

lemmin puolin 10 m/krn, mutta kaarteisuus on Taivassalon puo-

lella 120 g/km ja Kustavin puolella 67' g/km. 

5.313 Ajoneuvokustannuslisä 1 (AnK 1) 

Ajoneuvokustannuslisä 1 muodostuu nopeuden vaihtelun ai-

heuttamasta polttoaineenkulutuksen lisäyksestä sekä lisäänty- 

neistä 	 Nämä riippuvat ensisijaisesti 



- 

ajoneuvon nopeuden'ihtelun suuruudesta, vaikka tietenkin tie- 

olosuhteet , kuten päällyste ja mäkisyys, saattavat vaikuttaa 

niihin huomattavasti. Lossipaikoillahan aina esiintyy jonkin 

verran mäkisyyttä jalossilta kiihdyttäruinen tapahtuu aina 

yliftdikeen. Tällöin voi polttoaineen kulutuksessa esiintyä 

suurbakin vaihtelua riippuen lossipaikan maastosuhteista. Seu-

raavassa on kuitenkin pyritty määrittämään polttoaineen kulu-

tUksE?n lisdys yksistn nopeuden vaihelun suuruuden avulla. 

Nopeusvaihtelun aiheuttama polttoaineenkulutuksen lisäys 

Amerikkalaisiin tutkimuksiin perustuen on dipl.ins. J.Sau-

na-aho suorittanut laskelmia riäärätystö. nopeudesta pysähtymi-

sen ja alkuperäiseen nopeuteen kiihdyttämisen aiheuttamasta 

polttoaineenkulutuksen lisäyksestä /9/. Kuvassa 20 on esitetty 

eri tyyppiajoneuvoille koituva polttoaineenkulutuksen suhteel-

linen lisäys yhdestä pysähtyiniseen saakka tapahtuvasta nopeu-

den vaihtelusta. Vertailukohteena on käytetty polttoaineenkulu-

tusta ihanteellisissa olosuhteissa, jolloin nopeus on 40 km/h. 

Tulosten soveltuvuus ineikäläisiin oloihin on kyseenalainen, 

sillä amerikkalainen henkilöautokanta eroaa melkoisesti suoma-

laisesta. Kuitenkin Suomessa suoritetuissa ajoanalysaattoriko-

keissa /10/ on havaittu suunnilleen samansuuruisia suhteelli-

sia polttoaineenkulutuksen lisäyksiä, vaikka absoluuttiaissa 

määrissä olisikin eroja. G.Smeds on diplomityössään esittänyt 

kuvan 21 mukaisia absoluuttisia lisäyksiä. Nämä arvot on saatu 

ajoanalysaattorimittausten perusteella, kun vertailukohteena 

on ollut auton polttoaineenkulutus perusnopeudella ajettaessa 

ja kun ajo-olosuhteet muuten ovat olleet ihanteelliset. 
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Kuva 20 : Pysähtymisestä aiheutuva polttoaineenkulutuksen suhteel - 

unen lisäys. (Perustuu USA laisiin tutkimuksiin ) 



Omat lossipaikoilla suoritetut aral 3aattoriajot ooi tti-

vat kuitenkin jonkin verran pienempiä polttoaineenkulutuksen 

l.tsäyksn arvoja kuin amerikkalaiset ja aikaisemmat ajoanaly -

saattoritutkirnukset. Tämä voi johtua erilaisesta ajoanalysaat-

toriautosta tai lossipaikkojen tieolosuhteista, joiden kuiten-

kin olettaisi ikernminkin nostavan polttoaineenkulutusta, 

Perimmäinen syy onkin ehkä autoilijain ajotavassa lossille tul-

taessa ja siltä lähtiessä. Lossia lähestyessään autoili:a on 

hyvissä ajoin tietoinen tulevasta nopeuden hidastamisesta, 	1i: 1 
lossin varoitusmerki± sijoitetaan satoja metrejä ennen lossia. 

Tällöin hän osaa pudottaa autonsa nopeuden pitemmällä matkalla 

käyttäen enemmän hyväkseen autolla olevaa liike-energiaa, kuin 

jos hidastaminen tulisi yllättäen, jolloin autoilija käyttäi- 

si heti jarruja. Tehtyjen havaintojen iukaan autoilijat alkoi-

vat pudottaa nopeuttaan jo noin 500 m:n päässä enna lossia, 

tällöin tietenkin polttoaineenkulutus tällä matkalla jää pie-

nemmäksi kuin jos autoilija ajaisi normaalilla nopeudella 

lähes koko matkan ja lopussa jarruttaisi rajusti. Lossilta läh-

tö tapahtuu yleensä jonossa, jolloin autoilijat eivät pääse 

vapaasti kiihdyttämään nopeuttaan, koska jonossa saattaa esiin-

tyä raskaita ajoneuvoja. Tämän takia Uihdyttäminen tapahtuu 

yleensä melko hitaasti, mikä on omiaan pienentämään polttoai-

neen lisäkulutusta. 

Eri lossipaikoilla saatiin taulukon 9 mukaisia tuloksia. 

Koska tieolosuhteet poikkesivat huomattavasti lossipaik.an eri 

puolilla, lasketaan polttoaineenkulutuksen muutokset molemail-

le puolille erikseen. Hidastaminen ja kiihdyttäminen tapahtui 

keskiT:äkain noin 500 m :n matkalla. Kikki tulokset on laskettu 

ajo j en kesk.imätä:äi sarvoina. 



- 	- 

Taulukko 9: Viouiu ja Kaitais ten losipaikoifla suoritettu- 

j c-. ajoLotolysaatorimittausten tuloksia. 

VilTouin lcsiTikTa: 

Paraisten puoli Pauvon puoli 

Tiellä käytetty keskim. nopeus 68 km/h 57 km/h 

Polttoaineenkulutus; 

- kiihdytys 0-500 m 85.3 ml 67.6 ml 
- hidastus 	0-500 m 31.5 ml 31.1 ml 

- yht. 116.8 rnl/km 98.7 ml/km 

- tieosalla keskim. 84.7 ml/km 74.2 ml/km 

- lisäys 32.1 ml/km 24.5 ml/krn 
- prosentuaalinen 

lisäys 37.8 % 33.0 % 

Kaitaisten lossipaikka: 

Kustavin puoli Taivassalon puoli 

65 km/h Tiellä käytetty keskim. nopeus 	69 km/h 

Polttoaine.enkulutus: 

- kiihdytys 0-500 m 77.1 ml 72.5 ml 
- hidastus 	0-500 m 23.2 ml 33.8 ml 
- yht. 100.3 ml/km 106.3 ml/km 

- tieosalla keskim. 75.2 ml/km 80.8 ml/km 
- lisäys 25.1 ml/km 25.5 ml/km 

- prosentuaalinen 
lisäys 33.8 % 31.8 % 

Tuloksista havaitaan, että abscluuttiset ja suhteelliset 

polttoaineenkulutuksen lisäykset jäävät Kaitaisten lossilla 

hieman pienemmiksi kuin Vikomissa. Tämän voidaan katsoa joli- 

tuvan erilaisista tieolosuhteista, sillä mäkisyys Kaitaisten 



- 90 - 

lossipaikan lähellä on huoi tavasti vähäisempi kuin Vikomis-

sa. Verrattuna muihin vastaaviin tutkimuksiin, jäävät roltto-

aineenkulutuksen lisäykset lossipaikoille pienernmiksi. Sen 

takia käytetään ajoneuvokustaniiuslisä 1:n määrittäsisessä te- 

vyelle ajoneuvolle polttaaineenkulutuksen ii 	kaenä arvoja, 	
- 

jotka saadaan kuvasta 22. Siinä on esitetty ajoanalysaattori-

kokeiden mukaiset polttoaineenkulutuksen suhteelliset lisäyk- 

set. 

Ilon euden vaihtelun vaikutus renkaiden kulumiseen 

Renkaitten kuluminen ii sählntyy nopeusvaihtelun aikana 

jarrutta.niison ja kiihdyttämisen takia. Wehner /11/ on osoit-

tanut, että kulumisen suhteellinen lisäys on kaksinkertainen 

verrattuna polttoaineenkulutuksen lisäykseen samoissa olosuli-

teissa. Rengaskustannusten lisäys on siis laskettu seuraavas-

ti: Nääritetään Ots:n /3/ mukaisesti rengaskustannus ottaen 

huomioon tiellä käytetyn perusnopeuden aiheuttama lisäys. Tämä 

kerrotaan nopeuden vaihtelun aiheuttarnalla suhteeflisella poli--

toaineenkulutuksen lisäyksellä kaksinkertaisena. Suhteellisen 

kulutuksen lisäys lasketaan verrattuna tilanteeseen, jossa 

ajoneuvo ajaa samaa edellä mainittua perusnopeutta. 

- Au t o entj:ktt;urinajbe Ui t a h o aineenkulutuksen 

S s 

Tossille tultuaan useimmat autoilijat pysäyttävät autonsa 

moottorin, ja käynnistävät sen lossin lähestyessä laituria. 

Talvisaikaan voidaan moottoria pitää käynnissä lämmittärnisen 

takia koko yliinenoaika. Tämä aiheuttaa polttoaineenkulutul:secn 

huomattavan lisäyksen. Tehtyjen havaintojen mukaan autoilijat 
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Kuva 21 	Pysähtymisestä oiheiituva polttoaineenkulutuksen 
absoluuttinen lisäys ajoanalysaattorikokeiden mu-
kaan. 

	

o Havainnot 	Vikomin 
lossipaikalla 

	

Havainnot 	Kaitaisten 
lossipaikatia 

— 

________ 

________ ________ 

_______ 

________ 

_______ 
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_______- 
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- ______ ______ _____ _____ ______ __________________ 

Kuva 22 	Pysähtymisestä aiheutuva polttoaineen kulutuksen 
suhteellinen lisäys ajoanalysaattori kokeiden mukaan. 

(vertailukohteena polttoaineenkulutus perus-
nopeudella ajeitaessa ) 
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käynnistävät autonsa moottorin lossilia jo noin 40 sekuntia 

ennen kuin he pääsevät lähtemään liikkeelle. Tyhjäkäynnin 

polttoaineenkulutukseksi on Hintikka saanut 0.245 ml/s  /9/. 

Äjoanalysaattorilla suoritetut havainnot osoittivat samaa 

suuruusluokkaa. 25 havainnon keskiarvoksi saatiin 0.275 ml/s. 

Vaihtelurajat olivat 1.45 ml/s - 0.500 ml/s välillä. 

- Ajoneuvokustannuslisän 1 suuruus 

Kuten aikaisemmin on mainittu, käytetään kustannusten mää-

rittämisessä Ots:n /3/  mukaisia yksikköarvoja, jotka perustu-

vat vuoden 1964 hintatasoon. Kun kevyen tyyppiauton polttoai-

neenkulutus ihanteellisissa oloissa on 7 1/100 km, saadaan 

polttoaineen hinnaksi 1.68 p/km / 7 1/100 km = 24 p/l. Voite-

luaineiden, korjauksen ja huollon osuudeksi tulee 224/7=32 p/l. 

Raskaalle ajoneuvolle saadaan kokonaispolttoaine-, voitelu-, 

korjaus- ja huoltokustannuksiksi 9.37 p/km/20 1/100 km 

= 4.3, 7 p/polttoainel. Käyttäen näitä yksikköarvoja saadaan 

ajoneuvokustannuslisä 1:n ajoneu' vokohtainen suuruus kuvan 23 

mukaiseksi. 

Tvh:ssa on tehty rautateiden eri±asoristeysten kannatta-

vaisuustutkimus /12/. Siinä on laskettu vastaava nopeuden 

vaihtelun aiheuttama ajoneuvokustannuslisä, johon ei sisälly 

tyhjäkäynnin osuutta. Verrattaessa tätä lossipaikkojen kevyen 

ajoneuvon ajoneuvokustannuslisään ilman tyhjäkäyntikustannus-

ta (kuva 23) havaitaan, että tulokset käyvät melko hyvin yk-

siin, sillä eroa ei ole kuin noin 10 %. 

Raskaille ajoneuvoille koituva ajoneuvokustannusiisä on 

määritetty vastaavalla tavalla nojautuen kuitenkin täydelli-

sesti tutkimukseen /12/. 
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5.514 Aoneuvokustannu.s1jsi. II (ÄnI II) 

Ajoneuvokustannuslisä II aiheutuu ajoneuvon hitaasta jono- 

ajosta. Tällöin ajoneuvo ei voi käyttää täysin hyväkseen kaik-

kea liike-energiaansa, vaan moottori kehittää turhaa ylimää-

räistä energiaa, joka tuhlataan jarrutuksiin. Hitaan jonoajon 

aiheuttama suurin ajoneuvokustannuserä johtuu lisääntyneestä 

polttoaineenkulutuksesta •  Sen sijaan rengaskustannukset pia-

nenevät. Voidaan myös otaksua, että voiteluaine-, korjaus- 

ja huoltokustannukset olisivat vähäisemmät kuin normaalissa 

maantieajossa. Koska kuitenkaan tästä asiasta ei ole tarkempia 

tutkimuksia suoritettu, on seuraavassa oletettu, että voitelu-, 

korjaus- ja huoltokus -bannukset kasvav,L samassa suhteessa kuin 

polttoaineenkulutu skin. 

Hitaan jonoajon ominaisuuksien se vittämiseksi tehtiin 

ajoanalysaattorilla havaintoja edellä selostetun tutkimuksen 

yhteydessä. Tosin pienet liikennemäö 	estivät sellaisten 

havaintojen teon, jolloin olisi jonotettu useampien lauttaus-

kertojen ajan. Käsiteltäväksi hyväksyttyjä ajoja oli 22 kpl. 

Tarkastellaan aluksi ajoneuvojen nopeuksia, niiden ajaes-

sa hitaasti jonossa. Nopeus on ensi sijaisesti riippuvainen 

lossin lastauskyvystä. Tieolosuhteiden vaikutus on varsin vä-

häinen. Tätä osoittaa myös se seikka, että keskim.nopeus py-

syy lähes vakiona yhtämittaisen ajomatkan kasvaessa, kuten ku-

vasta 24-voi huomata. Ajoanalysaattorlauton nopeus, joka nou-

datteli yleistä liikenteen nopeut -ba, oli hitaassa jonoajossa 

keskimäärin 10 km/h. Lossipaikan vaikutusta nopeuksien keski- 

arvoon voidaan tutkia esim Studentin tesbillä /13/. 



( 

Vikomin 	Kaitaisten 
loseipaikka 	lossipaikka 

nopeul:sierL kes1iaicvo 
	

2.79 m/s 
	

2.61 m/s 

nopeuksien hajonta 
	

0.345 
	

0,473 

havaintoj en iuka 
	8 
	

5 

t(11) 	
2b0 8 • 2,36' 	

0.372 

Näiden havaihtojen perusteella ei voida huomata merkiit.-

vää eroa nopeuksien keskiarvoissa, vaikka tieolosuhteet ja 

lossien kantavure olivatkin Kaitaisten ja lTikomin losilla 

erilaiset. 

Hitaassa jonoajossa polttoaineenkulutus kasvaa huomattavan 

korkeaksi. Kuvassa 25 esitetty ajoanalysaattoriauton poltto-

aineenkulutus yhtämittaisen ajoajan funktiona. Havainnoista 

laskettu regressiosuora osoittaa polttoaineerkulutuksen muut-

tuvan seuraavasti: 

y = 0.370x + 4.14 

jossa y = polttoain.cenkuluLus (ml) 

x = ajoaika (s) 

Yhtälön korrelaatiokerroin jäi kuitenkin hyvin pieneksi 

r 	0.67, joten tuloksissa on melkoista hajontaa. 

Polttoaineenkulutus matkayksikköä kohden on esitetty ku-

vassa 26. Havaitaan, että ajomatkan kasvaessa olttoaineenku--

lutus / u lähestyy arvoa, joka on noin kaksinkertainen verrat-

tuna polttoaineenkulutukseen ihanteellisissa olosuhteissa, 

Tätä huomiota tukee myös TJSA:lainen tutkimus /14/, jossa sai--

vitetä.n. poitteecuu7 	ntn, aue e;eTee;D o11uu 1 Ii 
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Kuva 24: 	Ajonopeuden riippuvuus ajomatkasta hitaassa 
jonoajossa. 

Kuva 25 : PoIttoaineenkuutuksen riippuvuus ajoajasta hitaassa 
jonoajossa ajoanalysaattori kokeiden mukaan. 
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tai. tieolosuhteiden vuoksi käyttämään pienempää nopeutta, 

kuin i1loin oe autoili. ja eeici ite ueiita nopeutensa. 

t eok en ).TUiO ari raekai deri ui QflCUV: on suhteellinen polt-

toaineenkulutuksen lisäys on hitaalla nopeudella ajettaessa 

sauaa suuruusluokkaa kuin kevyiden ajoneuvoj en. Niinpä tässä-

kin oletetaan, että uys raskaiden ajoneuvojen polttoaineenku-

lutuksen lisäys noudattelee ajoanalysaattorikokeilla saatuja 

suhteellisia lisäyksiä. 

- Ajoneuvokustannuslisän II suuruus 

Kuten edellä on mainittu, muodostuu ajoneuvokustannuslisä 

II pelkästään lossin lastauksen aiheuttamasta hitaasta ajono-

peudesta. Tämän takia ei tieolosuhteiden oleteta vaikuttavan 

merkittävästi polttoaineenkulu -tukseen hitaassa jonoajossa. 

Ajoneuvokustannuslisää II laskettaessa on otettu huomioon 

polttoaineenkulutuksen lisäys verrattuna polttoaineenkulutuk-

seen tiellä normaalilla ajonopeudella ajettaessa. Rengaskus-

tannuksen ei oleteta lisääntyvän. 

Käyttämällä aikaisemmin esitettyjä kustannusryhmän A yk-

sikköhintoja saadaan ajoneuvokustannuslisälle II kuvan 27 

mukaiset markkamääräiset arvot. Ne on määritetty tyyppiajo- 

neuvoittain kandelle tavallisimmin lossipaikoilla esiintyväl-

le tapaukselle: 

1) öljysoratie, Ots:n /3/ mukainen keskim. ajonopeus= 65 krn/h 

	

savfsoratie, 	" 	 = 50 

2) 5ljysoratie, 	 = 75 

	

savisoratie, 	" 	 1 	 = 65 " 



III 
___________ Hitaassa jonoajossa ( v 	10 km /n ) 

-_: -____J 

- Ihanteellisissi oloissa 	(v 0 km/n) 

02C 

E 
0,I 

E 

Z1 
- 	r c 
':1) 

0 

7C 

50 

- 98 - 

I\.AJ 	 L)L) 	OO 	500 
ajomatka [ml 

Kuva 26: Polttoaineenkulutuksen 1 matkayksikkö riippuvuus ajo- 
matkasta hitaassa jonoajossa ajoanolysaattori kokeiden 
mukaan. 

c 

, 	1,8 
G) 

0 

1 
0,5. 

	

-0 	Öljysoratie, jolla 	liikenteen 	nopeus 	keskim. 	65 km/ h ,toi 
savisoratie, 	ii 	 ii 	 ii 	 ui 	50 

	

j 	Öljysoratie, 	 75 
savisoratie 	n 	 ui 	 i 	65 

s ka s 

.1. 
t ajoneuv 

_ 

0,2 	1 	 2 	 3 	3,3 	4 
ojoaika [min] 

Kuva 27 
	

Ii n Suuruus ajoneuvoa kohti. 



- 9i 

Ajoneuvokustannuslisä II on kuvassa 27 esitetty ajoajan 

funktiona, Jonoa ajamisen aika riippuu tietysti muodostuvan 

jonon piuudeta eli liikennemäärästä ja lossin kapasiteetis-

ta. Kuitenkin jonoajoajan määrittäminen näiden tekijöiden pe-

rusteella on varoin vaikea tehtävä. Sen takia on turvauduttu 

siihen seikkaan, että ajoalka on suoranaisesti riippuvainen 

lossin lastausajoista, koska jono liikkuu vain lossia kuormat-

taessa, Tällä tavoin määritetty ajoaika pitää paikkansa varsin 

hyvin, kun joudutaan ajamaan jonossa useiden lauttauskertojen 

ajan. Lossin lastausäikojen osuus ajoneuvoa kohti saataisiin 

helposti ajanhukka-arvjomenetelrnäst, Kuitenkaan nykyinen tie-

tokone-ohjelma ei tuloia suoraan lastausaikaa, joten se jou-

dutaan arvioimaan kullekin lossipaikalle erikseen odotusajan 

ja lossin aikafunktioiden avulla, jotka tunnetaan ajanhukka-

arviomene -telrnästä. Kuvassa 28 on laskettu Kaitaisten lossi-

paikalle lossin lastausaikojen osuus keskimääräisostä viiväs- 

tymisajasta ajoneuvoa kohden. 

Jos keskimääräinen viivästymisaika on niin pitkä, että 

jonoajo muodostuu useista jaksoista tulee ajoneuvokustannus-

lisänil määrittäinjnen melko vaivalloiseksi. Seuraava kuvaan 

28 perustuva esimerkki ku.vaimee tapausta parhaiten; 

Kaitaisten lossipaikalla yli 11 minuutin keskimääräinen 

viivästymisaika vastaa tilannetta, jolloin lautta kulkee täy-

dellä kuormalla. Tällöin lastausaika on 3.3 min. Kun viiväsy-

misaika on esim. 28 min, ajoneuvo pääsee lossille kolmannella 

lastauskerralla lastausaikaosuuden ollessa 7.3 min. Ajoneuvo 

ajaa siis kaksi 3.3 minuutin jaksoa sekä yhden 7.3 - 2 • 3.3 = 

= 0.7 minuutin jakson. Kuvasta 27 saatavat suoran 1 mukaiset 



lauttauskerta 

lauttauskerta 

Ji 	louttauskerta 

1 	lauttauskerta 

0 
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0 
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'1, 

0 
Q) 

E 
4- 
'1, 

:EJ > 
> 
0 

0 

0 

c 
. Q) 
0 

0 

0 
u.) 
0 
-J 

7,3 

6,6 

5 

3,3 

40 20 	 28 30 II 	
Viivästymisaika fmiri 

Kuva 28 	Lastausaikojen osuus viivästymisajasta Kaitaisten lossipaikaila 
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AnK 11:n arvot ovat vastaavasti 	7 p/ajon ja 0.6 p/ajon, joten 

II : n 	ir 	a j or ou oa ko}]1 or on (2 x 1 2 + 0. 5) 	4. 1 

r )._,- 
Liikenteen aikal:ustannuksot lasketaan periaatteessa hyvin 

yks iakert:tis eri kaavan avulla; 

aikakustannus ajanhukka x ajanarvo. 

0jtännössä molempien tekijöiden inäärittäminen on erittäin han-

kalaa. Lossipaikoilla ajanhukka muodostuu kandesta osasta; 

- odotus-, ylitys ja purkausaikojen swninana muodostuvasta 

viivästyaisaj asta, 

- joneuvojen nopeuden hidastamisesta ja kiihdyttärnisestä 

aiheutuvasta ajarihukasta. 

Kokonaisajanhukan kannalta ed ellisen merkitys on ratkaisevasti 

suurempi kuin jälkimmäisen. 

5.321 Ajanarvo 

Koska liikenteen aikakustannuLset tulevat lossipaikoilla 

muodostamaan valtaosan ajokustannuksista on ajanarvon oikealla 

valinnalla keskeinen merkitys. 

Ajanarvo riippuu lähinnä arvostukysymyksistä vaihdellen 

yksilön ja tilanteen mukaan. Tuotantotoimintaan kuuluvan mat-

kari ajanarvo voidaan määrittää esim. työvoima- ja tulotilastojen 

avulla, kuten tvh:n liikennetaloudellisissa laskentaohjeissa on 

tehty /3/. Jen sijaan vapaa-aikamatkan ajanarvon määrittäminen 
on erittäin tulkinnanvarainen asia. Tvh:n laskentaohjeissa on 

vapaa-ajan matkalla ja työnatkalla sama ajanarvo. e on sidottu 

reaalituottavuuden kehitykseen, jonka on arvioitu kasvavan vuo-

sittain 4 . taulukossa 10 on esitetty tvh:n liikennetaloudelli-

sissa laskelsissa 1:äyttärät ajanarvot tyynniajoneuvottain vv. 

1965 - 2000. 
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2:ILukiio 1 0 	1yyppiajoneuvoj en ajan yk;ikkbarvot ( nk/h  ) 
vv. 1965 - 2000. 

Vuosi Kevyt ajoneuvo kaskas ajoneuvo 

1965 2.90 8.60 
1970 3.54 10.6 
1980 5.24 15.49 
1990 7.79 22.91 
2000 11.52 33.90 

'iidenmukaisuud en vuoksi voitaneen myös lossiyhteydcn aika- 

kustannuksia i ritettäesä käyttää samoja ajan yksikköarvoja 

kuin riuiden tieosuuksien aikakustannuksissa. 

Jos lossiaikan liikerie on erityisesti vapaa-ajan lukon-

nettä, on ehkä päätöksetekoa ajatellen syytä. e±ttää laskelmat 

jopa vaihtoehtoisella ajanarvoilla. Tällöin nähdään, paljonko 

ajanarvon muutos vaikuttaa lopputulokseen. Päätöksenteko tLillai-

sissa tapauksissa on puhtaasti liikennepoliittinen kysymys ts. 

halutaanko yht eiskunnan varoilla tukea vapaa-ajan liikennettä. 

5.322 Aikakustannusljsä. 1 ( AiK 1 ) 

Aikakustannuslisä 1 aiheutuu ajoneuvojen viivästyrnisajasta, 

joka muodostuu odotus-, ylitys- ja purkausajoista. Viivästymis-

ajan määrittäminen on asian merkittävyyden vuoksi esitetty oinas-

sa luvussaan 3. Laskemalla vuotuinen ajanhukka kullekin tyyppi-

ajoneuvoryhmälle ja kertomalla se vastaavilla ajanarvoilla, saa-

daan aikakustannuslisän 1 markkamijäräinen suuruus selville. 

5.23 Aikal:ustannuslisä II j_AiX II ) 

Aikakustannuslisä II aiheutuu ajoneuvojen nopeuden vaihte-

lusta lossipaikalle tultaessa ja sieltä lähtiessä. Ajanhukka 

riippuu tiellä käytetystä ylcicstä. ajonopeudesta sekä. hidastu- 
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vuuden ja kiihtyvyden uwudcsa, jok oletetaan tasiisi. 

Koska nopeuden vaihtelu johtaa lossipaikoilla aina ajoneuvojen 

uvsähtyrniscen, saadaan tästä nuodostuvalle aj aLKukall€; seuraava 

y:snkertascn kaava /9/; 

- , jossa t 	ajamiuk 	
- 

v = nopeus ennen tai jälkeen ropousvaiLteIur 

a = Iijd tuvaus tai iihtvyvs. 

1intikaa on :a' taryt JOCuVO en iieas u JudellC arvoa k , 0 u/s 

ja kiihtvyydelle 1 ,3 m/s nopeusvaihtelw ollessa 0 - 60 kn/h 

sekä 0,8 mis2,  kun nopeus muuttuu 0 - 80 km/h /9/. ämä tulokset 

perustuvat siihen, ettö. nopeuden muutos saadaan suorittaa vapais-

sa ajo-olosuhteissa. Lossipaikoillahan asianlaita ei yleensä ole 

näin. Kuten jo aikaisemmin on todettu, ajoneuvojen nopeus lossil-

le tultaessa pierienee varsin pitkän matkan aikana. iiuutaniaa sataa 

metriä ennen lossia kehoitetaan liikennezaerkin avulla autoilijoi-

ta kokeilemaan jarruja. Tämä aiheuttaa sen, että hidastuvuus los-

sipaikalle tultaessa on paljon pienempi kuin normaalissa nopeu-

den vaihtelussa. Myöskään lossilta lähtö ei tapandu vapaissa ajo- 

olosuhteissa, sillä jonossa saattaa olla edellä hitaita ajonoa-

voja, joten keskimääräinen kiihtyvyys jää. pienemmäksi kuin nor-

maalisti. Ajoanalysaattorikokeissa havaittiin, että lossipaikoil-

la keskimääräinen hid.astuvuus jäi niinkin pieneksi kuin 0,9 

Keskimääräinen kiihtyvyys riippuu loppunopeudcn suuruudesta. 

Nopeuden vaihtelun ollessa 0 - 50 km/h keskimääräiseksi kiihty-

vyydeksi tuli 0,65 rl/5 2  0 - 70 km/h nopeuden muutoksessa oli 

kiihtyvyys keskimäärin 0,4 m/s 2 . Koska kiihtyvyykeien arvot ovat 

näin pieniä, pystyvät myös raskaat ajonuvot nit0 noudattamaan. 

Tämän takia voidaan ajanhukka otaksua saman suuruiseksi sekä ke-

vyelle että raskaalle ajoneuvolle. Käyttäen ajoanalysaattoriko-

keilla saatuja kiihtyvyyden ja }iidatuvuuden voidaan ajoneuvo-

kohtaiselle aj anhukalle laskea kuvan 29 mukainen riippuvuus ticl- 
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Nopeus ennen ja jälkeen nopeuden muutoksen 

Kuva 29 	Pysähtymisestä johtuvan nopeudenmuutoksen aiheut- 
tama ajoneuvokoh tai n en ajanhu kka. 

ii 
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lLi kaytttävästa ajonopeudusta. Ltmän jälkeen voidaan aikakustan-

nusl:isä II la:ea normaalilla tavalla. 

5. 3 	Urinetianuuskueiannukset 

5.5151 Onnettomuuksien määrä ja vakavuusaste 

Lossipaikoilla tapahtuneita liikenneonnettomuuksia on selvi-

tetty tutkimalla poliisin tietoon tulleiden onnettormduksien ti-

lastoja vuosilta 1967 ja 1968. näinä vuosina tapahtui onnetto-

muuksia maanteiden lossipaikoilla seuraavasti: 

Onnettomuud en 	Onnettomuuksien lukumäärä 
vakavuusaste 	 v. 1967 	v. 1968 

omaisuusvahinkoihin j ohtaneita 	9 kpl 
	

4 kpl 
loukkaanturniseen 	 1 	 2 
kuolemaan 

Paikallisteiden lossipaikkojen osalta on onnettomuusselvitykset 

jätetty tekemättä vähäisen tutkimusmateriaalin vuoksi. 

Onnettomuuksien vakavuusasteesta voidaan todeta, että lossi-

paikoilla sattuneet ovat laadultaan lievempiä kuin maanteillä 

yleensä. Henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia oli lossi-

paikoilla v. 1967 10 	ja v. 1968 33 	kaikista onnettomuuksista, 

kun vastaava luku maanteillä oli v. 1967 44,1 % /15/. Kuolemaan 

johtaneita onnettomuuksia lossipaikoilla ei esiintynyt tu.kittuna 

aikavälinä. sellaiset ovat erittäin harvinaisia, vaikka niitä 

tiedetäänkin tapahtuneen. Onnettomuuksien vähäisyys johtuu ilmei-

sesti autoilijoiden tehostetusta valppaudcsta lossipaikkaa lähes- 

tyttäessä. •  

5.332 Onnettomuuskustannuslisä 
( onK 

 ) 

Koska onnettomuuksien vakavuusaste poikkeaa huomattavasti 
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nan teillä 'lcisLsti vailitastj. tilanteesta, on tässä yhtey-

deesä onnttomuuksien yksikkbarvoja käsitelty eri tavalla kuin 

Ots:ssa /3/. 

aisteri A - L $irjamon tutkimusten mukaan /16/ liikenneon-

nettomuuksien keskimääräiset kustannukset muodostuivat vuonna 

1967 seuraavasti: 

omaisuusvaliinkoiliin johtaneen onnetto;;uud en kut. 1 357 mk 

loukkaantumiseen 	1 	 It 	 9251 

kuolemaan 	 tt 	 1 44783 

Vuoden 1 -6 yleisen liikennolmskcnnan mukaan oli KVL muilla 

maanteillä 317 ajon./vrk ja ennuste vuodelle 1975 653 ajon./vrk. 

Tästä saadaan interpoloimualla vuoden 1967 KVL:ksi 380 ajon./vrk. 

Kaanteiden lossien lukumäärän ollessa 71 kpl saadaan vuonna 1967 

lossia käyttäneiden ajoneuvojen lukuraääräksi noin 365 x 380 x 

71 	9 847 700 kpl. Onnettomuuksien kokonaiskustannus oli 21 564 

mk, onnettomuuskustannus jaettuna jokaiselle ylikuljetetulle ajo-

neuvolle vuodessa tulee olemaan 0,219 p/ajon. vuosi. Vuoden 1968 

vastaavaksi arvoksi saadaan 0,224 p/ajon. vuosi. Koska lossipai-

koilla liikennemäärät ovat suhteellisen pieniä, voidaan olettaa 

onnettomuusasteen olevan suoraan verrannollinen liikennercäLirään 

ja näin ratkaista lossipaikoilla tapahtuvien liikenneonnettomuuk-

sien keskimääräiset kustannukset KYL:n funktiona. ikäli olete-

taan onnettomuuskustarmusten yksikköarvon kasvavan 3  vuodessa, 

saadaan eri ajankohdille kuvan 30 mukaiset onnettomuuskustannuk-

set lossipaikoittain liikenneraäärän funktiona. 

Onnettomuuskustanriukset lossipaikoilla jäävät huomattavasti 

alerumiksi kuin maanteillä yleensä. Verrattaessa muihin kustannus- 

ryhmiin on onnettomuuskustannusten osuus tämän selvityksen mukaan 

mitättömän pieni. 
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5 . 34 Äj o ustanxiusrhmien keskinäinen suuruus 

Ajokustannusryhmien keskinäinen suuruus vaihtelee melkoisesti 

riippuen lossipaikan ominaisuuksista ja tarkasteltavasta ajankoh-

dasta. Aikakustannuoryhriän osuus kasvaa ajan mukana myis ajanarvon 

noustessa, kun taas ajoneuvokustannusryhmiin vaikuttavat yksikk5-

arvot pysyvät jatkuvasti samoina. 

kdes karkean kuvan saamiseksi ajokustannusten jakautumisesta, 

on laskettu iaitaisten lossipaikalla kehittyvät ajokustannuksot. 

$iellä ovat ajokustannusryhmien suhteelliset osuudet taulukon 11 

iukaiset, kun kLiytssä.om kaksi lossia. Lossipaikan ja laskenta- 

tilanteen tarkempi esittely on luvussa 7. 

Taulukko 11 	Ajokustannuoryhmien suhteellinen osuus lossiyhtey- 
den aiheuttamista kokonaisaj okustannuksista Kaitais-
ten lo ;:iril knn teloud eli i nud en seivittel vä 

Ajan- 
kohta 

1 	1?JL 
(hay) 

A 1 	okustannusrybmien 	uht. c'uus ( 
(min/hy4in_1 AnK L PiK 1 AjK II OnK yht. 

1970 774 7,35 6,7 0,8 86,0 6,1 0,4 100,0 
1975 1100 7,60 5,0 0,7 87,9 6,0 0,4 100,0 
1980 1300 8,10 3,9 0,7 89,2 5,9 0,3 100,0 
1985 1400 8,60 3,0 0,7 90,5 5,5 0,3 100,0 
1 990  1450 8,90 2,5 0,7 91,2 5,3 0,3 100,0 
1995 1460 8,95 2,0 0,6 91,8 5,3 0,3 100,0 

Kaitaisten lossipaikalla muodostaa AiK 1 valtaosan syntyvistä 

ajokustannuslisistä. iluiden ryhmien osuus yhteensä on 14 - 8 

vaihdellen ajankohdan mukana. Tämän perusteella voidaan päätellä, 

että jos ajoneuvoille koituvaa keskimääräistä viivästymisaikaa 

VA ) ei voida määrittää tarkasti, ei kannata määrittää erikseen 

muita ajousaninusryhmiä. 

Lossipaikoilla, joissa keskimääräinen viivästymisaika on ly 

hyt ja liikennem.ärä suuri, voi myös muiden kustannusryhmien 

kuin aikakustannusten osuus tulla merkittäväksi, varsinkin koska 

ne keskittyvät laskentakauden alkupuololle. Tällöin niiden arvo 
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silvv kutannu1:sia diikontattaessa paremmin kuin investointi- 

ajanjakson loppupuolelle keskittyvillä kustannuksilla. Kannatta-

vauksien rajatapaukissa voi näin ollen kaikkien kustannusryh-

nien nukaanottaminen olla jopa ratkaisevan tärkeää. Kuitenkin 

tuntuvat ajoneuvokustanruslisii II ja onnettoiuuskustannuslisä 

flhlfl i)ieLiltL, ettk ne voidaan aina jättää ottat;atta huoEioon. 
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6. 	KUSTANNUSTIW 1•':TJ0D0STUj.INLN SILLOILLA 

6.1 Rakennuskustannukset 

Siltojen rakennuskustannukset muodostuvat suunnittelu-, lunas-

tus- ja varsinaisista rakentamiskustannuksista. Lisäksi otetaan 

liikennetaloudellisissa laskelmissa huomioon myös rakentarnisajan 

korkokustannukset sekä lisääntyneet ajokustannukset rakennusvai-

heen aikana. 

Sillan rakennuskustannusten tarkka määrittely edellyttää aina 

lopullisen siltasunnitelman ja kustannusarvion laatimista. Yleis-

suunnitteluvajheessa ei kuitenkaan ole käytössä lopullista silta- 

suunnitelmaa, vaan kustannukset joudutaan arvioimaan keskimääräis-

tietojen perusteella. lällöinkin on syytä laatia alustava silta- 

järjestelyn suunniteima, jossa otetaan maaston ja maapohjan eri 

koispiirteet huomioon. Tämä sen vuoksi, että sillan rakentamisen 

yhteydessä joudutaan yleensä suorittamaan tienrakennustöitä esim 

tielinjan muutoksia ja pengerrystöiti. Näiden arvioiminen ilman 

edes alustavaa suunnitelmaa on erittäin tulkinnarivarajsta. 

Siltatyypin valintaan on syytä kiinnittää huomiota jo yleis- 

suunnitteluvaiheessa. Valintaan vaikuttavat mm. seuraavat seikat: 

- erikoisvaatimukset 

- perustaraisolosuhteet 

- vaadittava jännemitta. 

Lauttapaikoilla sillan erikoisvaatimuksena voi olla riittävä ra-

kennekorkeus mandollisen vesiliikenteen takia. Yleensä lauttapai-

koilla vesistön ylitysrnatka on varsin pitkä, josta seuraa, että 

myös jännevälit tulevat tavallista pitemmiksi, mikä on syytä 

ottaa huomioon kustannuksia arvioitaessa. Pitkillä jänneväleiflä 

tulee tavallisimmin kysymykseen terLtsbetoniset jatkuvat palkki-

sillat sekä jatkuvat terLispalkki- ja kotelopalkkisillat. 

Siltatyypin valinnan jälkeen voidaan likimääräiset rakennus- 



kustannukset arvioida käyttirnlll keskimWirjjsjä yksikköhjnto_ 

ja, jotka on rnöritetty käytännön kokemusten perusteella /17/. 

Jillan rekennuskustannusten voidaan katsoa olevan riippuvaisia 

kannen pirita-alasta tai kehäsillojila sillan alla olevan vapaan 

tilan tilavuudesta. Yleissuuiifljttejuvajheessa sillan kokonajs-

pinta-ala lasketaan seuraavan kaavan mukaan; 

ot 	B x L + 10 x B, 

jossa 	rn0 = sillan kannen kokonaispinta_aia (m 2 ) 
B 	sillan Jeveys 
L 	sillan vapaa aukko 

$illan alla oleva vapaa tila lasketaan seuraavasti; 
rn 	= BxLxH, 

joss'. H on kehän alikulkukorkeus ja muut cymbo3it samat kuin 
edellä. 

iiltojen rakenfluskustanfluksj(n yksikkbarvoja on esitetty taulu-

kossa 12. Hinnat perustuvat vuonna 1963 - 1965 rakennettujen sil-

tojen kustannusten tarkkajluun ja niihin sisältyvät myös yleis-

kustannukset. Kuitenkin näniä arvot ovat vain suuntaa- antavja 

ja niitä voidaan käyttää vain yleissuunnitteluvaiheesqa 

3iltojen poistoläksi oletetaan liikennetaloudeilisissa laskel-

missa 40 vuotia. Jos investointiajapjaksoiia käytetään 20 vuotta, 

voidaan jäännösarvo ottaa laskelmissa huomioon, edellyttäen että 

sillan kustannusarvio on tehty riittävkn tarkasti. Täll±n suosi-

tellaan kaytettäväksj kannattavuuslaskeliajesa pääoma-arvoia 0,9-

kertajsta rakenfluskustaniiusten arvoa /3/. 
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1aalkko 1 : kri il i;ier rtk6inusku: tarnusten yksikk-

arvoja perustamistavasta riippuen /17/. 

iltatyyppi 
	

Perustarnistapn. 

Kallio 

ter.bet.; 	laattasillat 
	

350 mk/m 0  
jatk. 	 325 

palkkisillat 	500 
jatk. 	1 	 500 
laattakehisillat 	200 rnk/m3  
vinojalk. kehäsillat 	250 

laatikkopalkki3 .600 mk/rn0t 
jatk. 	 500 
holvisillat 	 400 

tobi-sillat 	 900 
terispalkkisillat 	 - 
puusillat 	 - 

Perus 1 aa t a t 

500 m/rn0. 
400 

600 
6Ö0 
300 mk/L13  

350 
700 mk/m0t 
700 
450 
900 
325 
350 

Paal ut 
600- 
800 mk1 m: 
500- 
(00 
700 
700 
400 mk/m 5  
400 
850 
850 
500 

6.2 Kunnas saji t okust annuks e t 

Koska silta on tien erikoisrakenne, poikkeavat siltojen kunnos-

sapitokustar:riukset normaalin tieosuuden vastaavista kustannuk-

sista.Kuitenkaan siltojen kunnossapitokustannuksista ei ole 

tehty perusteellista selvitysti, joten ne joudutaan arvioimaan 

tissä yhteydesh melko heikoin lihttiedoin. 

Silloille ominaisia kunnossapitotditii ovat maalaus, kannen 

uusiminen ja kaiteiden kunnossapito. IJimii ovat sen laatuisia, 

että niitä ei suorituta joka vuosi, joten yksittäisen sillan 

kunnossapitokustannukset saattavat vaihdella melkoisesti VUOT 

sittairi. otta pystyttäisiin määrittämiiLin edes kunriossapitokustan-

nusten suuruusluokka, on TVH:ssa suoritettu kysely eri piirien 

alueella olevien siltojen kunnossapitkustannuksista vuodelta 

1966 /7/.  Kyseisen vuoden kunnossapitokustannuksjin on pyritty 
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otta:;aian huodoon riys Ld elLi mainitut harvemmin suoritettavat 

:annossapitotybt. liiric-n vastaukset on esitetty taulukossa 13. 

2aulukko 13: iitojen keskiraiiärtiisct kunnossapitokustannuksst 

silta-m' kohden ;ekd : na rakennuskustannuksista TVL :n eri 

piireissä vuonna 1 966. 

Terässillat uräsbctonisillat 
TVL:n piiri , 	/ 	2 rakennus- mk/ 	ni rakennu -- 

kustarinuk- kustanr:- 
sista sista 

Uusimaa 4,20 0,jO 3,30 0,25 
Turku 4,33 0,54 2,58 0,27 
Häme 6,03 0,60 2,17 0,30 
Kymi 3,50 0,30 1,70 0,20 
kikkeli 2,50 - 3,45 0,23 0,63-2,02 0,16 
Pohjois-Karjala 4,23 0,53 3,42 0,45 
Kuopio 9,20 0,80 4,90 0,40 
Keski-uomi 2,50 - 6,50 0,10-0,80 0,40-2,50 0,02-0,04 
Vaasa 5,58 0,50 1,12 0,10 
Keski-Pohjanmaa 2,10 0,56 0,40 0,07 
Oulu 4,90 0,37 2.42 0,41 
Kairuu 1,50 0,002 1,10 0,001 
Lappi 2,53 - 	13,47 0,33-2,70 0,25 

Keskimäärin 4,71 0,52 2,15 0,22 

Taulukosta voidaan havaita, että kustannukset vaihtelevat ent-

täin paljon. kustannusten suureen hajont:tan vaikuttavat mm. lii-

kennemäärien vaihtelut, erilaiset siltatyypit samoin kuin se, että 

tiedot siltojen kunnossapitokustannuksista ovat puutteelliset. 

Taulukon perusteella voidaan kuitenkin tehdä se havainto, että 

terLissiitojen kunnossapitokustannukset ovat selvästi teräsbetoni- 

siltoja suuremmat, jopa yii kaksinkertaiset. 

Lähivuosien kurznoosaoitokustannuksia määrittLtossä voitaneen 

tyytyä uiinien ieskiraääräiiin arvoihin. Kuitenkin on varmaa, 

että sillan kuiriossapitokustannuksut tulevat kauvam.an ajan 



ukana sillan vanietessa ja liiker e.äänien fl 	rityessä. TäiaLt 

voaan ottaa iuomioon esim. olcttar.alla 4.unnossapitoFusta11nus-

ten kasvavan miräprosentin vuosittain tai kasvu olisi verrannol-

unen liikenriemLiäräiin. Tarkempia riippuvuuksia ei voida tutkimus-

ten Iuut€a3sa uj Jik tsk vhtcydessk. 

6 . 3 	jokus t a r' nuks e t 

kilkJi sillan kauasiteetti on sama kuin tisosalla ylOCflSL3. 

määritetään liikenteen ajokustannukset samalla tavalla kuin 

normaalilla tioosuudella. Eroja ajokustannuksiin tulee silloin, 

jos sillalla on vain yksi ajokaista. Tällöin ajokustannukset 

lisääntyvät kasvavien aika- ja ajoneuvokuotannusten muodossa. 

Uusia yks1aJoka1sEiis1r siltoja tuskin tullaan enaa rakenta-

maan, joten tätä seikkaa ei tarkastella enempää. Ajokustannus-

ten numeroarvot voidaan ottaa tvh:n aj okustannustaulukoista/4/. 
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7. 	i1LOLJ1I 	IiLjIJP 

'JIJ(lV..VT\TT 	T 1 TTr 	'rripTcn\ 	 'T 
ifi.L 	J5i 	V 1- .LJ.L.UJ.J1 	flJtJ. J. .J) .L 	JL)Jr 

dellä olevissa luvuista esitettyjä tietoja ja menetelmiä 

sovelletaan Kaitaisten lossipaikan tarkasteluun. Tässä yhtey-

dessä esitetään kuitenkin lähtötiedot ja laskentatyö huomatta-

vasti lyhennettynä ja myös tulokset suppeasti ja yhteenvedon-

ornaisesti. 

7.1 Ferusselvitykset 

- Lossin sijainti Ja vaikutusalue; 

Kaitaisten lossipaikka sijaitsee Taivassalon kunnassa ja 

on osa J-taisio - Kustavi maantietä. Lossin vaikutusalueeseen 

kuuluu Kustavin saaristokunta sekä pieni osa Taivassalon kun-

nasta. Kustavin kunnan ainoa tieyhteys mantereelle kulkee Kai-

taisten lossipaikan kautta. Kiertoteitä liikenne ei voi tois-

taiseksi käyttää. 

Lossin vaikutusalue on tyypillistä maaseutua, jossa maan-

viljelys on pääelinkeino, palvoluarnmattien harjoittajia on vä-

hän ja teollisuutta ei ollenkaan. en sijaan kesähuvila-asutus 

on voimakkaasti lisääntymässä. 

- Nykyinen lossiyhteys; 
tie 

Lossipaikalle johtaa noin 6,5 m leveä öljysorac 'ossivälin 

pituus on 328 rn. Lossipaikalla on tällä hetkellä käytössä 90 

tonnin kantoinen standardityyppinen lossi. e on vintturikäyt-

töinen, nopeus 100 m/min ja maksi:ikapasiteetti yhteen suuntaan 

140 hay/h, rakentamisvu.osi 1967. Lossi on liikenteessä Ympäri 

vuoden. Lossipaikan muu kalusto on myös aika uutta ja hyväkun- 

toista. 
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7.2 

7 .21 1:11Jc. ILi1:::: 

Iaitiiten 10 i;ai0aL 1:;nton vuotiiiiicri kohltvo eri vii-

meajkojna ollut seuraavan -taulukon mukainen: 

UOS1 Kevyet 
KVL 

1askaat hay 
KVL 

hay 

1965 307 76 507 657 
1966 - - 559 834 
1967 408 78 620 956 
1968 435 78 647 1029 
1969 453 76 698 1115 

Liikenne on kasvanut yli 1-kertaiseksi viimeisen viiden 

vuoden aikana. 3e on ks1:ittynyt melko voimakkaasti kesäaikaan, 

onhan v. 1969 iiVL/KvL = 1 ,6. 1iyös viikonpäivä- ja tuntivaihte-

lut ovat jyrkkiii johtuen suuresta huvilaliikenteen osuudesta. 

riääriipaikka tutki:uksen mukaan oli vuonna 1 969 kesähuvilaliiken-

nettä 44,5 	coko vuoden ha-liikenteestä, mutta kesäkauden ha- 

liikenteestä sen osuus oli 63 . 

7.22 Lnnustettu liikenne 

Koska Kaitaisten lossinaikan liikenne on suurelta osaltaan 

vapaa-ajan liikennettä, on laadittu erilliset ennusteet paikal-

liselle ja kesLihuviloiden ha-liikenteelle. Paikallinsu ha-liiken-

ne on ennustettu lossipaikan lähikuntien väestönkehitys- ja au-

totiheysarvioiden perusteella. Kesähuvila-asutuksen aihcuttar3aa 

ha-liikennettä varten on laadittu Kustavin kunnan kesähuviloiden 

lukumäärän kehi.tysennuste, jonka mukaan oletetaan niiden aiheut-

taman ha-liikenteen lisääntyvän. Kuiden ajonouvoryhmien on ole-

tettu kasvavan VL:n normien mukaisesti. Viiviistyinisaika tarkas-

teluja varten on liikenne-ennuste laadittu kausivaihtelun tark-

kuudella. Syntyvää liikennettä ei ole otettu huomioon. 



knnustutut liikenniäkrät ovat seuraav&n taulukon mukaiset; 

Vuosi 
_______ 

KVL 

Kevyet 	}taskaat 	hay 

KIIVL 

hay 

KVL' 
(1.5 	- 	3C.9l.l0 

hay 

T1VL' 
- 30.4) 

hay 
1970 557 	79 	774 1300 1001 612 
1975 868 	82 	1099 2043 1380 898 
1980 1066 	85 	1300 2485 1790 950 
1985 1160 	89 	1403 2685 1940 1019 
1990 1192 	93 	1451 2824 2019 1045 
1995 1189 	981460 2844 2031 1047 

7.3 Toimenpidevaihtoehdot 

Toimenpid cvaihtoehd oiksi on valittu seuraavat lähinnä kysy-

mykseen tulevat ratkaisut: 

1 Lossiyhteyden säilyttäminen 

- vaihtoehto la ; nykyinen lossiyhteys ja -kalusto ennallaan. 

- vaihtoehto Ib ; nykyisen lossin lisäksi asetetaan uusi 90 

tonnin kantoinen lossi kesäkauden ( 1.5. - 

30.9. ) ajaksi. 

- vaihtoehto Ic ; nykyisen lossin lisäksi asetetaan uusi 53 

tonnin kantoirien lossi kesäkauden ( 1.5. - 

30.9. ) ajaksi. 

II kiintc-än yhteyd en rakntaininen 

- vaihtoehto II ; nykyisen lossipaikan kohdalle rakennetaan 

terässilta, jonka pituus on 415 m ja le-

veys 8,5 m. Samilla parannetaan tietä 

luokkaan fl-8/7 kp yhteensä yhden kilo-

metrin matkalla. 

Vaihtoehdot Ib ja Ic edellyttävit myös uusien laiturirakenteiden 

tekemistä. 
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7. k___ 	 ____ ____ 	c t e e 1 1 e 

aiheuttama viivistymisaika 

Lykyisen kantavuudeltaan 90 tonnin lossin liikentcelle ai-

iiuttama viivstyraisaika on rnädritetty luvussa 4. esitettyjen 

menetelmien mukaan. 

Lykyiseri lossiyhteyden aikafunktiot ovat seuraavat: 

- lastausaika (minuutteina) T 1  = 0,070 k + 0,270 ( 	0 < k 	k 	) raja 
T 	= 0 193 k + 1 ,680 	(k 	k 	k 	) 1 ' raja 	max 

- ylityoaika T 	= 3,23 

- purkausaika T 	= 0,044 k + 0,100 ( 	0 < k<k 	) p max 
Lossin maksiraikuorrdtus kmax = 30 hay 

Lossin rajakuormitus 	kraja = 15 hay. 

Liikcnnotietojen perusteolla on laadittu tyyppiviikot kesä-

kauden (1.5. - 30.9.) ja talvikauden (1.10. - 30.4.) liikenteel-

le. Tyyppiviikkojen viikonpiiivävaihtelukertoirnet ovat seuraavat: 

Kesän tyyppiviikko Talven tyyppiviikko 

rna - to 	 0,82 	 0,88 
perjantai 	 1 ,03 	 0,92 
lauantai 	 1,16 	 1,07 
sunnuntai 	 1,53 	 1,49 

Tyyppiviikkojen eri päivien tuntivaihtcluja käyttäc-n on laskettu 

tietokoneella kesk. viivtistyrnisajan riippuvuus vuorokauden lii-

kc-rinemäärästä (kuvat 31 ja 32). Lo. viikonpäivävaihtelukertoimien 

avulla on riääritetty kummankin tyyppiviikon kesk. viivästymisajan 

riippuvuus viikon keskivuorokausiliikenteestä (kuva 33). Tämän 

jälkeen on laskettu kesä- ja talvikaudella muodostuva kesk. vii-

västymisaika }VL' :n ja TKVL' :n funktiona ottaen huomioon kausi- 

vaihtelu ja sen muuttuminen liikerinemäLrien kasvaessa liikenne- 

ennusteen mukaisesti (kuvat 34 ja35). Yhdistämällä kesä- ja tai-

vikauden viivListymisaikojen riippuvuus vastaavista liikennemiiLi-

ristä saadaan koko vuoden kesk. viivListyr.aisaika KVL:n funktiona 
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(kuva 36). Vaihtoehtojen Ib ja Ic aiheuttama viivästymisaika 

saadaan vaihtoehdon la kesikauden viivästymisaikakäyrästä (kuva 

34) kertomalla kutakin viivästynii Baikaa vast aava KKVL' vaihto-

elidossa Ib 2:lla ja vaihtoehdossa Ic 1 ,8:lla, luvussa 4.24 esi-

tettyjen menetelmien mukaan. Koko vuoden kesk. viivästymisaika 

saadaan kuten edellä yhd istämällä talvi- ja kesäkauden viivästy-

misajat (kuva 36). 

7.5 kustannuslaskeluat 

Iäomakus tannuks et 

Eri vaihtoehdoilla koituu päiiomakustannuksia seuraavasti: 

Vaihtoehto la 

nykyisen lossikalustor käypä arvo 	500.000 mk 

Vaihtoehto Ib 

nykyisen lossikaluston kypä arvo 	500.000 mk 

uuden 90 tonnin lossikaluston hankintahirta 	650.000 " 

laitteiston asennus ja uudet laiturirakei1tcet 200.000 ' 
1350.000 mk 

Vaihtoehto Ic 

nykyisen loosikaluston 

uuden 53 tonnin loosik 

laitteiston asennus ja 

Vaihtoehto II 

käypä arvo 	500,000 mk 

luston hankintahinta 	450.000 " 

uudet laiturirakcnteet 200.000 
150.000 mk 

sillan 415 x 8,5 m 2  rakennuskustannukset 	5.650.000 mk 

kuoletusaika 40 vuotta - jäännösarvo 	- 565.000 " 

pääomakustannus investointiajanjakson 	5.055.000 mk 
alussa 	 - 

tieosuudcn rakentamiskustannukset 	620.000 
5.705.000 mk 

Käyttö- ja kunnossapitokustannukset 

Kaitaiston lossipaikalla kLiyttökustannukset ovat olleet 

vuosien 1965 - 1965 keokiarvon mukaan 140.000 mk/vuosi. Tär:iän 

oletetaan kasvavan liikennemäLirön mukaisesti, kuten luvussa 5.223 
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on unitetty. Vaihtoehtojen ib ja Ic rinnakkuislosejen kLLyttb- 

t!uj?I oIe 	t:n uien /3 plossin kustannuksista. 

Tcrb cii ini U no 	itotanpuJcsepj 011 kiytetty arvoa 

4, (0 mk/cilta-m2 , jonka oletetaan Kasvavan keskimaarin ) vuo-

oittain. seuraavassa taulukossa on esitetty kunkin vaihtoehdon 

kayttö- tai kunnossapjtoku3tannukset Ohjevuosittairi. iinL eci-

tetiin myös tien kunnossapidosta aiboutovat he tanriukoet yLd en 

kilometrin maikaita. 
Ajan- 	Vaihtoehto la 
kohta 	ts-tien 	iocsin 

V:hoi. 	tb,j± nsino}.to 	L.. 
Us-tien Lossien p-tieri i1lan 

kpk 	kLyttUk. kpk käyttök. kpk kpk 
1 000 mk 	1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 

1970 	4,0 160,0 4,0 215,0 1,8 17,6 
1975 	4,3 182,0 4,3 242,0 2,0 19,3 
1980 	4,5 200,0 4,5 266,0 2,1 22,3 
1985 	4,8 210,0 4,8 280,0 2,1 26,0 
1990 	5,0 215,0 5,0 287,() 2,2 30,0 
1995 	5,0 215,0 5,0 287,0 2,2 35,0 

kri vaihtochtoj-;n ai;ttamat uj o 	tarkce -I on laskettu 

luvun 5.5 lossiyhteyksjcn osalta seki Ots:n /3/ mukaan vaihto-

ehdoosa II. 

aihtoehto0L.j, siso 	ihr: ti:o:i;ouJ en 	ilntterat aj o:eton-- 

nukset on mhtritettv Ote: ri /5/ te ie.koervo cn riek'n ce vJ 

perustein: 

Vaihtoehdot Ia,Ib,io Vaihtoelito II 

tien luokka 	7/6 - ös 
tieosan pituus 	1,0 km 
mhkisyys 	1 0 n/km 
kaarteisuus 	50 /km 

1 50 hay 

IJh - 8/7 

1,4 ii;; 

1 2 rn/ 

50 /kn 

1 50 L 
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1iti:koori on koottu erivaihtoc-hojen aiheuttamat 

ajokuitannukset ohjevuosilitain ja kustannuserittiin (1000 mk/v). 

Ajan- Lossiytteyden aili. 	aj oku3tannus1isät 
-- 

Tioosuu- Kokonais 

kohta 
uen ain. 
ajokust. ajokust. _______________ 

Ani 	1 AnK II 
________ 
AK 1 

_______ 
AiK II 

OnKI 

- 
teensä 

Vaihtoehto la 

1970 9,7 2,1 141,2 8,6 0,5 162,4 46,6 209 

1975 12,9 ,6 378,9 15,4 1,0 416,8 69,9 487 

1980 15,0 13,0 755,6 21,8 1,3 506,7 93,4 900 

1985 16,1 16,0 1189,5 29,3 1,6 1257,5 111,5 1364 

1990 16,7 17,1 1576,1 36,1 2,1 1648,1 129,2 1777 

1995 16,9 17,3 1975,1 45,1 2,7 2060,1 147,4 2208 

Vaihtoehto Ib 
1970 9,7 1,1 125,0 8,8 0,5 145,1 46,6 192 

1975 12,9 1,8 225,0 15,4 1,0 256,1 69,9 326 

1980 15,0 2,7 340,0 21,8 1,3 381,0 93,4 474 

1985 16,1 4,0 484,8 29,3 1,6 535,8 111,5 647 

1990 16,7 5,2 618,0 36,1 2,1 678,1 129,2 807 

1995 16,9 5,4 776,4 45,1 2,7 846,5 147,4 994 

Vaihtoehto Ic 

1970 9,7 1,1 125,0 8,5 0,5 145,1 46,6 192 

1975 12,9 2,3 227,9 15,4 1,0 259,5 69,9 329 

1980 15,0 4,2 361,0 21,5 1,3 403,4 93,4 497 

1985 16,1 5,9 529,9 29,3 1,6 582,8 111,5 694 

1990 16,7 7,2 694,3 36,1 2,1 756,5 129,2 886 

1995 16,9 7,3 871,9 45,1 2,7 943,9 147,4 1091 

Vaihtoehto II 	: 

1970 - - 	- - - 	- 	64,7 65 

1975 - - 	- - - 	- 	98,2 98 

1980 - - 	- - - 	- 	128,2 128 

1985 - - 	- - - 	- 	153,5 154 

1990 - - 	- - - 	- 	176,9 177 

1995. - - 	- - - 	- 	200,9 201 

AnK 1 	= nopeudenvaihtelusta aiheutuvaajorieuvokustannus1jsi 1 
AnK II = hitaasta jonoajosta 	1 	 II 

AiK 1 	= viivästymisajasta 	aikakustannuslisä 1 

AiK II = nopeudenvaihtelus -ta 	 II 

OnK 	= omiettomuuskus-tannusljsLj 
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Koska kaikki vaihtoehdot saadaan toteutettua kertainvestoin-

teino, voidaan kannattavuuslaskelrnat suorittaa sisäisen koron 

menetelmällä. Toteuttamisajankohd.iksi on valittu vuodet 1970 ja 
1975, jotta saataisiin selville toteuttamisajan vaikutus korko- 

kannan muutokseen. 

Kannattavuus1as11mat osoittavat nykyisen ioiyhteyd en epLi 

taloudellisuuden pitkän ajanjakson puitteissa. Lossiyhteyksistä 

edullisjuimaksj tulee vaihtoehto Ic, jolloin sijoitetulle piousJ 

le saadaan 37,4 	korko, jos hanke toteutetaan vuonna 1975. KarL 

tenkjn siltavaihtoehto on myös kannattava. Verrattaessa silta- 

vaihtoehtoa ja nykyistä lossiyhteyttä keskenään, saadaan sijoi-

tetulle pääomalle korkoa 13,8 %, kun toteuttamisvuosi on 1970, 
sekä 19,1 	jos hanke toteutetaan vuonna 1975. $iltavaihtoehto 

on edullinen myös verrattaessa sitä kannattavimpaan lossivaih-

toc-htoon Ic. Tällöin saadaan lisäinvestojnnjlle 10,4 2 korko to- 

teutettuna 1970 sekä 13,7 	korko toteutettuna 1975. 

Erjlljstarkastelujna on suoritettu kanriattavuuslaskelrnat 

pitämällä ajanarvoa puolena normaalisti käytetystä arvosta, jol.--

loin myös vaihtoehto II tulee kannattavaksi. Verrattaessa sitä 

vihtoehtoon Ic, saadaan sijoitetulle lisäpääomafle vähintään 8,1 

korko, jos hanke toteutetaan vuoden 1975 jälkeen, 

Lisäksi on tutkittu tapausta, joJ.loin liikenteeseen asetc-. 

taan kolmas lassi vuonna 1980. Tätk on verrattu siltayhteydeen 

nykyarvomenetclmällä. Tässäkia tapauksessa osoittautui kiinteä 

yhteys edullisemraaksi. 

Tulkoon vielä mainituki, että tässä tark telussa ei otettu 

huomioon syntyvän liikenteen vaikutusta. Mutta niinkin tehtäessä 

siitä ei aiheutuisi muutosta lopputulokseen, koska silloin k± 
tekn vhtsyden Jai1iatta;rs vur, paranisi. 
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- Toimenpidc-suositukset 

Kaitaisten lossipaikan liikennejärjestelyiksi voidaan kanriat-

tavuustarkastelujen perusteella suositella suoitettavaksi seu-

raavia toimenpiteitä. Koska käytär1nssä sillan rakentaminen on 

mandollista aikaisintaan vuoden 1975 jälkeen, on edullista si-

joittaa lossipaikalle rinnakkaislossi kesäkäyttön ensi tilassa. 

liinnakkaislossin vaatimien uusien laitureiden rakentamiskustan-

nukset voidaan kuollettaa vuosikustannustarkastelujen perusteel-

la viidecsä vuodessa, jolloin vieläkin se on edullisempi kuin 

nykyinen lossiyhteys tänä viiden vuoden aikana. Tämän jlkcen 

sillan rakentaminen onkin jo käytännössä mandollinen ja myös 

taloudellisesti kannattava toimenpide. 
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liaamme yleisillä teillä oli vuonna 1969 lossipaikkoja 112 

kapuniotta sekä kuusi lautta.-alusyhteyttä. LukurniiärässLi on vii-

mc vuosina tapahtunut pientä laskua, Lossipaikoista oli maanteil-

lä 59 ja paikallisteillä 53 kappaletta. Maanteiden vilkkaimpien 

lossipaikkojen keskivuorokausiliikenne oli. 500 - 700 moottori- 

ajoneuvoa. Lossipaikkojen kalusto on vielPr  melko kirjavaa, mutta 

uudet lossit hankitaan tyyppikokojen mukaan. 

Lauttayhteys on liikenteellisesti tien heikoimpia osia. Lau-

tan aiheuttamat haitat -liikenteelle ovat ajanhukka, kapatttcctti-, 

koko- ja painorajoitukset. Lisäksi lauttojen alttius esim. kone-

vioille ja muille häiriöille luo epävarznuutta li,ikenteesecn 

Lauttayhteyksien taloudellinen tarkastelu voidaan suorittaa 

pääpiirteissään samoja menetelmiä käyttäen kuin tieinvestointien 

kannattavuusvertailuissa. Vaikeuksia tuo liikenne-ennusteen osal-

ta syntyvän liikenteen ottaminen huomioon, jolle ei ole löydetty 

yleispiitevää ratkaisua. Varsinaisissa kannattavuuslaskolmissa 

voidaan käyttää sisäisen koron menetelmää tai pääorna-arvomenc-

telmää, joista jälkimmäinen soveltuu paremmin tapuuksiin, jollein 

lautto j c ri Iustd W lisktkks 	e:Lt tain 

Lauttayht cyen :Lieiiteliuniut tLman viittctyisajanr.ät-

rittäminen on koko taloudellisen tarkastelun olennaisimnria kokttt. 

Lossien aiheuttama viivytys muodostuu eri, tavalla kuin lautts-

alusten, jotka noudattavat kiinteää aikataulua. Tässä työssä on 

käsitelty vain lossiyhteyden aiheuttaman viivytyksen määrittämi 

tä, jolle on esitetty laskentamenetelmLi. Siinä voidaan ottaa huo-

mioon lossin kapasiteetin hetkellisestä ylityksestä aihcutuva vii-

västymisaika sekä eri suuntien liikennemäärien vaikutus myös 
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vstakkaisen suunnan viivästymisaikoihin. iaskentamenetelmLn 

1LJitötietoina tarvitaan eri suuntien liikennetietojen lisäksi 

lossin lastaus-, ylitys- ja purkaasaikojc-n riippuvuus lossin 

iaormituksesta sekä lossin maksiraikuormitus. Saapuvan liiken-

Luen oletetaan olevan tasaista tiettynö. aikavälinä. Viivästy-

misaikojen käytännöllistä määrittämistä varten on laadittu 

laskeritaraenetelmään perustuva tietokoneohjelma, jonka avulla 

voidaan laskea yhden vuorokauden aikana muodostuva liikenteen 

viivästymisaika. Samalla on esitetty menetelmä, jota käyttäen 

oaadaan raLiäritettyä koko vuoden aikana muodostuva keskimääiinen 

viivästyraisaika, tuntemalla muutamien sopivasti valittujci. 

vuorokausien viivästymisaikoj en riippuvuus liikennemäärästä, 

Tällä tavoin voidaan konstruoida myös tulevia liikennetilan-

teita, ja määrittää siten ennustetulle liikenteelle koituva 

viivästymisaika. Viivästyinisajan laskentamenetelrnän tarkkuu• 

desta ei voida vielä sanoa mitään varmaa, koska kentti.mittoa1:-

cia ei ole voitu suorittaa tarpeeksi ja ohjelman testaas on scn 

takia puutteellinen. Menetelmän kehittämisessä on ensi sijalla 

sen luotettavuud"n testaus sekä tutkia, onko oletuksella, että 

saapuva liikenn%äärätyn aikavälin tasainen eikä Poisson - 

jakautunut, mcrkittävää vaikutusta tod1iisiin viivkstymisai-

koihin. 

Lossiyhteydcn aiheuttamien eri kustannusryhmien suuruuden 

selvittämiseksi,on kustannustarkastelut suoritettu hyvin ksi-

tyiskohtaisesti. Lossien kLiyttökustannusten on havaittu oisvan 

riippuvaisia ensisijaisesti lossin kulkemasta matkasta, eikä. 

suoranaisesti ylikuljetetti.jen ajoneuvojen lukamäärästä. lii-

kenteelle koituvat ajokustannukset on ryhmitelty ajoneuvo-, aikn 

ja onnettomuuskustannuslisiin, joille on esitetty laskentameon-

telmLtt. joneuvokustarinuslisät muodostuvat nopeucienvaihtelusta 



- 10 - 

ri 

ja hitaan jonoajon aiheuttamista lisääntyneistä ajoneuvokustan-

i1ii. Aik 	;Lit :'o;. 	- 	 vii vitv- 

mi..sj sa ;ck uoc. 	;:iLt Uun :Lhu Ut 	ta ajrJLata. 	n- 

nettomuuskustannuslisä kuvaa onnettomuusalttiutta lossipaikoil-

la. Osa ajokustannuslisien laskentarneneteimistä perustuu lossi-

paikoilla suoriteituihin ajoanalysaattoritutkirnuksiin. Ajokus-

tannuslisistä on tärkein tietenkin viivästymisestä aiheutuva 

aikakustannus. cn osuus on riippuen lossipaikasta ja ajankoh-

dasta jopa 80 - 95 % kokonaisajokustannuksista. Muiden ajokus-

tannusryhrnien osalta voitiin havaita, että nopeudenvaihtelusta 

aiheutuva ajoneuvokustnnusten lisäys on lossipaikoilla hieman 

pienempi kuin vapaissa ajo-olosuhteissa suoritetuissa ajoana-

lysaatoritutkimuksissa on aikaisemmin havaittu. Tämä saattaa 

johtua siitä, että lossipaikalle saavuttaessa tuleva nopeuden- 

muutos tiedostetaan jo kaukaa ja lossilta lähtö ei. tapandu va-

paissa ajo-olosuiteisa yleensä. Vastaavasti nopeudenmuutoksesta 

aiheutuva aikakastainuslisä lossipaikoilla suurempi kuin normaa-

listi. Hitaan jorioajon aiheuttama ajoneuvokustarmuslisä ja on-

nottomuuskustannuslisä ovat yleensä mitättömän pieniä verrattu-

na kokonaisajokustanruslisätin. Koska aikakustannuslisä, johon 

siihenkin liittyy monia epävarmuustekijöitä, käsittää yksistään 

valtaosan lossiyhteyderi aiheuttamista ajokustannuslisästä, ei 

käytännön kannattavuustarkasteluissa ole mielekästä ottaa mukaan 

kaikkia ajokustannusryhmiä. Eri, toimenpiteiden kannattavuuksien 

rajatapauksissa voi kuitenkin olla syytä huomioida niistä tär-

keimpiä. 

Siltayhteyden aiheuttamista kustannuksista on ollut hyvin 

niukasti saatavissa tietoja, joten niitä on käsitelty lyhyesti 

ja yleispiirteisesti. 

Esimerkkitapauksena on etsitty edullisin toimenpideratkaisu 



Kaitaisten lossipaikalle, joka on nykyisin liikenteellisesti 

vilkkaimpia lossiyhteyksiä maassamme. Soveltarnalla viivästy-

nisajan määrittärniseen esitettyä laskentarnerietelmää ja käyttä-

nllä kustannusten laskemisessa edellä selvitettyjä kustannus- 

tietoja, tulee Kaitaisten lossipaikalle knnattavimmaksi rat-

kaisuksi kiinteän yhteyden rakentaminen. 
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