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TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksen tavoitteena on määrittää lanauksen ja höyläyk-

sen välinen laatutasoero ja työmenetelmien kustannukset, 

jotta selviäisi, missä rnLiLirin sorateiden kulutuskerros voi-

daan ja k&nnattaa pitää kunnossa lanaamalla. 

Laatuseikkojen selvittämiseksi seurattiin 12 lanausosuuden 

ja 12 höyläysosuuden yleiskunnon kehitystä koko kesäkauden 

ajan. Koeosuuksien kunto arvioitiin laatustandardin 3504 

mukaan viidessä tarkkailupisteessä n. 1. ..2 viikon välein 

ja tehdyt tasaustoimenpiteet kirjattiin. 

1-löyläysosuudet olivat keskimäärin hieman paremmassa kun-

nossa kuin lanausosuudet. Erot vertailuosuuksien välillä 

olivat kuitenkin pieniä. Suunnilleen samaan laatutasoon 

päästiin lanausosuuksilla sen takia, että niitä tasattiin 

keskimäärin kerran useammin kuin höyläysosuuksia ja silloin, 

kun tie oli oikein huonossa kunnossa, se höylättiin. 

Höyläystoimenpiteen vaikutus laatuun on keskimäärin suurempi 

kuin lanauksen. Huonokuntoista tietä ei kannata lanata, sillä 

lanauksella ei pystytä poistamaan kuoppia "pohjia myöten". 

Toisaalta höyläys ei sovellu melko hyväkuntoisen kuivahkon 

tien tasausmenetelmäksi, sillä vaikutus laatuun on tällöin 

vähäinen tai jopa haitallinen. Tutkimuksen mukaan työmene-

telmä ei sanottavasti vaikuta yleiskunnon huononemisnopeu-

teen. 

Sekä lanäus- että höyläysosuuksilla tasauskerrat jäivät n. 

puoleen standardiarvoista ja suoriternäärät n. puoleen kes-

kimääräisistä toteutuneista suoritemääristä. Syynä tähän 

oli luultavasti tarkempi tarveharkinta? 



Työmenetelmien kustannukset selvitettiin raporttitietojen ja 

teoreettisten laskelmien avulla. Pelkästään raporttien 

yksikköhintoja tarkastelemalla näyttää lanaus liian 

edulliselta. Vaikka lanaus on usein yksikköhinnaltaan 

edullisempaa, ei tämä yksiselitteisesti merkitse sitä, että 

lanauksen osuutta lisäämällä sorateiden tasauksen kokonais-. 

kustannukset pienentyisivät. Ensinnäkin tiemestaripiirin 

kalusto- ja työtilanne on otettava huomioon, ja toiseksi 

lanaus lisää työmääriä. 

Edullisinta on, sekä tasauksen laadun että kustannusten 

kannalta, tehdä pääosa tasaustöistä talvihoidon vaatimalla 

tiehöyläkalustolla. Olemassa olevaa tiehöylää ei siis 

kannata seisottaa, sillä lanan pääomakustannukset nostavat 

lanauksen kalliimmaksi, vaikka käytettävissä olisikin vapaa 

traktori lanaa vetämään. 

Usein tiemestaripiireissä on kuitenkin lisäksi esim. yksi 

höylä pelkästään sorateiden tasausta varten (talvihoidosta 

selvittäisiin pienemmällä höylämäärällä). Tämän korvaaminen 

traktorilla ja lanalla on sensijaan edullista aina silloin, 

kun yksi lanausyksikkö pystyy hoitamaan tasaustarpeen. 

Tällöin on otettava huomioon lanauksen pienempi työsaavutus 

ja lanauksesta aiheutuva lisätyötarve. 

Vuokratraktoreiden käytöllä on edullista hoitaa huippu-

kuormitustilanteet, jolloin vuosittainen tasaustarve jää 

pieneksi. Joissain tapauksissa on saatavilla vuokrakone niin 

halvalla, että omaa tiehöylää kannattaa jopa seisottaa. 
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1 	JOFIDANTO 

Sorateiden tasaus muodostaa noin 40 % (32 '1mk) sorakulutus-

kerroksen kaikista hoi.tokustannuksista, joiden osuus taas 

kaikista teiden hoitokustannuksista on noin 20 %. Sora- 

teiden kokonaismerki tys kunnossapitokaluston tarpeeseen 

on suuri. Tällöin tasausmerietelmän valinta ei ole pelkäs-

tään laatu- ja menetelmätekninen kysymys vaan se nivoutuu 

varsin kiinteästi kalustouuunni tteluun. 

Lanaukseri ja höyläyksen prooenttiosuudet koko tasaustyös- 

- 

	

	tä vaihtelevat eri piirien ja tiemestaripiirien välillä 

huomattavasti. Tämä asiantila kuvastaa varsin hyvin niitä 

- 	näkemyseroja, joita laitoksessa on vallalla menetelmien 

laadun ja kustannusten suhteen. Suuriin käytäntöeroihin on 

ollut vaikuttamassa myös eri tiemestaripiireissä vallitseva 

erilainen kalustotilanne. 

1970-luvun loppupuolella on tehty useita tutkimuksia ja 

selvityksiä, joiden antarnien tulosten perusteella sorateiden 

hoito- ja kunnostustoimintaa voidaan ohjata tarkoituksen-

mukaiseksi. Tehdyt tutkimukset (kulutuskerrosmateriaali-, 

höyläystarve-, pölynsidontatutkimukset sekä lanojen ja 

höylien tyyppikohtaiset testaukset) ovat kukin omalta osal-

taan antaneet tarpeellista tietoa kunnossapitäjille. 

Tasausmenetelmän valintaa ovat ohjanneet perinteelliset ja 

kokemusperäiset näkemykset, raporttien antamat kustannus- 

suhteet ja suhteellisen runsas käytössä oleva tiehöylä-

kalusto. Konetarpeen mitoitusta koskevat selvitykset 

osoittavat, että tiehöyläkaluston tarpeen mitoittaa vielä 

1980-luvun alkupuolella pääasiassa sorateiden tasaustyöt. 

Tilanne eri tiemestaripiireissä kuitenkin vaihtelee varsin 

suuresti sorateiden määrästä riippuen. Tiehöylä kunnossa-

pitokoneena on varsin yksipuolinen ja kallis kone, jonka 

kesätöistä suurin osa muodostuu sorateiden tasauksesta. 

Lanauksessa käytettävä traktori on taas kunnossapidon ylia_ 

kone, jota voidaan lanauksen lisäksi käyttää varsin moniin 

eri tarkoituksiin. Peruskaluston eri käyttömandollisuudet 

sekä raporttien mukainen keskimääräinen eri menetelmien 



välinen hintasuhde ovat viime aikoina antaneet pontta la-

nauksen lisäämiseksi höylLiykeen kustannuksella. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on antaa monipuolinen kuva 

lanauksen ja höyläyksen välisestä edullisuudesta niin tie-

mestaripiiri- kuin laitostasolla tehtäviä päätöksiä sil-

mälläpitäen. Tutkimuksessa on selvitetty toisiinsa kiinte-

ästi liittyvät laatu-, työmäärä- ja kustannustekijöt ko-

konaisuutena. 

Tutkimusraportin on laatinut tekn.yo Petri Lydman. Tutkimus 

on suunniteltu rakentamistalouden toimiston ja Kuopion 

piirin rationalisointiryhmän yhteistyönä ja sen maasto- 

tutkimukset ovat suorittaneet Turun, Hämeen, Mikkelin, Kuo-

pion, Keski-Suomen, Vaasan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun 

piirien työritutkijat. 
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2 	TUTKDIUKSEN TARKOITUS JA TAVOITE 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, missä määrin 
sorateiden kulutuskerros voidaan ja kannattaa pitää kun-
nossa lanaamalla. Kun lanauksen ja höyläyksen laatutaso- 
ja kustannuserot tunnetaan, voidaan sorateille valita 
tarkoituksenmukainen hoito-ohjelma. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää 
- 	lanauksen ja l'iyläyksen välinen laatutasoero ja 
- 	työmenetelmieri kustannukset, 
jotta lanauksen ja höyläyksen suhde saadaan laitoksen 
kannalta mandollisimman edulliseksi. 

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös pitkän aikavälin 
resurssisuunnittelussa. 

3 	TUTKIMUKSEN SUORITUS 

3.1 	Yleistä 

Kesäkaudella 1979 aloitettiin tutkimus, joka silloin kes-
kittyi lähinnä lanan teoreettisen leikkauskyvyn rnäärittä-
miseen. Vuonna 1980 tutkimus kohdistettiin lanaamalla ja 
höyläämällä kunnossapidettävien vertailutieosuuksien 
seurantaan. 

Kenttätutkimukset tehtiin kesäkaudella 1980 Turun, Hämeen, 
Mikkelin, Kuopion, Keski-Suomen, Vaasan, Keski-Pohjanmaan 
ja Kainuun tie- ja vesirakennuspiireissä. Kustakin piiristä 
valittiin yksi tai kaksL koetieosuutta (pituus 1-5 km), 
jotka pidettiin kunnossa pääa3iasa lanamalla ja näille 
vertailupareiksi höylLiynuudet, Jotka pyrittiin valitse-
maan samalta tioosuude.LL'. Tieouudot valittiin siten, 
että ne suurin piirtein vantasiv:it piirin kkimäirSi.iä 
maasto -olosuhtei La. 
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Tarkoituksena oli, että vertuiluouudet olisivat olleet 

mandollisimman samankaltaiet 

- 	liikenneoloiltaan, 

- 	maasto-olosuhteiltaan ja 

- 	kulutuskerrokseltaan. 

Kultakin koeosuudelta valittiin 5 tarkkaiiupistettä (n. 

200 m:n välein), joiden kohdalla tien yleiskunto arvos-

teltiin laatustandardin 35O' mukaan (kuva 1). 

PvosPiA 	 VLtJ'JSKEOKSEN V1JS 

- 5,0 Ti 	RINTA 	SÄILYrTtY-T 	PIJCTQSA 	1A 	o 	HWIN 	TASAINEN 	JA 
kI!NTEÄ, PIkN 	riA-LLINEI 	EPÄTASAI&JJS 	EI 	VAI3JTA 	AJUJ,VUJTEEN, 

3,1 - 'i3O Twu 	PINTA 	Ct4 	YLENEÄ 	EÄILyIT4Nr 	1JOTCflSA 	JA 	4 	TASAINEq 	JA 
KIINTEÄ. IiJJTN1IA 	PIFNIÄ 	ERILLISIÄ 	KIJC'PIA 	VOI 	SIELLÄ 	TÄ.LLÄ 	ESIIP4riÄ. 
FtLY1IISTA 	EI 	TIELL 	OtE 	I-AVAITtAVISSA. PIPi4PJ 	EPÄTASAISUILEN 	'.iJ(SI 
EI 	E'JTTA 	T&.LTS 	HILENTÄÄ, 

2,1 - 3,0 TIFJ: 	PITA 	174 	-(LEENSÄ 	SÄILYTIÄ?(yT 	1-IJOTCt1A 	JA 	174 	SJRI?V(SI 
OSPJI3I 	TASAIPEN 	JA 	KIINTEÄ, PIEI'EHXÖJÄ 	K1Xl'f'IA 	JA 	UJTA 	EPÄTASAI - 
SJUTTA 	VOI 	LA 	EÄIKOITEUEN. TIE 	PÖLYM 	J17KIN 	VEA'4, TIEU.Ä 	OLEVAT 
KIJCPAT 	JA 	L'JT 	EPAT.flSJLET 	voiow: 	VAISTIA 	TAI 	PC 	WAT 	SELLAISIA. 
ETTEI 	kO4PE5rIA 	T.A'ITSE 	NIIN 	'AJC'SI 	HILJEUTÄÄ, (ITEAVAA 	TAI 
\'AZTWg1'JIEVM 	*E1/ 	VÄISTETTÄESSÄ 	SEM 	VASTMVISSA 	O1L.ETEISSA 
SMT1M 	AXXsPEEN 	HIUEMTÄMINEN 	T1JUA 	(StSEEN. 

1,1 - 2,0 TIE, 	EG1EXILEI 	JOLO 	71 	 RR,4 	VOIMJT 	PlAJTI1iA, Tt 	PIP4ASSA 
XK:N 	VEFdWI 	"PC 	LLbTA", PAIK,IN 	VOI 	LA 	V.bROiTIJERKEjU 	O!- 

TETrAVIA 	PAIMIITA 	TAI 	kC*.J111'1IA. TIE 	PÖLY"Ä 	KO4TAL&ISESTI. !UP4C?EUTTA 
04 	,XyOjS 	HILJEPINETTMÄ 	JA 	EPÄTASAISIA 	K'J-ITIA 	VPOTTAVA. 

0,1 - 1,0 TIE'1 	POIKKILEIKEJ,tV&KrO 	CN 	U'EISTA 	O}ISTA 	,tUTI1WT, PINTA 	u 
EFTASAINEN 	flOP!EI. 	'P'((KXILNDA'I" 	JA 	F'URiV&flUIIEN 	',#JOXSI, TIELLÄ 
171 	PAIP&P1IA 	JA 	K17EIJNIA. 	)ITA 	EI 	VoIr- 	VÄIST/!. lIE 	P&YÄÄ 	RUISMETI, 
TlE 	PII4TAA 	17-1 	JAT1JNAJTI 	TA'K'(AILTAVA- 	JA 	A.J(Icp'EtrrrA 	USEAS.i 
VAIHIDETTT/A, 

Kuva 1. Savisorakulutuskerroksen kunnon arviointi 

(Kp-standardi nro 3504) 

Kunnon arviointi oli tarkoitus suorittaa n. 1-2 viikon 

välein sekä ennen ja jälkeen kp-toimenpiteen, mutta tähän 

ei aina päästy esim. "informaatiokatkosten" takia. 

Tieosan yleiskuntopistemäärä eli laatuarvosana laskettiin 

tarkkailupisteiden yleiskunnon keskiarvona. Vertailutie-

osien kunnon kehityksen kuvaamista varten piirrettiin 

yleiskuntokäyrät seurantajakson ajalle. 



- 
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Kuva 2 KOEOSUUDET () JA SÄÄASEMAT (• 



Tutkimustulosten tilastollinen analysointi muodostui 

vaikeaksi, koska havaintoja tehtiin koko kesäkauden 

ajalla ja yleiskunnon arvostelu perustuu havainnoitsijan 

subjektiivisiin näkemyksiin. Tarkastelun perustaksi 

valittiin siten vertailuparien yleiskuntokäyrien analy-

sointi. 

3.2 	Sääolot kesällä 1980 

Ilman lämpötila oli huhti-lokakuussa suunnilleen normaali. 

Kuukausikeskilämpötilat olivat 	1 ° C tarkkuudella tavan- 

omaiset, paitsi kesäkuussa, jolloin lämpötila oli tutki-

muspaikoilla +2,5.. .+4 ° C lämpimämpää kuin vuosina 1930... 

1960. 

Kesäkauden sadeolot vaikuttavat, merkittävästi soratien 

tasaustarpeeseen ja tasaustyön orinistumiseen. Sopivan 

kosteasta tiestä ei hienoaines pölise pois ja tie pysyy 
kauemmin hyväkuntoisena. Toisaalta erittäin voimakkaat 

sateet edesauttavat kuoppien syntymistä ja täten aiheut-

tavat kunnossapitotarvetta. Onnistuneen tasaustyön edel- 

lytyksenä on sopivan kostea ja pehmeä kulutuskerros, 

mutta sateen jatkuessa voimakkaana tie menee nopeasti 

heikkoon kuntoon. 

Kuvassa 2 on esitetty tutkimuskohteita lähimpänä sijait-
sevat sääasemat, joista on ollut saatavilla tarkat sade- 

tiedot. Vaikka joissain tapauksissa sääaseman ja tutkimus- 

kohteen välinen etäisyys on ollut melko pitkä, voidaan 

saaduista tiedoista tehdä oikeita päätelmiä kesän satei-

suudesta ja sateiden luonteesta. 

Liitteessä 1 on esitetty seuraavat tiedot sadeoloista: 

- 	 vuorokautinen sadesumma (mm/vrk) diagrammana, 

- 	 kuukausisadesumrna (mm/kk) kesällä -80 ja vastaavat 

tiedot kaudelta 1961-75, 

- 	 sadepäivien, jolloin on satanut 0,1 mm/vrk ja 

^ 1,0 mm/vrk, lukumäärä kuukaudessa (kpl/kk) 

v. 1980 ja kautena 1961-75  sekä 

- 	 ilman suhteellisen kosteuden kuukausikeskiarvot. 
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Yleisesti ottaen ken oli normaalia kuivempi syys-loka-

kuun vaihteeseen, poikkeuksena Turun seutu, jolla märkä 

kausi alkoi elokuun alusta. Voimakkaita sateita oli 

viikoilla 26 ja 31/32 koko maassa sekä osassa maata 

viikoilla 29 ja 35. 

Kesä oli sorateiden kunnossapidon kannalta helppo; 

pitkiä sadekausia ei ollut, sadekuurot tulivat sopivin 

välein. Paikoitellen pitkähköt poutakaudet aiheuttivat 

tien kunnon huononemista, koska tasaustyön onnistumi-

selle välttämätöntä sadetta ei tullut. 

3.3 	Koeosuudet 

Tutkimus suoritettiin ä:ssa tie- ja vesirakennuspiirissä; 

Turun, Kuopion, Keski-Suomen ja Kainuun piireissä oli 

kussakin yksi vertailupari ja Hämeen, Mikkelin, Vaasan 

ja Keski-Pohjanmaan piireissä kaksi vertailuparia, joten 

yhteensä kulutuskerroksen kuntoa seurattiin 12:lla 

lanaus- ja höyläysosuudella. 

Koeosuuksien sijainti on esitetty kuvassa 2. 

Koeosuudet valittiin siten, että ne edustaisivat hyvin 

piirin sorateitä. Tärkeämpää kuitenkin on se, että la-

naus- ja höyläysosuudet ovat keskenään vertailukelpoisia. 

Edullisin tilanne on silloin, kun 

- 	osuudet ovat samalta tieltä, jolloin ilmasto- 

ja liikenneolot ovat yhtäläiset, 

- 	osuudet ovat lyhyehköjä, jolloin tasaustarve 

eli kunnon huononeminen näkyy kuntokäyrällä, 

- 

	

	maasto-olosuhteet ovat samankaltaiset kummallakin 

osuudella, ja 

- 	kulutuskerrokset ovat materiaaliltaan ja pak- 

suudeltaan tasalaatuisia ja vertailukelpoisia. 

Yleistiedot tutkimusosuuksista on esitetty taulukossa 1. 

Tutkimukseen valitut vertailuosuudet ovat melkein kaikissa 

tapauksissa hyvin samankaltaisia. Erot, jotka saattavat 
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Taulukko 1. Yleistietoja tutkimusosuuksista 

Pi iri 
kp-ku 

TI en:' 

It 	126'1 

p-1 u'kkn KKVL lv. 
(e) 

pk:. 
(cm) 

2,5 

Kl1 	0 T 0 
iak 	i 

110,076 

8 

; K E H 805 
s/] ipSls 

#0.125#8 

11 

-% 
16 

Viimel si n 
Oorastus 

Turku Lana 6 11.5 5,1 85 97 	syksy 79 
- - ,6 

HÖyJ, .1 " ' 0  11 15 87 98 	kevät 80 

II.ime L 81. 	1',281 6 275 (,U 4-5 15 18 90 08 	syksy 79 
0 " " 0 0  13 19 9 99 

L Ot 335 5 360 6,0 6-5 14 17 8 98 
0 0 " 0  11 17 83 97 

Mikkeli L. Pt 	15272 6 138 5,5 6 14 16 90 00 	 79 
II Pt 	15320 313 6,0 6 14 17 87 )8 

L 81. 	15272 6 138 5,5 4-5 12 14 88 :00 	" 
0 Pt 	15320 63 1 	6,0 -5,5 13 ) 	15 87 98 

Kuopio L Pt 	16348 7 ,-90 6,0 5 - - - 
- 

0 81. 	16347 6 '105 5,5 7 - - - - 

Keski- L l't 	16579 5 413 6,5 0,5-3 15 17 92 100 	- 
Suomi 0 0 " " 12 16 92 flO 	- 

Vaasa 1. 141. 	7174 5 300 6 0-5 - - - - 	syksy 79 
0 01. 	7151 350 7 2-5 - - - - 

1. Pt 	17619 6 150 5 0-5 - - - - 

II Pt 	17463 130 5 3-6 - - - - 

Keski- L 81. 	18323 6 200 '6 "-3 13 84 97 	elokuu 79 
Pohjanmaa 0 " " " " 13 81 95 

L 6 " 16 8195 
0 0 0 0  6 80 96 

Kainuu 6 Mt 871 6 200 5, ,  4-10 12 14 76 01 	syksy 78 
0 " " 6,0 5-8 11 13  81 0 



vaikuttaa yleiskunnon kehitykseen, esitetään ao. kohdassa 

syitä pohdiskeltaessa. 

Osuudet olivat kp-luokista 5. . .7 ja niiden kesän keski-

määräinen vuorokausiliikenrie vaihteli 60. . .410 ajon/vrk 

(taulukko 2). 

Taulukko 2. Tutkimusosuuksien KKVL (ajon/vrk) 

kp- 
luokka —  

lanausosuudet höyläysosuudet 

1km KKVL min KKVL ka KKVL max 1km 
________ 

KKVL min 
________ 
KKVL ka 

________ 
KKVL. max 

5 3 300 358 413 3 350 374 413 
6 8 138 175 225 9 63 176 313 

7 1 90 - 

4 	MENETELMIEN LAATUEROT 

4.1 	Arvosteluasteikot 

Arvostelu suoritettiin kp-standardin 3504 mukaan, joka ei 

tutkimuksen kannalta anna tarpeeksi yksiselitteistä oh- 

jetta arvostelun suorittamiseksi. Arvostelu perustuu 

lähinnä tien tasaisuuden, pinnan kiinteyden ja pölyävyy-

den arviointiin, mutta näiden keskinäistä merkittävyyttä 

ei ole määritetty. 

Em. syiden takia eri tutkijoiden arvosteluskaalat poik-

keavat enemmän tai vähemmän toisistaan. Lisäksi kenttä- 

tutkimuksiin liittyvien valokuvieri perusteella voidaan 

arvioida skaalan muuttuneen keväästä syksyyn. Näyttää 

siltä, että syksyllä on samarilaatuisesta tiestä annettu 

jonkin verran korkeampi arvosana kuin keväällä eli arvostelu 

on ollut ankarampaa keväällä kuin syksyllä. 

Taulukossa 3 näkyy eri tutkijoiden arvosteluasteikon 

erilaisuus. Valokuva-aineiston perusteella on määritetty 

pistemäärät, jotka tutkijat ovat antaneet 

— 	erittäin huonossa kunnossa olevalle tielle (kuop- 

pa kuopan vieressä raiteiden kohdalla), ja 
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- 	tasaiselle tielle (ei kuoppia ja pinta kiinteä). 

Taulukko 3. Tutkijoiden arvosteluasteikkoa kuvaavia 

tunnuslukuja 

PIIRI Erittäin huonossa 
kunnossa olevan tien 
max pistemärä 

Tasaisen tien 
min pistemäärä 

T 2,0 4,3 
H 2,3 4,1 
M - - 

Ku (n. 	2) (4-5) 
KS (n. 	1) (3,5-4,0) 
V 1,5-2,0 (n. 	4) 
KP ei valokuvattu ei valokuvattu 
Kn 1,3 4,3 

Mikkelin piirin pistemääriä ei voida valokuvien perus-

teella määrittää poikkeavan kuvakulman takia. Suluissa 

olevat arvot on arvioituja (kuva-aineiston ulkopuolelta). 

Tasainen tie on arvosteltu KS-piiriä lukuunottamatta yleis- 

kunnoltaan vähän yli neljän arvoiseksi, mutta huonokun-

toisen tien arvosanat vaihtelivat yhdestä vähän yli kah-

teen. Valokuva-aineiston avulla ei kuitenkaan ole voitu 

"normeerata" arvosteluskaaloja, sillä kuvat kattavat vain 

pienen osan aineistosta, eikä niistä näy esim. tien pö-

lyävyyttä. 

Vaikka havainnoitsi joiden arvosteluperusteet ja -skaalat 

vaihtelevat, ei se heikennä tulosten käyttökelpoisuutta. 	- 

Vertailuosuuksilla havainnot tehtiin samana päivänä, joten 

lanaus- ja höyläysosuuden yleiskunnon kehitystä voidaan 	- 

verrata keskenään luotettavasti. Tutkimuksen laatutarkastelu 

perustuu siis yksittäisten vertailuparien erillistarkas- 

teluun, jolloin eri tutkijoiden käyttärnä erilainen arvos- 

teluskaala ei heikennä lopputulosta. 

4.2 	Vertailuosuuksien laatutasoerot 

Liitteissä 2.. .5 on esitetty vertailuosuuksien yleiskunto- 
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käyrät. Ilöyläysosuuden kunnon kehitystä kuvaa punainen 

viiva ja osuuden toimenpiteet on merkitty käyrien ylä-

puolelle, lanausosuuden toimenpiteet on käyrien alapuo- 

leila. 

Lanau:- a 	iys0001: Si en laatuerot ovat, melko pieniä 

ja tapauksissa, joissa ero on ollutO,25 yksikköä, 

löytyy erolle selitykseksi erilainen lähtötaso (eli kevät-

rnuokkaukseri tehokkuus) ja/tai jotkut ulkoiset tekijät 

kuten liikennemäärä tms. On kuitenkin huomattava, ettei 

"puhtaita" lanausosuuksia ollut kuin 6 kpl ja se, että 

lanausosuukoja tasattiin keskimäärin kerran useammin kuin 

h'Jiv ; 

Tuloksista voitaneen päätellä, että höyläysosuudet ovat 

keskimäärin olleet hieman paremmassa kunnossa kuin lanaus-

osuudet, joskin paremmuus eri vertailuparien osalta on 

ollut ristikkäistä siten, että myös lanausosuudet ovat 

eräissä tutkimuskohteissa osoittautuneet paremmiksi. 

Taulukkoon 4 on kerätty osuuksien kuntoa kuvaavia tunnus- 

lukuja varsinaisen kesäkunnossapidon osalta. Parikohtalseen 

vertailuun on otettu mukaan vain ne ajanjaksot, joiden on 

katsottu olevan vertailukelpoisia. Esim. kevätkunnostuksen 

aiheuttaman "lähtötasoerori" ei ole annettu vaikuttaa 

vertailuun, koska kysymyksessä ei ole lanaus/höyläys-

vertailutilanteesta johtuva ero. 
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Taulukko 4. Lanaus- ja höylLäysosuuksien laatuerot ja 

tasaustoimenpi teiden määrä vertailujakson 

aikana 

Piiri Vertailujakso 
(viikot) 

Ajal 1 inxi 	parøFflimiUS Yletakiinto 	 1 Tnsaustoinienpiteet ___________ ___________ 
hiyUiyaosuus 1axirusosuus h-osuucleri 1-osuuden laatutaso h-osuus 1-osuus 
parempi. 	parempi kekikunto keskikunto ero 

T 32 - 133 15 % 85 % 3,16 3,27 -0,11 311 	4L 
11/1 32 - 143 73 27 3,1s5 3,32 0,13 111 

11/2 26 - 43 55 45 3,61 3,59 0,02 411 	211 + 8L 
M/1 22 - 43 - 100 3,24 3,49 -0,25 6H 	211 + 6L 
11/2 22 - 43 100 - 3,53 3,20 0,33 711 	211 + 6L 
Ku 22 - 4 9 91 3,30 3,88 -0,58 8H 	6L 
KS 22 - 43 85 15 2,86 2,77 0,09 811 	411 + 4L 
yli 25 - 44 70 30 2,72 2,57 0,15 7H 	311 + 7L 
V/2 20 - 43 30 70 2,36 2,50 -0,113 911 + 2L 	311 + 7L 
KP/1 30 - 4o 67 33 3,08 2,85 0,23 311 	3L 
KP/2 30 - 40 90 10 3,53 3,31 0,24 3H 	3L 
Kn 29 - 43 15 85 3,14 3,41 -0,27 511 	5L 

painotettu k.a. 	 3.12 	3,16 	0,04 

T: 	höyläysosuuden hienoainespitoisuus on suurempi, lanausosuudella parempi lahtötaso (ero 0,15) 
11/1: osuudet pitkiä, tasaustarve ei näy kuntokäyrältä. Lanaus osin ennaltaehkäisevää 
11/2: lanausosuutta lanattiin turhan usein (yksityinen lanaaja) ja osuuden höyläykset tehtiin ojien 

kaivun ja talven tulon vuoksi 
11/1: lanausosuuden kevätmokkaus onnistui hyvin (ero 0,85) ja sen liikenne oli vähäinen (1-osuuden 

KKVL 138, h-osuuden 313) 
11/2: höylUysosan kunto oli 0,35 parempi vertailujakson alussa ja sen liikenne oli vähäistä (KKVL 63). 

lanausosuudella runsaastj maakiviä 
Ku: lanausosuuden lähtötaso 0,5 parempi, 1-osuuden kulutuskerros 7 cm, h-osuuden 5 cm 
KS: lanausosuutta on höylätty ja lanattu yhtä paljon 
v/i lanausosuuden kulutuskerros ja liikenne hieman vähäisempää, keväällä pitkä kelirikkokausi 
V/2 lanausosuus pysyi hyvin kunnossa (elo-syyskuun ilman tasausta), keväällä pitkä kelirikko 
K1: höyläykset onnistuneet selvästi lanauksia paremmin 
Kn: tiemestari:' 1 llöyläysosuuden kantavuus on pienempi ja raskaiden ajoneuvojen määrä suurempi kuin 

lanausosuudella". 

4.3 	Lariauksen ja höyläyksen tehokkuus 

Kun tie tasataan, nousee sen yleiskunto. Tasauksen te-

hokkuudella tarkoitetaan tässä sitä, kuinka paljon yleis- 

kunto nousee. Kuvassa 3 on esitetty yleiskunnon nousu 

kesätasauksen (2 ajokertaa/poikkileikkaus) yhteydessä. 
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YLEISKEJNTO ENNEN TASAUSTA 

Kuva 3. 	Yleiskunnon ninj 	) 	b) häyltiyk sen 

yhteydessä 

Kuvat on piirretty tutkijoiden havaintojen mukaan, mistä 

osa suuresta hajonnasta johtuu. Tasauk sen onni stumiseen 

vaikuttavat teki jät on 	eurivussa asOolnassa. 

Laitteen ominaisuudet: 

- teräpaine 
- leikkausnopeus 

(moottorin teho) 
- leikkauskulma 

Olo suhteet: 

- kulutuskerr. rakeisuus 
- 	tt 	kosteus 
- 	kovuus 

L- poikkileikk.prof'iili 
III 

Leikkaus- ja sekoituskykyl 

- leikkaussyvyys 	¶ 
- leikkauspinta-ala 
-_sekoitusominaisuudet 

LOPPUTULOS 

Lanojen ja häylien leikkaus- ja sekoituskykyä on tutkittu 

jo aiemmin (työntutkimustiedotteet 13 ja 26 höylät, sekä 

22, 22b lanat), ja tulokset osoittavat, että 
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- 	höylän leikkauskyky, sekä leikkaussyvyys että 

-pinta-ala, on selvästi lanaa parempi 

- 	lana sekoi ttaa irrotetur materiaalin tehokkaasti 

Tässä tutkimukossa ei tasauksen tehokkuuteen vaikuttavia 

olosuhdetekijöitä selvitetty, joten kuvan 3 tiedoista 

voidaan tehdä vain auuntaa-untavia johtopäätöksiä: 

- 	höyläystoimenpiteen vaikutus laatuun on keski- 

määrin suurempi kuin lanauksen 

- 	tasattaessa huonokuntoista kulutuskerrosta on 

höylän vaikutus huomattavasti suurempi, kun taas 

hyväkuntoisilla teillä ei lanauksen ja höyläyksen 

vaikutuksella ole suurtakaan eroa 

- 	varsinkin höyläyksen osalta esiintyy runsaasti 

toimenpidehavaintoja, jolloin toimenpiteellä ei 

ole ollut olennaisen suurta merkitystä tien kun-

toon (pisteet lähellä "O-akselia") 

- 	huonokuntoinen, kuoppainen tienpinta tulee siis 

tasata höyläämällä: höylän paremman leikkauskyvyn 

ansiosta kuopat voidaan leikata pohjia myöten, 

jolloin todennäköisesti saavutetaan hyvä työtulLos. 

Lanaus jää vähämerkitykselliseksi, vaikka suon-

tettaisiin "tuplalanaus", koska kuoppia ei pystytä 

poistamaan pohjia myöten heikon leikkauskyvyn takia 

- 	hyvähkön tien tasaus (mikäli ollenkaan tarpeellista?) 

voidaan tehdä lanaamalla, jolloin saavutetaan melko 

varmasti pieni kunnon nousu. Kuivan kulutuskerrok-

sen höylääminen saattaa olla jopa haitallista, koska 

silloin pystytään voimakkaalla koneella rikkomaan 

tien niritarakenne. 

Yleiskunnon huononeminen tasauksen jälkeen 

Tasauksen jälkeen liikenne tiivistää irtonaisen kulutus-

kerrosmateriaalin, ja tämän jälkeen alkaa tien tasaisuus 

huonota. Kunnon huononemisnopeuteen vaikuttaa kulutuskerros- 
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materiaalin rakeisuus, tasaustyön laatu, liikennemäärä 

ja ilmastotekijät. 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, missä määrin kunnon 

huononemisriopeuteen (yksikköä/viikko) vaikuttaa työmene-

telmä ja tasaustyön onnistuminen. Taulukossa 5 on esitetty 

keskimääräiset tulokset, joihin tulee suhtautua varauk-

sellisesti ja niitä voidaan pitää vain suuntaa-antavina. 

Taulukko 5. Yleiskunnon huononeminen tasauksen jälkeen 

kunnon huononemi- KKVL keskim. 
nen 	(yks/viikko) (ajon/vrk) 

lanaus 0,18 192 
höyläys 0,24 252 

keskimäärin 0,21 
L 	

221 

Tutkimustulosten keskiarvot viittaisivat siihen, että 

höylätyn tieosan kunto heikkenee hiukan nopeammin kuin 

lanatun tieosan. Tulos tukee käsityksiä, että lanan pa-

rempi sekoituskyky vaikuttaa pinnan pysyvyyteen. Kuitenkin 

todellisuudessa kunnon huononemisnopeus lienee samansuu-

ruinen lanauksella ja höyläykseliä, sillä lanauksen parem-

muuden aiheuttanee seuraavien tekijöiden yhteisvaikutus: 

- 	lanausosuuksien pienempi liikenne, 

- 	lanausosuuksien parempi kunto ennen tasaustoimen- 

pidettä (ero n. 0,3 yksikköä), ja 

- 	samanpituinen uusimisaikaväli (keskim. 22 vrk). 

5 	TYÖMÄRÄT 

- 	5.1 	Työmäärät kunnossapitostandardin mukaan 

Kunnossapitostandardi 3634 määrittää sorateideri kesähöy-

läykseen ja lanaukseen käytettävät keskimääräiset työmäärät. 

Standardi perustuu kunnossapitotilastoon ja tarkkailuai-

neistoon v. 1975-79 ja standardiarvot vastaavat työmäärien 

5 vuoden keskiarvoja. 
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Kuvassa 4 on esitetty tasauksen kokonaistyömäärät vuo-

dessa. Tasaustarpeeseen vaikuttavat ilmasto-olosuhteet, 

liikennemäärät sekä muut tekijät, jotka otetaan huomioon 

tiemestaripiirikohtaisilla olosuhdekertoimilla. 

V-uokka Kp-alue 

A B C 

- 3 44 35 24 

4 36 29 19 

5 28 23 15 

6 21 16 11 

7 14 ii 7 

Olosuhdekerroln on välillä O,8...12. 

Taauskerralla 	arNoitetari yhui c 	akaisLa tisausta. P Lnaa tehtie-;i ;uor1eu 
1aketan kuttenk.tn yhdeks 	höy1.- .y.kerrkz-'.i ritpoumat 	tcd1Isesta .jkn/ie-krn 

Kuva 4. Höyläyksen ja tasauksen kokonaistyömäärät (St. 3634) 

5.2 	Vuosittaiset suoritemäärät kp-raporttien mukaan 

Taulukossa 6 on esitetty piireittäin suoritemäärien 

kehitys 1975-80. Suoritemäärät soratiekilometriä kohden 

laskettuna ovat selvästi vähentyneet 70-luvun puolesta- 

välistä vuoteen 1980. Kehitys johtuu pääasiassa siitä, 

että tehdyt höyläystarvetutkimukset 70-luvulla osoit-

tivat selvästi, että todellinen tasaustarve on selvästi 

silloista käytäntöä pienempi. Asiaan saattoi vaikuttaa 

myös vilkasliikenteisten sorateiden päällystäminen. 
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Taulukko 6. Sorakulutuskerroksen tasaus 

(j-km/soratie-km) 

Piiri 1980 1979 1978 1977 1976 

Uusimaa 57 66 73 83 78 
Turku 39 44 48 52 49 
Häme 44 49 5Q 60 51 

Kymi 43 50 45 53 51 
Mikkeli 35 38 37 41 34 
Pohjois-Karjala 31 28 27 34 31 

Kuopio 34 36 32 54 44 
Keski-Suomi 35 35 35 48 45 
Vaasa 44 48 46 62 53 

Keski-Pohjanmaa 31 32 29 40 40 
Oulu 21 24 21 28 29 
Kainuu 20 20 18 26 23 
Lappi 21 27 23 22 21 

Koko maa 35 38 37 47 42 

Tasaustyöstä 4/5 tehdään höyläämällä ja 1/5 lanaamalla. 

Taulukossa 7  on esitetty piireittäin lanauksen osuus 

tasaustyössä. Erot eri piirien välillä ovat huomattavat 

(v. -80; KP 6,5 %. . .M 46,6 %), mutta lanauksen osuuden 
vuosittainen vaihtelu on melko vähäistä. 

Taulukko 7. Lanauksen osuus tasaustyöstä 

Piiri Lanauksen osuus ( 1411 141 . x 	100%) 

80 79 78 77 	76 
U 28 26 29 24 	28 
T 13 12 11 12 	15 
H 12 13 10 12 	16 
Ky 18 20 19 17 	15 

47 46 42 40 	45 
PK 22 20 18 15 	17 
Ku 24 36 22 34 	33 
KS 18 15 16 18 	19 
V 20 21 19 20 	22 
KP 7 5 2 5 

0 12 12 10 10 	12 
Kn 32 37 33 33x 	35x 

L 12 li x 9 X 1 0X 

TVL 20 21 18 20 	20 

osa litteroitu 1O-tao1Le ________ - 



Kesäkaudella -80 sorateitä tasattjjn hiukan standardj-

arvoja enemmän (taulukko 8), toteuma oli n. 7 % stan-

dardia suurempi. 

Taulukko 8. Tasauskerrat (toteurnat v. -80 ja standardj-

arvot) 

Pjjrj toteutuma-8O' standardi poikkearna (%) 

T 19 19 ±0 
H 21 n.19 + 	11 
M 17 15 	• +13 
Ku 16 15 + 	7 
KS 17 16 + 	6 
V 21 n.19 + 	11 
KP 14 n.15 - 	7 

9 8 + 	13 

k.a. + 7 

OletuB: tie inuokataan kerran keviäl1ä ( 4 3_km/km) ja 
tasataan muulloin 2 ajokertaa/poii1ejkkaus 

5.3 	Työmäärät tutkimusosuuksilla 

Tutkimusosuuksjen tasauskerrat vaihtelivat erittäin pal-

jon, Hämeen toisella osuudella selvittiin 2:lla höyläyk-

sellä ja Vaasan toisella lanausosuudella tarvittiin 4 höy-

läys- ja 11 lanauskertaa. Yleiskuntokäyrille (liitteet 

2...5) on merkitty osuuksien tasaustoimenpiteet. 

Taulukossa 9 on esitetty kp-luokittain toteutuneet tasaus- 
kerrat ja vastaavat standardiarvot. Taulukossa 10 on 

verrattu tutkimusosuuksjen toteutuneita suon temääriä 

piirien ja tiemestaripiirien keskimääräisiin toteutuneisiin 

suo ritemäärjjn. 

Huomion arvoista on, että tasauskerrat jäivät n. puoleen 

standardiarvoista ja suoritemäärätkin tutkimusosuuksilla 

olivat Kainuun piiriä lukuun ottamatta selvästi alle 

tiemestaripiirien ja piirien keskirnääräisiä toteutumia. 

Liekö tähän syynä tutkimustilanteen aiheuttama tarkempi 

tarveharkinta, varsinkin kun samantyyppinen ilmiö on 

esiintynyt aikaisemmissakin tutkimuksissa (esim. höyläys-

tarvetutkimus). 
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Taulukko 9. Tasauskerrat/vuosj 

kp-alue kp-].uokka tutkimus 
lanaus standard: 

5 15 8 28 
6 10 9 21 

B 5 11 8 23 
6 8 7 16 
7 7 11 

C 6 10 9 11 

keskimäärin 9 8 

Taulukko 10. Suoritemäärit (j-km/soratie-km/vuosi) 

kp-luokka tutkimus piirien Tmp-piirier 
lanaus 	llciyiFiys keskiin.jä- keskimali- 

___________ ________ ________ rainen rair.en 
5 28 19 
6 19 17 
7 16 

keskin. 22 18 36 314 

Lanausosuuksia on jouduttu tasaamaan hieman enemmän kuin 

höyläysosuuksia. Keskimäärin tutkimusosuuksia voidaan 

sanoa tasatun seuraavasti: 

- 	lanausosuuksia 9 kertaa, joista 2 muokkaushöy- 
läyksiä ja 7 tasauslanauksia 

- 	höyläysosuuksia 8 kertaa, joista yksi muokkaus- 

höyläys ja 7 tasaushöyläyksiä. 

Taulukossa ii on esitetty keskimääräiset ajat, jonka 

jälkeen tie on uudelleen tasattu. Taulukko on laadittu 

varsinaisten kesä- ja syystasauksien avulla, eivätkä 

esim. muokkaushöyläykset ole siinä mukana. Lanauksen 

ja höyläyksen välillä ei ole eroja, mikä johtunee lähinnä 

siitä, että toimenpiteet on kummallakin osuudella tehty 

samana päivänä (työnjärjestely) ja tarvittaessa tehokasta 

tasausta on lanausosuus höylätty, jolloin menetelmien 

erot eivät näy uusimisaikavälin pituudessa. 

Taulukko 11. Kesätasauksien uusimisaikaväli (vrk) 

F kp-iuokkr lanaus - höy] 

1 	5 25 23 
Ja 7 i6 20 	_______ 

L'eskirnrin _22 22 	________ 
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6 	TASAUSKUTIANNtJKSET 

Lanauksen ja höyläyksen keskinäistä taloudellisuus- 

vertailua ei voida tehdä suoraan yksikkökustannusten 

avulla. Lanaus on laadultaan heikompi toimenpide, mutta 

lanaamalla teitä useammin voidaan pitää yllä sama laatu-

taso kuin höyläämällä. Taloudellisuusvertajlu tulee siis 

tehdä tasauksen kokonaiskustannusten avulla. 

Menetelmien yksikkökustannukset voidaan määrittää ra-

porttitietojen tai teoreettisten laskelmien mukaan. Eri 

tavoilla saadut yksikköhinnat (mk/j-km) poikkeavat toi-

sistaan erilaisten laskentaperusteiden takia. Raporttien 

yksikköhinnat ovat luonteeltaan tunnuslukuja, joita 

voidaan käyttää esim. taloudellisuuden seurantaan ja tie-

mestaripiirien keskinäiseen vertailuun, mutta ne eivät 

sellaisenaan sovellu lanauksen ja häyläyksen keskiniseen 

edullisuusvertailuun. Teoreettisesti yksikköhinnat voi-

daan määrittää koneiden ja laitteiden hankintahintojen, 

toteutuneiden käyttökustannusten ja tutkittujen työsaavu-

tusten avulla. Näin saadut yksikköhinnat ovat tarkkoja, 

kun laskentaperusteet harkitaan tarkoin. 

Tämän tutkimuksen mukaan lanauksen käyttö lisää työmääriä; 

lanausta tarvitaan n. 30 % enemmän kuin höyläystä mikäli 

pyritään samaan laatutasoon. Tämä lanauksesta johtuva 

työmäärän lisääntyminen on otettava huomioon, vertailu 

tulee tehdä tasauksen kokonaiskustannusten perusteella. 

6.1 	Raporttien mukaiset tasaukustannukset 

Toteutumaraporttien mukaan lanaus näyttäisi olevan puolta 

halvempaa kuin höyläys (taulukko 12). Raporttien yksikkö-. 

hinnat kuvaavat litteran keskimääräisiä kustannuksia. Ko-

netyö muodostaa suurimman osan sekä lanauksen että höy- 

läyksen kustannuksista. Konepankin tuntiveloitusperiaatteet 

aiheuttavet kuitenkin sen, että tasauslitteroiden konetyö-

kustannukset eivät sellaisenaan sovellu menetelmävertailuun. 
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Taulukko 12. Tasauksen yksikköhinnat (mk/j-krn) v. 1980 

menetelmä kok.kust. konety materiaali miestyö muut 
min 	ka 	max 

höylys 	(1411) 19,4 24,7 35,7 17,3 	(70%) 0,2 	(1%) 6,7 	(27%) 0,5 	(2%) 

lanaus 	(1412) 10,0 12,3 10,0 7,3 	(59%) 1,7 	(14%) 2,6 	(21%) 0,7 	(%) 

Konepankin koneen tuntihinta on samansuuruinen kaikille 

koneluokan korieille riippumatta siitä, mitä työtä ne 

tekevät. Tuntihinta koostuu keskimääräisestä pääoma-

kustannuksesta ja keskimääräisestä käyttökustannuksesta. 

Koneen kokonaiskäyttö määrää pääomakustannuksen osuuden 

kullekin työtunnille. Menetelmävertailussa pääomakustan-

nukset tulisi kuitenkin kohdistaa niille töille, joita 

varten kone on tiemestaripiiriin hankittu. Näin tulee 

tehdä varsinkin silloin kuin halutaan saada aikaan selvä 

muutos suuntaan tai toiseen. Tilanne on erilainen, jos 

muutos voidaan toteuttaa nykyisellä konejakaumalla ja 

silloin, kun joudutaan hankkimaan uudenlaista kalustoa. 

Keskimääräisen käyttökustannuksen osuus tuntihinnasta 

riippuu koneen työkentästä. Suurin osa höylän töistä on 

hyvin samantapaista, joten siitä ei aiheudu virhettä 

tarkasteluun. Sen sijaan traktorin polttoaineen kulutus 

lanauksessa on keskimääräistä käyttöä huomattavasti suu-

rempi. 

Karkeita tarkasteluja varten voidaan höyläyksen yksikkö- 

hintana käyttää 24,7 mk/j-km, joka muodostuu keskimää-

räisistä käyttökustannuksista ja koneen pääomakustannuk-

sista, kun höylien käyttöaste on n. 1100 h/vuosi. 

Litterointiperiaatteet aiheuttavat sen, että lanaus näyttää 

liian halvalta verrattuna höyläykseen, kun verrataan lai-

toksen omilla koneilla tehtävää lariausta ja höyläystä 

keskenään. Ensinnäkin lanauksen yksikköhinnasta puuttuvat 

lanan pääomakustannukset. Tämä johtuu siitä, että lanojen 
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hankinnasta aiheutuvat kulut kohdistetaan piirin yleis- 

kustannuksiin. Toisaalta raporttien antamat työsaavutus-

arvot (j-km/korietyötunnit) ja työntutkimusten antamat 

työsaavutustiedot ovat jonkin verran ristiriitaisia. Ra-

porttien mukaan lanauksen työsaavutukset ovat siirtoajot 

huomioon ottaen suuremmat kuin höyläyksen, vaikka työn- 

tutkimukset antavat päinvastaisen kuvan. Ristiriitaisuus 

johtunee 

- 	yksityisten lanaajien käytöstä; siirtoajot eivät 

heikennä työsaavutusta 

- 	vanhojen lanojen keveydestä vetää 

- 	autonalusterän käytöstä lanaamiseen. 

Edellä olevien tietojen perusteella raporttien antamaa 

yksikkökustannusta voidaan karkeita tarkasteluja varten 

muokata paremmin tarkoitukseensa sopivaksi. Tällainen 

tarkastelu antanee yleiskäyttöön käyttökelpoiseni lanauksen 

ja höyläyksen yksikkökustannussuhteen. 

Lanojen pääornakustannus lisää yksikköhintaa n. 3,4 mk/j-kin 

(lanojen vuotuinen tarve n. 55 kpl, käyttöaika 8 vuotta). 

Työsaavutukset ovat raporttien mukan 

- 	lanauksella n. 6,1 j-krn/h 

- 	höyläyksellä n. 5,6 j-km/h 

ja työntutkimusteri mukaan 

- 	lanauksella 5,0 j-km/h 
- 	höyläyksellä 5,5 j-km/h 

Näiden mukaan raportit antavat lanaukselle siis n. 20 % 

liian hyvän työsaavutuksen. 

Kun yksikköhintaa näin korjataan em. syiden takia, saadaan 

laitoksen omilla koneilla tehdyn lanauksen keskimääräiseksi 

yksikköhinnaksi 18,8 mk/j-km. Vastaava luku höyläykselle 	- 

kun on 24,7 mk/j-km. 

Lanauksen ja höyläyksen keskinäistä edullisuutta tulee 

verrata kokonaiskustannusten avulla, sillä lanaus lisää 

työmääriä. Tutkimuksen mukaan menetelmät näin muodostuvat 

yhtä edullisiksi (kuva 5, x-piste), mutta todennäköisesti 

tasauskustannuksia voidaan pienentää lanauksen osuutta 
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lisäämällä (kuvan 5 tod.riäk. tarkastelualue). Tarkernpi 

tarkastelu luvussa 6.2. 

0/ 

Höyläys 

4O tod.näk. tarkastelu- 
/ 	alu 

Lanaus kannattaa 10 

;i 	1.2 	1:3 	1:4 	15 	1.6 

Yksikköhintasuhde fIL 

Kuva 5. Menetelmien edullisuus kokonaiskustanrusten mukaan 

Raporttien yksikköhintoihin pohjautuva tarkastelu on 

kuitenkin vain suuntaa-antava, se ei ota huomioon kysees-

sä olevan valintatilanteen erityispiirteitä. Varsinainen 

menetelmävertailu on tehtävä tmp-kohtaisesti; ratkaistaan 

menetelmien edullisuus kussakin tilanteessa ja yhdist.ä-

mällä tulokset määritetään koko laitoksen kannalta edulli-

nen kehityssuunta. 

6.2 	Tasausmenetelmän valinta teoreettisten kustannusten 

perusteella 

Tasauskustannukset muodostuvat pääoma- ja käyttökustannuk-

sista. Se, otetaanko koneen pääomakustannukset vertailussa 

huomioon vai ei, riippuu laskentatilanteesta. 

Lähtökohdaksi on otettava se, että tiemestaripiirissä on 

tiehöyliä hoitotöitä varten. Niiden lukumäärän mitoittaa 

useimmissa tapauksissa sorateiden tasaustarve ja joskus 

talvihoitotyöt. Vertailuissa pääomakustannukset tulee 

kohdistaa niille töille, joita varten kone on hankittu, 

joten laskentatilarine vaikuttaa voimakkaasti yksikkö- 
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kustannuksiin. Vastaavasti traktorin pääomakustannukset 

otetaan mukaan vain silloin, kun se on (tai hankitaan) 

tasaustöitä varten. Menetelmien yksikkökustannusten 

laskentaperuoteet on esitetty liitt,eessä 6. 

Kuvassa 6 on esitetty tasauksen vertailukustannukset eri 

laskentatapauksille ja siinä on otettu huomioon lanauksesta 

johtuva työmäärän kasvu. 

l4Lkäli tiehöyläkaluston rnöärön mitoittaa sorateiden tasaus- 

tarve, eli talvitöistä selvittäisiin esim. yhtä tiehöylää 

pienemmällä kalustolla, kohdistetaan "marginaalikoneen" 

pääomakustannukset höyläykselle, koska kone on nimenomaan 

tasausta varten. Toisaalta tasaustarve voidaan tyydyttää 

myös lanaamalla; hankkimalla traktori ja lana,tai hankki- 

maila "vajaatyöLListetylle" traktoriile lana. 

Käytännössä tällainen valintatilanne syntyy silloin, kun 

vanha tiehöylä poistetaan käytöstä ja tasaustarve täy-

tyy tyydyttää uudella koneella. Edullisimmaksi muodostuu 

lanan hankkiminen olemassaolevalle "vapaalle" traktorille 

(kuva 6, käyrä 3). Traktorin ja lanan hankkiminen (käyrä 

2) on tiehöylän hankkimista (käyrä 1) edullisempaa, mi- 

käli tasaustarve voidaan tyydyttää yhdellä lanausyksiköllä. 

Mikäli tasaustarve (höyläystarve) ylittää 1500 j-km, on 

todennäköistä, ettei yhdellä lanausyksiköllä selvitä 

(pienempi kapasiteetti ja työmäärien lisääntyminen), jol-

loin höyläys muodostuu edullisemmaksi. 

Kun talvihoitotyöt rnitoittavat tiehöylien määrän, voidaan 

ajatella, että tiehöylän pääomakustannukset tulee kattaa 

talvitöillä. Tällöin sorateiden tasaus tulee maksamaan 

vain käyttökustannusten verran. Tasaustöitä varten voi-

taisiin hankkia traktori ja lana, ja tiehöylää seisottaa, 

mutta tiehöylän käyttö muodostuu luonnollisesti huomatta-

vasti edullisemmaksi (käyrät 2, 4). Höylän käyttö on myös 

edullisempaa kuin vapaan traktorin käyttö, kun sille 

hankitaan lana (käyrät 3, 4). 



TR(kä)+Lana(päk.) 3 
TH(kä) 

70 

"Ö.. 

20 

-25- 

10 

500 	1000 	1500 	2d00 	2500 

TASAUSTARVE (j-km/vuosi) 

Kuva 6. Työmenetelmien vertailukustannukset eri las-

iutitatilanteissa 

Lanan vetokoneena käytetään myös vuokratraktoreita, mikä 

onkin edullisin tapa hoitaa "huippukuormitustilanteet", 

jolloin vuosittainen tasaustarve on vähäinen. Joissain 

tapauksissa kannattaa omaa tiehöylää seisottaa ja hankkia 

vuokratraktorin vedettäväksi lana. Kuvasta 7  selviää 

vuokratraktorin max taksa, jolloin tämä kannattaa. 
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TASAUSTARVE (j-km!vuosi) 

Kuva 7. Vuokratraktorin käytön kannattavuus 

(Mikäli vuokratraktorin taksa jää käyrän alapuolelle, 

kannattaa sille hankkia lana ja seisottaa omaa tiehöylä.. 

Uintataso kesä 1980) 
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7 	JOHTOP1ÄTÖKSET 

Sekä höyläämällä että lanaamalla voidaan soratiet pitää 

tasaisina. Pelkästään lanaamalla ei kuitenkaan selvitä, 

sillä huonokuntoisen tien tasaukseen lana on liian kevyt 

laite. HöylLiämällä voidaan pitää yllä tarkoituksenmu-

kaista laatutasoa, ja käyttämällä sopivassa määrin lanaa 

saavutetaan taloudellinen lopputulos. 

Talvihoitotöiden takia tarvitaan tiemestaripiirissä 

höyläkalustoa, jolla myös sorateiden tasaus on edullisinta 

suorittaa. Joissain tapauksissa höyliä kannattaa jopa 

- 

	

	 seisottaa ja hankkia tiemestaripiirin lana, mikäli vuokra- 

traktoreita on edullisesti saatavissa. Sekä työn laadun 

että kustannusten mukaan on siis edullisinta hoitaa pääosa 

tasaustarpeesta höyläkalustolla, joka tarvitaan talvitöiden 

takia. 

1 Jykyään höyläkaluston määrän mitoittaa useimmissa tiemes-

taripiireissä sorateiden tasaustarve. Tmp:ssä on siis ehkä 

yksi tai kaksi tiehöylää pelkästään sorateiden hoitoa 

varten. Mikäli nämä ovat täystyöllistettyjä (tasausta 

15OO j-km/vuosi), muodostuu niiden käyttö lanausta edul-

lisemmaksi. Tämä johtuu siitä, että täystyöllistetyn tie- 

höylän korvaamiseksi tarvitaan kaksi lanausyksikköä, koska 

lanaus lisää työmääriä ja lanauksen työsaavutus on pienempi. 

Mikäli höylän korvaamiseksi riittää yksi lana, muodostuu 

lariaus edulliseksi. 

Vuokratraktorin käyttö lanan vetämiseen tulee tutkia ta-

pauskohtaisesti ja yleensä sen käyttö on edullista vain, 

kun vuosittainen tasaustarve on pieni. 
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Lilte 6 

YKSIKKÖKUSTANNUSTEN LASKENTAPERUSTEET 

A. Pääomakustannukset 

- hintatiedot koneparikki 1.1.81 
- vuotuiskutarinus annui teetti-rnenetelnjällä 

kone TH 	14 TR85+K J.ana 

hankintahinta 	(mk) 350 000 160 000 16 500 
jäännösarvo 	(mk) - - - 

taloudellinen pitoaika(v) 12 8 8 

laskentakorkokanta 	(%) 6 6 6 

pääonakutannus 	(rnk/v) 41 	650 25 760 2 660 

B. Käyttökustannukset 

- korjaus ja huolto konepankin raporteista 

kone TH 	14 TR85+K lana* 

koneiden 1km 220 74 462 

ka käyttö-h/v 1103 985 85 

41,61 17,82 4,7 

piirin tiedot, teräkustimiukset 

- poltto- ja voiteluaine 

polttoaineen kulutus (l/h) työntutkimuksista; 

jTH1LiH TR85 

	

fys/fanaus 22 	18 
siirtoa jo 	1 	7' 	1 arvio 

kevyt polttoöljy 1,56 mk/1; tasausta 2/3, siirto- 
ajoa 1/3; voiteluainekustannukset n. 15 % poltto-
ainekustannuksi sta 

lanaus 25,70 mk/h 
höyläys 32,90 mk/h 

- kuljettajan palkka 25,00 mk/h 
- yhteensä LANAUS 73,22 mk/h, HÖYLÄYS 99,31  rnk/h 

C. Tasauskapasiteetit (K3) 

höyläys 5,5 j-km/h 
lanaus 5,0 j-krn/h 
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