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TIIVISTELMÄ  

Työn tavoitteena oli kehittää tien kunnosta riippuvaiset  ajokustannusmallit 
 erityisesti  ohjelmointitason tarkasteluihin.  Taustalla oli  se,  että  Tiehallinnossa 

 nykyisin käytössä olevat mallit kaipasivat  päivittämistä  ja  täydentämistä,  ja 
 niiden käyttöönoton jälkeen  on  saatu uutta tietoa  ajokustannusten,  tieolojen 

 ja  erityisesti tien kunnon välisistä yhteyksistä. Tavoitteena oli selkeä  malliko-
konaisuus,  joka kattaa sekä päällystetyt että  soratiet  ja  ottaa huomioon myös 

 sillatja  niiden kunnon. 

Työ aloitettiin analysoimalla nykyisin  HIPS-järjestelmässä käytettävät ajo
-kustannusmallit.  Myös tärkeimmiksi  katsotut  ulkomaiset mallit (Maailman-

pankin  HDM  ja  pohjoismaiset järjestelmät) käytiin läpi. Samalla kerättiin käyt-
töön viimeisin tietous työhön  liittyviltä  eri  osa-alueilta (ajoneuvo-, aika-, on-
nettomuus-  ja  ympäristökustannukset).  Työssä selvitettiin mandollisuudet 
sisällyttää  verkkotason tarkasteluihin  uusia, tärkeäksi  katsottuja  mutta ai-
emmin  laiminlyötyjä  tai vain  hanketarkasteluissa  käytettyjä tekijöitä. Näitä 
ovat erityisesti melu, likaantuminen  ja  ajomukavuus.  

Tuloksena saatiin  mallijärjestelmä,  joka perinteisten  liikenneteknisten  muut-
tujien (tien laatu  ja  geometria,  liikenne, jne.) lisäksi ottaa huomioon tien kun-
non. Kunnon  kuvaamiseksi  kehitettiin yhdistetty  kuntomuuttuja,  joka sisältää 
tien tasaisuutta, vaurioita  ja  urautumista  kuvaavat komponentit.  Kevyille, 
raskaille  ja  yhdistelmäajoneuvoille  kehitettiin keskinopeus-  ja  nopeushajon-
tamallit  jotka kykenevät ottamaan  kuntomuuttujan  huomioon.  Nopeusmallien 

 ja  tiestöä kuvaavien muuttujien avulla rakennettiin mallit  aikakustannuksille, 
polttoaineenkulutukselle, ajoneuvokustannuksille, onnettomuusasteelle  ja 

 -kustannuksille, pakokaasupäästöille, päästökustannuksille, liikennemelulle, 
pölyämiselle  sekä melu-  ja  pölyhaittakustannuksille. Ajomukavuutta  ei kui-
tenkaan kyetty  arvottamaan kustannusmalleihin.  

Uudet mallit testattiin laskemalla niiden avulla  ajokustannuksia  eri  tyyppisille 
 teille erilaisissa  kuntotilanteissa.  Testeissä ne toimivat loogisesti,  ja  lisäksi 

ne ovat rakenteeltaan sellaiset, että ne voidaan liittää käytössä oleviin järjes-
telmiin tarvittaessa  paloittain.  Tämä rakenne tekee ne myös helposti  päivitet-
täviksi.  Työssä  päädyttiinkin  suosittelemaan, että  Tiehallinto impiementoi 

 uudet mallit  verkkotason ohjelmointijärjestelmiinsä.  Lisäksi työn aikana ha-
vaitut  tietopuutteet  kirjattiin muistiin, että ne voidaan ottaa huomioon  Tiehal

-linnan tutkimustoimintaa suunniteltaessa.  
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SUMMARY 

The purpose of this work was to develop driving cost models that are de-
pendent on the condition of the road, particularly for programming-level ex-
aminations. Behind this was the fact that the models currently used by Fin-
nra  needed updating and supplementation. and after they were taken into 
use new information has been obtained about connections between driving 
costs, road circumstances and especially road conditions. The goal was to 
produce a clear-cut range of models that covers both paved roads and 
gravel roads and also takes into consideration bridges and their condition. 

The work was begun by analyzing the driving cost models currently used in 
the HIPS system. The most important models used abroad (the World 
Bank's  HDM  and Scandinavian systems) were also studied. At the same 
time the latest knowledge was gathered from the various partial areas re-
lated to the work (vehicle, time, accident and environment-related costs). 
The possibility of including new important factors, which were previously ne-
glected or only used in project examinations, in network-level examinations 
was also investigated. These factors include noise, contamination and driv-
ing comfort, in particular. 

The result is a model system that takes into consideration the condition of 
the road in addition to conventional transport-related factors (type of road, 
traffic, etc.). To describe condition, a combined condition variable was de-
veloped which includes components that describe road smoothness, road 
damage and rut formation. Average speed and speed deviation models that 
are capable of taking the condition variable into consideration were devel-
oped for light, heavy and articulated vehicles. Models for time-related costs, 
fuel costs, vehicle costs, accident seriousness and costs, exhaust emis-
sions, emission costs, traffic noise, dust formation, and noise and dust im-
pact costs were constructed with the help of the speed models and variables 
that depict the road network. It was not possible to assign values to driving 
comfort for inclusion in the cost models. 

The new models were tested by using them to calculate driving costs for dif-
ferent types of roads in different condition situations. The models functioned 
logically in the tests, and their structure permits them to be linked to currently 
used systems in pieces, if necessary. This structure also makes them easy 
to update. It was decided to propose that  Finnra  should implement the new 
models in its network-level programming systems. Deficiencies in knowledge 
noticed during this work were recorded so they can be taken into considera-
tion when planning  Finnra's  research activity.  



ESIPUHE  

Ajokustannuksiin sisällytetään  yleensä ajoneuvo-, aika-  ja onnettomuuskus-
tannukset  sekä usein myös ympäristövaikutuksista rahamääräiseksi muutet-
tavat kustannuserät (pakokaasupäästöt, melu). Myös ajomukavuutta voi-
daan tarkastella näihin rinnastettavana kustannustekijänä. 

Ajokustannuksista  puhuttaessa tien kuntoa tarkastellaan tienkäyttäjän näkö-
kulmasta. Suomessa päällystetyn tiestön kuntoa kuvataan neljällä kunto-
muuttujalla: tasaisuus, urasyvyys, vauriosumma  ja  kantavuus. Sorateiden 
osalta käytetään muuttujina tasaisuutta, kiinteyttä  ja pölyämistä.  

Tässä selvityksessä  on  tarkasteltu sekä kotimaisia että kansainvälisiä selvi-
tyksiä  ja laskentamalleja,  joiden avulla tien kunnon vaikutusta tienkäyttäjien 
ajokustannuksiin  on  pyritty arvioimaan. 

Tehtyjen tarkastelujen perusteella  on  laadittu laskentamallit, jotka voidaan 
ottaa käyttöön eri laskentajärjestelmissä. Mallit  on  kuvattu julkaisussa vai-
heittain  ja  niiden pohjalta  on  myös laadittu  Excel -sovellus, jonka avulla  malli-
en  toimintaa voidaan havainnollistaa. 

Työ  on  tehty Väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjelman (VOH) osaselvi-
tyksenä. Työtä ohjanneeseen työryhmään ovat kuuluneet: 

Tuomas Toivonen 	Tiehallinto. pj. 
Mikko Inkala 	 Tiehallinto 
Pertti Virtala 	 Tiehallinto 
Vesa Männistö 	Inframan  Oy 

Työn aikana järjestetyssä seminaarissa  ja  tarvittaessa muutenkin  on  oltu yh-
teydessä useisiin Tiehallinnon asiantuntijoihin. 

Selvityksen ovat laatineet  Dl  Jukka Ristikartano Tieliikelaitoksesta,  ins.  Harri 
 Spoof, Dl  Mikko Malmivuo  ja  Dl  Jukka  Räsänen VTT:ltä. Työn projektipääl-

likkönä  on  toiminut  ins.  Arto Ahonen Tieliikelaitoksesta. 

Helsingissä marraskuussa  2005 
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I  JOHDANTO  

1.1  Työn tausta  ja  tavoitteet 

Tausta  

Ajokustannukset  (aika-, ajoneuvo-, onnettomuus-  ja  ympäristökustannukset) 
 ovat merkittävä tekijä tienpidon rahoitustarkasteluissa sekä tienpidon ohja-

uksen eri tasoilla. Tiellikenteen ajokustannukset ovat laskentatavasta riippu-
en  n. 10  Mrd euroa  vuodessa. Ajokustannusten roolia tienpidon ohjauksessa 

 on  tarkasteltu viime aikoina muun muassa Tienpidon vaikutusten  hallinnan 
 tutkimusohjelmassa (Tiehallinnon strateginen projekti  S 13).  

Tienpidon  suunnittelun näkökulmasta ajokustannusten  ja  kunnon  välisen 
 riippuvuuden hyödyntäminen  on  luontevinta tienpidon  ohjauksessa ohjelma- 

tasolla (esim. toimintalinjat, TTS), mutta niitä tulisi voida soveltuvin osin käyt-
tää myös esim. toimenpiteiden ohjelmoinnin  ja  hankearvioinnin  yhteydessä. 

Ajokustannuksia  käyttävien järjestelmien näkökulmasta voidaan todeta, että 
Tiehallinnolla  on  käytössä useita järjestelmiä, joissa ajokustannukset ovat 
yksi laskentakomponentti. Ajokustannuksia lasketaan myös erilaisissa käyt-
tökohteissa hanke-, ohjelmointi-  ja  verkkotasolla.  Eri järjestelmissä käytettä-
viä ajokustannusten laskentamalleja ei ole kehitetty koordinoidusti, vaan ne 
ovat muotoutuneet kunkin järjestelmän kehitystyön yhteydessä. 

Tällä hetkellä tiestön kunnon  ja  ajokustannusten  välistä yhteyttä sekä työ- 
maiden  aiheuttamia lisäajokustannuksia hyödynnetään Tiehallinnossa  vain 

 päällystettyjen  teiden verkkotason ylläpidon ohjausjärjestelmässä  (HIPS). 
 Tehdyissä selvityksissä ajokustannusmallien päivitystarpeista  on  todettu tien 

kunnon  ja  ajokustannusten  riippuvuuden vaativan päivittämistä. Nykyisin  on 
 käytettävissä uutta tietoa aikaisempien monilta osin asiantuntija-arvioihin pe-

rustuvien laskentamenetelmien uudistamiseksi. 

VOH-  tutkimusohjelmassa ajokustannuksia  on  käsitelty osaprojektissa VOH 
 2.3,  joka sisälsi selvityksen epätasaisuuden aiheuttamasta vierintävastusten 

muutoksesta  ja  siitä aiheutuvasta polttoaineenkulutuksen sekä ajoneuvo-  ja 
 päästökustannusten  muutoksesta päällystetyillä teillä. Lisäksi tutkimuksessa 

selvitettiin kirjallisuustutkimuksena tien pituussuuntaisen epätasaisuuden 
vaikutusta vierintävastukseen  ja  ajokustannuksiin.  

Tavoitteet 

Työn tavoitteena  on  ollut selvittää Suomen olosuhteisiin parhaiten sopivat 
tien kunnon vaikutuksia koskevat ajokustannusmallit. Työohjelmassa nämä 
tavoitteet  on  määritelty tarkemmin seuraavasti: 

Selvittää  ja  analysoida nykyisin käytössä olevat kotimaiset  ja  pohjois-
maiset ajokustannusmallit sekä muodostaa näkemys Suomen olosuh-
teisiin parhaiten sopivista ajokustannusmalleista. 
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• 	Mukauttaa kyseiset mallit käytettävissä oleviin  lähtötietoihin,  laskenta- 
järjestelmiin  ja  tulostetarpeisiin  soveltuviksi. Tarvittaessa  on  muodos-
tettava suunnitelma  mallien  jatkokehittämiselle. 

• 	Kuvata mallit riittävällä tarkkuudella, jolloin niiden esittely  ja  arviointi  on  
mandollista.  

• 	Määritellä perustellusti kyseisten  mallien  vaatima  käyttöönottoprosessi  
eri  tienpidon hallintajärjestelmissä  ja  yksittäisten hankkeiden  arvioin

-ni  ssa. 

• 	Analysoida valittujen  ajokustannusmallien  soveltuvuus nykyisin  tiever- 
kolta  mitattaviin kunto-  yms.  tekijöihin  ja  parannusehdotusten  tekemi-
nen.  

• 	Analysoida ulkomaisten  ajomukavuusmallien  soveltuvuutta Suomeen  
ja  pyrkiä löytämään  tai  rakentamaan Suomen olosuhteisiin sopiva malli 

 ajomukavuudelle. Ajomukavuuden  rahalliselle arvottamiselle voidaan 
tehdä esitys tässä työssä, mutta rahalliset  arvottamiset  sinänsä eivät 
kuulu työn sisältöön.  

1.2  Määritelmiä 

Seuraavassa  on  lyhyesti esitetty joidenkin tärkeimpien selvityksessä käytet-
tyjen  termien  määritelmiä.  

Ajokustannukset 
• 	Autoliikenteen  ajokustannuksiin sisällytetään  ajoneuvo-, aika,  ja  onnet- 

tomuuskustannukset  sekä  melun  ja  pakokaasujen  haittojen kustan-
nukset.  

• 	Ajoneuvokustannukset  sisältävät pääoma-, hallinto-  ja  käyttökustan- 
nukset. Muuttuvia  ajoneuvokustannuksia  ovat polttoaine-, korjaus-, 
huolto-,  voiteluaine-  ja  rengaskustannukset.  Kiinteitä  ajoneuvokustan-
nuksia  ovat pääoman poisto-  ja  korkokustannukset  sekä ylläpito-  ja 

 hallintokustannukset. 

• 	Aikakustannukset  määräytyvät henkilöiden liikenteessä käyttämän 
ajan  ja  ajan arvon  tulona. 

• 	Onnettomuuskustannukset  sisältävät liikenneonnettomuuksien raha - 
määräisesti arvotetut  kustannukset. Onnettomuuksien hintoihin sisältyy 
suorien taloudellisten menetysten lisäksi myös hyvinvoinnin menetystä 
kuvaava kustannus, joka  on  määritelty yhteiskunnallisen  maksuhaluk

-kuuden pohjalta.  

• 	Melukustannukset  sisältävät liikenteen melusta  aiheutuvien  haittojen  
rahamääräisesti arvotetut  kustannukset:  melukustannuksiin  sisältyvät 
haitat, jotka aiheutuvat lähinnä viihtyisyyden vähenemisestä.  

• 	Päästökustannukset  sisältävät liikenteen  pakokaasujen  aiheuttamien 
haittojen  rahamääräisesti arvotetut  kustannukset: Haittojen  yksikköhin-
toja määriteltäessä  on  tarkasteltu sairauksia,  korroosiota,  likaantumis-
ta, metsän  ja  pellon tuoton vähenemistä sekä  ilmastomuutosta. 
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Ajomukavuus  
a 	Ajomukavuudella  tarkoitetaan tienkäyttäjän kokemusta ajamisen  help- 

poudesta, miellyttävyydestä  ja  muista vastaavista tekijöistä. 

Kunto 
• 	Tien tai  muun rakenteen rakenteellinen tila,  jota  mitataan erilaisilla 

kuntomuuttujilla (indikaattoreilla). 

• 	Päällystetyillä  teillä kuntomuuttujina käytetään pituussuuntaista tasai- 
suutta (IRI), urasyvyyttä, vauriosummaa  ja kantavuusastetta. 

• 	Sorateillä kuntomuuttujina  käytetään tasaisuutta, kiinteyttä  ja pölyämis- 
tä 

• 	Siltojen kuntoa mitataan erilaisista vaurioista lasketuilla vauriosummil - 
la.  

Yhdistetty kuntoarvo 
• 	Ajokustannusten kuntoriippuvuuden määrittämiseksi  muodostettu las- 

kennallinen muuttuja, jonka avulla voidaan arvioida eri kuntomuuttujien 
erillis-  ja  yhteisvaikutusta tieliikenteen ajokustannuksiin. 



14 	 Ajokustannusten kuntoriippuvuus päällystetyillä  teillä  ja  sorateillä  

NYKYISET MALLIT TIEN KUNNON VAIKUTUKSESTA  AJOKUSTANNUKSIIN  

2  NYKYISET MALLIT TIEN KUNNON VAIKUTUKSESTA 
AJOKUSTANNUKSIIN  

2.1 HIPS-Iaskentajärjestelmä  

Tien  kunnon vaikutusta  ajokustannuksiin  on  Suomessa tarkasteltu laajimmin 
 HIPS-laskentajärjestelmässä. Laskentajärjestelmä  perustuu  päällystettyjen 
 teiden  luokittelemiseen (linkkien  pituus  lOOm)  eri  tie-  ja kuntomuuttujaluok

-kun. Mallit  on  laadittu suoraan  Excel-sovelluksena,  eikä niistä ole käytössä 
yhtenäistä kirjallista esitystä. Seuraavassa  on  kuvattu tämän työn kannalta 
tärkeimpien  laskentamallien  sisältö. 

Nopeus  ja  aikakustannukset  

HIPS  järjestelmässä keskinopeus (Vk) lasketaan seuraavalla kaavalla 

Vk  = Vp *  kl  *  k2  *  k3  

missä  Vp  on ajoneuvolajista, tieluokasta  ja päällysteestä  riippuva nopeuden 
 perusarvo.  Kertoimet  kl,  k2  ja  k3  ovat  tasaisuusluokasta, uraluokasta  ja 

vaurioluokasta  riippuvia  korjauskertoimia ( ^ 1,0). Tasaisuusluokan  korjaus- 
kertoimet lasketaan  tie-  ja kuntomuuttujaluokittain  Juha  Sammallanden 
(Sammallahti  1993) kehittämien  kaavojen avulla, mutta muut kertoimet  on 

 arvioitu  asiantuntijatyönä. 

Aikakustannukset  arvioidaan suoraan  nopeusmuutosten  perusteella kunto
-muuttujaluokittain. 

Polttoaineenkulutus  ja  ajoneuvokustannukset 

Polttoaineenkulutusmalli  perustuu Tieliikenteen  ajokustannukset  -julkaisun 
malliin. Erillistä  korjaustekijää  kunnon  vaikutukselle  ei ole käytössä.  

Ajoneuvokustannukset  lasketaan  nopeusmallin  avulla lasketun nopeus
-aleneman  perusteella  ajokustannusjulkaisun  mallien  mukaisesti. Ajoneuvo- 

kustannus  (Ank)  korjataan kuitenkin seuraavalla kaavalla:  

Ank = Ankp *  (1+ aki + ak2 + ak3 -3)  

missä  Ankp  on ajokustannusjulkaisun  mukaisella menetelmällä laskettu ajo
-neuvokustannus.  Kertoimet  akl, ak2  ja ak3  ovat  tasaisuusluokasta, uraluo

-kasta ja vaurioluokasta  riippuvia  yhteenlaskettavia korjauskertoimia ( ^  1,0). 
Tasaisuusluokan  kertoimet lasketaan  tie-  ja kuntomuuttujaluokittain  Juha 

 Sammallanden kehittämillä kaavoilla,  mutta muut kertoimet  on  arvioitu asian
-tuntijatyönä.  

Turvallisuus  ja  onnettomuuskustannukset  

HIPS-laskentajärjestelmän onnettomuusmäärien  arviointi perustuu nopeus- 
mallista  saatavaan  nopeuden alenemaan, keskimääräiseen nopeuden  ja 
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turvallisuuden väliseen riippuvuuteen  ja keskimääräisiin onnettomuusastei-
si  in.  

Onnettomuuskustannukset määritetään onnettomuusmäärien  ja henkilöva-
hinko-onnettomuuden  hinnan  avulla. Saatua tulosta korjataan kunnon  vaiku-
tuksella  seuraavasti:  

Onk = Onkp *  (1  + oki + ok2 + ok3  -3)  

missä  Onkp  on  edellä mainitulla menetelmällä laskettu  onnettomuuskustan
-nus.  Kertoimet  oki, ok2  ja ok3  ovat  tasaisuusluokasta, uraluokasta  ja  vaurio- 

luokasta riippuvia  korjauskertoimia.  Tasaisuus-  ja vaurioluokkien  kertoimet 
(arvot nykyisin  ^  1,0) on  arvioitu  asiantuntijatyönä. Uraluokan  kertoimet 

 (0,982  -  1,026) on  arvioitu yhdistämällä eri  säätyypeille  arvioidut kertoimet.  

Ympäristökustannukset 

Päästöihin  liittyvät  ympäristökustannukset  on  arvioitu  polttoaineenkulutuksen 
 ja ajokustannusjulkaisusta laskettujen  keskimääräisten  päästökustannusar-

vojen  avulla.  Laskentajärjestelmään  ei sisälly erillisiä  korjauskertoimia,  joilla 
otettaisiin huomioon mandollisia  polttoaineenkulutuksesta  riippumattomia 
vaikutuksia  ympäristökustannuksiin.  

Yhteenveto 

Käytetyt menetelmät perustuvat pääosin asiantuntija -arvioina  tehtyihin  kor-
jauskertoimiin,  joiden  vaihteluvälit  on  esitetty taulukossa  2.1.  

Taulukko  2 1. HIPS-laskentajärjestelmässä  käytettävien kuntomuuttujien vaikutus-
kertoimien vaihtelu välit, 

Laskentamallin  osa  

_________________________________  

Tien 	kuntomuuttujen 	vaikutuskertoimien 
vaihteluvälit  HI PS-laskentajär'estelmässä 

Tasaisuus  Urat  Vauriot 
Nopeuden laskenta  0,951-1,0 0,900-1,0 0,970-1,0  
Ajoneuvokustannusten  laskenta  1,0-1054 1,0-1,010 1,0-1,005  
Onnettomuuskustannusten  laskenta  1,0-1,020 0,982-1026 1,0  

Malleissa olevien  yksinkertaistusten  vaikutus  jää  vähäiseksi, kun mallia käy-
tetään  verkkotason tarkasteluihin.  HIPS -laskentajärjestelmässä  käytetyt mal-
lit eivät kuitenkaan sovellu sellaisenaan muihin yhteyksiin, koska ne perus-
tuvat  luokitellun lähtöaineiston  käyttöön. Esimerkiksi  hanketason  laskelmissa 

 yksinkertaistusten  vaikutus korostuu  verkkotason  tarkastelua huomattavasti 
laajemmin.  

Mallien  tärkeimpänä puutteena  on  niihin sisältyvien  kertoimien perustuminen 
 asiantuntija-arvioihin, joiden oikeellisuutta ei ole pystytty varmistamaan. Li-

säksi  mallirakennelmassa  on  eri kustannustekijöitä (aika-, ajoneuvo-  ja  on
-nettomuuskustannukset  käsitelty toisistaan poikkeavilla menetelmillä, jolloin 

 mallin  tulosten luotettavuutta ei voida  yhtäläisin  perustein arvioida.  
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2.2  HDM -4  

HDM-4 (Highway Development and Management System) on  Maailmanpan-
kin rahoittama alunperin kehitysmaiden tieolojen tarkasteluun laadittu  las-
kentajärjestelmä.  Luku  4  kuvaa ohjelmiston  versionumeroa. HDM -4  antaa 
mandollisuuden määritellä kussakin maassa käytettäviä  lähtötietoja  (mm. 
ajoneuvokantaa)  hyvin yksityiskohtaisesti.  Laskentamallit  perustuvat maittain 
tehtävään  parametrien lokalisointiin,  jolloin yksittäiset  riippuvuudet  eivät suo-
raan ole hyödynnettävissä muualla.  HDM -mallien  pohjalta  on  tehty muistio 

 mallien  rakenteesta Ruotsissa  käytettävillä parametreilla (Odermatt  2001).  

Seuraavassa  on  kuvattu osin suoraan  HDM-manuaalin  ja  osin ruotsalaisen 
muistion perusteella tärkeimmät kunnon  ja ajokustannusten  välistä riippu-
vuutta kuvaavat  laskentamenetelmät.  

Nopeus  ja  aikakustannukset 

HDM -4  mallien nopeusfunktio  ottaa  kuntomuuttujista  huomioon  vain  tasai-
suuden  (Rl -arvon). Ruotsissa  on  käytössä seuraava  peruskaava:  

j/1,1,  

( 	3.6 	'0l5l 

HG.LF)  

3.6 
0.15!  

(1.5.IRJ'o' 5 '  
+1 

203  

missä 	Vpb 	= 	Henkilöautojen nopeus  [km/h] 
HG 	= 	Nopeusrajoitus  [km/h] 
LF 	= 	Lainkuuliaisuustekijä,  asetetaan arvo  1.0 
IRI 	= 	International Roughness Index [mm/m].  

Vastaava kaava  on  esitetty myös  raskaille  autoille, jolloin  parametrien  luku- 
arvot poikkeavat edellä olevista. 

Mallista saatavan nopeuden  ja  yleisen  nopeustason  avulla voidaan laskea 
viivytykset  ja  edelleen niiden aiheuttamat  aikakustannukset.  Ruotsissa ylei-
nen  nopeustaso  on  määritelty kaavan mukaisesti  nopeusrajoituksen  (HG)  ja 

 eräänlaisen  lainkuuliaisuustekijän (LF)  avulla.  

Ajoneuvokustannukset 

Ajoneuvokustannukset määritetään  eri  osakustannusten summana.  Näitä 
tekijöitä ovat polttoaine-,  rengas- ja varaosakustannukset  sekä korjaustöiden 

 työaikakustannus  ja  pääoman  arvonalennuskustannus.  Kullekin kustannus
-komponentille  on  oma  laskentakaavansa,  joissa kaikissa tasaisuus  on  yhte-

nä osatekijänä. Mallit  on  kehitetty eri yhteyksissä  ja  siksi niiden tarkkuus  ja 
 muoto poikkeavat selvästi toisistaan. Kaikissa  osamalleissa  kustannukset 

kuitenkin nousevat  IRI -arvon kasvaessa. Kuvassa  2.1 on  esitetty  HDM
-mallien ja  ruotsalaisten  parametriarvojen  mukaisesti  lasketut  suhteelliset 

kustannukset eri  IRI -arvoilla.  
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Ajoneuvokustannuskomponenftien  riippuvuus 
tasaisuudesta  (IRI)  nopeudella  80 km/h 
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Kuva  2. 1. 	Ajoneuvokustannuskomponenttien  riippuvuus tasaisuudesta ruotsa- 
laisiin HDM-mal/eihin perustuvien laskentamallien mukaan. 

Kuvan  2.1  perusteella voidaan todeta, että vaikka  tRI -arvon vaikutus eri  kus-
tannuskomponentteihin  poikkeaa jonkin verran, niin lineaarisella mallilla ku-
vattu  polttoaineenkulutus  kuvaa  varsin  hyvin muidenkin komponenttien kes-
kimääräistä vaikutusta etenkin,  jos  yhteiskustannukset  määritetään  ilman 

 arvonalennuksesta  johtuvia kustannuksia. Näin etenkin siksi, että merkittä-
vimmin yleisestä suuntauksesta poikkeavat mallit  (rengas- ja varaosakus-
tannukset)  ovat  kokonaiskustannuksiltaan  pienimmät  osakustannukset.  Ku-
vattaessa  polttoaineenkulutusta  siihen useimmiten paremmin  soveltuvalla 
epälineaarisella  mallilla mandolliset  virhepäätelmät  muista  kustannusvaiku-
tuksista  jäävät vähäisiksi. 

Onnettomuus  ja päästökustannukset 

Kuntomuuttujien  vaikutuksia  onnettomuuskustannuksiin  tai  päästökustan-
nuksiin  ei  HDM-malleissa käsitellä, joten niiden osalta  on  tukeuduttava  mui-
hin malleihin. 

Yhteenveto  

HDM -4  mallit eivät sovellu sellaisenaan käyttöön otettavaksi, koska niistä 
puuttuu  osa  tutkimuksen tavoitteeksi asetetuista  kuntomuuttujista  ja  tuloksi-
na  saatavista kustannustekijöistä.  Osa  malleista  on  myös  turhan  yksityiskoh-
taisia, jolloin niiden käyttö yhdistettynä muista yhteyksistä  saataviin  kar-
keampiin  malleihin ei ole mielekästä. Suomen tiestön yleinen  kuntotaso  on 

 lisäksi parempi, kuin mihin  mallien  käyttöalue  on  suunniteltu. 

Malleissa käytetyt funktiot ovat kuitenkin yleisempiä kuin  HIPS -mallien,  jol-
loin niitä voidaan hyvin käyttää osana  kehitettävää mallistoa.  
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2.3  Muut mallit 

Turvallisuus  

Tien  kunnon  ja  liikenneturvallisuuden yhteyttä  on  olemassa useita, mutta va-
litettavasti keskenään  varsin  ristiriitaisia tutkimustuloksia. Arvioitaessa kun-
non vaikutusta  liikenneturvallisuuteen,  seuraavat  tutkimushavainnot  ovat 
keskeisiä: 

Tuorein asiaa koskeva suomalainen tutkimus  on  seurantatutkimus vuo-
silta  1989 - 1993,  ja  siinä arvioitiin uudelleen  päällystyksen  kasvattavan 
henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien riskiä  7 %  [Leden  et al 
1998].  Tulos  tukee täysin norjalaisessa liikenneturvallisuuden käsikirjas-
sa esitettyä käsitystä, jonka mukaan tien uudelleen  päällystäminen  lisää 
henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia  6 %  [Elvik  et al 2004].  

Kattavin  pohjoismainen tutkimus  on  ruotsalainen  ja  perustuu  dataan 
 vuosilta  1992 - 98 [lhs et al 2002].  Tutkimuksen mukaan  urasyvyys  ei 

vaikuta juuri lainkaan  liikenneturvallisuuteen,  mutta yllättäen  lRl:n 
 kasvaessa onnettomuusriski kasvaa merkittävästi. Tämän tutkimuksen 

tekijää  Anita lhsiä  haastateltiin marraskuussa  2004,  jolloin  lhs  sanoi, ettei 
uskaltaisi käyttää tuloksia sellaisenaan missään  vaikutusarviomallissa, 

 mutta luottaa kuitenkin  tuloksiinsa  niin, että käyttäisi hieman lievempää, 
mutta edelleen positiivista vaikutusta  onnettomuusriskin  ja IRI:n  välillä. 
Samoihin aikoihin Ruotsissa julkaistiin kuitenkin  tutkimussarja,  jossa 
todettiin, että hieman epätasaisen tien  (fRI  1,2 - 1,8) päällystäminen 

 vähensi onnettomuuksia, mutta voimakkaasti epätasaisen tien  (fRI  yli  3) 
päällystäminen  lisäsi onnettomuuksia  [Velin  et  Öberg  2002].  Tulokset 
ovat siis täysin ristiriidassa  lhs:n  tulosten kanssa. 

Vuonna  1989  julkaistun pohjoismaisen  vertailututkimuksen  mukaan Suo-
messa uudelleen  päällystäminen  nostaa  onnettomuusriskiä,  mutta muis-
sa Pohjoismaissa riski laskee  uudelleenpäällystämisen  myötä  [Leden  et 
Salusjärvi 1989].  Eroa  on  selitetty  sillä,  että muissa Pohjoismaissa  on 

 korkeampi sademäärä  ja sen  vuoksi siellä unen  päällystäminen  vähentää 
niin paljon unen  vesiliirto-onnettomuuksia, että  sen  vuoksi toimenpiteen 

 turvallisuushyödyt  ylittävät nopeuden noususta aiheutuvan turvallisuus- 
haitat. 

Ympäristö 

Nykyisin  HIPS-  ja H)BRIS -järjestelmissä  ympäristökustannusten  taso riippuu 
 tieluokasta  ja  tien kunnosta  kuntoluokan  mukaan kuvattuna. Henkilöautojen 
 ajokustannuksista  noin  2 % (1,3  clkm)  ja  raskaiden autojen  ajokustannuksis

-ta  noin  6 % (10,2  clkm)  muodostuu  ympäristökustannuksista. Kevyillä  autoil-
la  ympäristökustannusten vaihteluväli  on +1-2  %  keskiarvon ympärillä  ja ras-
kailla  autoilla noin  +1-15  %,  eli  kokonaisajokustannusten  tasolla vaikutus  on 
kevyillä  autoilla  vain  noin  +1-0,04  %  ja raskailla  autoilla noin  +1-0,9  %. 

Kehittämistarpeita  havaittiin sekä kustannusten herkkyydessä tien kunnalle, 
 kustannustasossa  että  ympäristövaikutusten kattavuudessa. Ympäristökus- 

tannusten  eri  komponenteista pakokaasupäästöt  (hiilidioksidi  002,  typen 
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oksidit  NOx,  häkä  CO. hiilivedyt HG  ja hiukkaspäästöt)  voidaan  päivittää  au-
tokanta  ja vahvistetut yksikköhinnat  huomioon ottamalla.  Vierintävastuksen 

 vaikutus  päästöihin  on likimäärin  sama kuin  sen  vaikutus  polttoaineenkulu-
tukseen  lukuun ottamatta  hiilivetyjä.  Sen  sijaan  melun,  pölyn  ja tärinän  suh-
teen todettiin tarvittavan enemmän teoreettista työtä.  

Ajomukavuus 

Ajomukavuudella  ymmärretään  tunnetilaa,  joka koostuu sekä fyysisestä että 
henkisestä  mukavuudenhalusta, vaivattomuudesta  ja turvallisuudentuntees-
ta.  Koettuun  ajomukavuuteen  vaikuttaa oleellisesti henkilön yleinen vaati-
mustaso  hyvinvoinnille (elintasolle)  sekä myös  hetkellinen  mielentila, sää-
olosuhteet, ajoneuvon kunto jne. Merkittävin  ajomukavuuteen  vaikuttava te-
kijä  on  tien  pituussuuntainen  epätasaisuus. Yleiseen  "elintasovaatimukseen" 

 vaikuttaa oleellisesti  kuijettajan tottumus:  mitä  tasaisemmalla  tiellä  on  totuttu 
ajamaan, sitä enemmän  epämukavuuden  tunnetta hetkellinen  huono kunto 
aiheuttaa.  

Mäkelä ja  Lampinen selvittivät vuonna  1985  tutkimuksessaan tasaisuuden 
vaikutusta sekä koehenkilöiden halukkuutta  kiertomatkan  pituuteen  ja  lisä-
matka-aikaan  (Mäkelä &  Lampinen  1985).  Tulokset ovat  IRI muunnettuina 

 esitetty kuvassa  2.2. 
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Kuva  2.2. 	Tien  tasaisuuden vaikutus autoilijoiden  kiertomatkahalukkuuteen.  

Molemmista  kuvaajista  voidaan todeta, että merkittävää  ajoreitin muuttamis
-halukkuutta  ajomukavuussyistä  syntyy vasta  IRI:n  ollessa noin  4 mm/rn.  

Tutkimuksessa todettiin  ajomukavuudesta  seuraavaa:  

•  Fyysinen  ajomukavuus  riippuu tien  geometriasta,  kunnosta,  ajoneu-
vosta  ja kelistä. 

•  Huono kunto voi aiheuttaa  epämukavuuden  lisäksi  terveyshaittoja  ja 
 työkyvyn heikentymistä.  

•  Yhdysvalloissa  on  arvioitu  ajomukavuuden  aiheuttavan  0-10 %  lisän 
 ajokustannuksiin.  
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Sammallahti  on  dipiomityössään  todennut, edellisten tulosten perusteella, 
kuvan  2.3  mukaiset yhteydet  ajomukavuuskustannukselle  ja  päällystetyn tien 
tasaisuudelle  (Sammallahti  1993).  

Ajom  u kay u u skustan n us 

IRI (mm/rn)  

	

Kuva  2.3. 	Auto/Iljan arvottamat ajomukavuuskustannukset  vuoden  1992  
hintatasossa.  

Karttunen  on  vastaavasti  diplomityössään  todennut kuvan  2.4  mukaiset yh-
teydet  ajomukavuuskustannukselle  ja  soratien  tasaisuudelle (Karttunen 

 1995).  
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Kuva  2.4. 	Auto/Iljan arvottamat ajomukavuuskustannukset  vuoden  1992  
hin tatasossa.  

Ruotsissa  tielaitoksen  PMS-järjestelmissä  on  käytössä  Effektsamband  2000 
 (Vägverket  2001a  ja Vägverket  2001b)  ajomukavuuskustannusmalli.  Mallin 

 kuvaajat  (lhs  et al. 2004) on  esitetty kuvassa  2.5,  mutta niiden taustat eivät 
selviä julkaisuista.  
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Ajomukavuuskustannus  
(Vägverket-Effektsamband  2000) 
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Kuva  2.5. 	Ruotsalainen ajomukavuuskustannusmalli.  

2.4  Synteesi ajokustannusmalleista 

Yleistä 

Vaikutusten  hallinnan  tutkimusohjelman  ajokustannuksia  koskevassa rapor-
tissa  (Ristikartano  et al. 2004) on  esitetty nykyisin käytettäviin  laskentame-
netelmiin  sisältyviä  vaikutusmekanismeja eriteltyinä ajokustannuskomponen-
teittain.  Selvitettäessä eri tekijöiden kuten tien kunnon vaikutusta  ajokustan-
nuksiin,  näillä  vaikutusmekanismeilla  on  oleellinen merkitys eri malleja  yh-
denmukaistettaessa.  Käyttämällä yhteisiä  välituloksia  eri  laskentamalleissa 

 voidaan parantaa tulosten  yhteenlaskettavuutta  ja  siten myös  koko asken
-nan  luotettavuutta. Merkittäviä  välituloksina  ovat tällöin  nopeuteen  ja sen 

 vaihteluihin  sekä  polttoaineenkulutukseen  liittyvät tekijät. 

Seuraavissa kohdissa  on  käsitelty eri tekijöihin liittyviä näkökohtia, jotka  on 
 myöhemmin luvussa  3  pyritty  muuntamaan käyttökelpoisiksi laskentamal-

leiksi.  

Nopeus 

Nopeustarkastelujen  kannalta ongelmaksi  on  muodostunut  sen  käsittelemi-
nen  eri tavalla toisaalta aika-  ja  ajoneuvokustannusmalleissa  ja  toisaalta  on-
nettomuuskustannusmalleissa.  Aika-  ja  ajoneuvokustannusmalleissa  käytet-
tyä  nopeusalenemaa  ei ole käytetty  onnettomuusmalleissa  vaan turvallisuus

-tarkastelut  on  tehty suoraan  keskinopeuden  perusteella.  

Aikakustannusten  osalta  käytettävällä  menetelmällä ei ole eroa, mutta ajo-
neuvo-  ja  onnettomuuskustannusten yhteenlaskettavuuden  varmistamiseksi 
olisi menetelmiä  yhdenmukaistettava.  Kuvissa  2.6  ja  2.7  onkin esitetty tässä 
yhteydessä laaditut  kuvat  vaikutusmekanismeista,  joiden avulla ongelmia  on 

 mandollisuus lieventää.  
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Kuva  2.6. 	Ehdotus  laskentama/leissa kaytettäviksi ajoneuvokustannusten 
vaikutusmekanismeiksi. 
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N  ___  
Onnettomuus- 	r  Ympäristö 
kustannukset 	kustannukset  

Ajokustannukset  

Kuva  2.7. 	Ehdotus  laskentamalleissa  käytettäviksi  onnettomuuskustannusten 
vaikutusmekanismeiksi.  

Kuvissa olevissa  vaikutusmekanismeissa  on  yksi oleellinen muutos  nykylslin 
käytäntöihin  verrattuna. Nykyisissä malleissa olevia suoria  laskentamene- 
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telmät  nopeuden laskemiseksi eri lähtötietojen perusteella pyritään täyden-
tämään nopeuden vaihteluiden muutoksia kuvaavilla laskentamalleilla.  No

-peustietoja hyödyntävissä askentamalleissa  voidaan tämän jälkeen käyttää 
sekä keskinopeutta että tietoja  sen  vaihteluista eri tilanteissa. Keskinopeutta 
täydentävänä tietona voidaan käyttää esimerkiksi tietoa nopeuden keskiha-
jonnasta. Laskentamalleissa pyrittäisiin siten eroon kuvissa  2.6  ja  2.7  esite-
tyistä keltaisella katkoviivalla kuvatuista riippuvuuksista  ja  malleja kehitettäi

-sun  sinisillä nuolilla kuvattuja riippuvuuksia täsmentämällä. 

Nopeusmallin käyttöalueen  on  oltava  varsin  laaja, jotta  sillä  voitaisiin kuvata 
tien kunnon vaikutusta sekä päällystetyillä teillä että sorateillä. Aiemmin esi-
tetyistä malleista HDM -4  ohjelmistoon perustuva malli soveltuu parhaiten tä-
hän tarkoitukseen. Malli  on  kuitenkin sovitettava käytettävissä olevaan koti-
maisiin tutkimustuloksiin  ja  tarvittaessa tarkistettava erillisten selvitysten 
avulla. 

Polttoaineenkulutus 

Polttoaineenkulutuksen  arvioimisella  on  suuri merkitys erilaisten  tie-  ja  lii-
kenneolosuhteiden  vaikutuksia kuvattaessa. Nykyisissä ajokustannusmal-
leissa (Tielaitos  2001)  esitetyt riippuvuudet eivät riitä kuvaamaan tien kun-
non vaikutusta polttoaineenkulutukseen. Myös tien geometria vaikutus saat-
taa olla malleissa liian pieni. Keväällä  2005  käynnissä olevassa ajokustan-
nusjulkaisun päivittämistyössä  on  mandollista uudistaa myös yleisempiäkin 
polttoaineenkulutusmalleja, jolloin kunnon vaikutuksia kuvaavat mallit voi-
daan suoraan liittää niihin. 

Kunnon vaikutusta polttoaineenkulutukseen voidaan selvittää esimerkiksi 
ajoneuvosimulaattorilla tehtävillä tarkasteluilla, joiden avulla saadaan selville 
nopeuden  ja  kunnon yhteisvaikutus. Osittain näin  on  jo  tehtykin  aiemmassa 
selvityksessä (Vemosim Oy  2004).  HDM -4  ohjelmistossa käytetyt erillismallit 
eivät sovellu Suomessa yleisesti esiintyviin tien kuntoa kuvaaviin tarkastelu- 
tilanteisiin. Kaikki muuttuvat kustannukset voidaan mallintaa riittävällä tark-
kuudella polttoaineenkulutusmuutosten avulla. 

Turvallisuus 

Eräänlaisena synteesinä keskeisistä turvallisuutta koskevista tutkimustulok
-sista  voidaan ehdottaa mallia, jossa tien kunnon huononeminen alentaa no-

peuksia  ja  siten vähentää hieman sekä onnettomuusriskiä että onnetto-
muuksien vakavuutta. Malli pyritään muodostamaan kuitenkin käyttämällä 
apuna keskinopeutta  ja  nopeuksien  hajontaa, jolloin voi olla mandollista erot-
taa toisistaan ajoneuvojen väliset nopeuserot  ja  yksittäisen ajoneuvon tien 
kunnosta aiheutuvat nopeusvaihtelut. 

Ympäristö 

Nykyisissä laskentajärjestelmissä käytettävät päästökustannusten laskenta- 
menetelmät eivät sellaisenaan sovellu uusiin kunnon vaikutusta kuvaaviin 
malleihin. Uudet mallit voidaan kehittää nopeuksien, niiden vaihteluiden  ja 

 polttoaineenkuutuksen  mallien  avulla. 
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Kunnon vaikutusta meluun  tai sorateiden pölyävyyteen  ei aiemmin ole  mal
-linnettu.  Niiden osalta  on  kuitenkin mandollista laatia alustavia tarkasteluja, 

joiden perusteella voidaan ainakin arvioida tarkempien  mallien  tarvetta. 

Ajomukavuus  

Luotettavia ajomukavuutta hinnoittelevia malleja ei ole tällä hetkellä missään 
käytössä. Hinnoittelun ongelmana  on päällysteen  kunnosta johtuvan epämu-
kavuuden määritteleminen  ja  siitä johtuvan kustannuslisän erottaminen 
muista ajokustannuksista sekä parannetun ajomukavuuden maksuhaluk-
kuuden selvittäminen. 

Ajokustannuskomponentitja yksikkäarvot  

Edellä esitetyt  mallien  muutostarpeet  eivät vaikuta itse kustannuskompo-
nenttien laskentamalleihin. Niissä tehtävät muutokset (esimerkiksi ajoneuvo- 
kustannuksiin sisällytettävät erät) voivat kuitenkin vaikuttaa myös kunnon 
vaikutuksia kuvaaviin malleihin. Esimerkiksi pääomakustannusten poistami-
nen laskelmista vähentää jossain määrin kunnon vaikutusta ajoneuvokus-
tannuksiin, koska nykyisin  osa  pääomakustannuksista  on  sidottu liikentees-
sä käytettyyn aikaan. 

Siksi kaikki kunnon vaikutuksia kuvaavat mallit  on  laadittava siten. että ne 
voidaan helposti päivittää vastaamaan myöhemmin käyttöön otettavia uusia 
yksikköarvoja. 
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3  UUDET  AJOKUSTANNUSMALLIT  

3.1 	Yleistä  

Ajokustannusten kuntoriippuvuuden mallintamisen  kannalta oleellista  on 
 muodostaa riittävän hyvä  ja  yhtenäinen alusta erilaisille  malleille.  Tällä tar-

koitetaan sitä, että eri malleissa käytetään samoja muuttujia. jotka voivat olla 
joko  lähtötietoja  tai laskentamallien  avulla saatuja  välituloksia.  

Esimerkkinä tällaisesta yhtenäisyydestä voidaan mainita käytettävät nopeus- 
tekijät.  J05  yhdessä mallissa nopeus määritellään kanden tekijän avulla  (ta-
voitenopeus ja nopeusalenema)  ei muissa malleissa pitäisi käyttää suoraan 
näiden avulla  laskettavaa keskinopeutta,  vaan pyrkiä käyttämään samoja 
erillisiä tekijöitä. 

Seuraavissa luvuissa tehdyt esitykset perustuvat pääosin tähän menettely - 
tapaan. Eri kohdissa esitetyistä kuvista  osa  perustuu  selvitettyyn  aineistoon 

 tai  tehtyihin tutkimuksiin  ja osa  on  laadittu asiantuntija-arvioiden perusteella. 
Jatkossa  on  mandollista selvittää näiden  epävarmempien riippuvuuksien  oj-
keellisuutta  erillisillä  selvityksillä.  

3.2  Kuntomuuttujat  

Päällystetyt tiet  

Kuntomuuttujalla  ymmärretään tien kuntoa kuvaavia  indikaattoreita  ja  suurei-
ta, joilla kuvataan sekä tien rakenteellista kuntoa että  pintakuntoa. Tiehallin

-non  yleisesti käytössä olevat  kuntomuuttujat päällystetyille  teille ovat:  

•  tasaisuus,  IRI (mm/rn) 
• urasyvyys  (mm) 
• vauriosumma  (m 2 ) 

•  kantavuus  (MPa).  

Tasaisuutta  ja urasyvyyttä  mitataan automaattisesti  palvelutasomittausautoil
-la (PTM),  kun taas  vaurioinventointi  suoritetaan edelleen  manuaalisena pääl-

lysteen vaurloinventointina (FyI). Kantavuusmittaukset  suoritetaan pudotus
-painolaitteella (PPL).  Muita nykyään tieltä  mitattavia  muuttujia kuten  esim. 

sivukaltevuutta,  tien  pinnan karkeutta  tai poikkileikkauksen  muotoa ei vielä 
ole mandollista hyödyntää  ajokustannusten  laskennassa  tietopuutteiden  ja 

 vähäisen kokemuksen vuoksi.  

Ajokustannusten kuntoriippuvuus  on  yleisimmin  määritetty  tien tasaisuuden 
 tai  tarkemmin  IRI -arvon  (mm/rn)  funktiona, koska tien tasaisuus vaikuttaa eri 
 kuntornuuttujista  selkeimmin  nopeuksiin.  Muita tien kuntoa kuvaavia muuttu-

jia, kuten  urasyvyyttä  ja vauriosummaa,  on  totuttu käsittelemään erillisinä  tai 
 ei lainkaan. Kantavuutta ei perinteisesti ole pidetty  ajokustannusvaikutteise-

na  tekijänä, vaan  kantavuuspuutteesta  johtuvat ongelmat vaikuttavat tien
-käyttäjiin  epäsuorasti tien  epätasaisuutena  ja vaurioitumisena.  Teoreettisilla  
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laskelmilla  on  kuitenkin todettu, että  kantavuusongelmat  saattavat vaikuttaa 
raskaan liikenteen  vierintävastukseen  ja  sitä kautta  ajokustannuksiin  (Lam-
pinen  2005). 

Ajokustannusten kuntoriippuvuuden mallintamisen  kannalta  on  myös tärkeää 
tietää missä rajoissa  kuntomuuttujat  vaihtelevat  ja  muodostaa riittävän hyvä 

 kuva  tieverkon nykyisestä  kuntotilasta.  Tulosten kannalta  on  oleellista, että 
mallit toimivat  luotettavasti  juuri tällä alueella. Seuraavissa kuvissa  (3.1 - 
3.3) on  esitetty tieverkon  kuntojakaumat liikennemääräluokittain  tien tasai-
suuden,  urautumisen  ja  vaurioitumisen  osalta. Aineisto perustuu vuotta  2004 
edeltäviin  mittauksiin.  

0 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6  

Tasaisuus,  RI  (mm/rn) 

Kuva  3. 1. 	Tasaisuuden  (IRI) kuntojakaumat. 

Kuvaajista  voi todeta, että Suomen tiestö  on  varsin  tasaista.  Ajokustannuk
-siltaan merkittävimmästä, vilkkaimmin  liikennöidystä tieverkosta  (kyl  >  1 500) 

95 % on tasaisuudeltaan  alle  lRl =  3 mm/rn  ja  vähäliikenteisten teidenkin  ta-
saisuus  on 90  prosenttisesti  alle  4 mm/m. 
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Kuva  3.2. 	Urasyvyyden kuntojakaumat. 

Urasyvyydeltään  tieverkko jakautuu selkeästi kahteen liikennemääräryh-
mään  (raja-arvona  1 500  ajoneuvoa). Vilkasliikenteisten teiden urasyvyydet 
jakautuvat  varsin  tasaisesti  koko  alueella  (2-18 mm),  kun taas vähäliikentei

-sillä  teillä  95  % urasyvyyksistä  on  alle  12 mm.  
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Kuva  3.3. 	Vauriosumman kuntojakaumat  

Vaurioiden osalta jakaumat muistuttavat hyvin paljon tasaisuusjakaumia. 
Vähäliikenteisillä teillä vauriomäärät saattavat nousta hyvinkin korkeiksi, 
mutta ajokustannuksiltaan merkittävämmällä vilkasliikenteisellä tieverkolla 
vauriomäärät jäävät  varsin  pieniksi.  
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Tieverkon  kuntojakaumien  perusteella  on  tärkeätä, että  on  ajokustannusmal
-lit  toimivat hyvin varsinkin seuraavilla yksittäisten  kuntomuuttujien kuntoalu-

eilla  sekä niiden  kombinaatioilla: 

- lRl<6mm/m 
- urasyvyys  <20 mm  
- vauriosumma <  200 m 2 .  

Kuntomuuttujien käsitteleminen  erillisinä tekijöinä lisää kuitenkin merkittä-
västi eri  mallien kehittämiseltä vaadittavaa työmäärää,  koska yhdessä mal-
lissa erillään pidetyt tekijät olisi pidettävä erillään kaikissa muissakin malleis-
sa. 

Eri  kuntomuuttujien  yhdistämiseksi  on  siksi kehitetty  malliasetelma,  jonka 
avulla nykyiset  ja  mandolliset tulevat  kuntomuuttujat  voidaan yhdistää yh-
deksi  kuntoarvoksi  niiden vaikutuksia koskevia malleja kehitettäessä. Seu-
raavassa  on  kuvattu miten tämäntyyppinen yhdistäminen voidaan tehdä  ja 

 miten eri yksittäiset  kuntomuuttujat  vaikuttavat  yhdistettyyn kuntoarvoon. 
Kuntoarvon  pohjana  on  tien tasaisuus, jonka vaikutus muun muassa  ajono-
peuteen  on  suurin,  ja  muut  kuntomuuttujat  (tässä tapauksessa  urasyvyys  ja 
vauriosumma)  on  yhdistetty  IRI -arvon kanssa. 

Tasaisuuden,  urasyvyyden  ja vauriosumman  perusteella lasketaan niiden 
aiheuttama yhdistetty  kuntoarvo  seuraavilla  kaavoilla: 

Kuntoarvo 	= IRI + UIRI + VIRp 

AURI 	=  maksimi  (0;  Ura-1 0)/i 00  *  maksimi  (0; 6-IRI) 

VIRI 	=  maksimi  (0;  Vaur-30)/600  *  maksimi  (0; 6-IRl)  

Kuvissa  3.4  ja  3.5 on  esitetty  UIRI  ja  AVIRI  -arvojen riippuvuus  urasyvyydestä 
 ja vauriosummassa  eri  lRl:n  arvoilla.  

Urasyvyyden muunto kuntoarvotekijäksi  
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Kuva  3.4. 	Urasyvyyden muunto kuntoarvoksi.  



Ajokustannusten kuntoriippuvuus päällystetyillä  teillä  ja  sorateillä 	 29  
UUDET  AJOKUSTANNUSMALLIT 

Vauriosumman muunto kuntoarvotekijäksi  
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Kuva  3.5. 	Vauriosumman muunto  kun toarvoksi, 

Esimerkkinä oleva muunnos  on  tehty seuraavilla  olettamuksilla.  Jos IRI on 
 suurempi kuin tietty  vakioarvo (kuvassa=6)  ei muilla  muuttujilla  ole vaikutus-

ta. Muiden muuttujien vaikutus vähenee  lineaarisesti IRI:n  kasvaessa  nollas-
ta  tähän  vakioarvoon. 

Urasyvyydelle  ja vauriosummalle  on  lisäksi määritelty erilliset  minimiarvot 
 (10  ja  30),  joita pienemmillä arvoilla ne eivät vielä vaikuta  nopeuteen.  Näiden 

lisäksi mallissa  on  jakajat  (100  ja  600)  eri tekijöiden suhteelliselle  vaikutuk-
selle. 

Urasyvyyden  osalta  jakaja  on määritetty  tässä selvityksessä käytetyn nope-
us-  ja kuntotietoaineiston  pohjalta  sovittaen  tieto  yleisimmille IRI -arvoille  (1-
3). Vauriosumman  osalta  jakajaksi  on  valittu  600 asiantuntijanäkemyksen 

 perusteella. 

Muita tien kuntoon liittyviä muuttujia  (esim. sivukaltevuus,  kantavuus) ei mal-
leihin ole sisällytetty, mutta periaatteessa ne voitaisiin ottaa  vastaavantyyp-
pisellä menettelyllä  mukaan malliin.  

Soratiet 

Sorateiden  osalta merkittävin ero edellä esitettyihin malleihin  ja laskentame-
netelmiin  on  tien kunnon  määrittelemisessä.  Selvää  on,  että  päällystetyille 

 teille kehitetyt  kuntomuuttujat  pitää korvata  sorateille soveltuvilla muuttujilla. 

Sorateiden pintakuntoa  on  mitattu säännöllisesti vuodesta  2001  ja  sitä kuva-
taan seuraavien muuttujien avulla:  

•  tasaisuus  
• 	kiinteys 
• pölyäminen.  
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Sorateiden pintakuntoa inventoidaan viisiportaisella luokitteluasteikolla  (Tie- 
hallinto  2004b)  seuraavasti: 

•  Erittäin hyvä:  Tien pinta on  hyvin tasainen.  Pinnan  mandollinen pie-
ni epätasaisuus ei vaikuta ajomukavuuteen. Pölyämistä ei esiinny 
lainkaan.  Tien pinta on  kiinteä  ja  irtoainesta  esiintyy lähinnä  vain 

 pientareilla. 
•  Hyvä:  Tien pinta on  yleensä tasainen. Muutamia pieniä erillisiä 

kuoppia voi siellä täällä esiintyä.  Pinnan  epätasaisuuden vuoksi ei 
ajonopeutta tarvitse hiljentää. Pientä pölyämistä renkaiden kohdalla 
voi esiintyä, mutta ajoneuvon peräpeilistä pölyämistä ei näe.  Tien 
pinta on  pääosin kiinteä. lrtoainesta esiintyy jonkin verran ajourien ul-
kopuolella. 

•  Tyydyttävä:  Tien pinta on  suurimmaksi osaksi tasainen. Pienehköjä 
kuoppia  ja  muuta epätasaisuutta voi olla paikoitellen. Tiellä olevat 
kuopat  ja  muut epätasaisuudet voidaan väistää  tai  ne ovat sellaisia, 
ettei ajonopeutta tarvitse niiden vuoksi hiljentää. Tiellä ei ole kelirik-
koa.  Tie  pölyää  jonkin verran. Ajoneuvon peräpeilistä näkee pölyä- 
mistä. Ajourat ovat kiinteät. lrtoainesta esiintyy ajourien ulkopuolella. 

•  Huono:  Tien pinta on  epätasainen.  Tien  pinnassa  on  jonkin verran 
"pyykkilautaa". Paikoin voi esiintyä reikiä, painumia  tai  kohoumia. 
Ajonopeutta  on  toisinaan hiljennettävä  ja  epätasaisuuskohtia  varotta-
va.  Tai  tiellä esiintyvä kelirikko haittaa liikennettä  vain  vähän.  Tie  pö

-lyää  kohtalaisesti. Ajoneuvon peräpeilistä näkyvän pölypilven läpi 
näkee.  Tien pinta on  lähes  koko  leveydeltään irtoaineksen peitossa. 
Kiinteä  pinta  näkyy paikoin. 

•  Erittäin huono:  Tien pinta on  erittäin epätasainen. Tienpinnassa  on 
 reikiä, kuoppia, 'pyykkilautaa", painumia  tai  kohoumia,  joita ei pysty 

väistämään.  Tien  pintaa  on  jatkuvasti tarkkailtava  ja  ajonopeutta 
 useasti vaihdettava.  Tai  tiellä  on  liikennettä haittaavaa kelirikkoa.  Tie 
 pölyää  runsaasti. Ajoneuvon peräpeilistä näkyy lähes läpinäkymätön 

pölypilvi, "valkoinen seinä".  Tien pinta on  koko  leveydeltään ito-
aineksen peitossa. Kiinteää pintaa ei irtoaineksen alta juurikaan näe. 

Eri kuntotekijät vaikuttavat eri tavalla tienkäyttäjän kokemaan ajomukavuu
-teen,  jonka takia niistä lasketaan painotettu keskiarvo seuraavalla kaavalla: 

Soratien  palvelutaso =  0,65  *  tasaisuus +  0,25  * kiinteys +  0,10  * pölyäminen 

Sorateille muodostettavien yhdistettyjen kuntomuuttujien  osalta järkevintä 
olisi noudattaa samaa yhtenäistettyä asteikkoa, mitä päällystetyillä teillä (ai-
emmin esitetty yhdistetty kuntoarvo). 

Salmela  et al. (1995)  kehittivät sorateille tasaisuustunnusluvun, joka pohjau-
tui  100  soratieosuuden tasaisuusmittauksiin  sekä ajopaneelista saatuihin 
ajomukavuusarvioihin. Tasaisuustunnusluku luokiteltiin sanallisesti neljään 
luokkaan  (raja -arvoin  2,5  /  8,2  /  13,8),  joille määritettiin epätasaisuusarvojen 
vaihteluvälit. Tämän tasaisuusjakauman  raja-arvot muutettiin vastaamaan 
nykyistä viisiportaista palvelutasoluokitusta (Tiehallinto  2004)  siten, että ylin 

 ja alin  luokkaraja  (2,5 /13,8)  säilyivät ennallaan  ja  väliosuus  jaettiin kolmeen 
osaan  (raja-arvoin  6,3  /  10,0).  Taulukossa  3.1 on  esitetty kunkin palvelutaso- 
luokan keskimääräiset kuntoarvot. 
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Taulukko  3. 1. S orate/den  kun toarvot palvelutasoluokittain.  

Palvelutasoluokka 
____________________  

Palvelutasoluokan 
numero 

Kuntoarvo 
____________________  

Erittäin hyvä  1 2  
Hyvä  2 5  

Tyydyttävä  3 8  
Huono  4 12  

Erittäin huono  5 15  

Kunnon vaikutus eri laskentatekijöihin (nopeudet, polttoaineenkulutus, eri 
ajokustannuskomponentit)  on  mandollista tehdä vastaavan tyyppisillä mal-
leilla kuin päällystetyillä teillä. Koska sorateiden merkitys  koko  tieverkon ajo- 
kustannusten kannalta  on  kuitenkin  varsin  vähäinen, voidaan niillä käyttää 
samoja malleja kuin päällystetyillä teillä.  J05  sorateiden palvelutasoluokkaa 
(PTL)  kuvataan numerolla (1=erittäin hyvä,  5=  erittäin huono), voidaan sora- 
tien kuntoarvo (päällystettyjä teitä vastaava) määrätä taulukon  3.1  perustee-
na olevalla kaavalla seuraavasti: 

Kuntoarvo  3.3  * PTL-1 ,5  

Sillat 

Sillat muodostavat toisinaan muuta tieosuutta huonomman tienkohdan, josta 
seuraa tienkäyttäjälle kohonneita ajokustannuksia. Kysymyksessä voi tällöin 
olla joko  sillan  päällysteessä, liikuntasaumalaitteessa  tai  tukikaistassa  oleva 
vaurio, joka aiheuttaa  mm.  epätasaisuutta. 

Tiehallinnon  siltojen kuntoa seurataan siltojen yleistarkastuksella keskimää-
rin viiden vuoden välein. Siltojen  ja  niiden päärakenneosien kuntoa arvioi-
daan luokitteluasteikolla.  Sillan  kuntoa arvioidaan  5-portaisella luokitteluas-
teikolla (Tiehallinto  2004b)  seuraavasti: 

•  Uuden veroinen: Uusi  tai  uuden veroinen silta. 
•  Hyvä: Hyväkuntoinen silta, ei varsinaisia vaurioita. Normaalia kulu-

mista,  mutta toimii hyvin. 
•  Välttävä:  On  jo  puutteita  tai  vaurioita. Vauriot ovat kuitenkin sellaisia, 

ettei niitä kannata vielä korjata, kuten lievää rapautumista  tai  ruostu
-mista.  Yleiskunto  voi olla  2,  vaikka jokin rakenneosa olisikin  3 tai 4.  

•  Huono: Useita selvästi havaittavia sekä korjausta vaativia vaurioita. 
Erikoistarkastuksen tarve  on  ilmeinen. Laitettava koriausohielmaan. 

•  Erittäin huono: Silta  on  io  n 
 tava.  Vaurioita I on  niin paljon  

työlästä. Silta on  täydellisen  
peessa.  

im  huono, että  se on  välttämättä korjat- 
että pelkästään niiden kirjaaminen  or 

 peruskorjauksen  tai  jopa uusimisen  tar- 

Kukin tarkastuksessa havaittu vaurio kirjataan  ja  luokitellaan pääsääntöisesti 
vaurioluokitustaulukoiden perusteella vaurioluokkiin: 

• vaurioluokka  1  =  lievä 
• vaurioluokka  2  merkittävä 
• vaurioluokka  3  =  vakava 
• vaurioluokka  4  =  erittäin vakava. 
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Sillan  kuntomittausten  tekijöistä voidaan  ajokustannustarkastelua  varten eri-
tellä taulukossa  3.2  esiintyvät  vauriotyypit.  

Taulukko  3.2. Ajokustannusfarkasteluissa  käytettävät silta vauriotyypit. 

Päällystevauriotyypit, rakenneosat 
400, 401  ja  903 1)  

Liikuntasaumavauriotyypit, 	raken - 
neosat  700-703 2) 

12  Halkeilu  11  Rapauma  
15  Verkkohalkeilu  12  Halkeilu  
16  Purkautuminen  16  Purkautuminen  
17  Kuluma  3) 17  Kuluma  
19  Eroosiovaurio  18  Valuvika  
27  Painuma (Kynnysmuodostumat  tulo-  
penkereellä) 

19  Eroosiovaurio 
_____________________________________ 

___________________________________  20  Deformaatio 
_________________________________  24  Taipuma 
_________________________________  25  Murtuma  
___________________________________  26  Lohkeama 
_________________________________  28  Siirtymä  
_____________________________________  30  Löystymä 
_________________________________  31  Irtoama 
_________________________________  33  Kiertymä 

" Puukantisista  silloista tarkastellaan  rakenneosaa  300. 
2) Tarkasteltavat  materiaalit ovat  1112, 3117,20, 23,  ja  24. 
3) Puukantisilla silloilla  otetaan huomioon  vain  vauriotyyppi kuluma.  

Muita  siltavaurioita  ei tarkastelussa oteta huomioon. Taulukossa mainittujen 
 vauriotekijöiden yhteisvaikutuksen  arviointi voidaan tehdä  määrittelemällä 
 kullekin  vauriolle sillantarkastuskäsikirjan (Tiehallinto  2004a)  mukaiset  vau-

riopisteet  (VP).  Näiden avulla voidaan laskea  vaurioluku (VL)  seuraavalla 
kaavalla:  

'*L 	)  
8 	

kam,  

missä  
VP  =  yksittäisen  päällystevaurion  pisteet  
VPL  =  yksittäisen  liikuntasaumavaurion  pisteet  
Lkansi = siltakannen  pituus  metreinä  (kuitenkin aina suurempi kuin  20).  

Puukantisilla silloilla vaurioluku  kerrotaan  kertoimella  0,55.  Mallissa käytetyt 
kertoimet ovat alustavia  ja  niiden suuruutta  on  syytä tarkastella todellisen 

 lähtöaineiston  avulla otettaessa mallia varsinaiseen käyttöön.  Sillan  vau-
rioluku  voidaan lisätä tarkasteltavan  tieosan  (100 m)  päällystevauriosum

-maan. Tätä yhdistettyä  vauriosummaa  voidaan käyttää  määritettäessä VIRl  

-tekijää. 

Muiden  laskentamallien  osalta siltojen kunto saadaan mukaan  tarkasteluihin 
 edellä olevan  perusratkaisun  avulla.  Ajomukavuuden tarkasteluissa  siltojen 

kunto voi kuitenkin olla yhtenä erillisenä osatekijänä.  
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Kuntomuuttujatja  turvallisuus 

Yhdistetyn kuntomuuttujan käyttö mallissa  on  perusteltua myös turvallisuu-
den näkökulmasta,  sillä  erillisten kuntomuuttujien turvallisuusvaikutuksen 
arviointi  on  huomattavan vaikeaa. Moni tien kunnon turvallisuusvaikutuksia 
käsittelevä tutkimus pohjautuukin tien turvallisuustilanteen analysointiin en-
nen  ja  jälkeen uudelleenpäällystämisen  ja  uudelleen päällystettäessä peitty-
vät  yleensä kerralla niin urat, epätasaisuudet kuin vauriot.  

3.3  Nopeusmallit  

Nopeudet 

Tieliikenteen ajokustannukset julkaisussa (Tiehallinto  2001) on  esitetty ny-
kyisin käytettävät "yleiset" nopeusmallit. Eri ohjelmistoissa  on  tietysti käytös-
sä myös muita nopeusmalleja. Muun muassa  IVAR-laskee nopeudet nykyi-
sin ajosuunnittain palvelutason määräämiseksi.  Tarva  laskee suoraan onnet-
tomuusvaikutuksia eikä  sen  avulla voida arvioida ajonopeusvaikutuksia. Eri 
EMME/2-tarkasteluissa käytetään nopeusmalleja vaihtelevasti. 

Uutta tieliikenteen ajokustannukset  2005  julkaisua koskeva työ  on  käynnis-
tynyt vuoden vaihteessa  ja  uusi julkaisu valmistuu lokakuussa  2005.  Yhtenä 
työn osana  on  tarkistaa nopeusmallien kehittämistarve. Kyseinen  osa  työstä 
tehdään pääosin kevään  2005  aikana. 

Tämän työn yhteydessä" yleiseen" malliin ei sellaisenaan kosketa, mutta 
työn aikana voidaan ottaa huomioon vielä ne muutokset, joita siihen mandol-
lisesti muuten ollaan tekemässä. 

Nopeusmalli  voidaan periaatteessa aina jakaa ainakin seuraaviin osiin: 

. määritetään ns. liikenteen tavoitenopeus 

• määritetään pysyvistä  tai  pitkäkestoisista  tien  tai  liikenteen ominai-
suuksista johtuva nopeuden aleneminen 

• määritetään  lyhytaikaisista tien  tai  liikenteen omaisuuksista johtuva 
nopeuden aleneminen 

• määritetään nopeusmallissa esim.  ruuhkautumisesta johtuva nopeu-
den voimakas lasku sekä  alin  nopeus,  jota  käytetään kun laskentati-
lanne sitä edellyttää (ns. ryömimisnopeus). 

Keskinopeuden  (VK) malli voidaan siten kuvata kaavalla: 

VK =  VT  - 	- 	-  V 3  

Kaavan tavoitenopeuden  (VT )  määrittämisessä  otetaan huomioon tien poikki- 
leikkaus  ja  nopeusrajoitus sekä mandollisesti päällysteen tyyppi  ja  ympäris-
tön luonne. 
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Yleisiä pitkäkestoisia ominaisuuksia, joita kaavassa kuvaa tekijä AV 1 , ovat 
tyypillisesti tien geometria (esim. mäkisyys, kaarteisuus), liittymien määrä  ja 

 niiden tyypit. 

Tämän selvityksen avulla haetaan perusteita tien kunnon kuvaamiseen 
osana yleistä nopeusmallia  tekijän  åV2  avulla. 

Lyhytaikaisista ominaisuuksista, joita kuvataan tekijällä AV 3 , voidaan mainita 
 mm.  liikennemäärä,  liikenteen suuntajakautuma, ajoneuvokoostumus,  sää  ja 
 keli. Seuraavassa kuvassa  3.6 on  esimerkki yleisestä nopeusmallista. 

Nopeusmallin  periaate  

0 	 500 	1000 	1500 	2000  

Liikennemäärä ajonlh  

Kuva  3.6. 	Yleisen nopeusmallin periaate. 

Kuvassa  on  esitetty  vain  yhden tekijän (liikennemäärä) vaikutus, mutta vas-
taavanlainen muutos voidaan esittää myös muille pitkä-  ja  lyhytkestoisille 

 tekijöille. 

Nopeusmallien  toiminnan selkeyttämisen kannalta olisi tärkeää, ettei eri  las
-kentaohjelmistoissa  pitkä-  ja  lyhytkestoisia  tekijöitä sekoitettaisi keskenään 

 tai  otettaisi niitä huomioon poikkeavassa järjestyksessä. 

Nopeuden hajonta 

Nopeuden hajonta koostuu keskinopeutta vastaavasti useasta komponentis
-ta.  Seuraavassa kaavassa  on  periaate hajonnan määrittämisestä.  

H  =  HT  +  Aft  + AH 2  

Tavoitenopeus  on  keskiarvo tietyllä poikkileikkauksella  ja  nopeusrajoituksella 
 ajavien kuljettajien tavoittelemista nopeuksista. Koska eri kuljettajien tavoit-

teet vaihtelevat, sisältää tavoitenopeus aina tietyntasoisen vaihteluvälin,  jota 
 kuvataan yleensä nopeuden hajonnalla. Määritelmän mukaisesti tavoiteno-

peus  ja sen  hajonta pysyvät kuitenkin samoina eri tienkohdilla  ja  eri ajankoh
-tina.  Näiden keskinäistä riippuvuutta  on  pääteiden  osalta selvitetty  LAM - 

pisteiden tulosten avulla. Kuuden vuoden aineiston perusteella  on  mallinnet- 
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tu  nopeuden hajonnan  (HT )  riippuvuus kesä-ajan tavoitenopeustasosta riip-
puen seuraavalla kaavalla.  

H 1  =  21-0,413  *  V1  +  0,00324  * VT2  

Kuvassa  3.7 on  esitetty edellisen kaavan pohjana käytetty  LAM
-pisteaineisto.  Kaavan laatimisessa  on  lähtökohtana ollut  se,  että mitatun  ha
-jonnan  on  aina oltava vähintään yhtä suuri kuin kaavan perusteella lasketta-

va hajonta. 

Hajonnan  riippuvuus tavoitenopeudesta eri  LAM-pisteillä 

.:  

I 	• 	kesä  

. 	taI  

A 	KaaIIa  
1:  —Polynominktio 

60 70 	80 	90 	100 	110 	120  

Keskimääräinen  tavoitenopeus  km/h =  0,00324x 2  -  0413x  +  21  y  

Kuva  3.7. 	Hajonnanja keskimäärä  isen  tavoitenopeuden  riippuvuus  LAM- 
piste/den havaintoaineistojen  perusteella. 

Pitkäkestoisten ominaisuuksien vaikutus nopeuksiin korostuu tien eri kohdil-
la. Geometrialtaan  tai  kunnoltaan huonommilla kohdilla nopeudet alenevat, 
mikä alentaa myös tien keskinopeutta. Parhaimmilla tienkohdilla nopeus  on 

 tavoitenopeuden  suuruinen. Nopeusalenema voi vaihdella ajoneuvotyypeit-
täin  ja  ajosuunnittain  mutta eri ajankohtina  se  säilyy keskimäärin samansuu-
ruisena. 

Samanaikaisesti nopeuden laskun kanssa myös nopeuden hajonta kasvaa. 
Tavoitenopeuden sisältämän hajonnan lisäksi hajontaan syntyy uusi kompo-
nentti, tien pituussuuntainen nopeushajonta (esimerkkinä kiihdytykset  ja  hi

-dastukset). 

Lyhytkestoisten  ominaisuuksien takia nopeudet alenevat edelleen. Vaikutuk-
set näkyvät tällöin  vain  tiettyinä ajankohtina (esim. ruuhkatunnit). Lyhytkes-
toiset vaikutukset ovat usein myös erilaisia eri ajosuuntiin liikennemäärien 
eroista johtuen.  Osa  lyhytkestoisista  ominaisuuksista vaikuttaa hajontaan 
vastaavantyyppisesti kuin pitkäkestoisen ominaisuudet (esim.  sää  ja  keli). 

 Sen  sijaan liikennemäärän vaikutus  on  selkeästi erilainen. Liikennemäärän 
kasvaessa nopeuden perushajonta pienenee, koska autot ajavat enemmän 
jonossa. Alkuvaiheessa muutos  on  kuitenkin vähäinen ohitusten takia, mutta 
ruuhkatilanteessa peräkkäisten autojen väliset nopeuserot ovat pieniä.  Ly

-hytkestoisten  ominaisuuksien nopeusvaikutusten selvittäminen edellyttää 
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yleensä liikenteen simuloimista  tai  laajoja kenttätutkimuksia.  LAM -pisteistä 
saadaan myös tietoa hajonnan  ja  nopeuden muutoksista eri liikennetilanteis

-sa.  

Tässä yhteydessä pyrittiin löytämään yhteinen menetelmä sekä pitkäkestois-
ten että niiden malleja noudattavien lyhytkestoisten ominaisuuksien nopeus-
aleneman  ja hajonnan  lisääntymisen välille VEMOSIM-ajoneuvosimulaat-
torin avulla. Saadut tulokset  on  esitetty kuvassa  3.8  ja  tuloksena saatu  funk-
tio  on  seuraava. 

AH 1  =  3,03  *  AV 05373  

Keskihajonnan  ja  nopeusaleneman  riippuvuus 
VEMOSIM-simulaattoriaineiston mukaan  

30 

-C 

60  

Nopeusalenema  km/h  

Kuva  3.8. 	Keski hajonnan riippuvuus nopeusalenemasta simulaattoriaineiston 
mukaan. 

Liikennemäärän  vaikutusta nopeushajontaan (tekijä AH 2 ) ei tässä yhteydes-
sä selvitetty. Kuvassa  3.9 on  esitetty nopeusaleneman vaikutus hajontaan 
eri tavoitenopeuksilla. Kuvan avulla voidaan määrittää myös tien kunnon 
vaikutus nopeushajontaan,  jota  voidaan edelleen käyttää eri laskentamal-
leissa (esim. onnettomuuskustannukset). 
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Hajonnan  riippuvuus nopeusalenemasta eri tavoitenopeuksilla  

35  

__________ ___  

10 	 601 

5 

o L 	 - - 	________________________  

0 	 5 	 10 	 15 	 20 	 25 

 Nopeusalenema  km/h  

Kuva  3.9. 	Nopeusaleneman  vaikutus  hajontaan  eri  tavoitenopeuksilla. 

Nopeusmallien  kehittäminen 

Tavoitenopeuksia  koskevien  mallien  kehitystyö tehdään ajokustannusjulkai
-sun  uusimisen yhteydessä.  Vain  hajontaa koskevien alustavien arvojen  ha-

keminen  (LAM-tulokset)  on  tehty tämän työn yhteydessä. 

Useimpien pitkäkestoisten ominaisuuksien vaikutus nopeuksiin ei myöskään 
sisälly tähän työhön, vaan niiden osalta tukeudutaan olemassa oleviin mal-
leihin.  Sen  sijaan  on  löydetty käyttökelpoinen malli tien kunnon  ja  nopeuden 
väliselle riippuvuudelle. Tämän  mallin  pohjana  on  käytetty sekä kotimaisia 
että kansainvälisiä tutkimuksia, joita työssä  on  aiemmin analysoitu.  Mallin 

 muoto  on  laadittu vastaavantyyppiseksi, mitä ruotsalaisessa HDM-mallistoon 
perustuvassa mallissa  on  käytetty. 

Nopeusaleneman  ja hajonnan  välistä yhteyttä  on  selvitetty VEMOSIM-
simulointien avulla. Vaikka simuloinneista ei suoraan saadakaan kunnon 
vaikutusta, voidaan olettaa että kunto vaikuttaa hajontaan vastaavalla tavalla 
kuin muut pitkävaikutteiset tekijät. Simuloinneista saatuja tuloksia voidaan 
hyödyntää myös ajokustannusjulkaisua uusittaessa. 

Kunnon vaikutus nopeuksiin 

Kunnon (KA) vaikutus nopeuksiin esitetään määritettäväksi seuraavan kaa-
van avulla: 

=  V 1  - 1 1(11 (V1)1 	+  (K. /k2)l)kl  

missä  

V 1 	= nopeustaso pitkävaikutteisten  tekijöiden jälkeen  (VT  - 
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Nopeusmallissa  käytettävä  kuntoarvo 
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k 1 	=  mallin  kalibrointikerroin,  kevyet  ajoneuvot  0,35,  raskaat  ja  yh- 
distelmäajoneuvot  0,40. 

k2 	=  kerroin jolla  kuntoarvon  painotusta säädetään, kevyet  ajoneu- 
vot  700,  raskaat  ja  yhdistelmäajoneuvot  680.  

Kuvissa  3.10  ja  3.11 on  esimerkkejä siitä, miten  nopeustekijät  voidaan  mal
-lintaa kuntomuuttujien  avulla. 

Kunnon vaikutus  nopeuteen,  kevyet autot  

120 

100 

60 
0) 

40 

I 	 20 

0  

..--Taoitenopeus  (100  kmih) 

.-e-Keskinopeus  (100 km/h) 

 -*--Keskinopeus  (80 km/h) 

 .-.-Keskinopeus  (60 km/h)  

-e-Hajonta  (100 km/h)  

-.-Pjenema  (100 km/h)  

2 	3 	4 	5  

Nope usmallissa  käytettävä  kuntoarvo  

Kuva  3. 10. 	Kunnon vaikutus kevyen auton nopeuteen.  

Kunnon vaikutus  nopeuteen,  raskaat autot  

-.-Ta'citenopeus  (80 km/h) 

 .-.-Keskinopeus  (80 km/h) 

 .-.*.--Keskinopeus  (70 km/h) 

 -.--Keskinopeus  (60 km/h) 

 -*-Hajonta  (80 km/h) 

 __._AJenema (80km/h)  

Kuva  3.11. 	Kunnon vaikutus raskaan auton nopeuteen. 

Kuvassa  3.12 on  verrattu kehitettyjä malleja aiemmin  käytettyihin  (HIPS- 
malli), ulkomaisten kokemusten perusteella  parhaiksi  havaittuihin (Ruotsin- 
malli) sekä suomalaisten mittaustulosten perusteella  laadittuihin  malleihin 

 (H. Spoof)  tavoitenopeustasolla  90 km/h. 
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95 

E 90 

Z 85 

80  

Kunnon vaikutus nopeuteen, eri  mallien  vertailu  

 

-å- I-tIPS-maui 

•  Ruotsin  maih  

—..—H Spoof  

—4.—Uusi malli 

 

1 	 2 	 3 	 4 	 5  

Nopeusmalilasa kytettIvä kuntoarvo  tal  I  

 

Kuva  3. 12. 	Kunnon vaikutus  nopeuteen,  eri  mallien  vertailu.  

Kuvan  3.12  perusteella voidaan todeta, että kehitetyissä malleissa tien kunto 
vaikuttaa aiempia  HIPS -malleja voimakkaammin nopeuksiin kaikilla yleisesti 
esiintyvillä kuntomuuttujien arvoilla Ruotsalaislin malleihin nähden ero  on 

 selvästi vähäisempi etenkin tien kunnon ollessa huono. Keskimääräistä kun-
toa edustavilla teillä malli noudattaa  H.  Spoofin  laatimaa mallia.  

3.4  Aikakustannukset 

Aikakustannukset  voidaan kaikissa tilanteissa määrittää esim. ajoneuvo-
tyyppikohtaisten keskinopeuksien avulla (keskinopeudet  on  kuitenkin määri-
teltävä ns. harmonisina keskinopeuksina). Ne voidaan laskea seuraavan 
kaavan avulla. 

Aik=Aa /Vk *  100  

missä 
Aik 	= Aikakustannus (senttiä/km) 
Aa 	=  Ajan arvo  (€/h)  
Vk 	= Keskinopeus  (km/h) 

J05  tarkasteltava keskinopeus  on  yhdistettävä  kanden  tai  useamman  osa- 
joukon keskinopeuksista, käytetään seuraavaa  harmonisen  keskinopeuden 

 kaavaa. 

Vk=(Ql  +Q2-t-Q3+..)/(Q1/V1 +Q2/Vk2+Q3/Vk3+...)  

missä  Q 1 , Q2 , 03 ...  ovat osajoukkojen liikennemääriä  ja  Vkl,  V,  Vk3..  osa- 
joukkojen keskinopeuksia.  
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3.5  Polttoaineenkulutus 

Polttoaineenkulutus  lasketaan nykyisin  tavoitenopeuden  ja  nopeusaleneman 
 avulla. Yhtälössä  on  eri yhdistelmät myös näiden tekijöiden  neliöistä  ja  tu-

loista. Nämä mallit tarkistetaan  ajokustannusjulkaisun uusimistyön  yhtey-
dessä. Tällöin tulee esille myös mandollisuus  alenemaa  koskevien tekijöiden 
korvaamisesta joko kokonaan  tai  osittain  hajonnalla.  Seuraavassa kuvassa 

 3.13 on  esimerkki  ajokustannusjulkaisun kulutusmallista.  

Suhteellinen polttoaineenkulutus eri 
tavoitenopeuksilla  

1,5  
-.-  100 1,4  ____ ______ _____ 	 ___  
—*--.-90 

80  
_______________________  70  

0,9  

_____________________ 

____________ _____________  60 
0,8  
0,7  

_______ __________  
—^--50 
-.-Taite  

20 40 	60 	80 	100  
keskinopeus  km/h  

Kuva  3. 13. 	Ajokustannusjulkaisun  mukainen  polttoaineenku,'utusmalli.  

Tässä työssä  polttoaineenkulutusmallien  osalta  on  pyritty varmistamaan, riit-
tääkö  nopeusaleneman  seurauksena syntyvä  kulutusvaikutus  kuvaamaan 
riittävällä tarkkuudella myös tien kunnon vaikutusta kulutukseen vai tarvi-
taanko kulutukselle erillinen  lisätekijä. 

Polttoaineenkulutusmallia  voidaan kuvata seuraavalla kaavalla: 

 PK  Pv +  P i  + 

Polttoaineenkulutus  (P K )  voidaan siten määrittää tasaista  keskinopeutta  ku-
vaavan tekijän  (Pv )  ja  nopeuden alenemisesta johtuvan  lisätekijän  (P 1 ) 

 avulla.  Tien  kunto tulee osittain  otetuksi  huomioon alenemista kuvaavan teki-
jän avulla mutta  ko.  tekijä ei kuvaa huonon kunnon aiheuttamaa muutosta 

 vierintävastuksessa.  Tämä osuus voidaan ottaa huomion toisen  lisätekijän 
 (P2 )  avulla.  

Jos  kuntoarvon  muutos otetaan huomioon ilman erillistä  lisätekijää  (P 2), 
 antaa aiemmissa luvuissa kehitetty malli kuvassa  3.14  esitetyt vaikutukset 

 kuntoarvon vaikutukselle  kevyiden autojen  polttoaineenkulutukseen. 
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Ku  lutusmuutos nope usmuutoste  n  perustee  tia  eri  
nopeustasoilla, kevyet autot  

0,0 
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o -0,1 
0 
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Kuva  3. 14. 	Tien kuntoarvon  vaikutus  polttoaineenkulutukseen  ilman  vierintävas- 
tuksen 1/saan tymisen  vaikutusta. 

Kuten kuvasta  3.14  nähdään, ei pelkillä  nopeusmuutoksilla  pystytä kuvaa-
maan kunnon vaikutusta  polttoaineenkulutukseen.  Kuvassa  3.15 on  esitetty 
arvio  vierintävastuksen  avulla  määritetystä polttoaineenkulutuksen  lisäykses-
tä eri  nopeustasoilla. 

Kulutusmuutos vierintävastuksen  kasvun takia eri 
nopeustasoilla, kevyet autot  

0,4 

E 
o 0,3 
0 

U) 
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0.0  
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100  
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Kuva  3. 15. 	Tien kuntoarvon  vaikutus  polttoaineenkulutukseen vierintävastuksen  
lisääntymisen takia.  

Kuva  3.15  perustuu seuraavaan kaavaan.  

=  -0,03729 - 0.000405 * V + 0,03776 * KA + 0,0004098 * V * 
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Kaava  on  laadittu yhdistämällä eri lähteistä saadut tulokset matemaattiseen 
muotoon (Lampinen  2005  ja Vemosim  2004).  Kaavan kertoimien varmista-
minen edellyttäisi laajempaa selvitystä,  jota  tässä yhteydessä ei ollut mah-
dollista tehdä. 

Yhdistämällä kuvien  3.14  ja  3.15  tulokset saadaan lopullinen  kuva  3.16  kun-
toarvon vaikutuksesta polttoaineenkulutuksen muutokseen (AP 1  + AP2 ). 

Kuntoarvon  yhteisvaikutus  kulutusmuutokseen, 
 kevyet autot  

0,4 

0,3 

0,3 

0,2 
0 

0,2 

0,1 

0,1 

 

1 	 2 	 3 	 4 	 5  
Yhdistetty kuntoa  rvo  

---50 

—90 
-100  

Kuva  3. 16, 	Kuntoarvon  vaikutus kevyiden autojen polttoaineenkulutukseen. 

Vastaavasti voidaan määritellä kunnon vaikutus raskaiden autojen  ja yhdis-
telmäajoneuvojen polttoaineenkulutukseen.  Aiemmin esitetty kaava vierintä-
vastuksen osuudesta saa tällöin muodot: 

AP2  =  -0,3023  +  0,2869  * KA  (raskaat autot) 

AP2  =  -0,5082  +  0,5159  * KA (yhdistelmäajoneuvot)  

Kuvissa  3.17  ja  3.18 on  esitetty kuntoarvon yhteisvaikutus raskaiden autojen 
polttoaineenkulutukseen (AP 1  + AP2 ).  
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Kuntoarvon  yhteisvaikutus  kulutusmuutokseen, 
 raskaat autot  
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Kuva  3. 17. 	Kuntoarvon  vaikutus raskaiden autojen  polttoaineenkulutukseen. 

Kuntoarvon  yhteisvaikutus  kulutusmuutokseen, 
 raskaat  ajoneuvoyhdistelmät  
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Kuva  3. 18. 	Kuntoarvon  vaikutus raskaiden  ajoneuvojenyhdistelmien polttoai- 
neenkulutukseen.  

3.6 Ajoneuvokustannukset 

Ajoneuvokustannukset  voidaan määrittäa vastaavalla tavalla kuin ajokustan- 
nusjulkaisussa. Kunnon vaikutuksen kannalta  ainoan  merkittävän tekijän 
muodostavat ns. muuttuvat kustannukset. Ajokustannusjulkaisussa muuttu - 
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vien kustannusten muutokset määritetään aina polttoaineenkulutuksen muu-
tosten suhteessa.  Tien  huono kunto voi vaikuttaa kuitenkin polttoaineenkulu-
tusvaikutusta enemmän  mm.  rengas- ja  korjauskustannuksiin.  Luvussa  2 

 tehdyn tarkastelun mukaan määritetyt riippuvuudet eri tekijöille eivät kuiten-
kaan ole sellaisenaan käytettävissä Suomessa johtuen erilaisista kustannus-
jaotuksista  ja  yksikköhinnoista.  

Näiden osalta  on  päädytty siihen, että pelkästään kunnon vaikutuksia kuvat-
taessa ei ole syytä poiketa yleisestä menetelmästä. Siten kaikkien muuttuvi-
en kustannusten oletetaan riippuvan polttoaineenkulutuksen suhteellisista 
muutoksista.  

3.7  Onnettomuuskustannukset  

Erillisiä selkeitä tuloksia kuntomuuttujien vaikutuksesta liikenneturvallisuu
-teen  ei ole olemassa  tai  ne ovat ristiriitaisia. Siksi päädyttiin käyttämään  vä

-lillisistä, nopeusmuutoksiin  perustuvaa mallia. 

Turvallisuusmallien  kehittämiseen ei työn puitteissa ole merkittäviä mandolli-
suuksia. Siksi seuraava esitys perustuu laskentamenetelmään, joka mandol-
listaa myös tulevien tutkimusten tulosten sisällyttämisen tähän kokonaisuu-
teen. Turvallisuusmalli rakennetaan jäljessä esitettyjä malleja mukaillen kak-
siosaiseksi. 

Pääosan mallista muodostaa keskinopeuden muutoksiin perustuva riippu-
vuus  (Nilsson 2004),  jonka suhteen ei esitetä merkittäviä muutoksia. Käytet-
tävät kunkin tietyypin keskimääräistä onnettomuusastetta kuvaavat kertoimet 
päivitetään kuitenkin uusinta tutkimustietoa vastaaviksi. 

Mallia täydennetään nopeushajontaan perustuvalla riippuvuudella, jolloin 
voidaan tarkastella erilailla vaikuttavien nopeuden alentamis-  tai  korottamis

-toimenpiteiden vaikutuksia. Tarkoituksena  on  kuvata (todennäköistä) oletus - 
ta  siitä, että samalla keskinopeudella mutta suuremmalla nopeuden hajon

-nalla  turvallisuus  on  huonompi kuin pienemmällä hajonnalla lähinnä ohi-
tusonnettomuuksien määrän muuttuessa. 

Keskinopeuden  vaikutus  onnettomuusasteeseen  

Monien aikaisempien tutkimusten mukaan keskinopeuden aleneminen  1 
km/h  vähentää henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia  2,5  %  ja  vastaava 

 1 km/h  kasvu lisää onnettomuuksia  3,7  %  (Nilsson 2004,  Ranta ja Kallberg 
 1996,  Andersson ja  Nilsson 1995).  Malleissa, joissa turvallisuusvaikutuksen 
 on  haluttu olevan ns. palautuva (turvallisuusvaikutus sama kumpaankin 

suuntaan), onnettomuusvaikutuksena  on  pidetty  3  %:ia. Nyrkkisäännön  mu-
kaan vaikutus kuolemaan johtaviin onnettomuuksiin  on  kaksinkertainen. 

Suurin  osa  edellä mainitun arvion taustalla olevista tutkimuksista  on  suoritet-
tu maantienopeuksilla  (80-100 km/h).  Keskinopeuden  muutoksen vaikutuk-
sesta turvallisuuteen taajamanopeuksilla ei ole luotettavaa tutkimustietoa, 
mutta  on  oletettu, että vaikutus olisi jonkin verran suurempi. 
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Tutkimukset perustuvat yleensä suhteellisen pieniin, korkeintaan  10 km/h 
 nopeusmuutoksiin.  On  ilmeistä, että kaava ei päde enää suuremmilla nope-

usmuutoksilla, ts.  33 km/h  keskinopeuden  lasku ei takaa sitä, että ainutta-
kaan onnettomuutta ei enää synny. 

Kustannusmallin  pohjaksi valittiin käytännön mittaustuloksiin  ja  luotettavaan 
 teoreettiseen tarkasteluun perustuva ruotsalaisten kehittämä malli  (Nilsson 

2004),  jossa henkilövahinko-onnettomuusaste muuttuu keskinopeuden suh-
teellisen muutoksen neliössä.  

R = (V  /  V0) 2  

Hajonnan  vaikutus  onnettomuusasteeseen 

Nopeushajonnan  vaikutusta onnettomuusasteeseen ei tunneta  kovin  hyvin. 
Luonnollisesti tiedetään, että keskinopeus vaikuttaa kaikkiin onnettomuus-
tyyppeihin, mutta nopeushajonnalla ei ole suurta merkitystä suistumisonnet-
tomuuksiin, eikä juurikaan vaikutusta kevyen liikenteen onnettomuuksiin  tai 

 eläinonnettomuuksiin.  

Tässä tutkimuksen vaiheessa  on  muodostettu seuraava malli nopeushajon-
nan  ja  turvallisuuden yhteydestä: 

AR=2* (H/10_1)*(0,0000095*V 2_0,00052*V ^ 0,012)  

missä 
txR 	=  Suhteellisen onnettomuusriskin muutos  
V 	= Ajoneuvovirran  keskinopeus  (km/h) 
H 	= Ajoneuvovirran keskihajonta  (km/h)  

Malli perustuu seuraaviin perusoletuksiin: 

Nopeushajonnan  ajoneuvojen välillä katsotaan vaikuttavan erityisesti ohi-
tusonnettomuuksiin  ja  olevan niiden täydellinen selittäjä (kaavan viimei-
nen kerroin). Ohitusonnettomuuksien osuus liikennekuolemista  on  noin 

 3  %  (Peltola  et al. 2005).  
Vaikutus onnettomuusasteeseen saadaan, kun tunnetaan nykyinen  on

-nettomuusaste  ja  oletetaan liikenteen tyypilliseksi keskihajonnaksi 
 10 km/h.  Kun hajonta  on 0 km/h,  ei ohituksia teoriassa tarvita,  ja 
 ohitusonnettomuudet  poistuvat kokonaan. Ohitusonnettomuuksien osuus 

kasvaa nopeusrajoituksen kasvaessa (Tiehallinnon onnettomuustilasto-
jen mukaan) joten hajontakin vaikuttaa eri tavoin turvallisuuteen eri  no

-peusalueilla  (kaavan keskimmäinen kerroin). 
Edellä olevan perusteella tunnetaan onnettomuusaste tilanteessa, jossa 
keskihajonta  on 0 km/h  ja  tilanteessa, jossa keskihajonta  on 10 km/h. 

 Keskihajonnan turvallisuusvaikutuksen  mallia laajennetaan hajonta- 
alueeseen  25 km/h  asti olettamalla onnettomuusasteen muuttuvan tie-
tyssä nopeusluokassa lineaarisesti suhteessa nopeushajontaan. Näin 
suuret hajonnat eivät ole yleisiä. 
Yksittäisen ajoneuvon nopeusvaihteluiden onnettomuusvaikutuksen  on 

 yksinkertaisuuden vuoksi oletettu olevan yhtä suuri kuin ajoneuvojen  vä-
lisen  nopeushajonnan  vaikutus (kaavan ensimmäinen kerroin). 
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Kuvassa  319 on  esitetty  mallin  avulla saatavat suhteelliset onnettomuusris-
kit eri  keskinopeuksilla  ja keskihajonnoilla.  Malli antaa samansuuntaisia tu-
loksia kuin kotimaiset  ja  kansainväliset tutkimukset  ja kokeilutkin (Elvik & 
Vaa  2004),  eli  keskinopeuden  alenemisen aiheuttama onnettomuuksien  va -

henemä  on  varsin  merkittävä tekijä  (käyrän  yleinen muoto),  ja  muut vaiku-
tukset näkyvät  pienempinä  (hajontaa kuvaava  käyräparvi). 

Keskinopeuden  ja  hajonnan  vaikutus  onnettomuusastoeseen  

2,0  

. 	1,5 
U)  

OU)  

I 
 : ::  

0,0  

Hajonta  30 km/h  

----  Hajonta  20 km/h 

Ha  jonta  10 km/h 

 Hajonta  0 km/h  

50 	60 	70 	80 	90 	100  
Keskinopeus  ktWh  

Kuva  3. 19 	Kesk/nopeuden  ja hajonnan  vaikutus onnettomuusasteeseen. 

Malli vaikuttaisi antavan oikean suuntaisia tuloksia myös silloin, kun nopeus- 
erot johtavat liikenteen  jonoutumiseen  ("turva -autoilmiö").  Tällaisessa tilan-
teessa  koko liikennevirran  keskinopeus luonnollisesti laskee.  

3.8  Ympäristökustannukset 

Päästökustannukset 

Ympäristökustannusmallit päivitettiin  kandelta kannalta.  Päästömallit  laadit-
tiin käyttämällä hyväksi viimeisimmät  COPERT  111:n  ajoneuvotyyppikohtaisia 
nopeusriippuvia päästömalleja. COPERT  sisältää todellisten, eri-ikäisten  ja 

 eri tyyppisten autojen  päästömalleja  mitattuna eri Euroopan maissa. Näistä 
 konstruoitiin  Suomen  autokantaa  vastaavat keskimääräiset mallit  kalibroi-

maIla  ne  VTT:n LIPASTO-mallin  mukaisiin keskiarvoihin.  LIPASTO
-järjestelmään  (http://lipasto.vtt.fi!)  on  inventoitu  kaikkien liikennemuotojen 

päästä-, energiankulutus-  ja suoritetiedot  yhdistämällä lukuisia kansallisia 
 tietolähteitä.  

Työssä valittiin  tavoitenopeuteen  ja nopeusalenemaan  perustuvat funktiot 
 (Lute Y),  sillä keskinopeuteen ja nopeushajontaan  perustuvia malleja ei  läh-

tötietojen  niukkuuden vuoksi saatu  estimoitua  riittävän laajalle  nopeusalueel
-le.  Kuntomuuttujan vierintävastukseen  vaikuttava  osa  näkyy myös  päästöis
-sä,  joskin suhteellinen vaikutus arvioitiin noin puoleksi siitä mitä  polttoai-

neenkulutusmalleissa. Päästömallit  kehitettiin kolmelle  autoluokalle:  ensim-
mäiset mallit  kevyille  autoille (henkilö-  ja  pakettiautot), toiset mallit kuorma- 
autoille  ja busseille  sekä lisäksi kolmannet mallit  perävaunullisille  kuorma- 
autoille.  Hiilidioksidipäästöt  lasketaan suoraan  polttoaineenkulutuksista.  Eri  
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päästökomponenttien yksikköhintoina  käytetään liikenne-  ja  viestintäministe-
nOn  (2003)  vahvistamia  hintoja. 

Pakokaasupäästöjen  osalta Suomen autokannalle konstruoitiin mallit, joiden 
kertoimet  on  taulukoitu liitteeseen  1.  Mallit ovat (hiilidioksidia lukuun ottamat-
ta) muotoa  

p  =  k  *  (a  +  b  *  V  +  c  *  V 2  +  d  *  AV  +  e  *  AV 2)  

missä  
p 	=  kyseisen päästökomponentin määrä g/ajon.km  ajoneuvotyy - 

pillä  
k 	=  tien kunnosta riippuva vierintävastusta kuvaava kerroin  
V 	= tavoitenopeus  km/h 
AV 	= nopeusalenema tavoitenopeudesta  km/h 
a  -  e 	=  mallin  kertoimet 

Kuvassa  3.20 on  esitetty yhdistetyn kuntoarvon vaikutus pakokaasupäästö-
kustannuksiin vähäliikenteisellä maantiellä nopeusrajoituksella  80 km/h.  

Kuntoa rvon vaikutus pakokaasupäästökustannuksiin  

E 5  *  
C 
0  

1 	2 	3 	4 	5 	6  
Yhdistetty kuntoarvo 

-.-  kevyet 
-.--  raskaat 
-*- yhdistelmät  

Kuva  3.20. 	Yhdistetyn  kuntoarvon  vaikutus  pakokaasupäästökustannuksiin  vähä- 
liiken te/se/lä  maantiellä  nopeusrajoituksella  80 km/h.  

Melukustannukset 

Melukustannusten  osalta laadittiin maankäyttöpotentiaaliin (tien lähiympäris
-ton  mandollinen käyttö asutukseen) liittyvät kustannusmallit. Näissä oletet-

tiin, että tienvarsi voidaan tietyllä todennäköisyydellä ottaa asutuskäyttöön, 
jolloin mandollinen melutason muutos vaikuttaa ihmisten kokemaan häiriöön. 
Mallissa käytetään vaikutusalueena tien molemmin puolin sitä  pinta -alaa, 
joka  on  yli  55  dB(A) melukäyrän  sisällä mutta vähintään  15 m  tien keskilin-
jasta. Melualueen leveys määritetään pohjoismaisen melulaskentamallin  
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kaavoilla  olettaen pengerkorkeudeksi  1  metri  ja  kuuntelupisteen korkeudeksi 
 2  metriä. Tieympäristö oletetaan esteettömäksi  ja  tasaiseksi. 

Meluhaitan  kustannus arvioitiin liikenne-  ja  viestintäministeriön  (2003) vah-
vistamia  hintoja käyttäen. Maankäyttöpotentiaali arvioitiin keskimäärin ottaen 
huomioon asuttujen alueiden keskimääräinen asukastiheys Tilastokeskuk-
sen tietojen avulla sekä ottamalla huomioon  se  kuinka suuri  osa  yleisistä 
teistä sijaitsee taajamissa Tiehallinnon rekistereiden mukaan. Näin muodos-
tettuja malleja voidaan rajoitetusti käyttää erilaisissa  koko  tieverkkoa  kuvaa-
vissa  tarkasteluissa,  mutta yksittäisten tienkohtien  tai  hankkeiden tarkaste-
luun ne eivät sovellu. 

Pölyämisen  kustannukset  

Pölyämisen  vaikutus tulisi ottaa huomioon sorateiden malleissa, mutta sille 
ei ollut kehitettävissä sopivaa mallia. Näin  ollen  sorateille  annettiin tikaantu

-mista  kuvaava vakiohinta  per ajoneuvokilometri.  Vaihtoehtoinen menetelmä 
olisi sitoa pölyäminen karkeasti soratien kuntoon esimerkiksi kaavalla 
KA/l  00  senttiä ajoneuvokilometriä kohti. Tuloksia voidaan käyttää rajoitetusti 

 koko  soratieverkkoa  kuvaavissa tarkastelluissa.  

3.9  Ajomukavuus 

Ajomukavuuden vaikutusmekanismit 

Ajomukavuuskustannusmekanismien  periaatteet  on  esitetty kuvassa  3.21. 
Vaikutusmekanismit  ovat kuvattu "Ajokustannusten käyttö toimintasuunni-
telmissa" julkaisussa (Ristikartano  et al. 2004)  toteutetun periaatteen mukai-
sesti. Ajomukavuutta ei julkaisussa käsitelty, koska  se  ei vielä ole  kustan

-nuskomponenttina  käytössä. 

Tiepituus 	 Liikenne 	 Tiegeometria 

Liikennesuorite 	Liikenteen 
vaibtelumuodot 

	

Keskiriopeus _______ 	Nopeuden 
vaihtelut  

Tien  kunto 

Koettu riski 	I 	I 	Tarina 

Matka-aika 	Polttoaineen- 	Onnettomuus- 	Pastömärat 
kulutus 	 riski 

	

Ajoneuvo- 	 Aika- 	Onnettomuus- 

	

kustannukset 	kustannukset 	kustannukset 

Meluhaitat 

Ymparistö- 

Ajomukavuus 

Ajokustannukset 

Kuva  3.21. 	Ajomukavuuteen  vaikuttavat tekijät.  
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Ajomukavuuslokero  on  kuvassa tarkoitukseHa sijoitettu välitasolle, eikä kus-
tannusriville, koska ajomukavuuskustannusta ei vielä tällä hetkellä osata riit-
tävän luotettavasti määrittää. Seuraavassa onkin ainoastaan käsitelty eri te-
kijöiden vaikutuksia mukavuuteen eikä niiden hinnoittelua. 

Ajomukavuuteen  vaikuttavat tekijät  

Tien  kunto vaikuttaa primäärinä tekijänä ajomukavuuteen. Vaikutusta syntyy 
 mm.  matka-ajan vaikutuksesta, johon vaikuttaa liikennesuorite  ja  nopeuden- 

vaihtelu. Nopeudenvaihtelu vaikuttaa myös itse suoraan ajomukavuuteen. 
Lisäksi tien huono kunto saattaa aiheuttaa melua  ja  tärinää, joilla  on  suuri 
vaikutus ajomukavuuteen. Ajomukavuuteen vaikuttaa myös  se,  mikäli tien 
kunto  on  niin huono, että autoilija kokee siitä korkeampaa turvallisuusriskiä. 

Kokemuksia Suomesta 

Vähäliikenteisten  teiden taloudellinen ylläpito -tutkimusohjelmassa  on  vuon-
na  2004  julkaistu kolme raporttia, joissa käsitellään aihetta ajomukavuutta  tai 

 ajotuntumaa vähäliikenteisillä  teillä (Lämsä &  Belt 2004a,  Lämsä &  Belt 
2004b  ja  Lämsä  2004).  Tutkimusten yhteydessä suoritettiin kysely sekä ajo-
paneeli, jossa arvioitiin tienkäyttäjien ajotuntumaa  ja  päällysteen  kunnon vai-
kutusta ajomukavuuteen. Ajopaneeli sisälsi  18  koekohdetta  ja  siihen osallis-
tui  26  henkilöä, joista  4  oli Oulun tiepiiristä. 

Ajopaneelista  selvisi, että ajomukavuudelle haittaa aiheuttava vaurio edellyt-
tää vaurioituneen kohdan selvää pykälällä olemista. Tienkayttäjien mielestä 
reiät  ja  heikkolaatuiset (ura)paikkaukset  olivat ensiarvoinen ajomukavuutta 
heikentävä tekijä. Tieverkon palvelutason yhtenä mittarina käytetyn vau-
riosumman suurimmat selittäjät ovat verkkohalkeamat  ja  reunapainumat, 
purkaumat  sekä pituushalkeamat. Tekijät kuvaavat heikosti ajomukavuudelle 
aiheutuvaa haittaa. Verkkohalkeamat eivät useinkaan heikennä kohteen 
ajettavuutta. Reunapainuma  on  useimmiten ajoturvallisuuteen vaikuttava te-
kijä. Purkauma havaitaan  pinnan  karkeutena,  eikä siitä ole juuri haittaa ajo- 
mukavuudelle. Kapeita pituushalkeamia autoilija tuskin huomaa. Leveistä 
pituushalkeamista  on  haittaa,  jos  ne ovat pykälällä. 

Tutkimuksissa todettiin, että ajomukavuuden kannalta merkityksellisimmät 
tekijät, reiät sekä pykäläilä olevat poikki-  ja  pituushalkeamat  ovat vau-
riosumman yhtälössä merkityksettömiä. Tienkäyttäjän kokeman palvelutason 
tarkempi huomioon ottaminen ajomukavuuden muodossa, edellyttäisi ker-
toimien korottamista eniten ajettavuudelle haittaa aiheuttavien vaurioiden 
kohdalla. 

Yksittäiset suuret heitot tasaisuusmittausten tuloksissa vähä-liikenteisillä teil-
lä selittyvät useimmiten ylhäällä  tai  alhaalla olevana rumpuna, pohjamaan 
epätasaisesta routimisesta johtuvana heittona, reikäisenä tien pintana  tai 

 pykälällä olevana (poikki)halkeamana  tai  poikkikatkona.  Kaikkia muita paitsi 
reikiä voidaan pitää tavalla  tai  toisella routaheittoina, koska alemmalle  tie - 
verkolle tyypillisesti niin rumpujen  ja  leveiden halkeamien  kuin pohjamaan 
epätasaisen routimisen kohdalla niistä aiheutuva haitta  on  suurimmillaan ke-
väällä roudan sulamiskaudella. 
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Kokemuksia Ruotsista 

Ruotsissa  on 2000-luvun alussa haastatteluin todettu, että ajoneuvokustan-
nukset  ja ajomukavuus  ovat käyttäjälle tärkeimmät ominaisuudet tieosuuden 
valinnalle lyhyillä matkoilla. Vuonna  2003  toteutettiin  50  koehenkilön ajo-
paneeli  ja  lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin kolarinukkeja selitettäessä tien 
epätasaisuudesta aiheutuvia fyysisiä rasituksia kuljettajaan (lhs  et al. 2004). 

Ajopaneelissa  oli kaikkiaan  9 koeosuutta (a' 500 m),  joiden IRI-tasaisuuden 
vaihteluväli oli  0,8-10,5 mm/m.  Kohteiden urasyvyydet vaihtelivat  4,5-34,9 
mm  välillä. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään mitkä ominaisuudet vaikut-
tavat ajomukavuuteen. Tärkeimmät ajomukavuuteen vaikuttavista ominai-
suuksista ovat  (1 -  erittäin tärkeä,  4 -  ei merkitystä): 

keski  a ivo 
1. Päällyste  1,75 
2. Auto 1,78 
3. Muun liikenteen käyttäytyminen  1,78 
4. Näkyvyys  1,84 
5. Hirviaita  1,92 
6. Keliolosuhteet  1,92 
7. Tien  leveys  2,02 
8. Tien  suuntaus  2,08 
9. Tieympäristö  2,66 
10. Liikennetiheys  2,72 

Päällysteen  kunto todettiin siis haastatteluissa tärkeimmäksi ajomukavuu
-teen vaikuttavaksi tekijäryhmäksi. Päällysteen  kunto voidaan kuitenkin  pilk-

koa osatekijöiksi,  jotka ovat  (1 -  erittäin tärkeä,  4 -  ei merkitystä): 

keskiarvo  
1. Reiät  1,44 
2. Urat  1,67 
3. Tärinä  1,71 
4. Kuoppa  I  Töyssy 1,76 
5. Halkeamat  1,90 
6. Paikkaukset  2,00 
7. Karkeus  2,37 
8. Väri  2,40  

Haastattelujen perusteella saatiin erittäin hyvä yhteys sekä tasaisuuden että 
urasyvyyden  ja ajomukavuuden  välille  (kuva  3.22).  Samansuuntaiset tulok-
set saatiin myös kolarinukkekokeissa. 
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Kuva  3.22. 	Ajomukavuuden  yhteys tasaisuuteen  ja urasyvyyteen (Ihs  et al. 
2004).  

Ylläesitetystä  aineistosta kehitettiin malli jossa ajomukavuusluokittelua ku-
vataan tien tasaisuuden  ja  urautumisen  avulla. Mallintamisen ongelmana oli, 
että tien tasaisuus  ja  urasyvyys  korreloivat keskenään erittäin voimakkaasti 

 (Pearson Correlation  =  0,93).  

Koska, kahta keskenään korreloivaa muuttujaa ei voi sisällyttää sellaisenaan 
samaan malliin laskettiin muuttujien yhdysvaikutus kertomalla ne keskenään.  

Mallin tulos  on  nähtävissä kuvasta  3.23,  ja mallin  laskennallinen yhdysmuut
-tuja  luonnollisesti myös epälineaarisesti.  
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Kuva  3.23. 	Ajomukavuusmalli  tasaisuuden  ja urasyvyyden yhdysvaikutuksesta.  

Yllä esitetty mallit ei huomioi mitä muut tekijät vaikuttivat ajopaneelin arvioin-
tituloksiin, eikä mallia siksi tule sellaisenaan käyttää ajomukavuuden arvioi-
miseen, vaan sitä tulisi edelleen kehittää. 

Ruotsalaisessa tutkimuksessa yritettiin myös tarkastella mandollisuuksia 
ajomukavuuden hinnoittelulle. Aihetta lähestyttiin selvittämällä autoilijoiden 
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maksuhalukkuutta  kandella menetelmällä, joiden tulokset  on  esitetty taulu-
kossa  3.3:  

•  Stated Preference (SP),  jossa  selvitettlin maksuhalukkuutta  ajaa  10 
km  tasaista tietä epätasaisen tien sijaan.  

• Contigent  Valuation Method  (CVM),  jossa  selvitettlin  tasaisuuden 
vaikutusta  halukkuuteen  pidentää  ajoaikaa  (kiertotie)  tai  korottaa polt-
toaineen hintaa. 

Taulukko  3.3.  Autoil/oiden maksuhalukkuus parannetusta ajomukavuudesta. 

Maksuhalukkuus  (SKr /10 km)  

CVM  CVM SP  Analyysimenetelmä  

(Korotettu polt- (Pidennetty 
matka-aika, (Tasaisempi  

toaineen  hinta)  35 SKr/h)  tie) 

Tasa i nen* päällyste me lko**  
0,21 1,1 8,3  epätasaisen  päällysteen  sijaan 

Tasa i nen* päällyste erittäi n ***  
0,35 2,1 14,4  epätasaisen  päällysteen  sijaan  

*  RI = 0,8 mm/rn 	 RI = 3,5 mm/rn 	*** RI = 10,5 mm/rn  

Kuten taulukosta  3.3 on  nähtävissä, tulokset vaihtelevat erittäin paljon mene-
telmästä riippuen, joskaan ne eivät ote ristiriitaisia.  Anita  Ihs  toteaakin rapor-
tin  johtopäätöksessä,  että  hän  ei tulosten perusteella voi suositella uutta 

 ajomukavuuden hinnoittelumallia tienpidon hallintajärjestelmiin. 

Ajomukavuuden  yhteenveto 

Yhteenvetona  ajomukavuusselvityksistä  voidaan todeta seuraavaa:  

• Ajomukavuuden  kannalta  tienkäyttäjän  mielestä  merkityksellisimmät 
 tekijät ovat yksittäiset suuret heitot.  

•  Tienkäyttäjien mielestä reiät,  töyssyt  ja  heikkolaatuiset  unen paikka - 
ukset  olivat  ensiarvoinen ajomukavuutta  heikentävä tekijä.  

• Ajomukavuudelle  haittaa aiheuttava vaurio  (halkeama)  edellyttää  
vaurioituneen  kohdan selvää pykälällä olemista.  

• Tienkäyttäjän  parempi huomioon ottaminen  ajomukavuuden  muo-
dossa, edellyttäisi  vauriosummakertoimien  muuttamista.  

•  Ruotsissa tehdyn  ajomukavuusluokituksen  ja  tien tasaisuuden sekä 
 urasyvyyden  välille saatiin hyvä yhteys, josta kuitenkin puuttuu mui-

den tekijöiden vaikutukset.  
• Ajomukavuutta  ei  nykytietämyksella  ole mielekästä lisätä  ajokustan-

nustarkasteluun. 
• Ajomukavuustutkimus  tulisi käynnistää tavoitteena  ajomukavuuden 

mallintaminen  ja  hinnoittelu.  
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3.10  Mallien  yhdistäminen ajokustannuksiksi 

Edellä esitettyjen  mallien  avulla voidaan laskea tien kunnon vaikutukset ajo- 
kustannuksiin useimmissa tilanteissa. Mallit edellyttävät kuitenkin  varsin 

 tarkkoja lähtöarvoja, joita ei kaikissa tilanteissa ole käytettävissä. Näiden ti-
lanteiden osalta voidaan käyttää karkeahkojakin arvioita lähtöarvoista, koska 

 mallien  periaatteet  on  laadittu siten, että niillä ensisijaisesti pyritään löytä-
mään vaikutuksen suunta  ja  suuruusluokka. 

Yhdistettyihin ajokustannuksiin  voidaan edellä olevien  mallien  tuloksista  si
-säIlyttää  aika-, ajoneuvo, onnettomuus-  ja  päästökustannukset.  Melu-.  pö

-lyämis-  ja  ajomukavuuskustannusten  yhdistäminen muihin perinteisempiin 
ajokustannuskomponentteihin ei tämän  projektin  puitteissa ole vielä mandol-
lista. 
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4  MALLIEN  TESTAUS  

4.1  Kunnon vaikutus ajokustannuksiin 

Luvun  3  mukaisten  mallien  avulla  on  muodostettu  Excel -taulukko, jonka 
avulla  mallien  toimintaa voidaan tutkia eri  tie-  ja liikenneolosuhteissa.  Taulu-
kon lähtöarvoina  annetaan muun muassa tarkasteltavan tien päällystetyyppi, 
nopeusrajoitus, poikkileikkaus, geometria  ja liikennemäärä  sekä haluttu vaih-
telualue yhdistetylle kuntoarvolle. Taulukon ensimmäisellä välilehdellä  (pää - 
sivulla)  on  esitetty annettavat lähtöarvot, joitain välituloksia, lopputulokset eri 
kustannuksista sekä kuvia tuloksista. 

Toisella välilehdellä  on  mandollista laskea yhdistetty kuntoarvo eri kunto- 
muuttujien arvoilla. Muilla välilehdillä  on  eri laskentamalleissa käytetyt  para-
metriarvot  sekä varsinaiset laskentakaavat. 

Seuraavissa kuvissa  4.1-4.4 on  esitetty taulukon avulla laskettuja esimerkki- 
tuloksia kunnon vaikutuksesta ajokustannuksiin muutamissa yleisesti esiin-
tyvissä tilanteissa. Kunkin linkin pituus  on 1km. Lisäkustannusten  osalta lii-
kennemäärällä  on  ratkaiseva merkitys, mutta eri kustannuserien osuudet ei-
vät riipu kovinkaan paljon liikennemäärästä. 

Kunnon aiheuttamat lisäajokustannukset  

[__Aiokustannukset 

---kakustannukset 

—..—Poneuokustan nukset 

 —e—  Onnettomuus kustannukset  

..Pstökustannukset  

Kuva  4. 1. 	Moottoritie  120 km/h,  hyvä geometria. liikennemäärä  20 000 ajon/vrk. 
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Kunnon aiheuttamat  lisäajokustannukset 
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Kuva  4.2. 	Valtatie  100 km/h, poikkileikkaus 10,5/7,5,  hyvä geometria, 
liikennemäärä  8 000 ajon/vrk.  

Kunnon aiheuttamat  lisäajokustannukset 

--okustannukset 4it. 

-.s.-Akakustannukset 

-.-.-Aoneuvkustannukset 

 .-.o-  Onnettomuuskustannukset 

. Päästökustannukset 

10000 

1 500: 

-5000 

10000  

Kuntoarvo  

Kuva  4,3. 	Seudullinen  tie 80 km/h, poikkileikkaus 8/7,  keskinkertainen 
geometria, liikennemäärä  3 000 ajon/vrk. 
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Kunnon aiheuttamat lisäajokustannukset 
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Kuva  4.4 
	

Sorapintainen yhdystie 60 km/h,  leveys  6 m.  huono geometria. 
liikennemäärä  200 ajon/vrk. 

4.2  Uusien ajokustannusmallien vertailu  HIPS -malleihin 

Uusien ajokustannusmallien tuloksia verrattiin  HIPS-mallien  tuloksiin anta-
malla malleille lähtöarvoiksi HIPS:issä  AB-teille käytetyt kuntoluokkien  ja lii-
kennemääräluokkien oletusarvot.  Uusien ajokustannusmallien laskenta suo-
ritettiin lähtöarvoilla, jotka olivat mandollisimman lähellä HIPS:in oletusarvo

-ja.  Laskennassa käytetyt lähtöarvot ovat esitetty taulukossa  4.1.  

Taulukko  4. 1. Vertailulaskemissa  käytetyt Iiikennemäärätja kuntoarvot.  

HIPS-luokka KVL_0 KVL_1 KVL_2 KVL3 KVL_4 
KVL  4912 10365 3103 1000 210  

Raskas-%  9 10 10 8 7 
Ak-kunto_0  1,2 1,3 1,4 1,7 2,1 
Ak-kunto_1  1,9 2,9 2,8 3,6 5,2 
Ak-kunto_2  3,0 4,9 4,6 5,3 6,8 

Ak-kunto_0  laskennassa  on  käytetty HIPS:in kuntoluokka  nollan keskimää-
räisiä  arvoja tasaisuudelle, urasyvyydelle  ja vauriosummalle.  Vastaavasti ak-
kunto_1  ja ak-kunto_2  perustuvat  HIPS kuntoluokkien 1  ja  2  arvoihin. 

Vertailun tulokset  on  esitetty kuvissa  4.5-4.7.  Kuvista voi todeta, ettei tulok-
sissa ole suuria muutoksia ajokustannusten kokonaistasoissa eikä eri osate-
kijöiden osuudetkaan ole merkittävästi muuttuneet uusilla malleilla lasketta-
essa. Ainoa suurempi muutos  on alhaisimpien liikenneluokkien onnetto-
muuskustannuksissa,  jossa  HIPS  mallilla kustannukset kasvavat erittäin ra-
justi kun taas uudella ajokustannusmallilla kasvu  on maltillisempaa. 
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Lisäksi voi todeta, että kunnon vaikutus ajokustannuksiin  jää  näissä esi-
merkeissä  varsin  pieneksi. 

VOH  2.10: Hy  kunto  (0) 

o Pää Ö  

o  Onnettomuus 

 •  Ajoneuvo  

_____ 	
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Kuva  4.5. 	Ma/lien  vertailu hyvä  kuntoisillä  AB-te//lä  (HIPS  kuntoluokka  0).  
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VOH  2.10:  Keskinkertainen kunto  (1) 
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KVL_O 	KVL_1 	KVL_2 	KVL_3 	KVL_4  

HIPS  :  Keskinkertainen kunto  (1)  

KVL_0 	KVL_1 	KVL_2 	KVL_3 	KVL_4 

Kuva  4.6. 	Mallien  vertailu kuntotasoltaan keskinkertaisilla  AB-teillä  (HIPS 
kuntoluokka  1). 

o  Päästö  

o  Onnettomuus 

 •  Ajoneuvo 

 oAika  
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VOH  2.10:  Huono kunto  (2) 
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Kuva  4.7. 	Ma/lien  vertailu huonokuntoisillä  AB-tel/lä (HIPS kuntoluokka 2). 
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4.3 Ajokustannusten  ja  eri toimenpiteiden kustannusten vertai-
lua 

Uusien  ajokustannusmallien  avulla verrattiin tien kunnon huononemisesta 
 aiheutuvaa ajokustannuslisää  kuntoa  parantavien ylläpitotoimenpiteiden  kus-

tannuksiin  ja  toimenpiteiden  kiertoaikoihin. Tarkasteltavat  toimenpiteet olivat 
ohut  ja  paksu uudelleen päällystys.  

Ajokustannuksiin  vaikuttavat  kuntoarvot  selvitettiin  PMSPron:n kuntoennus-
temallien  perusteella  (Tiehallinto  2005).  Toimenpiteiden  kiertoajat  ja  kilomet-
rikustannukset  on  arvioitu yhteistyössä  Tiehallinnon  asiantuntijan (Juho Me-
riläinen) kanssa  ja  ne  on  esitetty taulukoissa  4.2  ja  4.3.  Paksun uudelleen 

 päällystämisen kiertoajan suhteeksi  ohuen uudelleen  päällystämisen  kierto- 
aikaan  on  arvioitu olevan  1,5.  

Taulukko  4.2.  Tarkasteltujen  toimenpiteiden  kiertoajat. 

Tieluokka 

________________ 

KVL 

________________ 

Kiertoaika,  vuosia 
Paksu uudelleen 
päällystäminen 

Ohut uudelleen 
 päällystäminen 

Päätiet/AB  

______________  

1500-3000 15 10 
3000-6000 12-15 8-10 
6000-9000 9-12 6-8 
9000-12000 8 5  

yli  12000 7 4  
Alempi verkko!  

PAB  
______________  

alle  100 17 11  
100-800 16 10-11  

800-1500 15 10  

Taulukko  4.3.  Tarkasteltujen  toimenpiteiden hinnat. 

Toimenpide Paksu  AB  Ohut  AB  Paksu  PAB  Ohut  PAB  
Hinta  

(1000€!km) 
25-26 19-20 22-23 15-16  

Pääteiden (päällysteenä  AB)  ajokustannukset  laskettiin neljällä eri  keskivuo-
rokausiliikennemäärällä;  5 000, 10 000, 15 000  ja  20 000.  AIemman  tiever-
kon  (päällysteenä PAB) ajokustannukset  laskettiin myös neljällä eri keski

-vuorokausiliikennemäärällä;  500, 1 000, 1 500  ja  2 000.  Tuloksina saadut 
 kumulatiiviset ajokustannuslisät  on  esitetty kuvissa  4.8  ja  4.9.  
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Lisäajokustannukset  eri  liikenneniäärillä, päätiet  (AB) 
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Vuosia edellisestä  toimenpiteestä  
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5000  

Kuva  4.8. 	Kumulatiiviset lisäajokustannukset pää  teillä  (AB)  eri liikennemäärillä. 

Lisäajokustannukset  eri  liikennemäärillä,  alempi tieverkko  (PAB)  

Kuva  4.9. 	Kumulatiiviset lisäajokustannukset  alemmalla  tie verkolla (PA B)  eri 
liikennemäärillä. 

Ajokustannuslisät  on summattu  eri vuosilta  diskonttaamatta,  koska  tieverkol
-la on  aina eri vuosina  paällystettyjä tieosia.  Kuvissa esitetyt käyrät kuvaavat 

siten  keskimääräisiä  lisäkustannuksia eri  liikennemääräluokan  omaavilla teil-
lä. Luvut ovat näin paremmin verrattavissa  vuosittaisiin  uudelleen  päällystä-
misen  kustannuksiin. Taulukossa  4.4 on  esitetty  tilvistetysti  tulokset  tarkaste

-luista.  
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Taulukko  4.4.  Tarkastelluilla  toimenpiteillä eri kierioajoille lasketut ajokustannus-
lisät. 

Tieluokka 

_________ 

KVL  

______ 

Paksu  AB  Ohut  AB  
Kie rtoa  i  ka  

(v) 
 _________  

Aj  oku  stan- 
 nuslisät 

 (1000 €/km)  

Kiertoai ka 
(v) 

 __________  

Ajokusta  n- 
nuslisät 

(1000 €/km)  
Päätie  5000 12-13 26-31 8-9 12-15 

10000 8-9 25-31 5-6 10-14 
15000 6-7 23-31 4-5 11-16  

________  20000 5-6 22-32 3-4 9-15  

________ ______ 

Paksu  PAB  Ohut  PAB 
Kiertoaika 

(v) 
 _________  

Ajokustan- 
nuslisät 

 (1000  €Ikm) 

Kiertoaika 
(v) 

 __________  

Ajokustan - 
nuslisät 

(1000  €Ikm)  
Alempi  500 17-18 6-7 12-13 3-4 

tie 1000 16-17 11-13 11-12 5-6 
1500 15-16 15-17 10-11 6-8  

_________  2000 14-15 17-20 9-10 7-9  

Verrattaessa taulukossa  4.2  ja  4.3  esitettyjä  keskimääräisiä kiertoaikoja  ja 
 kustannuksia taulukon  4.4  laskennallisiin ajokustannuslisiin,  voidaan todeta, 

että:  

• Pääteillä  nykyisen paksun  päällystyksen  (AB)  mukaisilla  kiertoajoilla 
ajokustannuslisät  ylittävät kustannukset noin vuoden ennen keski

-määräisiä toimenpideaikoja. Pidettäessä kiertoajat  nykyisellään ovat 
 kustannuslisät  noin  5 000  euroa/km  suuremmat  päällystyskertaa  koh-

ti.  

• Pääteillä  nykyisen ohuen  päällystyksen  (AB)  mukaisilla  kiertoajoilla 
ajokustannuslisät  auttavat kustannukset. Ero  on  noin  5 000-8 000 
€/km  ja  kiertoaikoja  pitäisi pidentää ainakin  1-2  vuodella, jotta ajo

-kustannuslisät  ylittäisivät kustannukset.  

•  Alemmalla  tieverkolla ajokustannuslisät  jäävät paksun  päällystyksen 
(PAB)  kustannuksia pienemmiksi. Suuremmilla  liikennemäärillä (KVL 

 2 000 tai 1 500  ajon/vrk) ajokustannuslisät  kasvavat vasta  2-3  vuotta 
nykyisiä  kiertoaikoja  myöhemmin yhtä suuriksi kuin kustannukset. 

 KVL:n  ollessa alempi ero  onjo  5-10  vuotta.  Ajokustannuslisien  mää
-riItä  ei nykyisiä  kiertoaikoja  voida siten perustella.  

•  Alemmalla  tieverkolla  ohuen  päällystyksen  osalta tilanne  on  vielä 
huonompi.  KVL:n  ollessa  2 000 tai 1 500  ajokustannuslisät  ovat noin 
puolet  päällystyksen  kustannuksista  ja  kiertoaikoja  pitäisi kasvattaa 

 4-5  vuotta, jotta isät ylittäisivät kustannukset.  KVL:n  ollessa alempi 
ovat  ajokustannuslisät  vain  kolmasosa kustannuksista.  Kiertoaikoja 

 pitäisi pidentää kaksinkertaisiksi, jotta  ajokustannuslisät  ylittäisivät 
kustannukset.  

Jos  ajokustannuslisät  olisi arvioitu ilman  onnettomuuskustannusten  muutok- 
sia, olisivat tulokset  pääteillä  poikenneet  vain  hyvin vähän edellä esitetyistä. 

 Sen  sijaan alemmalla  tieverkolla  tilanne olisi ollut jonkin verran parempi.  
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Ajokustannuslisät  olisivat kuitenkin edelleen jääneet kustannuksia pienem-
miksi nykyisillä  päällystämisen kiertoajoilla. 

Pääteiden  osalta tarkastelu osoittaa, että taulukossa  4.2  esitetyt toimenpitei-
den  kiertoajat  ovat  jo  pelkästään  ajokustannuslisien  perusteella kannattavia. 

 Sen  sijaan alemman tieverkon  kiertoaikoja  ei pelkästään  ajokustannuslisien 
 kasvulla pystytä perustelemaan.  Liikennemäärän  ollessa  1 000  ajon/vrk  tai 
 alempi näyttäisivät laskelmat, että uudelleen  päällystäminen  ei  liikennetalou-

dellisesti  olisi edes kannattavaa.  Tierakenteen  kunnon säilyminen onkin näil-
lä teillä ensisijaista.  
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5  SUOSITUKSET  JA  JATKOTOIMET  

5.1  Tutkimustarpeet  

Edellisissä luvuissa esitetyt  laskentamallit  perustuvat siihen  tietämykseen, 
 mikä niitä tehdessä  on  ollut käytettävissä.  Monet laskentamalleissa  esitetyis-

tä asioista perustuvat kuitenkin pääosin asiantuntija-arvioon, joten  lisätutki
-musten  avulla voidaan parantaa  mallien  luotettavuutta.  Koko malliston  ra-

kenne  on  pyritty tekemään sellaiseksi, että sitä voidaan kehittää yksittäisten 
 malliosien  parantamisella ilman että aina tarvitsee tarkastella  koko  mallistoa. 

 Seuraavassa  on  esitetty kohtia, joihin  sijoitetuilla lisätutkimuksilla  koko mal-
listan  luotettavuutta voitaisiin parantaa. Luettelo  on  tehty  malliston  rakenteen 
mukaan.  

Kuntomuuttujat 
Kuntomuuttujien ajokustannusvaikutusten  kehittäminen  on  järkevintä kytkeä 

 väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjelmaan. Osin tukena voi olla asiakas- 
tarpeiden  tutkimusteema.  Seuraavat tutkimuskohteet ovat mandollisia:  

1. Kuntomuuttujien  yhdistäminen  on  tehty  asiantuntijatyönä.  Niiden merki-
tystä osana  ajokustannuksia  voidaan tarkentaa selvittämällä niiden kes-
kinäisiä  riippuvuuksia  ja  täydentämällä mallistoa  esimerkiksi  ajosimuloin

-tien avulla. Mandollisessa  lisätutkimuksessa  pitäisi ottaa huomioon myös 
 ajomukavuusvaikutukset,  jotka ainakaan  nykynäkemyksen  mukaan eivät 

ole suoraan verrannollisia  ajokustannusvaikutuksiin.  
2. Yksittäisten  kuntomuuttujien määrittelymenetelmiä  on  mandollista kehit-

tää, mutta tässä yhteydessä ei oteta laajempaa kantaa siihen.  
3. Vauriosumman  ja  siltavaurioiden  yhteen  kytkemistä  olisi mandollista tar-

kastella nyt tehtyä menettelyä tarkemmin.  

Nopeusmallit 
Nopeusmallien  kehittäminen  on  välttämätöntä tehdä yhteistoiminnassa  ylei-
semmän tienpidon  ja  liikenteen vaikutusten  tutkimusteeman  puitteissa.  Ke-
hittämistarpeita  voidaan kuvata seuraavasti:  

4. Keskinopeuden  riippuvuutta tien  perusominaisuuksista  voidaan selvittää 
erilaisten  nopeusmittausten  avulla.  

5. Geometrian  vaikutus  nopeuksiin  edellyttää lisäselvityksiä, koska  perus-
lähtötietona  yleisesti käytettävän  tierekisterin geometriatiedon  tarkkuus 

 on  lisääntynyt huomattavasti aikanaan  kehitetyistä  malleista.  
6. Nopeuksien hajontaan  liittyvää selvitystä olisi välttämätöntä lisätä. Nyt 

tehdyissä malleissa  on  jouduttu  tukeutumaan  suppeisiin  lähtöarvoihin, 
 jotka perustuvat muissa yhteyksissä tehtyihin tutkimuksiin. Koska  nope-

ushajonta  on  tässä yhteydessä arvioitu tärkeäksi eri  laskentamallien  risti
-riitaisuuksia  ratkaisevaksi tekijäksi,  on  tehtyjä olettamuksia testattava 

myös laajemmalla käytännön selvityksellä.  

Poittoalneenkulutus 
Polttoaineenkulutusmalleja  ei ole syytä kehittää monissa eri yhteyksissä, 
vaan niitä koskeva tutkimustoiminta kannattaa keskittää esimerkiksi  ajoneu-
vosimulaattorin (Vemosim) hyödyntämiseen.  Seuraavat tutkimuskohteet voi-
vat  tulla  kyseeseen:  
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7. Geometrian  vaikutus polttoaineenkulutuksen  on  arvioitava uudestaan.  
8. Polttoaineenkulutusmallin  mandollinen muuttaminen tavoitenopeutta  ja 

 nopeusalenemaa  koskevasta ajattelusta nopeuksien hajonnan suuntaan 
 on  arvioitava analyysien avulla eri asiantuntijoiden kesken. Analyysit voi-

daan perustaa esimerkiksi  LAM -pisteistä saatavien aineistojen  ja  ajo-
neuvosimulointien yhdistämiseen.  

9. Polttoaineenkulutusmallien jatkokehittely  olisi tehtävä vähintään kolmen 
tässä selvityksessä esitetyn ajoneuvoryhmän avulla. 

Onnettomuusvaikutukset 
Onnettomuusvaikutusten  arvioinnissa ei tässä tutkimuksessa saatu riittävän 
luotettavia tuloksia. Niihin sisältyy siksi suuria kehittämistarpeita, jotka kaikki 

 on  syytä tehdä yhteistyössä onnettomuusselvityksistä vastaavien kanssa. 
Nyt esitetyistä malleista puuttuu myös tarkasteltavan tien yleisen turvalli-
suustason arviointi. Seuraavat selvitykset ovat todennäköisesti tarpeen:  

10.Erillinen kriittinen selvitys aiemmin tehtyihin turvallisuusvaikutuksia kos-
keviin tutkimuksiin. Selvityksen avulla arvioitaisiin nopeuksien hajonnan 
mandollista poisjätettyä vaikutusta eri selvityksissä.  Jos  selvityksen ai-
neisto antaisi mandollisuuden arvioida malleja uudestaan, pyrittäisiin nii-
den avulla luomaan laajempi näkemys nopeushajonnan merkityksestä 
turvallisuustutkimuksessa. Nopeushajonta pitää tässä laajentaa koske-
maan ajoneuvojen  ja  ajoneuvoryhmien  välisestä hajonnasta myös yksit-
täisen ajoneuvon ajonopeuden vaihteluja kuvaavaksi hajonnan tunnuslu-
vuksi.  

11. Tien  kuntomuuttujien analysointiin  liittyvä selvitys, jonka avulla arvioitai
-sun  eri kuntomuuttujien todellista vaikutusta turvallisuuteen ottaen huo-

mioon edellisessä kohdassa todetut riippuvuudet.  
12.Onnettomuuskustannusten perusmallien  kehittäminen siihen muotoon, 

että ne soveltuvat eri järjestelmillä tehtäviin ajokustannustarkasteluihin. 
Tällä tarkoitetaan sitä, että mallit käyttävät samoja lähtöarvoja  ja  välitu-
loksia  kuin muutkin ajokustannuksiin liittyvät mallit. 

Muut vaikutukset 
Muina vaikutuksina tässä yhteydessä  on  selvitetty eri ympäristökustannus

-ten  osuutta tien kunnon yleisinä vaikutuksina. Kaikissa tehdyissä tarkaste-
luissa näiden kustannusosuus  on  jäänyt  varsin  vähäiseksi, joten jatkotutki

-musta  pelkästään kunnon  ja  ajokustannusten  riippuvuuden selvittämiseksi ei 
näihin kustannuseriin kannata suunnata.  Jos  muista syistä  on  tarpeen tutkia 
näiden kustannusten laskentamalleja, voidaan niissä ottaa huomioon seu-
raavat näkökohdat:  

13.Päästökustannusten  yleinen mallintaminen edellyttää nykyisin yksityis-
kohtaisia laskelmia. Koska niiden kokonaispaino laskelmissa ei ole  kovin 

 suuri, olisi mielekästä kehittää malleja yksinkertaisempaan suuntaan, Sil-
loin ne voitaisiin liittää paremmin eri suunnittelu-  ja  laskentajärjestelmiin.  

14.Melukustannusten  osalta kehitystyötä rajoittaa käytettävä pohjoismainen 
melulaskentamalli, joka estää uusien muuttujien lisäämisen malliin. Kehi-
tystyötä ei kannata jatkaa VOH-tutkimusohjelman puitteissa.  Jos  kehitys-
työtä muissa yhteyksissä tehdään, ovat tämän selvityksen tulokset  varsin 

 helposti otettavissa huomioon.  
15.Pölyämisen kustannusmallien  kehittäminen edellyttäisi laajahkoja selvi-

tyksiä, joita ei erillisenä ole mielekästä tehdä. Muut tutkimusohjelmat 
(esimerkiksi ASTAR) voivat kuitenkin sisältää näidenkin asioiden käsitte- 
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lya,  kuten asiakkaiden tarpeita  pölyämisen  vähentämiseksi  ja  siten myös 
arvioita niihin käytettävistä kustannuksista. Näiden avulla olisi mandollis-
ta tarkentaa tässä yhteydessä esitettyjä malleja  ja  sisällyttää ne jatkossa 
muihin  ajokustannuksiin.  

16. Ajomukavuutta  koskevaa tutkimusta  on  tehty  tai  suunnitteilla erilaisten 
 ajopaneelien  avulla. Näiden tutkimusten tulosten avulla  on  mandollista 

kehittää  ajomukavuuden kustannusvaikutusta  tässä esitetystä. Tällöin  on 
 kuitenkin varottava  hyötyjen  tai  haittojen  kandenkertaista  laskentaa. 

Edellä mainituista  tutkimuskohteista  tärkeimmiksi voidaan luokitella ainakin 
kohteet  6,7,8, lOja 12. 

5.2  Mallien  käyttöönofto  

Tässä työssä kehitetyt  ajokustannusmallit  on  suunniteltu erityisesti käytettä-
väksi verkko-  ja ohjelmointitasoisten  toimenpide-  ja vaikutustarkastelujen  yh-
teydessä. Ne eivät sellaisenaan sovellu  hanketarkasteluihin.  Myös yksittäis-
ten kohteiden tarkasteluun tulee käyttää tarkempia malleja.  Nopeusmalli  ei 
ole niin tarkka kuin  hanketarkasteluissa  vaaditaan,  onnettomuusmalli  ei ota 
huomioon paikallisia erityispiirteitä  ja meluvaikutusten  laskenta perustuu 

 keskimääräisiin  olosuhteisiin. 

Esitetyssä muodossa mallit  on  kohtuullisen helppo sovittaa  HIPS/HIBRIS
-järjestelmiin,  ja  ne antavat sekä nykyisiä  ajokustannusmalleja perustellum
-man  että  herkemmän käyttäjäkustannustiedon. Käyttäjältä  vaaditaan jonkin 

verran aihepiirin tuntemusta, mutta tämän raportin  ja  työn yhteydessä tuote-
tun  taulukkolaskentasovelluksen  avulla  mallien  käyttö sekä  lähtötietojen 

 syöttö  ja  valinta ovat helposti opittavissa. Uusia  kustannusmalleja  on  testattu 
 ja  verrattu nykyisin käytössä oleviin,  ja  niiden  käyttöönotolle  ei ole havaittu 

esteitä.  

Mallien  ylläpito  ja päivittäminen  on  selvitettävä  ja  järjestettävä erikseen.  Osa 
lähtötiedoista  on  sellaisia, että joko liikenne-  ja viestintäministeriö  tai tiehal-
linto päivittää  ne aika ajoin. Tällaisia ovat esimerkiksi  yksikkökustannukset. 

 Toiset vaativat aika ajoin tilastojen  ja  muiden tietojen tarkistamista. Tällaisia 
ovat esimerkiksi  ajoneuvokannan  kehityksestä riippuvaiset kulutus-  ja pääs-
tömallit. 



Ajokustannusten kuntoriippuvuus päällystetyillä  teillä  ja  sorateillä 	 67  
KIRJALLISUUS  

6  KIRJALLISUUS  

Elvik.  Rune;  Vaa,  Truls  2004: The Handbook of Road Safety Measures.  

lhs,  Anita;  Velin,  Hans;  Wiklund,  Mats 2002:  Vägytans inverkan  på  trafiksä-
kerheten.  Data  fran  1992-1998.  

Ihs,  Anita, Stefan  Grudemo  ja  Mats  Wiklund  (2004).  Vägytans inverkan  på 
 körkomforten. Bilistens monetära värdering av komfort.  VTI meddelnade 
 957-2004,  Väg- och  transportforskningsinstitutet,  Linköping.  

Forsberg,  Inger ja  Georg Magnusson (2000).  Vägojämnhet  - Komfortkost-
nad.  En  litteraturstudie.  VTI notat  11-2000.  Väg- och  transportforskningsins-
titutet,  Linköping.  

Karttunen, Jarkko  (1995).  Soratien  tasaisuuden  ja pinnan  kiinteyden  vaiku-
tukset  ajokustannuksiin.  Diplomityö.  Tampereen  teknillinen korkeakoulu, 

 Tampere.  

Lampinen,  Anssi  (2005). Tien  pituussuuntaisen  epätasaisuuden vaikutus 
ajoneuvojen  vierintävastukseen  ja  polttoainekustannuksiin (VOH -2.3).  Luon

-n Os.  

Leden,  Lars;  Salusjärvi,  Markku  1989:  Trafiksäkerhet och vägytans egen-
skaper (TOVE) Samband mellan beläggningens ålder och trafiksäkerheten 

Leden  Lars,  Hämäläinen 011i, Manninen Esa  1998: The effect of resurfacing 
on friction, speed and safety on main roads in Finland. Accident analysis and 
prevention,  vol  30, no 1, pp  75-85.  

Lämsä,  Veli Pekka  (2004).  Raskaan liikenteen  ajotuntuma  ja  reunapainumat. 
Työraportti. Tiehallinto,  Helsinki.  

Lämsä,  Veli Pekka  ja  Jouko  Belt (2004a).  Routaheittotutkimus.  Sisäisiä jul-
kaisuja  32/2004.  Tiehallinto.  Helsinki.  

Lämsä  Veli Pekka  ja  Jouko  Belt (2004b).  Päällystevauriot  ja  ajotuntuma.  Si-
säisiä julkaisuja  33/2004.  Tiehallinto,  Helsinki.  

Mäkelä,  Kari  ja  Anssi  Lampinen  (1985).  Monetär värdering av åkkomfort. 
 VTT  Tiedotteita  476-1985.  Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Espoo.  

Odermatt,  N,  Restids- och  fordonnskostnader,  Vägverket  3.12.2001  

Peltola, Harri,  Riikka  Rajamäki, Pirkko  Rämä,  Juha Luoma  ja  Leif  Beilinson 
 2005.  Tieliikenteen  turvallisuustoimenpiteiden  arviointi  ja  kokemukset  turval

-lisuussuunnitelman  laatimisesta. LINTU-julkaisuja  1/2005.  

Ranta,  Susanna,  Kallberg,  Veli-Pekka  1996:  Ajonopeuden turvallisuusvaiku-
tuksia  koskevien tilastollisten tutkimusten analyysi.  Tielaitoksen  tutkimuksia 

 2/1996. ISBN 951-726-294-9.  



68 	 Ajokustannusten kuntoriippuvuus päällystetyillä  teillä  ja  sorateillä 

KIR JALL  IS U U S  

Ristikartano,  Jukka,  Seppo Lampinen,  Anna  Saarto, Vesa Männistö  ja  Han-
na  Horppila  (2004).  Ajokustannusten  käyttö toimintasuunnitelmissa. Tiehal-
linnon selvityksiä  38/2004.  Tiehallinto,  Helsinki.  

Ruotoisenmäki,  Antti  (2000), Tien  käyttäjien kustannusten laskeminen  HIPS 
5.0  varten,  Excel -taulukko UC_040826  ja  siihen liittyvä dokumentointi. 

Salmela, Tiina, Vesa Männistö  ja  Kari Hiltunen  (1995).  Soratien  tasaisuus-
tunnusluku. Tielaitoksen selvityksiä  62/1995.  Tielaitos,  Helsinki.  

Sammallahti,  Juha  (1993). Tien  epätasaisuuden vaikutus ajokustannuksiln. 
Diplomityö.  Tampereen  teknillinen korkeakoulu,  Tampere.  

Tiehallinto  (2001),  Tieliikenteen ajokustannukset  2000,  Suunnitteluvaiheen 
 ohjaus, Tiehallinto,  Helsinki 2001.  

Tiehatlinto  (2004a).  Sillantarkastuskäsikirja.  Suunnittelu-  ja  toteutusvaiheen 
 ohjaus, Tiehallinto,  Helsinki 2004.  

Tiehallinto  (2004b).  Tieomaisuuden  kunnon yhtenäinen palvelutasoluokitus. 
Perusteet, nykytila  ja  ehdotus luokitukseksi. Tiehallinnon selvityksiä  32/2004. 

 Tiehallinto,  Helsinki.  

Tiehallinto  (2005).  PMSPro:n kuntoennustemallit  2004.  Tiehallinnon  selvityk-
siä  9/2005.  Tiehallinto,  Helsinki.  

Velin,  Hans;  Öberg,  Gudrun: 2002:  Analys av trafikolyckor före och efter be-
lägg ni  ngsatgärd 

Vemosim  Oy  (2004). Tien  päällysteen  epätasaisuuden vaikutus ajoneuvojen 
vierintävastukseen  ja  ajoneuvokustannuksiin,  luonnos, joulukuu  2004, Tie - 
hallinto.  
Vägverket  (2001a).  Effektsamband  2000.  Publikation  2001:77.  Vägverket, 
Borlänge. 

Vägverket  (2001b).  Effektsamband  2000.  Publikation  2001:79.  Vägverket, 
Borlänge.  



Ajokustannusten kuntonippuvuus päällystetyillä  teillä  ja  sorateillä 	 69 
LIITTEET  

7 LIITTEET 

Lute 1 Päästömallien  kertoimet  



Ajokustannusten kuntoriippuvuus päällystetyillä  teillä  ja sorateillä 	 Lute I  
LIITTEET 

LillE  I 

PÄÄSTÖMALLIEN  KERTOIMET 

Häkä-,  typenoksidi-, hiilivety-  ja  hiukkaspäästöt  

Pt= k(a+ bV+ cV 2 +d t AV+eAV 2 )  

missä  
k= 1 + KA/f 
p 	=  kyseisen päästökomponentin määrä g/ajoneuvokm ajoneuvo- 

tyypillä  
k,, 	=  tien kunnosta riippuva vierintävastusta kuvaava kerroin  
V 	= tavoitenopeus km/h 
AV 	= nopeusalenema tavoitenopeudesta km/h 
a - e 	=  mallin  kertoimet 
KA 	=  yhdistetty kuntoarvo  
f 	= vierintävastuksen apumuuttuja 

CO-nistnt 

_________  a b c d e f  cent/g  
kevyet  23,6435 -0,46977 0,002908 -0.20005 0,013816 64 0,0016  
raskaat  3,870068 -0,06606 0,000348 -0,05815 0,003218 64 0,0016  
yhdistelmät  1,588811 -0,02124 8,67E-05 -0,02183 0,001294 64 0,0016  

NOx-näastöt 

__________  a b c d e f  cent/g  
kevyet  1,227409 -0,00999 0,000125 -0,01554 0,000465 44 0,0734  
raskaat  18,24985 -0,25034 0,001196 -0,24742 0,013666 44 0,0734  
yhdistelmät  30,61519 -0,3697 0,00148 -0,34368 0,021348 44 0,0734 

HC-oäästöt 

_________  a b c d e f  cent/g  
kevyet  2,555764 -0,03998 0,000201 -0,02042 0,001513 1 0,0067  
raskaat  2,108829 -0,03103 0,000129 -0,04151 0,002144 1 0,0067  
yhdistelmät  0,747194 -0,01094 4,56E-05 -0,01258 0,000709 1 0,0067  

hiukkasnaistnt 

_________  a b c d e f  centig  
kevyet  0,2481 -0,00491 3,28E-05 -0,00225 0,00014 64 10,3  
raskaat  0.893453 -0,01196 4,92E-05 -0,01537 0,00081 64 10,3  
yhdistelmät  0,709031 -0,00949 3,87E-05 -0,00976 0,000578 64 10,3  

Hiilidioksidipäästät  

Kevyiden autojen  CO2-päästö on 3,13 g / polttoainegramma, 
 raskaiden  3,21 g.  Hiilidioksidin hinta  on 0,0032  centlg. 
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