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TIIVISTELMÄ  

Työssä kehitetään tiepääoman mittaamiseen soveliaat kaavat ottamalla 
huomioon "tiehyödykkeen" erityispiirteet  ja datan  saatavuuteen liittyvät rajoit-
teet. Tieinvestoinniksi määritellään tiepituuden muutos annetun kunnan an-
netussa tieluokassa annettuna vuonna. Teiden lisäksi mukana ovat kaikki 
Suomen sillat. Aineisto  on  saatu  tie-  ja  siltarekistereistä. 

Euromääräisten  investointien laskemisessa  on  käytetty jälleenhankintahinto
-ja.  Investointien deflatoinnissa käytettyjen kustannusindeksien arvioidaan 

yliarvioivan varhaisempia investointeja jättäessään huomiotta työn tuotta-
vuudessa tapahtuneet muutokset. 

Suoritettujen laskelmien nojalla Suomen tievarallisuuden arvo vuoden  2003  
•  lopussa oli hieman yli  38  mrd. euroa.  Se  kasvoi  periodilla  1950-1 990  hidas-

tuvalla vauhdilla, minkä jälkeen kasvuvauhti  on  hieman kiihtynyt. Tuottava 
tiepääoma  sen  sijaan  on  pysynyt keskimäärin  1970 -luvun alkuun mennessä 
saavutetulla tasolla. 

Korkokantaan, pitoaikaan  ja  peruskorjauksien toistokertojen  määrään liittyvi-
en oletuksien vaikutus tuloksiin  on  pieni. 

Laskettu tievarallisuuden arvo  on  yli kaksinkertainen kirjanpidollisilla  menet
-telyillä laskettuun tievarallisuuden  arvoon verrattuna. Erot johtuvat erilaisista 

tien ikä-tehokkuus-profiilia koskevista oletuksista. 
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SAMMANFATTNING  

I  studien utvecklas metoder för att klarlägga värdet av Finlands vägkapital.  I 
de  utarbetade formierna beaktas såväl vägens särdrag som nyttighet och 
begränsningarna vid tillgängligheten av  data.  Väginvestering har definierats 
som  en  förändring av väglengden  under  ett givet  år  i  en given  kommun och 

 en given  vägklass. Utöver vägarna innehåller  data  alla broarna i  Finland.  

Vid beräkningen av väginvesteringarnas penningvärde har återanskaff-
ningspriser utnyttjats.  De  i deflateringen använda kostnadsindexerna kan 
med grund anses övervärdera  de  tidigare investeringarna eftersom  de  förbi-
ser tillväxten av arbetsproduktivitet.  

De  genomförda beräkningarna visar att värdet av Finlands vägegendom i 
slutet av  2003  var något över  38  mrd.  euro.  Värdet ökade  under  perioden 

 1950-1 990  med avtagande ökningstakt. Därefter har ökningstakten tilltagit 
något. Det produktiva vägkapitalet (volymindexen av produktiva tjänster) har 
däremot nått  sin  nuvarande nivå i början av 1970-talet. 

Känslighetsanalysen  visar att ändringarna varken i räntan eller också inve-
steringens livslängd har någon anmärkningsvärd effekt  på  resultaten. 

Det beräknade värdet av Finlands vägegendom  är  drygt dubbelt  så  stort 
som det hittills beräknade bokföringsvärdet. Skillnaderna härrör från  de  olika 
antagandena angående vägens ålder-effektivitet-profil. 
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SUMMARY 

The study develops measures for the highway capital stocks in Finland.  ln  
the formulas generated the special features of "highway goods" and the con-
straints on the availability of data are taken into consideration. Highway in-
vestment is defined as a change in the total volume of highways in a given 
community in a given highway class in a given year.  ln  addition to the high-
ways, the study includes all bridges of Finland as at the end of 2003. 

The monetary value of investments is based on the acquisition costs. The 
customary cost indexes used to deflate the investment series are judged to 
over-estimate the earlier investment by ignoring the improvements in the 
productivity of labour. 

S 	 The estimated wealth highway capital stock was slightly over 38 billion  eu- 
ros.  It was increasing in the 1950-1 990 period, but at a slowing pace. There-
after, the average rate of growth has been increasing somewhat. The 
estimated productive highway capital stock (volume index of capital ser-
vices) reached its present (average) level already in the early 1970s. 

Sensitivity analysis shows that the changes in the interest rate and the ser-
vice life of investments have a modest effect on the results. 

The estimated wealth highway capital stock is over twice as big as the "offi-
cial" book value which is based on the assumption of linear depreciation and 
service life of 50 years. The differences in the two estimates follow from the 
different assumptions concerning the age-efficiency-profiles of investments. 
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Tiivistelmä  

Työssä kehitetään tiepääoman mittaamiseen soveliaat kaavat otta-
malla huomioon "tiehyödykkeen" erityispiirteet  ja datan  saatavuuteen 
liittyvät rajoitteet. Tieinvestoinniksi määritellään tiepituuden muutos 
annetun kunnan annetussa tieluokassa annettuna vuonna. Teiden li-
säksi mukana ovat kaikki Suomen sillat. Aineisto  on  saatu  tie-  ja  silta-
rekistereistä. 

Euromääräisten  investointien laskemisessa  on  käytetty jälleenhan-
kintahintoja. Investointien deflatoinnissa käytettyjen kustannusindek-
sien arvioidaan yliarvioivan varhaisempia investointeja jättäessään huo-
miotta työn  tuotta-vuudessa  tapahtuneet muutokset. 

Suoritettujen laskelmien nojalla Suomen tievarallisuuden arvo vuo-
den  2003  lopussa oli hieman yli  38 mrd. euroa. Se  kasvoi  periodilla 

 1950-1990 hidastuvalla  vauhdilla, minkä jälkeen kasvuvauhti  on  hie-
man kiihtynyt. Tuottava tiepääoma  sen  sijaan  on  pysynyt keskimäärin 

 1970-luvulla saavutetulla tasolla. 
Korkokantaan, pitoaikaan  ja peruskorjauksien toistokertojen  mää-

rään liittyvien oletuksien vaikutus tuloksiin  on  pieni. 
Laskettu tievarallisuuden arvo  on  yli kaksinkertainen kirjanpidolli-

silla menettelyillä laskettuun tievarallisuuden arvoon verrattuna. Erot 
johtuvat erilaisista tien ikä-tehokkuus-profiulia koskevista oletuksista.  
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1  Johdanto 

Tässä tutkimuksessa pyritään arvioimaan Suomen tiepääoman arvoa kan-
santaloustieteessä vakiintuneiden pääoman käsitteiden mukaisesti. Tuloksia 

 on  tarkoitus hyödyntää myöhemmin  mm.  infrastruktuurin tuottavuus-  ja 
kasvuvaikutuksien  analysoimisessa. 

Perinteinen menettelytapa pääomalaskelmien suorittamisessa  on kaksivaihei-
nen. Eriaikaiset  investoinnit muutetaan ensiksi sopivalla indeksillä samaan 
hintatasoon  ja  tämän jälkeen näin saatuun investointisarjaan sovelletaan  in-
vestointikertymämenetelmää. Olettamalla  pääoman kulumisaste vakioisek-
sija samaksi kaikilla pääomaesineillä investointikertymämenetelmää kuvaa 
seuraava yksinkertainen kaava:  

K  =  It+ (1— 8)K_ 1 , K0  =R'. 	 (1) 

K on pääomakanta  vuonna  t, I on  investoinnit (annetussa hintatasossa) 
.  vuonna  t, å on  pääoman kulumisaste  ja  7? on pääomakannan lähtöarvo.  Va-

kioinen  pääoman kulumisaste (ns. geometrinen kuluminen) tarkoittaa sitä, 
että kulurnisaste  on  riippumaton varallisuusesineen iästä. Vakioisen kulumi-
sasteen oletus  on  yksinkertaistus,  jota  ei yksittäistapauksissa ole aina välttä-
mättä helppo perustella.  Sillä  on  kuitenkin aggregatiivisella tasolla väitetty 
päästävän useiden pääomaesineryhmien suhteen approksimatiivisesti hyvään 
lopputulokseen (esim.  Jorgenson, 1996; Fraumeni, 1997; tai Oulton  ja Srini-
vasan,  2003). 

Tiepääoma  kuuluu niihin pääomaesineislin, joiden kohdalla kaavaan  (1)  si-
sältyviä oletuksia  on  kuitenkin vaikea perustella.  Tie  koostuu erilaisista  ra-
kenneosista,  jotka kuluvat eri tavoin, eikä kulumisen aikaproflili välttämättä 
noudata geometrisen kulumisen proflilia.  Tien  kulumisen voi pikemminkin 
väittää olevan lähempänä "äkkikuolema"-tyyppistä kulumista kuin geomet-
rista.  Tien rakenneosat  täyttävät tehtävänsä (lähes)  100 %:sti  oman aikansa 
ilman, että tien tarjoarniin suoritteisiin liittyisi (oleellista) tehokkuuden las-
kua.  Tie  poikkeaa tavallisesta pääomahyödykkeestä vielä toisessakin merkit- 

.  tävässä  suhteessa.  Tien  käyttöikä  on  hyvin pitkä tavanomaiseen pääomahyö-
dykkeeseen verrattuna  ja  senkin jälkeen, kun tien käyttöikä näyttää tulleen 
tiensä päähän, kunnostuksellaja peruskorjauksella, joiden kustannukset ovat 
oleellisesti alkuperäistä investointimenoa pienemmät,  tie  voidaan saattaa al-
kuperäiseen kuntoon. 

Pääoman kulumisen ohella toinen pääoman perinteiseen laskentatapaan si-
sältyvä ongelma liittyy investointisarjan deflatoinnissa käytettävään hintain-
deksiin. Yleisesti käytetyt indeksit ovat kustannusindeksejä, joilla  on  taipu-
mus olla huomioon ottamatta valmistamisessa  tai  rakentamisessa tapahtu- 
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neita  tuottavuuden muutoksia. Ne saattavat tästä syystä yliarvostaa varhai-
sempia investointeja (ks. esim.  Piper, 1990).' On  ilmeistä, että tuottavuu-
den muutokset ovat Suomessa olleet merkittäviä. Vielä  1950-  ja  1960-luvuilla 
mies  ja  lapio edustivat keskeistä rakentamisen teknologiaa, nykyaikana ras-
kaat koneet, joita käyttämään tarvitaan suhteellisen vähän työvoimaa. 

Kansantaloudellisia pääoman käsitteitä  on  itse asiassa useampia (ks. esim. 
Aulin-Ahmavaara  ja Jalava,  2003,  Suomen tilastotuotannossa käytetyistä kä-
sitteistä). Tässä tutkimuksessa keskitytään kahteen keskeiseen käsitteeseen: 
pääoman varallisuusarvoon  ja  tuottavaan pääomaan. Tuottava pääoma  (pää-
omapalveluiden  volyymi-indeksi) kuvaa pääoman tuotantokykyä annetulla 
ajan hetkellä, varallisuuspääoma taas pääoman tulevaa tuotantokykyä. Tuot-
tava pääoma  on ns. virtasuura  ja varallisuuspääoma ns. varantosuure.  

Kansainväliset tiepääomalaskelmat ovat tähän saakka lähes yksinomaan kes-
kittyneet varallisuuspääomaan (ks. Fraumeni,  1999b).  Näitä laskelmia  on 

 sitten käytetty tuottavuustutkimuksissa, vaikka oikea pääoman käsite tässä 
yhteydessä  on  tuottava pääoma. Erityisesti tuottavuus-  ja kasvututkimuksis-
sa  tulisi käyttää tuottavan pääoman käsitettä (esim.  OECD 2001a, 2001b). 

 USA:ssa  on  äskettäin kehitetty menetelmiä tuottavan tiepääoman laskemi-
seksi (Fraumeni,  1999a, 1999b).  Nämä menetelmät eivät kuitenkaan sovellu 
suoraan Suomelle  jo  käytettävissä olevien aineistojen eroista johtuen. 

Tässä tutkimuksessa tieinvestointien sarja muodostetaan perinteisestä me-
nettelystä poikkeavalla tavalla. Toteutuneiden investointimenojen asemasta 
hyödynnetään tutkimusta varten rakennettua laskennallisten investointien 
sarjaa. Tällä väitetään kustannusindeksin käyttöön liittyvät ongelmat  ja - 

 mikä tärkeintä - saadaan yksityiskohtainen  kuva  investointi-  ja kunnossapi-
tokustannuksien  jakaantumisesta alueellisesti, tieverkoston eri rakenneosiin 

 ja  eri tietyyppeihin. Toteutuneita investointimenoja ei ole käytettävissä tällä 
tarkkuudella. 

'Seuraava esimerkki valaisee tätä  kustannusindeksin  ominaisuutta. Oletetaan, että  mo
-lempana  vuonna,  0  ja  1,  valmistettiin  1  kilometri tietä. Vuonna  0  rakentamisessa tarvittiin 

 100 h  työtä  (a 1  euro/h)  ja  100  tu  massaa  (a 1  euro/tn)  ja  vuonna  1  vastaavasti  50 h  työtä  
(a 10  euroa/h)  ja  100  tn  massaa  (a 2  euroa/tn).  Olkoon vuoden  0  indeksiluku  100,  jol-
loin vuoden  1  indeksi saadaan kaavasta  I  = [(lO/l)wt + (2/l)Wm]100.  Painot  w,  ja  Wm  

määräytyvät työn  ja massan  kustanuusosuuksien  mukaan vuonna  0  eli  Wj = =  0,5. 
 Sijoittamalla  Wi  :n  ja  w2:n  arvot  indeksin lausekkeeseen  saadaan  Ii  =  600.  Vuoden  0  koko-

naiskustannukset ovat  200  euroa  ja  vuoden  1  kokonaiskustannukset  700  euroa.  Käyttämäl-
lä saatua  kustannusindeksiä  vuoden  0  investoinnin saattamiseksi vuoden  1  "hintatasoon" 
tulokseksi saadaan  1200.  Näyttäisi siis siltä, että vuonna  0 on  valmistunut  1,7  kertainen 

 määrä tietä vuoteen  1  verrattuna, vaikka todellisuudessa sitä valmistui yhtä paljon. Ongel-
ma ei ratkea, vaikka  painoina  käytettäisiin vuoden  1  kustannusosuuksia.  Se  ratkeaa tässä 
tapauksessa käyttämällä  lopputuotteen  hintoihin perustuvaa  indeksiä.  Vuoden  1  indeksi 

 on  tällöin  100(700/200)= 350. 

2  



Laskennallisten investointimenojen muodostamisessa ensiksi inventoidaan  tie- 
verkoston vuosittaiset muutokset. Näistä muodostetaan tämän jälkeen jäi-
leenhankintahintojen avulla investointisarja. Laskelmat viedään kuntatasol

-le  saakka, mistä ne lopuksi aggregoidaan valtakunnan tasolle. Disaggregoi
-tu  data  mandollistaa rakennuskustannuksiin vaikuttavien alueellisten teki-

jöiden huomioon ottamisen. Rakennuspaikalla (kaupunki, taajama, maaseu-
tu) näyttää olleen selvä vaikutus rakennuskustannuksiin. Disaggregoitu  data 

 mandollistaa myös jatkossa erilaiset aluetaloudelliset tarkastelut. 

Vertaamalla laskennallisesti saatua investointimenojen sarjaa kustannusin-
deksillä defiatoituun toteutuneiden investointien sarjaan saadaan myös käsi-
tys siitä, missä määrin kustannusindeksi yliarvioi todellisia investointimeno

-ja.  

Tutkimuksen rakenne  on  seuraava. Kohdassa  2  esitellään lyhyesti taloustie- 
teellistä pääoman käsitettä. Kohdassa  3  kehitetään tiepäAoman laskemiseen 
soveliaat kaavat ottamalla huomioon  datan  saatavuuteen  ja  laatuun liitty- 

.  vät  rajoitteet. Kohdassa  4  selostetaan käytettävissä olevaa aineistoa  ja  siihen 
liittyviä rajoitteita. Kohdassa  5  kuvataan Suomen tieverkoston  ja  liikenne- 
määrien kehitystä. Kohdassa  6  kehitetään tieinvestointien laskemisessa käy-
tetyt empiiriset kustannusmailit, esitetään tulokset  ja  verrataan niitä kus-
tannusindeksillä deflatoituihin toteutuneisiin investointimenoihin. Kohdassa 

 7  esitetään pääomalaskelmat, suoritetaan herkkyystarkasteluja  ja  verrataan 
saatuja varallisuuspääoman arvoja kirjanpidollisiin pääoma-arvoihin. Koh-
dassa  8  esitetään yhteenveto sekä arvioidaan jatkotutkimuksen tarpeita.  

2  Pääoman käsite 

Pääoma  on  yksi talousteorian keskeisimmistä (ellei keskeisin) käsitteistä. 
Pääomahyödyke osallistuu tuotantoon useamman  periodin  ajan.  Se on  it-
se lopputuote  ja  samanaikaisesti tuotannontekijä. Yhdessä muiden tuotan-
nontekijöiden kanssa pääoman tulisi selittää yrityksessä, toimialalla  tai  yh-
teiskunnassa saavutettavaa tuotosta.  Sillä  on  keskeinen rooli kuvattaessa yh-
teiskunnallista tulonjakoa, tuottavuuden muutoksia  ja  talouden kasvua. 2  

Pääoma ei ole yleensä suoraan mitattavissa oleva suure vaan  se on estimoi-
tava  vuosittaisista investoinneista. Pääomakannan laskemiseen liittyy kak-
si keskeistä ongelmaa. Ensimmäisenä  on  pääoman kulumisen selvittäminen. 

2Pääoman  käsitettä koskeva keskustelu  (ns.  capital controversy)  oli  kiihkeimmillään 
 1960-luvulla. Kaikkia käsitteeseen liittyviä ongelmia ei ole  vielakaan ratkaistu (ks.  esim. 

 Cohen  ja  Harcourt, 2003, tai Brown, 1980). 
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Fyysisen  tai  taloudellisen kulumisen  (tai  molempien) johdosta vanhemmat 
pääomaesineet eivät ole yhtä tehokkaita kuin uudet  ja  tehokkuuden alene-
misen tulee luonnollisesti näkyä pääomakannan arvossa. Toisessa keskeises-
sä ongelmassa kysytään, kuinka heterogeeniset pääomahyödykkeet voidaan 
aggregoida yhdeksi tehtaan, toimialan  tai  talouden tuotantopotentiaalia ku-
vaavaksi lukuarvoksi? Aggregointiongelmaa  on  käsitelty kirjallisuudessa run-
saasti (ks. esim. Diewertin,  1980,  katsaus). Aggregoinnin ehtojen  on  osoitettu 
olevan vaativat, mistä syystä tuloksia voidaan pitää  vain approksimatiivisi-
na.  

Tarkastellaan aluksi homogeenistä pääomaesinettä, jolloin aggregointiongel
-ma  voidaan sivuuttaa.  Periodin  t pääomakanta  voidaan laskea aikaisem-

pien vuosien investoinneista investointikertymämenetelmällä kaavalla  (Hul-
ten,  1990; tai  Hulten ja Wykoff,  1996): 

K  = O't-1  +  1't-2  + ... + N't-N-1• 	 (1) 

K on pääomakanta  periodilla  t  ja 't—s  investointi  s  periodia  aikaisemmin. 
(Investointi oletetaan otettavan käyttöön vasta investointiperiodia seuraavan 

 periodin  alusta.)  N on  investoinnin pitoaika. Kertoimet  (s  = 1, ...,  N)  ku-
vaavat pääomaesineen kulumista:  q  ilmaisee  s  vuotta vanhan pääomaesi-
neen tehokkuuden suhteessa uuden tehokkuuteen.  o = 1  ja  N+1  = 0.  

Kaavan  (1')  mukaan pääomakanta  on  aikaisempien vuosien investointien pai-
notettu  summa  painojen ottaessa huomioon pääomaesineen tehokkuuden 
alenemisen. Pääomakanta  Kt  voidaan tulkita uuden investoinnin määräksi, 
joka tuottaa saman palveluvirran kuin aikaisemmat investoinnit yhteensä. 
Voidaan helposti nähdä, että  (1') redusoituu kaavaksi (1),  jos pääomaesi-
neellä  on vakioinen  iästä riippumaton kulumisaste  (å).  

Kuinka määräytyvät kaavan  (1')  kertoimet 	ja  kuinka ne voidaan esti- 
moida?  Ne kuvaavat suorituskykyä mutta kuinka suorituskyky määräytyy? 
Käytännössä  se  ei ole suoraan mitattavissa. 

Tässä yhteydessä sekoitetaan helposti pääoman tuottavuus (suorituskyky)  

	

ja  pääoman varallisuusarvo. Nämä ovat eri käsitteitä, jotka kuitenkin liitty- 	 • 
 vät  toisiinsa kuin  kolikon  kaksi puolta. Kysymys  on  kandesta eri pääoman 

käsitteestä.  Tuottava pääoma kuvaa pääoman suorituskykyä annetulla ajan 
hetkellä,3  varallisuuspääoma  puolestaan varallisuusesineiden arvoa omista-
jalleen  ja  samalla niiden suorituskykyä nykyhetkestä pitoaikansa loppuun. 

3"Tuottavaa  pääomaa"  on  pidetty harhaanjohtavana nimityksenä, koska kyseessä  on 
 pikemminkin virta- kuin varantosuure (ks. esim.  OECD, 2001a).  Kuvaavampi  nimitys olisi 

pääomapalveluiden volyymi-indeksi. Tässä työssä käytetäan kuitenkin vakiintuneempaa 
(harhaanjohtavampaa) nimitystä. 



Kuvaava paljon käytetty esimerkki käsitteiden eroista  on  hehkulamppu.  Jos 
hehkulampun  ikä  on 10  kuukautta,  sen varallisuusarvo  viimeisen elinkuukau-
tensa alussa  on  noin  1/10  alkuperäisestä arvosta mutta tuottava pääoma  on 

 sama kuin ensimmäisen kuukauden alussa. 

Kaava  (1')  määrittää tuottavan pääoman.  Se on  eri vuosikertaa olevien in-
vestointien painotettu  summa  siten, että painot ottavat huomioon eri vuo-
sikertojen tehokkuuserot. Varallisuuspääoma  on  vastaavasti eri vuosikertaa 
olevien investointien painotettu  summa  mutta painoina nyt varallisuusesi-
neiden yksikköhinnat. Olkoon  PJ  j  vuotta vanhan varallisuusesineen hinta 
hetkellä  t (P on  uuden varallisuusesineen hinta). Varallisuuspääoma  on  täl-
löin:  

	

W  = PI1 + PI_2 + ... + P,It_N_i. 	 (2)  

Kaavojen  (1')  ja  (2) kertoimilla,  ja  PJ,  on  läheinen yhteys - tästä seuraa 
molempien pääomakäsitteiden välinen riippuvuus. Tarkastellaan tätä seu-
raavassa tarkemmin. Merkit  ään t  vuotta vanhan varallisuusesineen hintaa 

 symbolilla  P (t  = 0, 1,2,  ...)  ja  tuottoa vuoden  t  lopussa  symbolilla Ut.  Jäi-
kimmäisestä käytetään kirjallisuudessa nimitystä pääoman vuokra  (capital 
rent),  pääoman käyttäjäxi kustannus  (user cost of capital) tai  yksinkertaisesti 
pääomakustannus  (cost of capital)  .'  Jatkossa käytetään nimitystä "pääoman 
käyttäjän kustannus". 

Varallisuusesineen  hinta  Pt on  tulevien tuottojen nykyarvo (Diewert  ja  Law-
rence, 2000): 

=  Ut  +  U4  + Ut+2 	 (3) 1+r (1+r) 2  
missä  r on reaalikorko.  Pääoman käyttäjän kustannuksen  Uj  oletetaan reali-
soituvan heti  periodin  alussa  ja koron  oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi py-
syvän vakiona. Voidaan helposti nähdä, että hintojen sarja  {P}  ja  pääoman 
käyttäjän kustannuksien sarja  {Ut}  (t  = 0, 1,2,  ...)  riippuvat toisistaan. Toi-
sesta sarjasta voidaan aina johtaa toinen  ja  päinvastoin (ks. esim. Diewert, 

 2003). Varallisuusesineen  hinnan  muutosta  Pi  -  Pt (t  = 0, 1,2,  ...)  kutsu-
taan arvon alenemiseksi  (depreciation)  ja  käyttäjän kustannuksen muutosta 
ut+1 -  Ut  pääoman kulumiseksi  (deterioration).  Sarja  {Ut}  ('ui,  u2,  ...)  ku-
vaa tuotannoilisen tehokkuuden muutoksia  ja  määrittää varallisuusesineen 
ikä-tehokketusprofiulin. Varallisuusesineen ikääntyessä  sen  suorituskyky py-
syy samana  tai  alenee, mistä syystä sarja  {ut}  on  ei-kasvava. Vastaavasti 
hintojen sarjaa  {P}  kutsutaan varallisuusesineen  ikä-hintaprofiuliksi. Geo- 

4"Pääoman  vuokra"  on summa,  joka pääomaesineestä saataisiin,  jos  se vuokrattaisiin 
 ulkopuoliselle kilpailullisila markkinoilla. Yleensä tuottaja omistaa pääomaesineen itse. 

"Pääoman käyttäjän kustannus"  tai "pääomakustannus" on  tällöin  summa,  jonka omista-
jan tulee kohdentaa pääomaesineelle kustannuslaskennassaan.  
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metristä kulumistapaa lukuun ottamatta ikä-tehokkuus-  ja  ikä-hintaprofiuli 
poikkeavat muodoltaan.  

Se,  että pääoman käyttäjän kustannuksien muutos heijastaa suoraan pää-
oman suorituskyvyn muutosta, seuraa yrityksen voiton maksimoinnista  (tai 
kustannuksien minimoinnista).  Ellei näin olisi, tuottajan kannattaisi muut-
taa varallisuusesineittensä ikäjakaumaa. Liitteessä  I on  tähän ominaisuuteen 
nojautuen osoitettu, että kaava  (1')  todellakin määrittää tuottavan pääoman. 
Investointivuosikerran tehokkuutta kuvaava kerroin  on = u/u  eli käyt-
täjän kustannus suhteessa uuden pääomaesineen käyttäjän kustannukseen. 

Kaava  (1')  soveltuu homogeemsten pääomaesineiden tapaukseen. Laskettaes-
sa ei-homogeenisten pääomaesineiden tuottavaa pääomakantaa ongelmana 

 on,  että erilaiset pääomaesineet tuottavat eri laatua olevan palvelujen vir-
ran, eikä kaava  (1')  ole enää sovelias. Ratkaisuna ongelmaan  on,  että eri 
laatua olevien pääomaesineiden pääomakannat painotetaan pääoman käyt-
täjän kustannuksilla. Tuottava pääomakannan arvo ajan hetkellä  t  saadaan 
kaavasta  (Schreyer et. al., 2003): 

Kt=>uK, 	 (4)  

missä yläindeksi  i  viittaa pääomaesineen ryhmään.  u on  (uuden) pääomae-
sineen käyttäjän kustannus ryhmässä  i  (vrt.  u  liitteessä  I). Peräkkälsten 
periodien  arvojen suhde voidaan vielä dekomponoida hintojen muutoksen 
mittaavaan hinta-indeksiin  ja volyymin  muutoksen mittaavaan määräindek

-sun  seuraavasti:  
K  = H(u, Ut_i,  K,  Kt_i)Q(ut, Ut_i,  K, K_1). 	(5) 

K1  

Funktio  H(.)  antaa hintaindeksin  ja  funktio  Q(.)  volyymi-indeksin.  u  
[ui,  u?,  ...]  ja  Kt =  [Kr',  Kf...].  Kirjallisuudessa  on  esitetty useita hyviä kan-
didaatteja funktioiksi  H(.)  ja  Q(.)  (ks. esim Diewert,  1980).  

Eri laatua olevien pääomaesineiden varallisuuspääoman kokonaisarvo saa-
daan yksinkertaisesti laskemalla yhteen eri pääomaesineryhmien varallisuus- 
pääomat. Dekomponointi hinta-  ja määräindeksiin  tehdään kuten tuottavan 
pääoman kohdalla. 

Pääomalaskelmat  käytännössä 

Edellä esitetyissä tarkasteluissa  on  oletettu, että käytetyille pääomaesineil
-le on  olemassa kilpailulliset markkinat, jolloin hinnat  Pj  ovat kysynnän  ja 

 tarjonnan tasapainottavia markkinahintoja. Vastaavasti oletetaan, että käy-
tetyille pääomaesineille  on  olemassa kilpailulliset vuokramarkkinat, jolloin  
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pääoman käyttäjän kustannukset ovat vuokramarkkinoiden tasapainohinto
-ja.  Nämä kilpailullisten markkinoiden oletukset eivät kuitenkaan toteudu 

käytännössä kuin äärimmäisen harvoin. Markkinoiden puuttuminen johtuu 
yksinkertaisesti siitä tosiasiasta, että tuottajat omistavat pääomaesineensä 
itse  ja  käyttävät ne loppuun. 

Tuottavan pääoman  ja varallisuuspääoman  laskeminen vaatii täsmälleen sa-
man informaation, koska ikä-tehokkuus-  ja  ikä-hintaproffihi riippuvat toi-
sistaan. Mutta pääomaesineiden markkinoiden puuttuminen aiheuttaa in-
formaatio-ongelman: varallisuusesineen hintoja (uuden esineen hintaa lu-
kuun ottamatta) eikä pääoman käyttäjän kustannuksia tunneta. Ongelma 
ratkaistaan käytännössä niin, että toinen seuraavista: pääomaesineen ikä-
hintaproflilin  tai  ikä-tehokkuusprofiulin muoto oletetaan  ja  lisäksi oletetaan 
pitoaika (poistuma).  

. 

	 3 Tiepääoma 

Voiko yksityisen pääoman kuvaamiseen tarkoitettuja periaatteita  ja  käsittei-
tä soveltaa tiepääomaan? Tietä voidaan pitää tuotantohyödykkeenä siinä, 
missä konetta  tai  laitetta.  Tie  eroaa yksityisestä tuotantohyödykkeestä lä-
hinnä julkishyödykeominaisuutensa suhteen. 5  Tästä ominaisuudesta johtuu, 
ettei tiehyödykkeelle voi helposti  (tai  lainkaan) syntyä kilpailullisia markki-
noita (ks. esim.  Comes  ja  Sandler, 1996).  Koska kilpailullisten markkinoi-
den hypoteesilla  on  keskeinen rooli pääomakäsitteiden johtamisessa, tästä 
voi helposti syntyä ajatus, että markkinoiden puuttuminen estää pääomakä-
sitteiden soveltamisen tiehyödykkeen kohdalla. Mutta myös yksityisen  sek-
torin pääomahyödykkeiltä  puuttuvat markkinat  ja  siitä huolimatta pääoma- 
käsitteitä  on  pidetty hyödyifisinä. Samoin voidaan ajatella tiehyödykkeiden 
kohdalla. 

Informaatio-ongelma  on  teiden kohdalla sama kuin yksityisellä pääomalla. 
Itse asiassa  se on  hieman pahempi, koska tiehyödykkeeltä puuttuvat myös 
uusien teiden markkinat. Uusien teiden hintana voidaan kuitenkin käyttää 
niiden rakentamiskustannuksia. Vanhojen teiden suhteen voidaan menetellä 
kuten yksityisen pääomahyödykkeen kohdalla. 

Jatkossa johdetaan tieinvestoinneille (analogisesti yksityisten investointien 
kanssa) pääoman käyttäjän kustannukset sekä varallisuuden yksikköhinnat 

5 Puhtaalle julkishyödykkeelle  on  ominaista, ettei ketään  hyödykkeen  käyttäjää voi sul-
kea ulkopuolelle, eikä kukaan käyttäjä vähennä muiden käyttäjien  kulutusmandollisuuksia. 

 Tie  ei ole näissä suhteissa aivan puhdas julkinen hyödyke.  
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investointivuodesta  investoinnin pitoajan loppuun saakka. Tiepääoman käyt-
täjän kustannus kuvaa tien vuotuista arvoa kaikille käyttäjille.  6  Tievaral-
lisuuden  hinta puolestaan kuvaa tulevia arvoja tien jäljellä olevan pitoajan 
kuluessa.  Jos tieinvestointia hallinnoisi  yksityinen yritys  ja  projekti olisi al-
kuaan kilpailutettu, tiepääoman käyttäjän kustannus olisi rahamäärä, jonka 

 se perisi  vuosittain tien käyttäjiltä (valtiolta  tai  kunnalta). Tievarallisuuden 
hinta olisi puolestaan  se  korvaus, jonka yritys saisi korvauksena tien  hallin-
taoikeudesta  luopumisesta. 

Tieinvestointi 

Tieinvestointi  tarkoittaa periaatteessa uuden yhteyden luomista  tai  vanhan 
parantamista.  Se  voi olla lyhyt tienpätkä  tai  maan etäiset  osat  kattava uusi 
yhteys. Tätä tutkimusta varten  on  käytettävissä aineisto, jossa vuotuiset 
tieinvestoinnit  on  luokiteltu kunnittain  (k  kuntaa). Nämä  on  edelleen luoki-
teltu tietyypeittäin  (t tietyyppiä). Tieinvestoinnilla  tässä tutkimuksessa tar-
koitetaan tiepituuden muutosta yksittäisen kunnan yksittäisessä tieluokassa. 
Vuosittaisten tieinvestointien lukumäärä voi siis olla periaatteessa yhteensä  
k x  £  kappaletta. Tieinvestoinnilla voi olla erilaiset hankintahinnat  ja  niihin 
liittyvät kunnossapitokustannukset voivat poiketa.  

Tien  rakenneosat  

Tie  koostuu seuraavista rakenneosista: maapohja, alusrakenne, päällysraken-
ne sekä muut rakenteet  ja  laitteet. Jälkimmäisiin kuuluvat  mm.  sillat, rum-
mut, rampit, kaiteet, opasteet  ja  kevyen liikenteen väylät. Tarkastellaan seu-
raavassa lähemmin rakenneosien kulumista. 

Maapohja (käyttöoikeus  maa-alueeseen) ei kulu. 

Alusrakenne  on  tien elimellinen  osa.  Se  täyttää tehtävänsä ilman, että siihen 
liittyvällä kulumisella  tai "väsymisellä"  olisi vaikutusta suorituskykyyn. Aika 
ajoin alusrakenne  on  uusittava. Peruskunnostuksien välinen aika (pitoaika) 

 on  kuitenkin pitkä, käytännössä  30. ..80  vuotta. Kevyesti liikennöityjen väy-
lien alusrakenne saatetaan mitoittaa kevyemmäksi kuin raskaasti liikennöi-
tyjen. Pitoaikaan voi vaikuttaa myös toteutunut kuormitus eli kumuloitunut 
liikennemäärä. 

Päällysrakenteen  laadussa tapahtuu kulumisen seurauksena näkyviä muu- 
toksia, jotka vaikeuttavat tien käyttöä.  Tien  pintaan muodostuu uria  ja hal- 

6KOSka  kyseessä  on  julkinen hyödyke, tien tuottamien palvelusten arvo  on  kaikkien 
käyttäjien  arvostusten  summa.  Tunnettu tähän liittyvä  tulos  on ns. Samuelson  sääntö (ks. 

 esim.  Comes  ja  Sandler, 1996). 



keamia,  jolloin tien käyttäjät joutuvat turvallisuus-, mukavuus-  ja  säästä-
vyyssyistä (polttoaineen, ajoneuvon kuluminen) alentamaan ajonopeuttaan. 
Pinnoitteen laadun saavuttaessa tietyn alarajan tien  pinta  uusitaan. 

Sillat  (ja  muut rakenteet) toimivat kuten alusrakenne. Ne hoitavat tehtä-
väänsä ilman, että kulumisella  tai väsymisellä on  vaikutuksia niiden suon-
tuskykyyn. Siltoja  on peruskorjattava  säännöllisin välein  (30.. .35  vuotta).  

Tien  ikä-tehokkuus-  ja  ikä-hintaprofiuli  

Tien  kuluminen poikkeaa tavanomaisen tuotantohyödykkeen kulumisesta. 
 Tien pitoaika (peruskorjauksien  välinen aika)  on  suhteellisen pitkä  ja  peri aat-

teessa  tie  voidaan peruskorjata uutta vastaavaksi. 7  Missään kirjallisuudessa 
(joka olisi tekijän tiedossa) ei ole esitetty rajoja sille, kuinka monta kertaa 

 tie  voidaan peruskorjata. Tiet ovat Suomessa vielä suhteellisen nuoria, jot-
ta kokemuksia tässä suhteessa olisi voinut kertyä.  Tien  koko  eliniän voidaan 
kuitenkin olettaa olevan hyvin pitkän.  Tien rakenneosien (päällystettä lu- 

•  kuun ottamatta) ikä-tehokkuusprofiili  on  kuin hehkulampulla. Ne täyttävät 
tehtävänsä  100 %:sti  niin kauan kuin niitä käytetään, minkä jälkeen niiden 
suorituskyky romahtaa nollaan.  Jo turvallisuussyistä alusrakenteen  ja  silto-
jen  on  toimittava ilman riskejä niin kauan kuin niitä käytetään. 8  

Päällyste  on  ainoa tien rakenneosista, jonka kulumisen seurauksena tien suo-
rituskyky alenee.9  Eikä pelkästään päällysralcenteen vaan samalla  koko  tien 
suorituskyky alenee.  Jos  päällyste  on  päässyt rapistumaan ajokelvottomaksi, 
ei muillekaan tien rakenneosilla ole mitään käyttöä.  

Kuva  1  havainnollistaa edellä sanottua. Kuvassa  on  tien  koko eliniäksi  ole-
tettu  15 periodia (1 periodi  voi tässä edustaa esimerkiksi  10  vuotta). Uuden 
tien suorituskyky (pystyakselilla)  on 1  yksikkö.  Tien rakenneosat  erottavat 
yhden yksikön korkuisesta suorakaiteesta rakennuskustannusosuuksiaan vas-
taavat suorakaiteet. Pystyviivoilla näihin suorakaiteisiin  on  merkitty perus-
korjauksien ajankohdat. Sahanterää muistuttava viiva kuvaa tien suoritus-
kykyä. Päällyste uusitaan jokaisen  periodin  alussa, jolloin tien suoritusky- 

7Tien  hoidolla saattaa myös olla vaikutusta tien  pitoaikaan  (ks.  esim.  Männistö  et. aL, 
2003). 

8Tien  kohdalla voi tapahtua myöskin  ns.  taloudellista kulumista.  Se  voi tässä tarkoittaa 
esimerkiksi sitä, että tien  geometria  on  tullut  sopimattomaksi  nopeille  henkilöautoille  tai 

 raskaalle  kuljetuskalustolle.  Suomessa tapahtuneen taloudellisen kulumisen arvioimiseen 
ei tässä yhteydessä ole mandollisuuksia.  

9Tien  kunnon  ja  ajokustannusten  välistä riippuvuutta  on  tutkittu jonkin verran (ks. 
Kalliokosken  ja  Ruotoistenmäen,  2000,  katsaus).  Tien  pinnoitteen  pitoajan  valinta  on  pe-
riaatteessa  optimointitehtävä,  jossa toisessa vaakakupissa  on päällystärnisen  kustannus  ja 

 toisessa  turvallisuustekijät  ja  ajokustannukset  (ks.  esim.  Small et. al., 1989; tai Li  ja  Ma- 
danat,  2002). 
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Kuva  1: Tien  ikä-tehokkuusprofiuli 

ky  vastaa uuden tien suorituskykyä.  Periodin  loppuun mennessä suoritus-
kyky laskee päällysteen kuluessa, kunnes  se  hyppää jälleen lähtötasolleen 
seuraavan  periodin  alussa. Kuvaa voisi tulkita niinkin, että tien suoritus-
kyky  on  tien rakenneosien suorituskykyjen (painotettu)  summa  ja  suoritus-
kyvyn ylös-alas sahaava  liike liittyy pelkästään päällysrakenteen kulumiseen 

 ja  korjaamiseen. Näin asiaa ei kuitenkaan pidä tulkita.  Tien maksimaaliseen 
suorituskykyyn  vaikuttavat kaikki rakenneosat mutta päällysteen kuluminen 
alentaa  koko  tien suorituskykyä. 

Seuraavaksi tehdään työn kannalta keskeinen oletus:  Tien sahanterän  muo-
toista ikä-tehokkuusprofiulia voidaan approksimoida vaakasuoralla viivalla. 
Oletus tehdään toisaalta laskelmien yksinkertaistamiseksi  ja  toisaalta siksi, 
ettei käytettävissä ei ole dataa päällystekierron selvittämiseksi investointi-
kohtaisesti. Oletukselle  on  myös hyviä perusteluja. Ensiksi, tässä tutkimuk-
sessa pienin havaintoyksikkö  on  kunta. Yksittäisen kunnan tasolla tien keski-
määräisen laatutason voi olettaa pysyneen suhteellisen tasaisena. 10  Toiseksi, 

 on  syytä uskoa, että tieviranomaiset ovat pitäneet tieverkoston kaikissa olo-
suhteissa hyvässä kunnossa; suorituskyvyn heilahtelut ovat olleet suhteellisen 
pieniä. Vakioisen suorituskyvyn oletus kuvaa tällöin riittävällä tarkkuudella 
tien suorituskykyä yksittäisinä ajan hetkinä tien  koko  elinkaaren aikana. 

Seuraavassa johdetaan lausekkeet tieverkon varallisuushinnoille  ja  käyttäjän 
kustannuksille. Pääomalaskelmat tehdään erikseen teille  ja silloille ja  nämä 
yhdistetään lopuksi. Lausekkeissa otetaan huomioon peruskorjauksien  ja  uu-
delleen päällystämisen (teiden osalta) kustannukset. Diewertin  (2003,  luku 

' °Ei ole myöskään olemassa yleisesti hyväksyttyä mallia, joka kertoisi kuinka päällysteen 
kuluminen vaikuttaa tien suorituskykyyn. Fraumeni  (1999b)  käyttää hyväksi ajokustan-
nuksien suhteellisia muutoksia.  

10  



12)  malli  on  ainoita (tiedossani olevia) pääoman laskentainalleja, joissa kun-
nossapitokustannukset  on  otettu eksplisiittisesti huomioon. 11  

Laskutoimitusten  strategia  on  seuraava. Investoinnin hankintahinta  ja  kun-
nossapitokustannukset eroavat investoinneittain. (Siihen vaikuttaa kunta- 
tyyppi, investointivuosi, tieluokka  ja päällystetyyppi.)  Näiden  ja  ikä-tehok-
kuusprofiilia koskevan oletuksen avulla saadaan laskettua investointiin liit-
tyvät vuotuiset bruttomääräiset pääoman käyttäjän kustannukset (vakio) 

 ja  varallisuuden yksikköhinnat (ikä-hintaprofiuli). Vähentämällä  ensin  mai-
nituista kunnossapitokustannukset saadaan nettomääräiset pääoman käyt-
täjän kustannukset. Käymällä läpi kaikki investointivuosikerrat annetussa 
tieluokassa saadaan numeroaineisto, jonka avulla  ko.  luokan pääomakannat 
jokaisena vuonna voidaan laskea investointivuosikertojen summana. Siltojen 
suhteen menetellään vastaavalla tavalla. 

Tarkastellaan aluksi tilannetta, jossa vuonna  t  rakennetaan yksi kilometri 
tietä.  Tien alusrakenne  kestää  m  vuotta  ja päällysrakenne  n  vuotta.  Koron 

•  r  ja pitoaikojen  m  ja  fl  oletetaan pysyvän vakioina.  Tien  ensimmäinen perus-
korjaus tapahtuu m:nen vuoden lopussa, sitä seuraava 2m:nen vuoden lopus-
sa jne. Vastaavasti ensimmäinen uudelleen päällystys tapahtuu  n:en  vuoden 
lopussa, sitä seuraava 2n:en vuoden lopussa jne. Suorittamalla  m:n  vuoden 
välein peruskorjausinvestoinnit  ja  n:n  vuoden välein uudelleenpäällystykset, 

 tie  voidaan pitää toimintakunnossa perustamisen hetkestä elinkaarensa lop-
puun saakka. Lisäksi oletetaan, että alusrakenne kestää  M  uusimiskertaa, 
päällysrakenne  N  uusimiskertaa,  (M  +  1)m  =  (N  + 1)fl  T'  (alus-  ja pääl-
lysrakenne  on  mitoitettu kestämään yhtä pitkään)  ja  Mm  =  Nn T.12  T':n  
vuoden jälkeen  tie  rakennetaan kokonaan uudelleen joko samaan  tai  uuteen 
paikkaan. (Kuluminen voi olla myös taloudellista. Tässä tapauksessa M:nen 
peruskorjauksen jälkeen  tie on  vanhanaikainen.) 

Uuden tien hinta  (per tie-km) investointihetkellä t on  tulevien tuottojen  ny-
kyarvo  vähennettynä kunnossapidon kustannuksien nykyarvolla. Ikä-tehokkuus-
profiuliin vakioisuudesta seuraa, että tulevat tuotot çpääoman käyttäjän kus-
tannukset,  brutto)  ovat vakio:  u  =  u,  ,  u.  Ottamalla tämä 

' 1 Diewertin  mallissa kunnossapitokustannukset kasvavat lineaarisesti iän mukana. In-
vestoinnin pitoaika saadaan optimointiongelman ratkaisuna. Käsillä oleva malli  on  yk-
sinkertaisempi, koska tien elinaika  on  annettu. Tielle tehdään elinajan kuluessa annettu 
määrä kunnossapitotoimenpiteitä, joiden yksikkökustannus  on  annettu.  

' 2 (M  +  1)m  =  (N  +  1)n  sekä  Mm  =  Nn  eivät yleensä voi olla yhtä aikaa voimassa. 
Oletukset  on  tässä tehty lähinnä notaation yksinkertaistamiseksi. Niillä ei ole vaikutusta 
jatkossa.  
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huomioon uuden tien hinnaksi saadaan:' 3  

P ci =u 
 [ +  r  + (1 +r)2 + + (1  +r)Th

] 

-  CK 
 [(1  +r)m + (1 +r)2m + + (1  +r)T] 

-  Cp  [1 ±) + (1 +r)2  + + (1  ±r)T] 
1 	 1 

1– 	 1- 
_______ 	(1+r)T 

 Cp 	(1+r)T 
[_ (l+r)T']  —CK  (1+r)m_1 - 	(1+r)-1 	

(6) 
r  

cl  on investointikustannus (per tie-km),  CK  Ofl alusrakenteen  peruskorjauk-
sen kustannus  (per tie-kin)  ja cp  on päällysteen uusimiskustannus (per tie- 
km). Yksikkökustannuksien  Cl, CK ja Cp  oletetaan olevan muuttumattomia 
ajassa. Investointi toteutuu vuoden  t - 1  lopussa  ja  pääoman käyttäjän kus-
tannuksen oletetaan realisoituvan aina vuoden lopussa. Yllä oleva yhtälö 
koskee tieinvestointeja. Siltainvestointeihin voidaan soveltaa samaa yhtälöä 
ilman uudelleenpäällystämiseen liittyviä termejä. 

Tuottavan pääoman laskemisessa käytetään nettomääräistä —ei bruttomää-
Mistä - pääoman käyttäjän kustannusta, joka ei pysy ajassa vakiona. Vuon-
na  j (j <t)  rakennetun tien nettomääräinen pääoman käyttäjän kustannus 
vuonna  t, g_3 ,  saadaan vähentämällä vuosittaiset kunnossapitokustannuk

-set (vrt. Diewert, 2003): 

=  ti'  -  5((t  - j)/rn)cK - 5((t - j)/n)Cp, 	(7)  

missä funktio  5(y) = 1,  jos  argumentti  y  saa kokonaislukuarvon (ts.  jos  kun-
nostuksen  tai uudelleenpäällystyksen  ajankohta sattuu hetkelle  t)  ja  muutoin 
S(y) =  0. 

Tievarallisuuden  hinta alenee tien ikääntyessä. Vuonna  t  rakennetun  j  vuotta 
vanhan tien varallisuushinnan lauseke sievennetyssä muodossa  on  seuraava:  

1 	1 1 	____________ 
- 	[ - 

(1+r)T'_i] _CK(l+r)l+r)  
(1 + r)m - 1 

- 	(1 +r)' –(1 +r)_T  
(1+r)-1 	

, 	 (8)  

missä  m'  = mod(j, m) on alusrakenteen  edellisen peruskunnostuksen ajan-
kohta  ja  n'  = mod(j, n)  vastaavasti päällysteen edellisen uusimisen ajan-
kohta14  =  1,  kun  j T,  ja  muulloin  t  = 0.  Ensimmäisen peruskunnos-
tuksen  tai uudelleenpäällystyksen  lähestyessä tievarallisuuden hinta laskee. 

' 3Tarkastellaan  annettua  tieluokkaa. 
' 4mod(t,  m) on  osainäärän t/m jakojäännös.  
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Kunnostuksen  tai uudelleenpäällystyksen  tapanduttua  se  hyppää ylöspäin, 
minkä jälkeen tievarallisuuden hinta jälleen laskee seuraavaan kunnostus-  tai 
päällystyshetkeen  saakka. Hintojen  pt+3  sarja muodostaa "sahanterän" pit-
kin laskevaa käyrää. Laskeva käyrä, jolla terän piikit ovat, määräytyy kaavan 

 (8)  oikean puolen ensimmäisestä termistä. Terän piikkien kärjet noudattavat 
kandenlaisia syklejä. Toinen  sykli  määräytyy alusrakenteen peruskorjauksien 
syklistä  ja  toinen  sykli uudelleenpäällystämisien syklistä (vrt, kuva  28  sivulla 

 56;  kuvassa  on  mukana  vain alusrakenteen kunnostuksista  aiheutuva  sykli). 

Ratkaisemalla ut/r  yhtälöstä  (6)  ja  sijoittamalla yhtälöön  (8)  hinta  P  
voidaan periaatteessa esittää yksikkökustannuksien  CI,  CK ja cp, koron  r, 
pitoaikojen  m  ja  n  sekä toistokertojen  M  ja  N  funtiona.  

Koron  r,  pitoaikojen  m  ja  n  sekä toistokertojen  M  ja  N  vakioisuudesta  seu-
raa, että pääoman käyttäjän kustannus (annetussa tieluokassa)  on  riippu-
maton investointivuodesta:  u  =  Vt,  s,  ja tievarallisuuden  hinta riippuu 

 vain  tien iästä: 
ptpt+i 	vt,.j.  

Yllä oleva ominaisuus ei ole voimassa,  jos  m tai n  muuttuvat ajassa. Ne voi-
vat pienentyä tieverkoston kuormituksen lisääntyessä liikennemäärien kas-
vun johdosta. Ominaisuus ei ole myöskään voimassa,  jos  tiehen kohdistetaan 
laadullisia parannuksia esimerkiksi pääilysteen suhteen. Kaavoja voidaan pe-
riaatteessa yleistää siten, että pitoajat  m  ja  fl  riippuvat tien kuormituksesta. 

Pitoaikojen määrittämisessä  empiirisesti törmätään siihen ongelma, että ne 
ovat voineet vaihdella monista eri syistä, muistakin kuin todellisen rasituk-
sen muutoksista johtuvista. Esimerkiksi  jos  tien suuntausta parannetaan, 
samassa yhteydessä uusitaan yleensä myös alus-  ja päällysrakenne.  Jonain 
vuonna tiepiirille  on  saattanut jäänyt käyttämätöntä määrärahaa, jonka  se 
on  käyttänyt tien parantamiseen. Joinain vuosina tiepiirin rahat ovat voi-
neet olla tiukoilla, jolloin  se on  lykännyt kunnossapitoa. Tämän tyyppisistä 
syistä johtuen todelliset pitoajat poikkeavat käytännössä laskennallisista  pi-
toajoista.  

Kuvassa  2 on  esitetty tierekisterin otoksista lasketut rakenteen ikäjakaumien 
kertymäfunktiot kandentyyppisille toimenpiteille: rakenteiden parantamiselle 

 ja  uuden tien rakentamiselle.' 5  Periaatteessa käyrien, mikäli ne edustavat 
samaa tietyyppiä (näin ei tosin aivan ole laita), pitäisi olla lähellä toisiaan  ja 

' 5 R.akenteen  parantamisen (rakentamisen) käyrä edustaa tapauksia, joissa edeltävä toi-
menpide  on  ollut rakenteiden parantaminen (uuden tien rakentaminen). Myöhempi toi-
menpide  on  voinut olla mikä tahansa seuraavista: rakentaminen, rakenteen parantaminen, 
suuntauksen parantaminen  tai  kevyt parantaminen.  Ensin  mainittu käyrä edustaa  6700 
tiekilometriä  ja  jälkimmäinen  3800  kilometriä.  
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Kuva  2:  Toimenpiteiden ikäjakaumien kertymäfunktiot 

käyrien  muodon pitäisi olla lähes vertikaalinen teoreettisen pitoajan kohdalla. 
Kumpikaan näistä ehdoista ei toteudu. 

Päällysteen pitoaikojen  vaihtelu  on  vieläkin suurempaa. Liitteessä  V on  esi-
tetty  koko  maan aineistosta muodostettuja päällysteen ikäjakaumia uusi-
misen hetkellä eri päällystetyypeille (kesto-  ja kevytpääflyste)  eri liikenne-
määräluokissa. Ikäjakaumafunktiot voidaan tulkita päällysteen hajoamisen 
todennäköisyysfunktioiksi. Kuvista nähdään, että päällysteen ikä uusimisen 
hetkellä  on  vaihdellut  1  ja  30  vuoden välillä keskimääräisen iän ollessa  10 

 vuoden molemmin puolin. 

Koska päällysteen pitoajat vaihtelevat näinkin paljon  ja  riippuvat selvästi 
päällystetyypistä  ja liikennemäärästä,  nämä seikat tulisi ottaa mallissa huo-
mioon. Ensimmäisenä mieleen tulevana mandollisuutena olisi menetellä niin, 
että jokaisen investointivuosikerran päällysteestä oletetaan uusittavan seu-
raavina vuosina aina osuus, joka saadaan tieinvestoinnin päällysteeseen  hit-
tyvästä  hajoamisen todennäköisyysfunktiosta. Tämä menettely johtaisi kui-
tenkin hyvin työläisiin laskutoimituksiin, koska jokaisen uudelleen päällys-
tetyn osuuden seuraavat uudelleenpäällystyksen osuudet pitäisi taas poimia 
todennäköisyysfunktiost  a. 16  

Laskutoimituksien yksinkertaistamiseksi  jatkossa menetellään niin, että  in- 

' 6 Esimerkiksi  vuonna  t  tehdyn tieinvestoinnin päällysteestä uusitaan ensimmäisenä 
vuonna  pi  prosenttia, tästä osuudesta uudelleen päällystetään  pi  prosenttia sitä seuraa-
vana vuonna,  p  prosenttia sitä seuraavana vuonna jne.  
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vestoinnin  oletetaan heti valmistuttuaan siirtyvän kunnan teiden "päällys-
tysohjelmaan". Tässä ohjelmassa liikennemäärien pysyessä vakiona uusitaan 
joka vuosi sama prosenttimäärä tiestön päällysteistä (annetussa päällyste- 
luokassa). Liikennemäärien kasvaessa uudelleenpäällystyksen vauhti voi kas-
vaa. Olettamalla jokaiselle investointivuosikerralle sama uudelleenpäällysty-
saste tehdään yksittäisten vuosikertojen kohdalla virhearvioita mutta  koko 
oletuksen  idea on  siinä, että laskettaessa vuosittaisia pääomakantoja näis-
tä investointivuosikerroista, virheet tasoittuvat  ja  kokonaisuuden kannalta 
päädytään hyvään tulokseen. 

Seuraava esimerkki valaisee, mitä tarkoitetaan tiestön "päällystysohjelmal
-la".  Oletetaan, että tiepäällysteen maksimaalinen pitoaika  on  kolme vuotta. 

Yksi vuotta vanhan päällysteen rikkoutumisen todennäköisyys  on p',  kaksi 
vuotta vanhan  p  ja  kolme vuotta vanhan  p.  (Päällysteestä  uusimisen het-
kellä  Pi  prosenttia  on 1  vuotta,  P2  prosenttia kaksi  ja  p3  prosenttia kolme 
vuotta vanhoja.) Kunnan tiestöstä (liikennemäärien pysyessä vakiona) uusi-
taan vuosittain aina sama (keskimääräinen) määrä päällysteitä. Seuraava 

. päällystysohjelma  tuottaa tämän tuloksen: tiestöstä  Pi  prosenttia uusitaan 
yksi vuotta,  p2/2  prosenttia kaksi vuotta  ja  p3/3  prosenttia kolme vuotta 
vanhana.  

Kuva  3A  havainnollistaa.  Se  esittää tien poikkileikkauksen ylhäältä päin sa-
masta tien kohdasta eri ajan hetkinä. Kuvitellaan, että kestoiältään erilaiset 
päällysteet muodostavat paikoillaan pysyvät tien pituussuuntaiset viipaleet: 

 pi  prosenttia tien leveydestä uusitaan joka vuosi,  P2  prosenttia joka toinen 
vuosi  ja  p3  prosenttia joka  kolmas  vuosi.  (Pi  +  P2+ P3  =  1,  jos  tien leveys  on 
1.)  Kaksi (kolme) vuotta kestävät päällysteviipaleet  on  edelleen jaettu kah-
teen (kolmeen) yhtä leveään viipaleeseen. Viipaleisiin piirretyt poikittaiset 
viivat osoittavat, milloin  se  päällystetään uudelleen. Päällystämisen ajankoh

-dat  kaksi  ja  kolme vuotta kestävien päällysteiden osaviipaleissa  on  rytmitetty 
niin, että joka vuosi uusitaan sama määrä päällystettä. 

Todellisuudessa liikennemäärät eivät pysy vakiona  ja  myös päällysteen laa- 
dussa voi tapahtua muutoksia. Alkuaan sorapäällysteinen voidaan liikenne- 

. määrän kasvaessa pinnoittaa kevyt-  tai  kestopäällysteellä. Liikennemäärän 
 kasvaessa kasvaa myös päällysteen keskimääräinen uudelleenpäällystysaste, 

mikä aiheutuu siitä, että todennäköisyyksien jakauma  {pj}  siirtyy vasem-
malle päin.  Kuva  3B  havainnollistaa: lyhytkestoisten päällystesegmenttien 
leveydet  Pi  ja  P2  kasvavat  ja  pitkäkestoisten päällysteiden segmentti  p3  ka-
ventuu. 

Modifloidaan  seuraavaksi aiemmin esitettyjä kaavoja. Oletetaan, että an-
nettuun päällystetyyppiin annetussa  tie-  ja liikennemääräluokassa  liittyy  to

-dennäköisyysjakauma,  joka ilmaisee päällysteen  haj oamisen todennäköisyy - 
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A. Vakioinen liikennemäärä  

P3'3 

 P3'3 

 P3,3  

P2,2 

 P2'2  

PI 	 I 
t—1 	t 	t+I 	 Vuosi  

B. Kasvava liikennemäärä  

P 3,3  
P/3 

 P3,3  

P2,2 

 p2'2 

 PI 

t—I 	t 	t+I 	 Vuosi  

Kuva  3:  Tiepäällysteen vuosikerrat 

.  

E1  



den päällysteen  eri ikävuosina. Jakauma ilmoittaa, että päällyste hajoaa  i  
vuotta vanhana todennäköisyydellä  p  (i  =  1, ..., x; x on päällysteen maksi-
maalinen pitoaika)  ja  p2  = 1.  Ikäjakauma voi muuttua liikennemäärän 
kasvaessa. 

Olettamalla,  että  tie  heti valmistuttuaan siirtyy teiden päällystysohjelmaan, 
vuonna  t  rakennetun tien päällystysohjelman nykyarvoksi investointihetkellä 
saadaan:  

I ps 
 + 	+ + 

t+T8t+T  

L 1+r 	(1+r) 2 	(1+r)T  
pst 	p+lst+1 

+ + 
p+Tst+T  

	

+2(1+)  +  2(1+r) 2 	2(1+r)T 
p3si 	p +1 st+1 	 _________ 

	

______ _______ 	p+Tst+T  

	

+3(1+)  +  3(1+r)2 	+ 3(1+r)T 
+ 

. 
pcst 	p+18t+1 

+ +  t
-fT8t+T  1  

	

____ _____ 	 a, 	 I 

	

+(1+)+(1+)2 	x(1+r)T]'  

missä  p' on  i  vuotta kestävän päällysteen osuus tiestöstä vuonna  j  ja  s on 
 ko. päällystetyypillä päällystettyjen  teiden suhteellinen osuus tieverkoston 

teistä vuonna  j (j  =  t  +  T).  Yllä oleva yht älö sievenee muotoon:  

I sp 	 8t+Tt+T  1 

	

CP=cp L 1+r +  (1+r) 2 	(1+r)T]' 	
(9)  

missä 

j=t,t+1,...,t+T.  

on  keskimääräinen uudelleenpäällystysaste vuonna  j. Se  kertoo, kuinka 
monta prosenttia tieverkosta uudelleen päällystetään vuonna  j.  

• 	 Vuonna  t  rakennetun  s  vuotta vanhan tien päällystysohjelman nykyarvo  on  
vastaavasti: 

ist+t+s 	8t+s+1i+s+1 	8t+Tt+T  1 CP=cp  L 1+r  +  (1+r)2 	(1+r)T_t+h] 	
(10)  

Edellä  on  tarkasteltu annettua päällystelajia. Kullekin lajille (kesto-, kevyt- 
ja sorapäällyste)  on  periaatteessa omat yhtälönsä. Jatkossa kuitenkin yk-
sinkertaisuuden vuoksi eri päällystetyypit yhdistetään samaan yhtälöön.  Si-
vuuttamalla sorateiden  uudelleen päällystämisen kustannukset vähemmän  
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merkityksellisenä  vuonna  t  rakennetun tien päällystysohjelman nykyarvoksi  
s  vuotta myöhemmin saadaan:  

I  t+s t+s 	t+T t+T  1 
I SA PA 	 SA PA 	I 

-s 	CPA[ 1+r  +...+(l)Tt+1]  

I t--s  t+s 	t+T t+T 
+ CPB  I 

 SB PB 	 8B  PB 	

] 	
(11)  +...+  L 1+r 	(1+r)T_t+l  

missä  CPA  (CPB )  on kestopäällysteen (kevytpäällysteen)  uusimisen kustan-
nus  per tie-km. s (4) on kestopäällysteellä (kevytpäällysteellä) päällystet-
tyjen  teiden suhteellinen osuus kunnan tiestöstä vuonna  k (k = t + s, ..., T). 
p (p) on kestopäällysteen (kevytpäällysteen)  keskimääräinen uudelleen-
päällystysaste vuonna  k. 

Täydennetään  vielä aikaisemmin esitettyjä varallisuushintojen lausekkeita. 
Vuonna  t  rakennetun tiekilometrin hinnaksi investointivuonna saadaan  

1— 	1  

	

PEcJ=1[1_ 	
1 	 (1+r)T 

- 	(6') 2"]  —CK  r 	(1+r) 	(1+r)m_1  

ja  hinnaksi  5:n  vuoden ikäisenä saadaan  

1 	
1 1 	____________  

j 	- 	
[ 	(1+r)i] 	

(8') (1 + r)m_1  

Pääoman nettomääräisen käyttäjän kustannuksen lauseke muuttuu seuraa-
vaan muotoon: 

	

= - ö((t - j)/m))CK -  cp, 	 (7')  

missä 	on  vuonna  j  investoidun  (eli  t -  j  vuotta vanhan) tien pääoman 
nettomääräinen  käyttäjän kustannus vuonna  t.  CP  on päällystysohjelman 

 kustannus vuonna  t.  (cp'  on  sama kaikille vuonna  t  kunnassa  ko. tieluokassa 
 käytössä oleville teille perustamisvuodesta riippumatta.) 

Yhtälöt  (11), (6'), (8')  ja  (7')  ovat keskeiset yhtälöt jatkossa laskettaessa 
tiepääoman arvoja. 

Tähän saakka  on  oletettu, että tieverkosto pidetään säännöllisten peruskor -
jausten avulla toimintakunnossa. Todeifisuudessa jokin tieverkoston  osa  on 

 syystä  tai  toisesta voinut jäädä rapistumaan.  Se  voi kuitenkin olla edel-
leen "normaalissa" käytössä. Hehkulamppu-esimerkki voi olla valaiseva tässä. 
Lamppu  on  voinut ylittää keskimääräisen elinikänsä mutta  se  jatkaa edelleen 
toimintaansa hajoamisen todennäköisyyden kuitenkin  koko  ajan kasvaes-
sa. Tieverkosto poikkeaa hehkulampusta siinä, että kunnostuksella, jonka 



kustannus  on  suhteellisen pieni alkuperäiseen investointiin verrattuna,  tie 
 voidaan palauttaa alkuperäiseen tilaansa. Mutta päästämällä  tie hajoamaan 

aiheutetaan  alkuperäistä kunnossapitokustannusta suurempi kustannus. 

Peruskorjauksen laiminlyönnin kustannus voidaan arvioida esimerkiksi seu-
raavasti. Laiminlyönnin jatkuessa tien  (sillan)  rikkoutumisen todennäköisyys 
kasvaa  koko  ajan. Hajoamisen todennäköisyys saadaan ehdollisen todennä-
köisyyden kaavasta: 

p(t) = f(t)/(1 - F(t)),  
missä  1(t) on t  vuotta vanhan rakenteen hajoamisen todennäköisyys  ja  F(t)  
on  hajoamisen todennäköisyysjakauman kertymäfunktion arvo. Hajoamisen 
mandollisuudesta aiheutuva kustannus  on hajoarnisen  todennäköisyys kertaa 
hajoamisen myötä menetetyn varallisuuden arvo. 

Vaikka jonkin verran  on  näyttöä siitä, että tieverkoston kunnossapitoon  on 
 joissain kohdin (erityisesti sillat) viimeisen vuosikymmenen aikana sijoitet-

tu liian vähän varoja, kokonaisuuden kannalta "kunnossapidon lykkäämisen" 
merkitys  on  kuitenkin vielä suhteellisen pieni. Osittain tästä syystä  ja  yk-
sinkertaisuuden vuoksi jatkossa oletetaan, että kunnossapitotoimenpiteet  on 

 suoritettu ajallaan suunnitelman mukaisesti. Kunnossapidon ajoitukseen liit-
tyviä taloudellisia kysymyksiä  on  syytä tarkastella erikseen jatkotutkimuk-
sissa.  

4  Aineisto  

Datan  saatavuuteen  ja  laatuun liittyvät ongelmat aiheuttavat työlle omat 
rajoitteensa  ja  osaltaan vaikuttavat laskentamenetelinien valintaan. 

Toteutuneet tieinvestoinnit ovat käytettävissä vuodesta  1951  lähtien tiepiiri- 
kohtaisesti (Virtala,  1985).  Vuoden  1986  jälkeen toteutuneet tieinvestoinnit 
kerättiin tätä tutkimusta varten tiehallinnon sisäisistä lähteistä. Nämäkin 

•  tiedot ovat tiepiirikohtaisia.  Kaiken  kaikkiaan käytettävissä olevat toteutu-
neita investointeja koskevat tiedot soveltuvat huonosti tiepääoman laskemi-
seen, koska ne eivät ole riittävästi eriteltyjä. Investoinnista ei aina tiedetä, 
liittyykö  se  uuden tien rakentamiseen vai vanhan kunnossapitoon  tai  liittyy-
kö  se  alus- vai päällysrakenteeseen. Tiepiirikohtainen jaottelu ei myöskään 
ole välttämättä riittävä jatkotarkasteluille. 

Toteutuneiden tieinvestointien  käytön tekee myös vähemmän houkuttelevak- 
si investointien deflatoinnissa käytettyyn kustannusindeksiin liittyvät ongel- 
mat.  Tie-  ja maarakennuskustannusindeksi  saattavat yliarvostaa varhaisem- 
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pia  investointeja jättäessään huomiotta työn tuottavuuden paranemisen (ks. 
alaviite  1).  

Edellä mainituista syistä johtuen vuotuiset investointimenot tieverkostoon 
arvioidaan laskennallisesti. Ne saadaan inventoimalla ensiksi tieverkoston 
vuotuiset muutokset  ja  kertomalla nämä muutokset tämän jälkeen sopivas-
ti valituilla yksikköhinnoilla. Yksikköhinnoiksi valitaan jälleenhankintahin-
nat. 17  Jälleenhankintahintoja käytettäessä  on  pidettävä mielessä, että me-
nettely saattaa yliarvostaa varhaisempia investointeja jättäessään huomiot-
ta hyödykkeen laadussa tapahtuneet muutokset. Toisaalta jälleenhankinta-
hintojen käyttöä voidaan perustella  sillä,  että näin eliminoidaan suhdanne-
ym. syistä tapahtuneet hintojen muutokset. 

Jälleenhankintahintojen  käytöllä saavutetaan sivutuotteena yksi huomatta-
va etu. Vertaamaila arvioituja investointimenoja toteutuneiden investointien 
defiatoituun sarjaan saadaan käsitys siitä, miten paljon käytetty hintaindeksi 
yliarvioi varhaisempia investointeja. 

Tieverkoston  inventoinnissa  on  käytetty pääasiallisesti seuraavia tietolähtei
-tä: tietilastoja  (ks. lähdeluettelo) sekä  tie-  ja siltarekisteriä. Tietilastot  ovat 

tiehallinnon vuosittaisia raportteja toiminnastaan  ja  ne perustuvat ao. vuo-
den tierekisterin tietoihin.  Tie-  ja siltarekisteri  ovat tiehallinnon ylläpitämiä 
ATK-pohjaisia tietorekistereitä, joita päivitetään jatkuvasti. 

Tietilastoista  voi saada kuntatasoista tietoa tiepituuksista vuodesta  1970 
 lähtien. Päällysteistä  on tietilastoista  saatavissa kuntatasoista tietoa vasta 

vuodesta  1980  lähtien. Liitteessä  II on  esitetty tietilastoista saatavien (tämän 
tutkimuksen kannalta relevanttien) tietojen rakenne. Vertaamalla peräkkäis

-ten  vuosien tietilastojen tietoja saadaan käsitys tieverkoston muutoksista. 

Tierekisteri  puolestaan antaa kuvan tieverkoston tämän hetkisestä tilantees-
ta. Mutta myös näistä tiedoista voi tehdä johtopäätöksiä tiestöstä ajassa 
taaksepäin, kuten jäljempänä nähdään. 

Tierekisteriin  on  kirjattu kaikki tieverkostoon eri osiin viimeisimmäksi koh-
distuneet toimenpiteet  ja  toimenpiteen suoritusvuosi. Toimenpide siis taval-
laan antaa tieverkoston tieosuuksille "leiman",  sen  mukaan minkälainen toi-
menpide siihen  on viimeisimmäksi  kohdistunut. Käytetty toimenpideluokitus 

 on  seuraava: 
-  uuden tien rakentaminen 
-  rakenteen parantaminen 

' 7 Toisena  vaihtoehtona olisi ollut historiallisten yksikköhintojen käyttäminen  ja  näiden 
deflatoiminen (ks.  Fan  ja  Han, 1998).  Historiallisia yksikköhintoja ei ole ollut käytettävissä. 



-  suuntauksen parantaminen 
-  kevyt parantaminen 
Näiden lisäksi tieosuuden "leimana" voi olla "valtion haltuun"  tai  "ei tietoa?'.  

Aina  kun johonkin tieverkoston osaan kohdistuu jokin edellä mainituista 
toimenpiteistä,  se rekisteröityy  tieosuuden uudeksi "leimaksi", peittäen alleen 
vanhan. Tieosuuksiin liittyy toimenpideluokan  (ja kilometrimäärän)  lisäksi 
muutakin tietoa, kuten liikennemäärä, nopeusrajoitus  ja tieluokka. 

Tierekisteri  antaa myös kuvan tiestön nykyisestä päällystetilanteesta. Myös 
päällysteiden suhteen tiestö  on  jaettu tieosuuksiin  sen  mukaan, minkälainen 
päällystystoimenpide siihen  on viimeisimmäksi  kohdistunut. 

Siltarekisteristä  on  tätä tutkimusta varten saatu seuraavat tiedot kaikista 
Suomen silloista: koodi, tien tyyppi, johon silta liittyy, rakennusvuosi,  pinta- 
ala  ja investointikustannus. Investointikustannuksia ja  pinta-alatietoja  ei ole 
kattavasti.  

5  Tieverkoston  ja  liikennemäärien  kehitys 

Suomen tieverkosto koostuu liikennemääränsä  ja funktionsa  puolesta erilai-
sista teistä. Suomen tietilastoissa  (1975-2002)  tiet  on  luokiteltu valta-,  kan-
ta-,  muihin maanteihin  ja paikallisteihin.' 8  Luokittelu  on  alkuaan perustunut 
hallinnolliseen erotteluun mutta  se  kuvastaa myös liikenteen eroja. 

Tierekisteristä  tätä tutkimusta varten saadussa aineistossa teiden luokitte-
lu  on  seuraava: moottoritiet, muut  2-ajorataiset  tiet, moottoriliikennetiet, 
päätiet, yhdystiet  ja rampit. Tierekisteri  on tiepituuksien  osalta tämän tut-
kimuksen pääasiallinen tietolähde. Näitä tietoja täydennetään tietilastoista 
poimituilla päällyste-  ja liikennemäärätiedoilla. 

Tierekisterin  tiedoista ei suurimmalle osalle tiepituuksia ole tiedossa valmis- 
• tumisajankohtaa vaan ne joudutaan päättelemään tieosuuteen liittyvän toi-

menpiteen  ja alusrakenteen pitoajan  avulla.  Tien valmistumisajankohta on 
 tiedossa uusien teiden toimenpideluokalle. Uusien teiden rakentamisen huip-

pu, noin  400 km/v,  osui  1960-luvun loppupuolelle  (kuva  4).  Rakenteiden  ja 
 suuntauksen parantamisen volyymi  on  ollut viime vuosikymmeninä uusien 

teiden rakentamista suurempaa. Rakenteiden parantamisen huippu, noin  900 
km/v,  sattuu  1980-luvun puoliväliin. Suuntausta  on  parannettu tasaisesti 

' 8Vuodesta  2003  alkaen tietilastossa  on  noudatettu luokitusta: valtatiet, kantatiet,  sen-
tutiet ja yhdystiet.  

S 
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Kuva  4:  Teihin viimeisimmäksi kohdistuneet toimenpiteet (lähde: tierekiste- 	S  
ri).  

vuosina  1970-1990,  noin  350 km/v.  Kevyen parantamisen toimenpideluokka 
 on  suhteellisen uusi.  Sen  terävä piikki, yli  1000 km/v,  sattuu vuodelle  2002. 

 Niitä tieosuuksia, joiden leimana  on  "uusi  tie",  "rakenteen parantaminen", 
"suuntauksen parantaminen", "kevyt parantaminen", "valtiolle"  ja  "ei tietoa" 

 on  (tässä järjestyksessä)  9.4, 26.8, 16.3, 7.6, 36.2  ja  3.8 %  kaikista teistä. 

Riippuen perustainistavasta tien alusrakenteen pitoaika  on 30.. .80  vuotta. 
(Paikallisteille  on  usein rakennettu muita kevyempi perustus, jonka pitoaika 

 on  lyhyempi.)  Jos  siis tieosuuteen viimeisimmäksi kohdistunut toimenpide  on 
 rakenteiden parantaminen, voidaan olettaa, että tieosuus  on  rakennettu vä-

hintään  30.. .80  vuotta aikaisemmin. Mutta  se on  voitu rakentaa myös  60... 160 
 vuotta (jne.) aikaisemmin, koska tieosuutta  on  voitu kunnostaa useampaan 

kertaan.  

Tien  "suuntauksen parantamisen" yhteydessä parannetaan yleensä myös alus- 
rakennetta, vaikka  se  ei ole toimenpiteen pääasiallisena motiivina. "Kevyen 
parantamisen" toimenpideluokassa töiden motiivit voivat olla  varsin  erilaiset. 

Jatkossa oletetaan, että  jos tieosuuteen viimeisimmäksi  kohdistunut toime
-pide  on  rakenteen parantaminen, suuntauksen parantaminen  tai  kevyt  pa-

rantarninen, tieosuus on  rakennettu  50  vuotta aikaisemmin.  
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Kuva  5:  Uusien teiden valmistuminen (arvio). 

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi tierekisterissä  on  vielä kaksi "toi-
menpideluokkaa": valtion haltuun siirtyneet tiet  ja  tiet, joista ei ole tarkem-
paa tietoa kuin tieluokka  ja  sijainti. Teiden siirtyminen valtion haltuun  on 

 keskittynyt kahteen ajankohtaan.  1920-luvun alussa siirtyi valtion haltuun 
lähes  3000  kilometriä teitä  ja  1960-luvun alussa yhteensä noin  20000  kilomet-
riä. Teitä, joiden valmistumisajankohtaa ei pysty päättelemään ("ei tietoa'- 
tiet)  on  yhteensä hieman yli  3000 km.  

Näiden kanden tietyypin valmistumisajankohdan suhteen tehdään seuraavat 
oletukset.  Jos tieosuus on  kirjattu siirtyneeksi valtion haltuun,  sen  oletetaan 
valmistuneen tasaisesti  15  vuoden aikana ennen valtiolle siirtymistään.  Jos 
tieosuudesta  ei ole muuta tietoa (kuin sijaintikunta  ja  pituus),  sen  oletetaan 
valmistuneen tasaisesti vuosina  1900... 1939.  

Kuvassa  5 on  esitetty edellä tehtyihin oletuksiin perustuen uusien teiden 
valmistumisen volyymi vuodesta  1900  lähtien. (Vuotta  1900  vanhempia mer-
kintöjä ei tierekisterissä ole.) Kuvan mukaan tieverkoston perusta olisi luotu 
ennen  1950  lukua. Vuoden  1952  kohdalla näkyy yksittälnen korkea piikki 
valmistuneiden teiden määrässä. Tämä johtuu suuresta "kevyesti parannet-
tujen" teiden määrästä vuonna  2002  (yli  1000 km)  ja  50  vuoden pitoajan 
oletuksesta. Tällaisen piikin olemassaolosta ei löydy dokumentoitua tietoa. 
Siitä syystä,  jos piikillä  on  jatkossa vaikutuksia tuloksiin, tulee niihin suh-
tautua sopivin varauksin.  
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Kuva  6: Tiepituuksien  suhteelliset muutokset. 

Kuvassa  6 on  edellisen kuvan tietojen perusteella esitetty tiepituuksien suh-
teelliset muutokset moottoriteille  (ml. 2-ajorataiset  ja moottoriliikennetiet), 
pääteille ja yhdysteille.  Pää-  ja yhdysteiden  osalta kasvu  on 1960-luvun puo-
liväliin mennessä vakiintunut  alle  yhteen prosenttiin. Moottori-  ja  moottori-
liikenneteiden osalta selvää (muutamien vuosien välein toistuvaa) kasvua  on 

 ollut  1960-luvulta lähtien. Ainoastaan  1980-luku  on  ollut hiljaisempi. 

Rakenteiden pitoaika  on  käytännössä voinut olla pienempi kuin  50  vuotta 
(vrt,  kuva  2).  Tässä tapauksessa tien rakentamisen ajankohta  on  arvioitu lii-
an aikaiseksi. Tosin rakenteita  on  voitu tien  historian  aikana parantaa useam-
paan kertaan. Tässä tapauksessa tien pitoaika  on  arvioitu liian myöhäiseksi. 
Pitoajan pienentäminen siirtäisi tieinvestointien painopistettä myöhäisem-
mäksi  ja  rakenteiden parantamisen uusimiskertojen kasvattaminen aikaisem-
maksi. Muiden tietolähteiden antama  kuva tieverkoston  kehityksestä ei tue 
selvästi kumpaakaan vaihtoehtoa. Kuvassa  7 on  esitetty Suomen tieverkos- 	 •  ton  pituus vuosina  1930/1939/1970-2003  kolmen eri lähteen: tierekisterin, 
tietilastojen yhteenvetotaulukoiden  ja tietilastojen kuntakohtaisten  tietojen 
mukaan. Tierekisterin  (2004)  kuvaaja perustuu kuvaan  5 (se on  "yhteensä?'-
käyrän  pinta-alakäyrä).  Vuosina  1955-2003 se on  hienoisesti kanden muun 
kuvaajan yläpuolella. Tarkastelujakson loppupuolella  vv. 1970-2003  erotus 
johtuu lähinnä siitä, että tierekisterin kuvaajaan  on  sisällytetty myös rainpit. 
Nämä eivät sisälly tietilastojen tiepituuksiin.  
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• 	 Kuva  7:  Suomen tieverkon pituus eri lähteiden mukaan. 

Jaksolla  1955-1970  tierekisterin  kuvaaja  on  selvästi  tietilaston  yhteenveto- 
tietoihin perustuvan kuvaajan yläpuolella. Suurimmillaan erotus, noin  1400 
km, on  vuonna  1965.  Yksi selitys  erotukseen  saattaa olla liian pitkässä alus- 
rakenteen  pitoajan oletuksessa.  

Vuotta  1955  edeltävinä  vuosina  tierekisterin  kuvaaja  on  tietilaston yhteenve-
tokuvaajan  alapuolella  ja  erotus kasvaa mitä kauemmas siirrytään. Vuonna 

 1939  erotus  on  noin  30000  kilometriä! Eron täytyy johtua siitä, että  tiere-
kisteristä  on  poistettu siihen aikanaan sisältyneitä  tieosuuksia. Luovutetuilla 

 alueilla olevat tiet ovat selvä tapaus.  On  myös hyvin tiedossa, että tiestöä 
 on  erityisesti  kasvukeskuksissa  siirtynyt kunnan omistukseen, asemakaavoi-

tuksen piiriin. Tätä kuntien haltuun siirtymistä  on  jatkunut viime aikoihin 
saakka, mikä käy selvästi ilmi tarkasteltaessa  tieverkoston  kehitystä  kuntata-
solla  (ks.  kuvat  111.1  ja  111.2  liitteessä  III;  kunnat  on  valittu  mielivaltaisesti). 

• 
 Maalaiskunnissa  tietilastot  ja  tierekisteri  antavat melko  yhtäpitävän  kuvan 

tiestön kehityksestä  (kuva  111.1).  Sen  sijaan kaupungeissa  tietilastojen  mu-
kaan teitä olisi ollut enemmän kuin  tierekisterin  (2004)  mukaan  (kuva  111.2). 

 Liitteessä  III  mukana olevat  kunnat  edustavat umpimähkään valittuja esi-
merkkitapauksia mutta vastaavia esimerkkitapauksia voidaan toistaa useita.  

Tieverkoston  kehityksen suhteen  jää  avoimia kysymyksiä.  Tierekisterin  (2004) 
 tietoihin perustuva käyrä  (kuva  7) on  sopusoinnussa muiden lähteiden kans-

sa  1950-luvun puolivälistä lähtien. Mutta varhaisempien  tietilastojen  mu- 



kaan  teitä vuosina  1940-1955  olisi ollut paljon enemmän kuin mitä tierekis
-term (2004)  tietojen avulla voisi päätellä. Mutta toisaalta tierekisterin  (ja 

 50  vuoden pitoajan oletuksen) mukaan vuosina  1920-1950  olisi valmistunut 
 koko tarkastelujakso  huomioiden poikkeuksellisen paljon teitä  (kuva  5).  Ylei-

nen käsitys  on  kuitenkin, että tieverkostoa alettiin toden teolla rakentamaan 
vasta  1950-luvun jälkeen, jolloin koneiden käyttö tien rakentamisessa alkoi 
yleistyä (ks. esim. Masonen  ja  Hänninen,  1995).  Minkälaisella teknologial-
la ennen  1950-lukua valmistuneet tiet  on  tehty? Tosiasia kuitenkin  on,  että 
nämä ennen vuotta  1950  rakennetuksi oletetut tiekilometrit ovat kuitenkin 
tällä hetkellä olemassa.  J05  ne eivät mandu tarkastelujakson jälkimmäiselle 
puoliskolle, niiden täytyy mahtua ensimmäiselle. 

Avoimista kysymyksistä huolimatta jatkossa nojaudutaan tierekisterin  (2004) 
 tietoihin tiepituuksien arvioissa (kuvan  7  käyrä).  Se  antaa parhaan mandol-

lisen käytettävissä olevan kuvauksen tieverkoston kehityksestä. Vaikkei tien 
pitoajan oletus  ja sen  seurauksena tien rakentamisen ajankohta ole aina sat-
tunut kohdalleen, tällä ei tien pitkästä elinajasta johtuen ole suurta merki-
tystä enää tarkastelujakson loppupuolella. 

Päällysteet  

Kuvassa  8 on  esitetty toteutuneet päällystystyöt vuosina  1968-2003 tietilas-
tojen  mukaan. Lukuihin sisältyy sekä ensi kertaa päällystetyt tiet että teiden 
uudelleen päällystykset. Päällystystöissä  on  ollut suurta ajallista vaihtelua, 
jonka  on  vaikea osoittaa olevan suorassa suhteessa "suunnitelman mukaiseen" 
uudelleen päällystämisen tarpeeseen (vrt,  kuva  14, s. 35).  Osittain tästä syys-
tä toteutuneiden lukujen asemasta käytetään jatkossa laskennallisia arvoja. 
Toinen syy laskennallisten arvojen käyttöön  on se,  että niitä voidaan muo-
dostaa kuntatasoisesti  ja  ulottaa pidemmälle ajanjaksolle. 

Kuvassa  919  on  esitetty eri päällystetyyppien päällystysosuuksien kehitys 
vuosina  1960-2003  kaikilla teillä sekä erikseen valta-  kanta- ja  muilla maan-
teillä. Teiden päällystäminen  on  alkanut Suomessa vasta  1960-luvun taittees-
sa. 20  Kesto-  tai kevytpäällysteellä päällystettyjä  teitä oli tarkastelujakson lo-
pussa Suomessa lähes  65 %  kaikista teistä. Päällystysasteet ovat kasvaneet 
jatkuvasti mutta hidastuvalla nopeudella.  1970-luvun "energiakriisi" hillitsi 
väliaikaisesti päällystysasteiden kasvua. 

' 9Vuoden  2003  luvut  on  korjattu aikaisempien vuosien tieluokittelun mukaisiksi. 
20Vuonna  1958  päällystettiin ensimmäinen  tie  Suomessa, öljysoralla. Vuonna  1960  Suo-

messa oli soraa kestävämmillä aineilla päällystettyjä teitä  vain 760 km  (Hänninen,  1995). 
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Kuva  8:  Toteutuneet pääflystystyöt  (1000 km)  (lähde: tietilastot). 

Sillat 

Kuvassa  10 on  esitetty vuosina  1900-2003  valmistuneiden siltojen lukumäärä 
 ja  niiden keskimääräinen  pinta-ala. Kaikkiaan aineistossa  on 14175  siltaa. 

Näistä tarkastelujen ulkopuolelle suljetaan ennen vuotta  1900  valmistuneet 
sillat, joita  on  muutamia kymmeniä. Mukaan ei myöskään ole otettu siltoja, 
joista puuttuu tieto  pinta-aiasta tai valmistumisvuodesta.  Tällä perusteella 
hylättyjä tietoja  on 206  kappaletta. 

Liikennesuorite  

Kuvassa  11 on  esitetty keskimääräisen vuorokausiliikent een  ja liikennesuorit
-teen  kehitys tarkastelujaksolla erikseen moottoriteillä  (ml. moottoriliikenne

- tiet  ja  muut  2-ajorataiset , pääteillä  ja yhdysteillä. Liikennemäärän  kas-
vu oli viime vuosikymmeneen saakka suhteellisen tasaista. Vasta  1990-luvun 

 alun  lama  pudotti liikennemääriä (moottoritiet)  tai  hidasti niiden kasvua. 
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Kuva  9: Päällystysasteet (%)  (lähde: tietilastot).  
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Kuva  10:  Uusien siltojen lukumäärä  ja  keskimääräinen  pinta-ala (lähde:  sil
-tarekisteri).  
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6  Investoinnit tieverkostoon 

Seuraavassa muodostetaan mallit tieverkoston investointi-  ja  kunnossapito-
kustannuksien arvioimiseksi. Laskennallisia menoja verrataan lopuksi toteu-
tuneisiin menoihin. Arvioidut kunnossapitokustannukset poikkeavat jonkin 
verran myöhemmin pääomakantojen laskemisessa käytetyistä kunnossapito- 
kustannuksista. Tässä kohdassa arvioidut kunnossapitokustannukset perus-
tuvat toteutuneisiin volyymeihin (siltojen kohdalla toteutuneisiin raharnää

-rim),  kun pääomakantoja laskettaessa turvaudutaan arvioituun kunnossapi
-don  tarpeeseen. Kokonaisuuden kannalta ero ei ole merkittävä. 

Uusien teiden rakentaminen  ja  teiden kunnostus 

Uusien teiden investointikustannukset saadaan suoraviivaisesti kertomalla 
volyymien muutokset sopivasti valituilla yksikköhinnoilia. Yksikköhintoina 
käytetään Tiehallinnon  (2001)  "Mitä maksaa?" julkaisusta saatuja tietoja 

•  (lite  IV). Yksikköhinnat  riippuvat tietyypistä  ja rakennuspaikasta (kaupun-
ki/taajama/maaseutu).  Maan hankintakustannuksia ei ole mukana lasken-
nallisissa investointikustannuksissa. 

Jälleenhankintahintaiset  teiden kunnossapidon kustannukset saadaan kerto-
maila toteutuneet rakenteen, suuntauksen  ja  kevyen parantamisen volyymit 
vastaavilla yksikköhinnoilla  (lute IV).  

Menot uusien teiden rakentamiseen  ja  teiden kunnostukseen vuosina  1900-
2003 on  esitetty kuvassa  12.  Valtiolle siirtyneiden teiden arvioidut investoin-
tikustannukset  on  esitetty erikseen. 

Päällysteen  uusiminen  

Päällysteen  uusimisen kustannukset arvioidaan päällysteen keskimääräisten 
uusimisasteiden avulla. Päällysteen keskimääräinen uusimisaste eri  tie- ja/tai 
päällysteluokissa  arvioidaan empiirisesti  ja  ne riippuvat liikennemääristä  (kyl, • 
Pääliysteen  keskimääräisen uusimisasteen  ja liikennemäärien  riippuvuutta 
kuvaavat funktiot (jatkossa  "p-funktiot") muodostetaan seuraavasti. Ensim-
mäiseksi muodostetaan päällysteen ikäjakaumat eri  tie-  ja liikennemäärä-
luokissa. Ikäjakaumista  saadaan keskimääräiset uudelleenpäällystysasteet  ja 
suhteuttamalla  keskimääräiset uudelleenpäällystysasteet  ko. liikennemäärä

-luokkien luokkakeskiarvoihin saadaan estimoitua  p-funktio. Eri  tie-  ja pääl-
lystetyypeille  saadaan (periaatteessa) omat  p-funktionsa. 
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Kuva  12: Laskennailiset  menot teiden rakentamiseen  ja  kunnossapitoon  (v. 	
. 

2000  hintataso)  

p-funktioiden, liikennemäärätietojen  ja päällystettyjen tiekilometrien  avulla 
saadaan (laskennalliset) uudelleenpäällystystyöt  ja  kertomalla nämä yksik-
köhinnoilla saadaan teiden uudeileenpäällystämisen kustannukset. 

Liitteessä  V on  esitetty tätä tutkimusta varten tierekisteristä saadusta aineis-
tosta21  muodostetut päällysteiden ikäjakaumat erikeen moottoriteille  (ml. 2-
ajorataiset  tiet  ja moottoriliikennetiet;  nämä ovat kaikki kestopäällystettyjä 
teitä) sekä kesto-  ja kevytpäällysteellä pääliystetyille  teille  (pi. moottoritiet). 

 Havaintojen avulla muodostettujen sovitteiden oletetaan noudattavan Gaus-
sin käyrää22 :  

y = ae  c  /  

missä  a, b  ja  c  ovat parametrejä. 

	

Olettamalla päällysteen maksimaaliseksi pitoajaksi  30  vuotta päällysteen 
	

.  

keskimääräinen uusimisaste annetussa pääliyste-  ja liikennemääräluokassa  
saadaan kaavasta (vrt.  s. 17): 

	

P=Pi+++...+ 	 (12) 

21 Aineistossa  päällystetyt  tiekilometrit  eri  tie-, liikennemäärä  ja päällysteluokissa  on 
 jaettu  ikäryhmiin  sen  mukaan, mikä  on  ollut  päällysteen  ikä viimeisimmän  uusimiskerran 

 yhteydessä.  
22 Gauss-jakauma sopi hieman paremmin havaintoihin kuin yleisesti käytetty  Weibull- 

jakauma.  
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missä  p  on  i  vuotta vanhan päällysteen hajoamisen todennäköisyys.  Lut- 
teen V estimoitujen ikäjakaumasovitteiden  avulla saadaan taulukossa  1  esi-
tetyt päällysteen keskimääräiset uusimisasteet. 

Taulukko  1: Päällysteen  keskimääräiset uusimisasteet  (p). 

Tie-/  kyl (ajon./d) 
päällystetyyppi  <350 350. ..800 800... 1500 	1500.. .6000 	>  6000 
2-ajorataiset  tiet - - - 	0.1936 	0.2042 
Kestopäällyste  0.1067 0.1049 0.1111 	0.1309 	0.1680 
Kevytpäällyste  0.0860 0.0987 0.1040 	0.1205 	 - 

Päällysteen  uusimisen frekvenssiä  on tavallisemmin  ehkä kuvattu päällysteen 
keskimääräisellä kiertoajalla. Päällysteen keskimääräinen kiertoaika saadaan 
keskimääräisen uusimisasteen käänteislukuna. Liitteen  VI  taulukossa  VI. 1 on 

 taulukon  1  keskimääräiset uusimisasteet muutettu kiertoajoiksi. 

• 	 Taulukon  1  arvojen  ja  vastaavien liikennemäärien luokkakeskiarvojen avul- 
la muodostetaan seuraavaksi sovite, joka kuvaa päällysteen keskimääräisen 
uusimisasteen riippuvuutta liikennemäärästä  (p-funktio). Sovitekäyrän muo-
doksi valitaan potenssifunktio  y = axb.  Sen kertoimiksi  saadaan taulukossa  2 

 esitetyt arvot.  Kuva  13  havainnollistaa estimoituja  p-funktioita. (Liitteen  VI 
 kuvassa  VI. 1 on  esitetty vastaavasti pääliysteen keskimääräisten kiertoaiko-

jen  ja liikennemäärän  välinen riippuvuus.) 

Taulukko  2: p-funktion parametrit.  

Tie-/päällystetyyppi a b 
2-ajorataiset  tiet  0.04368 0.1761 
Kestopäällyste  0.04157 0.1496 
Kevytpäällyste  0.03820 0.1437 

Päällysteiden  vuosittaisten uusimiskustannuksien arvioiminen etenee seuraa-
vasti: 

• 	 (i)  Luetaan päällystettyjen teiden pituudet eri päällyste-  ja tieluokissa  kun- 
nittain  eri vuosina.  
(ii) Muodostetaan liikennemäärätietojen avulla arviot päällysteiden keski-
määräisistä uusimisasteista kuvan  13 sovitteiden  avulla. Kertomalla uusimi-
saste vastaavalla päällystettyjen teiden määrällä saadaan uudelleen päällys-
tettyjen teiden kokonaispituus.  
(iii) Muodostetaan päällystystyön yksikkökustannukset. Kunnan tyyppi (kau-
punki/taajama/maalaiskunta)  ja tieluokka  vaikuttavat yksikkökustannuk

-seen  (ks.  lite  IV).  Kertomalla yksikkökustannus päällystettyjen teiden pi-
tuudella saadaan päällysteen uusimisen kustannus.  
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Kuva  13: Päällysteen  keskimääräinen uusimisaste liikennemäärän funktiona. 

Kuvassa  14 on  esitetty laskennallinen arvio vuosittaisista päällystystöistä 
vuosina  1960-2003  ja  kuvassa  15 on  esitetty vastaavat päällystystöiden kus-
tannukset samana ajanjaksona. (Vuotta  1960 edeltävinä  vuosina uudelleen-
päällystystöiden kustannukset oletetaan nollaksi; päällystettyjen teiden mää-
rä oli tänä ajanjaksona suhteellisen pieni.) Arviot ovat hyvin sopusoinnus-
sa aikaisemmin kuvassa  8  esitettyjen toteutuneiden päällystystöiden kanssa. 
Laskennalliset arviot leikkaavat pois  1990-luvun alkupuolen "päällystysboo

-min"  ja  korjaavat  1990-luvun loppupuolen "päällystyslamaa". 23  

Seuraavassa muutama huomautus saatuihin tuloksiin. Ensiksi, laskennalli-
nen arvio sisältää  vain päällysteen  uusimisen, ei päällystysasteiden kasvatta-
misesta aiheutuvia päällystystöitä. Laskennallista arviota voi tässä suhtees-
sa perustella  sillä,  että  osa päällystysasteen  kasvusta johtuu uusien teiden 
rakentamisesta. Uusien teiden kohdalla, missä päällystysaste  on  yleensä kes-
kimääräistä korkeampi, päällysteet  jo  sisältyvät tien rakennuskustannuksiin. 
Toiseksi, käytetyt uudelleenpäällystysasteet voivat jossain määrin yliarvioida 
todellisia uudelleenpäällystysasteita,  sillä ikäjakauman  vasempaan häntään 
sisäityviä lukuja  Pi, P2  ja  p3 on  vaikea perustella normaalilla kulumisella. 
(Eri syistä johtuen päällysteitä kuitenkin todellisuudessa uusitaan jossain 
määrin  jo  1-3  vuoden ikäisenä.) 

23 Pieni  pudotus kestopäällysteiden kohdalla vuonna  1985  johtuu siitä, että tietilastossa 
 on  vuoden  1985  kohdalla pudotus kestopäällystettyjen teiden määrässä. 

.  
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Kuva  14: Päällystystyöt:  laskennallinen arvio. 

Lopuksi  on  syytä mainita, että laskennalliset arviot todennäköisesti yliar-
vioivat varhaisempien vuosien päällystystöitä-  ja  kustannuksia, jolloin nas-
tarenkaiden käyttö ei vielä ollut Suomessa yhtä yleistä kuin nykyään. 

Siltojen rakentaminen  ja  peruskorjaus 

Myöskin siltojen investointikustannukset arvioidaan laskennallisesti. Tämä 
johtuu siitä, että investointitietoja  on  olemassa  vain  pienestä osasta siltoja. 
Käytettävissä olevien investointitietojen avulla voidaan kuitenkin rakentaa 
kustannusmalli, jonka avulla siltojen investointikustannukset voidaan arvioi-
da. 

Siltainvestoiritien  malli  on  yksinkertainen: siltojen rakentamisen yksikkökus-
tannuksen  (y) (per m2 )  oletetaan riippuvan  vain  sillan  pinta-alasta  (x): • 	y = axb+ c ,  
a, b  ja  c  ovat parametreja, jotka estimoidaan siltarekisteristä saadun aineis-
ton avulla. 24  

Siltarekisterin  aineistosta lasketaan ensiksi siltojen yksikkökustannukset niil-
le vuoden  2000  jälkeen rakennetuille silloille, joista  on  tiedossa  pinta-ala  ja  in- 

24 Mallissa  jätetään huomiotta monia tekijöitä, kuten  sillan  materiaali, tyyppi  tai  raken-
nuspaikka.  Yksinkertainen malli  on  kuitenkin tarkoitukseensa sopiva tässä yhteydessä.  
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Kuva  15: Päällysteen uusimiskustannukset: laskenriallinen  arvio. 

vestointikustannus.  (Aineistoon sisältyvissä investointikustannuksissa ei ole 
mukana suunnittelukustannuksia.) Eri aikaiset kustannukset muutetaan  ra-
kennuskustannusindeksillä  vuoden  2000  hintatasoon. Yksikkökustannukset 
suhteutettuna  sillan  pinta-alaan  ja  niiden perusteella muodostettu sovite  on 

 esitetty kuvassa  16. 25  

Kuvan  16 yksikkökustannusfunktion  ja  siltojen  pinta-alatietojen  avulla saa-
daan laskennallinen arvio kaikista siltainvestoinneista. Näihin lukuihin lisä-
tään vielä arvioidut suunnittelukustannukset,  15  %  investoinneista. Tulokset 

 on  esitetty kuvassa  17. 

Tiehallinnosta  saadun tiedon mukaan siltojen vuotuinen korjausrahoitus nousi 
 1980-luvulla  10  milj. euroon,  missä  se  pysyi vuoteen  1998  saakka. Tämän jäl-

keen korjausrahoitusta nostettiin tasaisesti  34  miljoonaan euroon vuodessa 
vuonna  2005.  

Siltainsinöörien  mukaan siltoja tulisi peruskorjata  30.. .35  vuoden välein  ja 
 siltojen peruskorj auksen yksikkökustannus  on  keskimäärin  350  euroa/m2 .  

Näillä tiedoilla laskettuna toteutuneet peruskorjausinvestoinnit vuosina  1985-
2003  ovat jonkin verran laskennallisia peruskorjausinvestointeja pienemmät. 
Seuraavassa laskelmassa peruskorjausinvestoinnit ovat toteutuneita inves- 

25 Eri tieluokkiin  kuuluvien siltojen rakennuskustannuksissa ei voitu havaita oleellisia 
eroja.  
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Kuva  16:  Siltojen yksikkökustannukset (euroa/m 2 ;  pi. suunnittelukustan-
nukset, v. 2000  hintataso). 

tointeja  vuodesta  1985  eteenpäin. Tätä aikaisemmat investoinnit perustuvat 
 30  vuoden pitoajan oletukseen  ja  mainittuun yksikkökustannukseen. Siltojen 

peruskorjauskustannukset  on  esitetty kuvassa  17 pistekatkoviivalla. (Myö-
hemrnissä pääomalaskeimissa  siltojen peruskorjauskustannukset perustuvat 
kokonaan arvioituun pitoaikaan  ja yksikkökustannukseen.)  

Investoinnit yhteensä 

Seuraavassa kootaan yhteen tieverkon eri osien investointimenot  ja  verrataan 
niitä toteutuneisiin investointimenoihin. Toteutuneet investoinnit tieverkos-
toon  on  käytettävissä vuosille  1951-2003.  Vuosien  1951-1985  luvut perustu-
vat  DI  Pertti Virtalan  (1985)  laskelmiin. Vuosien  1986-2003  tiedot  on  kerätty 
tiehallinnon vuosiyhteenvedoista  ja  raporteista. Kuvassa  18 on  esitetty to-
teutuneet investointimenot investointivuoden (ylempi  kuva) ja  vuoden  2003 
hintatasossa26  (alempi  kuva).  

Kuvassa  19 on  esitetty yhteenlasketut laskennalliset investoinnit (vuoteen 
 1960  saakka yhtenäinen ohut viiva, vuodesta  1960  lähtien katkoviivalla)  ja 

 verrattu niitä toteutuneisiin investointeihin  (v. 2003  hintataso). Valtion  hal- 

26 lndeksinä  on  käytetty  tie-  ja maarakennuskustannusindekseistä ketjuttaxnalla muo-
dostettua indeksiä.  Ensisijaisesti  on  käytetty tierakennuskustannusindeksiä silloin, kun 
sellainen  on  ollut saatavissa.  

37 



(0 
0  

cl,  

100 	1910 	1920 	1930 	1940 	1950 	1960 	1970 	1980 	1990 	2000  
Vuosi  

Kuva  17: Siltainvestoinnit  ja  menot siltojen peruskorjaukseen (arvio;  v. 2000 
 hintataso). 

tuun  siirtyneiden teiden laskermalliset investointikustannukset  on  esitetty 
erikseen. (Myöskään toteutuneissa investoinneissa ei ole mukana maa-alueiden 
hankintakustannuksia.) 

Toteutuneiden  ja  laskennallisten investointien käyrien muodot ovat hämmäs-
tyttävän lähellä toisiaan. Tosin laskennallisten investointien muutokset näyt-
tävät seuraavan pienellä  (1-2  vuoden) viiveellä toteutuneiden investointien 
muutoksia. Tähän voi olla syynä  se,  että toimenpide  on  kirjattu tierekiste

-rim  vasta  sen  valmistuttua mutta toteutuneita menoja  on  kirjattu sitä mukaa 
kuin niitä syntyy. 

Laskennallisissa investoirineissa  on  käytetty vuoden  2000 hintatasossa  olevia 
yksikköhintoja. Lisäksi niissä  on  jätetty ulkopuolelle pienempiä menoeriä, 
kuten investoinnit erilaisiin oheislaitteisiin (opasteet, valaistus, kevyen lii-
kenteen väylät jne.). Näistä syistä johtuen laskennallisten investointien voi 
olettaa olevan jonkin verran toteutuneiden investointien alapuolella. Lasken-
nalliset investoinnit ovat kuitenkin hyvin sopusoinnussa toteutuneiden in-
vestointien kanssa tarkastelujakson loppupuolella. Viiden viimeisen vuoden 
yhteenlasketut toteutuneet investoinnit ovat  vain 3,7 %  suuremmat kuin las-
kennalliset investoinnit. 

Mutta aikaisempina vuosina toteutuneiden  ja  laskennallisten investointien 
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Kuva  18:  Toteutuneet tieinvestoinnit.  
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erotus  on  suurempi, erityisen suuri  se on  jakson alkupäässä vuosina  1951-
1970  ja  uudelleen vuosina  1980-1992.  (Tosin laskennallisissa investoinneissa 

 on  vuoden  1952  kohdalla korkea piikki,  jota  ei esiinny toteutuneissa ilves-
toinneissa.) Mistä näinä erot voivat johtua? Yksi ilmeinen selitys  on se,  et-
ta  laskennallisissa investoinneissa ei ole mukana valtion haltuun siirtyneitä 
teitä. Kun nämä lasketaan mukaan,  koko  jakson  1951-2003  yhteenlaskettu-
jen toteutuneiden  ja  laskennallisten investointien ero häviää lähes kokonaan! 
Eroa tasoittaa myös  se,  että vuoden  1952  kohdalla olevan korkean piikin 
todennäköisesti tulisi olla jakautuneena tasaisemmin myöhemmille vuosille. 
Piikki johtuu siitä, että vuonna  2002 tierekisteriin  oli kirjattu poikkeuksel-
lisen paljon toimenpiteitä, joiden nimikkeenä oli "kevyt parantaminen".  50 

 vuoden pitoajan oletuksesta seuraa, että näiden toimenpiteiden kohteena ol-
leiden tiekilometrien  on  oletettu valmistuneen vuonna  1952.27  

Kandella eri tavalla tuotetut investointisarjat siis näyttäisivät olevan hyvin 
yhteensopivia. Investointisarjojen yhteensopivuus  on  kuitenkin osittain har-
haa: 

• 	 (i)  Vaikka  valtio  on  aikanaan rahoittanut haltuunsa tulleita teitä,  se on  to- 
dennäköisesti rahoittanut niitä  vain  osittain. Todellisesta rahoitusosuudesta 
ei tietoa. Myöskään ei ole tietoa siitä, milloin nämä tiet ovat valmistuneet. 
Yleensä valtion haltuun tulleet tiet ovat valmistuneet "hyvän aikaa" ennen 
valtiolle siirtymistään  ja  tästä syystä oletus, että ne ovat valmistuneet  15 

 vuoden aikana ennen valtiolle siirtymistään,  on  perusteltu.  On  kuitenkin 
epätodennäköistä, että valtiolle siirtyneet tiet selittäisivät suurta toteutu-
neiden  ja  laskennallisten investointien eroa vuosina  1951-1970. 
(ii)  Laskennallisissa investoinneissa  on  tehty oletus, joka korottaa investoin-
timenoja tarkastelujakson alkupäässä siitä, mitä ne todennäköisesti ovat ol-
leet todellisuudessa. Tiestön laatu-  ja varustetason  on  oletettu  koko  histo-
riansa ajan pysyneen samalla tarkasteluperiodin lopun tasolla.  On  selvää, 
näissä  on  ajan mittaan tapahtunut parantumista: pinnoitteiden laatu  on  pa-
rantunut, pientareiden leveydet ovat kasvaneet, tien geometria  on  parantu-
nut, taajama-alueiden valaistusta  on  lisätty, suojateitä  ja  kevyen liikenteen 
väyliä  on  lisätty jne. Näiden tekijöiden vaikutuksesta tien rakentamisen yk-
sikkökustannukset (ilniaistuna jälleenhankintahinnoin) ovat todellisuudessa 
todennäköisesti olleet aikaisempina vuosina olleet pienemmät kuin vuonna 

 2003.  Tosin nykyään myös säästetään joissain kohdin. Esimerkiksi pinnoittei-
den laadun parantumisen  ja kokemuksien  myötä päällystemateriaalien käy-
tössä säästetään menneisiin aikoihin verrattuna. 28  

21"Kevyt  parantaminen"  on  heterogeeninen  toimenpideryhmä,  jossa  pitoajat  saattavat 
vaihdella paljon, mutta ilman parempaa tietoa näiden toimenpiteiden laadusta,  on  tyy-
dyttävä yhtenäisiin  ja  luontevan  tuntuisiin oletuksiin.  

28J05  aikaisempina vuosina  on  käytetty tarpeettoman paljon resursseja tien rakentami-
sessa, liiallista määrää ei ehkä kuitenkaan pitäisi sisällyttää  päaomalaskelmiin.  Tämä  on 

 avoin kysymys,  jota  ei ole tarvinnut ratkaista tässä yhteydessä.  
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Johtopäätöksenä edellä kerrotuista seikoista  on,  että investointimenojen def-
latoinnissa käytetty kustannusindeksi hyvin todennäköisesti yliarvostaa  var-
haisempia  investointeja. Tämän yliarvostuksen täytyy olla vähintään samaa 
suuruusluokkaa kuin tien parantuneen laatu-  ja varustetason  vaikutus tien 
investointikustannuksiin mutta todellisuudessa  se on  voinut olla vieläkin suu-
rempaa. Miten paljon kustannusindeksi yliarvostaa varhaisempia investoin-
teja  ja  miten indeksiä tulisi kehittää, ovat kysymyksiä, joita  on  pohdittava 
jatkotutkimuksessa. 

Kustannusindeksi  ei kuitenkaan ole ainoa tekijä, joka selittää toteutunei
-den  ja  laskennallisten investointien eroa. Vuosien  1970-1992 erotusta  ei voi 

selittää pelkästään kustannusindeksi. Laskennallisista investoinneista ehkä 
puuttuu joitain eriä, joita toteutuneisiin investointeihin sisältyy (esim. edel-
lä mainitut oheislaitteet). Edellä  on  myös viitattu siihen mandollisuuteen, 
että tierekisteristä  on  vuosien saatossa poistettu (valtion rahoittamia) tei-
tä. Toisaalta  on  myös mandollista, että toteutuneisiin investointeihin sisäl-
tyy sellaisia tekijöitä, joita  sinne  ei välttämättä pitäisi kuulua. Aikaisemmin 

 on  esimerkiksi viitattu siihen, että päällystystyöt ovat vaihdelleet ajallisesti 
tavalla, joka ei voi olla suoraan yhteydessä tien todelliseen kulumiseen.  

7  Tiepääomalaskelmat  

Seuraavassa esitetään ensiksi pääomalaskelmat "perustapaukselle". Tämän 
jälkeen herkkyystarkasteluissa tutkitaan korkotason, pitoaikojen  ja perus-
korjauksien toistokertojen  vaikutuksia tuloksiin. Tuloksia verrataan lopuksi 
kirjanpidolliseen pääoma-arvoon. 

Pääomalaskelrnissa  hyödynnetään kohdassa  3  kehitettyjä kaavoja  (6'), (8'), 
(11)  ja  (7').  Taustalla olevat keskeiset oletukset ovat seuraavat: 
-  Tiellä  on  määrätty einkaarensa, jonka aikana sitä voidaan peruskorjata 
tietty äärellinen määrä kertoja. 
-  Tien pitoaika (peruskorjauksien  väli)  ja  tien  koko  elinaika ovat vakioita. 
-  Tien  käyttökelpoisuus  koko elinkaarensa  aikana pysyy (keskimäärin) vakio- 	 • 
na. 
-  Koko tieverkoston  laatu-  ja varustetason  oletetaan vastaavan tarkastelupe-
riodin loppupuolella vallitsevaa tasoa. 
-  Tien  rakennus-  ja kunnossapitokustannukset  per tiekilometri  pysyvät ajas-
sa vakiona  ja  riippuvat  vain tietyypistä. 
- Tieluokitus  vastaa vuoden  2003  lopun tilannetta.  

Tien  laatu-  ja varustetason vakioisuuden oletuksesta  seuraa, että todellisuu- 



dessa  tapahtuneita laatutason parantamiseen tähtääviä investointeja (jotka 
sisältyvät toimenpideluokkiin "suuntauksen parantaminen"  ja  "kevyt paran-
taminen") ei laskelmissa oteta huomioon. Käytettävissä olevan aineiston suh-
teen tämä tarkoittaa sitä, että milloin todellisuudessa tiehen  on  kohdistunut 
"suuntauksen parantaminen"  tai  "kevyt parantaminen", laskelmissa oletetaan 
molemmissa tapauksissa, että tiehen  on  kohdistunut "rakenteen parantami-
nen". 29  

Vaikka aineisto  on  suuri, laskelmat voidaan - aineiston tallennuksen, muok-
kauksen  ja  puuttuvien tietojen täydentämisen jälkeen - tehdä nopeasti  ja 

 rutiininomaisesti  ja  ne voidaan haluttaessa toistaa eri lähtöarvoilla. Laskel-
mat viedään läpi vaiheittain:  

A.  Tievarallisuus  

1. Lajitellaan tieinvestoinnit (kilometreinä) kunnittain, tieluokittain  ja  in-
vestointivuotensa mukaan. 30  (Tuloksena  on 428 x 5 x 104-matriisi (T.)) 

2. Lasketaan jokaiselle tieinvestoinnille siihen liittyvä pääoman käyttäjän 
kustannus  u (t  viittaa investointivuoteen) kaavojen  (6')  ja  (11)  avulla.  

3. Lasketaan jokaiselle investointivuosikerralle  t  jokaisessa kunnassa  ja  jo-
kaisessa tieluokassa siihen liittyvien varallisuushintojen sarja  {P 

 }  (j  = 
0,...,T)  kaavojen  (8')  ja  (11)  avulla. (Tuloksena  on 428 x 5 x 104 x 104-
matriisi (P).) 

4. Kertomalla investointivuosikertaan  t  liittyvä hintojen sarja  {P' 
 } 

inves-
tointiin liittyvällä tiepituudella  saadaan vuosikertaan liittyvä tievarallisuuk-
sien sarja  {W} (j  = 0,..., T).  Tievarallisuuden  arvo (annetun kunnan 
annetussa tieluokassa) vuonna  t on Wt  = 	=o W.  (Itse asiassa tievaralli- 
suuksien arvot saadaan suoraan matriisien  P  ja  T sarakkeiden tulona  (vek-
toritulo).)  Valtakunnan tason luvut saadaan aggregoimalla yli kuntien  ja 
tieluokkien. 

Siltaomaisuuden  arvo saadaan periaatteessa samanlaisella proseduurilla.  Sen 
 laskemisessa ei kuitenkaan tarvita päällystysohjelman kustannuksia. Myös- 

29Liitteen  IV  yksikköhintojen  ja toteutuneiden volyymien (kuva  4, s. 22)  avulla voi 
saada käsityksen siitä, missä määrin oletukset ali-  tai  yliarvioivat todellisia kustannuksia. 
Vaikutus kokonaisuuteen ei ole suuri. 

30Kuntaluokitus  perustuu vuoden  2003  tilanteeseen kuitenkin niin, että Ahvenanmaan 
 kunnat  on  jätetty ulkopuolelle. Mukana  on 428  kuntaa. Tieluokitus perustuu tierekiste-

ristä saadun aineiston luokitukseen (ks. sivu  21)  kuitenkin niin, että ranippien oletetaan 
kuuluvan pääteiden luokkaan. Tarkasteluajanjakso kattaa vuodet  1900-2003  eli yhteensä 

 104  vuotta.  
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kin  laskelmien toteutukset poikkeavat hieman, koska siltojen kohdalla pienin 
yksikkö  on  yksittäinen silta, kun teiden kohdalla  se on  uusien teiden yhteis-
pituus yksittäisen kunnan yksittäisessä tieluokassa. 

Siltojen kohdalla arvioidaan ensiksi  sillan  pinta-alatiedon  avulla  sen rakenta-
miskustannus  (per m2 ).  Kaavojen  (6')  ja  (8')  avulla lasketaan tämän jälkeen 
varallisuushintojen sarja  (per m2 )  investointivuodesta  eteenpäin  ja kerto

-maila  se  sillan  pinta-alalla antaa varallisuusarvojen sarjan. Siltavarallisuuden 
arvot (annetussa kunnassa  ja  annetussa tieluokassa) saadaan tämän jälkeen 
vastaavalla tavalla kuin teiden kohdalla edellä.  

B.  Tuottava tiepääoma 

Kullekin investointivuosikerralle  t  (annetun kunnan annetussa tieluokassa) 
lasketaan nettomääräisten pääoman käyttäjän kustannuksien sarja  {g3 

 }  
(j  = 0, ...,  T)  kaavalla  (7').  Tuottavan tiepääoman laskeminen etenee tämän 
jälkeen vastaavalla tavalla kuin tievarallisuuden laskeminen kuitenkin niin, 
että painoina käytetään nyt pääoman käyttäjän kustannusten sarjoja  {gt+3} 

varallisuushintojen  {P  }  asemasta. 

Lähtöoletukset 

Perustapauksen parametrejä  koskevat oletukset ovat seuraavat: 

Alusrakenteen peruskorjauksien  väli (pitoaika)  ni  =  50  vuotta kaikille  tie-
tyypeille. 
Peruskorjauksien  mandolliset toistokerrat  Af  =  3  kaikille tietyypeille. 
Reaalikorko  on r  = 0.04  (pysyy ajassa vakiona). 
Yksikköhinnat Cj,  CK ja cp  riippuvat tietyypistä31  ja rakennuspaikasta  (ks. 

 lute V)  ja  ovat ajassa vakioita.  

Tien  pitkä elinikä merkitsee sitä, että perustapauksessa tulokset tulevat fak-
tisesti olemaan samat kuin,  jos  elinikä oletettaisiin äärettömän pitkäksi. 

Tulokset: perustapaus 

Perustapauksen  tulokset  on  esitetty kuvissa  20  ja  21.  Kuvassa  20 on  muka-
na  koko tarkasteluperiodi. Kuva  21,  hieman "tarkemmassa mittakaavassa", 
koskee vuosia  1950-2003. 

1960-luvun alkuun saakka molempien pääomakäsitteiden kehitys  on  ollut yh- 
denmukaista. Molemmat kasvoivat lievästi kasvavalla vauhdilla. (Tässä koh- 

31 Pääteille  on  käytetty valta-  ja  kantateiden kustannuksien  keskiarvoa.  

S 
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taa  on  kuitenkin syytä muistaa varhaisempien investointien valmistumisa-
jankohtiin liittyvä epävarmuus.)  1960-luvun taitteen jälkeen kehitykset erka-
nevat. Tievarallisuuden arvo jatkaa kasvuaan, aluksi kaksi vuosikymmentä 
hitaarnmalla vauhdilla, kunnes  1990-luvun taitteen jälkeen kasvuvauhti jäl-
leen kiihtyy. Tuottavan tiepääoman osalta kasvuvauhdin vuosittaiset vaihte-
lut ovat suuria, mikä johtuu tien kunnossapitotoimenpiteiden epätasaisesta 
ajallisesta jakaantumisesta. Keskimääräinen kasvuvauhti  on  ollut hienoisesti 
positiivista. 

Tievarallisuuden  arvo tarkastelujakson lopussa  on  noin  38 mrd. euroaja  tuot-
tava tiepääoma noin  1.7 mrd euroa. 32  

Pääomien kasvun kannalta tärkeä tekijä  on  ollut siltainvestointien  1960- 
luvulta lähtien tasaisena pysynyt  (tai  jopa hienoisessa kasvussa oleva) mää-
rä  (kuva  17). (1970-  ja  1980-luvuilla siltainvestoinnit ovat monena vuotena 
olleet suuremmat kuin tieinvestoinnit.)  Jos  siltojen osuus jätetään pois,  tie- 
varallisuuden kasvu näyttää selvästi hillitymmältä,  ja  tuottavan tiepääoman 
kasvu häviää kokonaan. 

Pääoma-arvojen kehitykseen vaikuttavat investointien  ja laskentakaavoissa  
L(1')  ja  (2),  ks. myös  (1.6)] painoina  olevien hintojen kehittyminen. Yksit-
täisen investoinnin varallisuushinta kehittyy kuin sahanterä pitkin laskevaa 
käyrää [kaava  (8)].  Laskeva käyrä  on  kuitenkin pitkän aikaa hyvin loiva  ja 
sahanterän  piikit etäällä toisistaan. Annettuun vuosikertaan liittyvä  brutto-
määräinen  pääoman käyttäjän kustannus  [ut  kaavassa  (6')]  pysyy vakiona 

 koko  vuosikerran eliniän. Uudempien vuosikertojen pääoman käyttäjän kus-
tannukset ovat jonkin verran aikaisempien vuosikertojen kustannuksia suu-
remmat päällystysohjelman nykyarvon kasvaessa. Annettuun tievuosikertaan 
liittyvät pääoman käyttäjän kustannukset  (netto)  ovat laskevat vuotuisten 
uudelleenpäällystyksen kustarinuksien kasvaessa  ja  niissä  on  m:n  vuoden vä-
lein "lovi". Keskimääräisen pääoman käyttäjän kustannuksen  (netto)  kasvua 
hillitsee uusien  ja  korkeamman tasoisten tieosuuksien lisääntyminen tiemas-
sassa. 

Kuvasta  22  saa käsityksen hintojen kehityksestä. Siinä  on  esitetty keskimää-
räinen tievarallisuuden hinta  ja  pääoman käyttäjän kustannus  (netto)  vuo-
sina  1950-2003 pääteille  ja yhdysteille  sekä kaikille teille. Tievarallisuuden 
keskihinta kunakin vuonna  on  saatu jakamalla tievarallisuuden kokonaisarvo 
teiden kokonaispituudella  ja  vastaavasti keskimääräinen pääoman käyttäjän 
kustannus jakamalla tuottavan pääoman kokonaisarvo teiden kokonaispituu- 

32 Jälkimmäisen lukuarvon  suuruudelle sinänsä ei pidä osoittaa liian suurta huomiota;  se 
 perustuu pääoman käyttäjän kustannuksiin, jotka ovat laskennallisia suureita. Merkitystä 

 on  enemmänkin kehitystä kuvaavaa  käyrän  muodossa.  
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della.  Kuten nähdään, keskimääräiset varallisuushinnat ovat laskeneet  1980- 
luvun puoliväliin saakka, jonka jälkeen ne ovat olleet hienoisessa kasvussa. 
Pääoman käyttäjän kustannukset ovat olleet laskussa  koko tarkastelujakson 
ja  niiden vuosittaiset vaihtelut ovat suuria. 

Tievarallisuuden,  keskimääräisen varallisuushinrian  ja tiepituuden  muutok-
sien välillä  on  yhteys. Kanden peräkkäisen vuoden  (tja  t - 1) varallisuusar-
vojen  suhde voidaan hajottaa "hintaindeksiin"  ja  "volyymi-indeksiin" (vrt. 
kaava  (5)): 

>k,e  (T  .  p)  - 

k,t  (T-'  .  p1)  -  

k,€ (T  . / i2k,t,t  T 
(13) 

(T-1  .  Pt')  / 	T' 	k,t,t  T'  

Tt  on tievuosikertojen vektori  kunnan  k  tieluokassa £,  P on  siihen  lit- 
tyvä varallisuushintojen vektori  ja Te  P on  näiden pistetulo. Merkintä 

tarkoittaa kaksinkertaista summaa  ja  merkintä  >ket  vastaa-
vasti kolminkertaista, missä viimeinen  summa  käy 0:sta  t:en.  Kaavan  (13)  
oikealla puolella ensimmäinen termi, "hintaindeksi",  on peräkkäisten  vuosien 
keskimääräisten varallisuushintojen suhde  ja  jälkimmäinen termi, "määräin-
deksi",  on yhteenlaskettujen tiepituuksien  suhde. 

Tuottavan pääoman arvon, keskimääräisen pääoman käyttäjän kustannuk
-sen ja yhteenlasketun tiepituuden  muutoksien välillä  on  vastaava yhteys, joka 

saadaan kaavasta  (13)  korvaamalla hintojen vektori (Pu) pääoman käyttä-
iän kustannuksien  (netto) vektorilla (Gt).  

Kuvassa  23 on  esitetty kaavan  13  komponenttien kehitys prosentuaalisina 
muutoksina.  1980-luvun puoliväliin saakka varallisuushinnan negatiivinen 
kehitys jarrutti tievarallisuuden kasvua.  1990-luvun jälkeen varallisuushin-
nan kasvu  on  paria notkandusta  lukuunottamatta ollut nopeampaa kuin  tie- 
pituuksien. 

Kuvassa  24 on  esitetty tuottavan tiepääoman, keskimääräisen pääoman käyt-
täjän kustannuksen  (netto) ja tiepituuden  muutokset. Tuottavan pääoman 
heilahtelut johtuvat kokonaan pääoman käyttäjän kustannusten heilahteluis

-ta.  Niiden laskeva trendi tarkoittaa sitä, että olemassa oleviin vuosikertoihin 

33Hajotelma  voitaisiin myös tehdä jollain tunnetulla indeksikaavalla.  Ko.  tapauksessa 
sitä jouduttaisiin vähän "virittämään", koska periodiin liittyvissä vektoreissa  on  aina yksi 
alkio enemmän kuin edellisen  periodin vektoreissa.  
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Kuva  23: Tievarallisuuden  arvon, volyymin  ja  hintojen muutokset vuosina 
 1950-2003 (pi.  sillat). 

liittyvä pääoman käyttäjän kustannuksien aleneminen päällystys-  ja  kun-
nossapitokustannuksien kasvun johdosta ei riittävästi kompensoidu uusilla 
tiepituuksilla. 

Herkkyystarkasteluja  

Korko  kasvattaa varallisuushintaa pt+3  kaavassa  (8')  nostamalla pääoman 
käyttäjän kustannusta  u  (kaavasta  (6')).  Toisaalta  se  laskee varallisuushin-
taa  termin  ut/r  pienenemisen  johdosta. Nettomääräistä pääoman  kustan- 
nusta  koron  nousu kasvattaa suoraan, koska termi  ut  kasvaa.  Kuva  25 ha- 	 • 
vainnollistaa 2  %-yksikön suuruisen  koron  nousun vaikutuksia. Vuoden  2003 
tievarallisuuden  arvo kasvaa  alle  1 mrd eurolla.  Tuottava pääoma kasvaa li-
kipitäen samassa suhteessa  koron  kanssa. Käyrän kaltevuuteen  sillä  näyttää 
olevan lievästi positiivinen vaikutus. 

Pitoaika 

Pitoajan  (m)  pienentämisen  vaikutuksesta yksittäiseen investointiin liitty - 
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Kuva  24:  Tuottavan tiepääoman arvon, volyyymin  ja  hintojen muutokset 
vuosina  1950-2003 (pi.  sillat).  

vät  peruskorjaukset toistuvat tiheämmin. Investointiin liittyvien varallisuus- 
hintojen sahaava liike tihenee  ja peruskorjauskustannuksien nykyarvon kas-
vaxninen  pienentää varallisuushinnan tasoa. Pääoman käyttäjän kustannus 

 (brutto)  kasvaa peruskorjauskustannuksien nykyarvon kasvaessa (kaavan  (6') 
 toinen termi oikealla puolella). Toistuvien peruskorjaustapahtumien  rytmin 

tihentyessä nettomääräinen  pääoman käyttäjän kustannus pienenee keski-
määrin. 

Pitoajan pieneneminen 50:stä 30:en  vuoteen pienentää varallisuushintaa yl-
lättävän vähän. Vaikutus  on  noin kolme mrd. euroa tarkastelujakson lopussa 

 (kuva  26:  ylempi  kuva). Pitoajan  pienentäminen nostaa tuottavan tiepää-
oman arvoa tarkastelujakson loppupuolelie, muuten  sillä  ei ole oleellista vai-
kutusta tuottavaan pääomaan. 

Peruskorjauksien toistokerrat 

Toistokertojen  (M)  pienentämisen  vaikutus käyttäjän kustannukseen  (brut-
to)  on  epäselvä. Kaavan  (6')  oikealla puolella ensimmäinen termi hakasuluis

-sa  pienenee, samoin toisen  termin osoittaja.  Näillä  on  vastakkainen vaikutus 
ut :n  arvoon. Varallisuushintoihin M:n  pienentämisellä voi  sen  sijaan olla suu- 

.  
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ri  vaikutus, koska tien elinkaaren loppu häämöttää nyt lähempänä. Laskeva 
käyrä,  jota  pitkin varallisuushinnat kehittyvät, tulee jyrkemmäksi  ja  suuri 

 osa tiestöstä  joutuu käyrän jyrkälle osalle.  

Kuva  27  havainnollistaa kunnossapidon toistokertojen pienentämisen vaiku-
tusta tuloksiin. Toistokerroiksi  on  oletettu  M  = 1,  jos tieosuudelle  ei ole 
vuoteen  2003  mennessä tehty yhtään peruskorjausta. Muussa tapauksessa 
tieinvestoinnin "alasajon" oletetaan alkavan hetkestä, jolloin viimeinen pe-
ruskorjaus  on  tehty. Laskelmat  on ulotettu  vuoteen  2020.  

Tuottavaan pääomaan toistokertojen pienentämisellä ei ole juurikaan vaiku-
tusta.  Sen  sijaan tievarallisuuden arvo alkaa tippua jyrkästi heti vuoden  2003 

 jälkeen. 

Tuloksien suhde pääoman kirjanpidolliseen arvoon 

Suomessa käytössä oleva tiepääoman kirjanpidollisen arvon laskentatapa pe-
rustuu investointikertymämenetelmään [kaava  (1')],  kuten tässäkin tutki-
muksessa käytetyt menetelmät. Kirjanpidollisessa menettelyssä alkuperäi-
seen investointiin tehdään vuosittain "poisto" sovittuja sääntöjä noudattaen 

 ja investointivuosikerroissa  jäljellä olevat "poistamattomat" pääomat lasket-
tuna yhteen muodostavat  ko.  vuoden kirjanpidollisen pääoman. Tällä het-
kellä käytetään tasapoistoja. Alusrakenteille  ja silloille  käytetään  50  vuoden 
pitoaikoja, muille rakenteille lyhyempiä. Tiehen kohdistuvia peruskorjausin-
vestointeja kohdellaan kuten alkuperäistä investointia. 

Kuvassa  28 on  esimerkin vuoksi esitetty kirjanpidollisilla konventioilla (tasa- 
poisto  50  vuodessa) laskettu pääoma-arvo yhden miljoonan euron suuruiselle 
tieinvestoinnille. (Yksinkertaisuuden vuoksi oletetaan sama poistotapa kai-
kille tien osille.)  Tien  koko elinajaksi  oletetaan  200  vuotta,  tie  oletetaan pe-
ruskorjattavaksi  50  vuoden välein  ja  peruskorjauksen kustannukseksi olete-
taan  0,2  milj. euroa.  Poisto-oletuksesta seuraa, että tiepääoman arvo (katko- 
viivalla) alenee lineaarisesti  50  vuodessa alkuperäisestä investointimenosta 
nollaan mutta  se  hyppää  50.  vuoden kohdalla ylöspäin peruskorjausinves-
toinnin määrällä, joka taas alenee lineaarisesti nollaan seuraavan  50  vuoden 
kuluessa. Sama toistuu peruskorjausinvestointien osalta tien elinkaaren lop-
puun saakka. 

Samaan kuvaan  on  piirretty (yhtenäisellä viivalla) vastaavalle investoinnille 
tämän tutkimuksen laskutapaa  ja  oletuksia noudattamalla saatu pääoman 
varallisuusarvo. Ero tuskin voisi olla suurempi! 

Mistä näin suuret erot voivat johtua—molemmat laskutavat ovat sentään 
saman kaavan  (1') erikoistapauksia?  Keskeinen eroavaisuus  on  investoinnin  
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ikä-tehokkuusprofiulia koskevissa oletuksissa. Kirjanpidollisessa menettelyssä 
tien suorituskyky laskee samaa tahtia  sen  tasaisen arvon alenemisen kanssa. 
(Tosin suorituskyvyn aleneminen ei kuitenkaan välttämättä ole lineaarista, 
vaikka ikä-hintaprofiuli  on  lineaarinen.) Kun  tie on  poistettu -  50  vuoden 
kuluttua yllä olevassa esimerkissä -  sen  ei enää oleteta tarjoavan mitään 
palveluksia (joilla  on  positiivinen arvo). Vaikka  tie  pidetään hengissä perus-
korjausinvestoinneilla, niiden tarjoama palvelusten virta  on  suhteessa pel-
kästään peruskorjausinvestoinnin suuruuteen. 

Tässä tutkimuksessa  on  lähdetty elinkaariajattelusta. Tiellä  on  suhteellisen 
pitkä elinaika  ja  tietty määrä kertoja, jolloin  se elinaikansa  kuluessa voidaan 
peruskorjata. 

Kuvassa  29 on  esitetty Suomen tiepääoman kirjanpidollinen arvo toteutuneil
-le tieinvestoinneille  (vuoden  2003 hintatasossa)  käyttämällä samoja oletuksia 

kuin yllä olevassa esimerkissä (ts. tasapoisto  50  vuodessa kaikille tien raken-
neosille lukuunottamatta maapohjaa, jonka ei oleteta kuluvan). Saatu  tulos 

 poikkeaa edellä lasketusta tievarallisuuden arvosta melkoisesti sekä tasonsa 
että kehityksensä suhteen. Tievarallisuuden arvo  on  vuoden  2003  lopussa yli 
kaksinkertainen pääoman kirjanpidolliseen arvoon verrattuna. 34  

34 Väyläomaisuuden kirjanpidolliseksi  arvoksi vuoden  2003  lopussa  on  arvioitu  14,5  mrd. 
euroa (Tiehallinto  2005),  joten tässä työssä laskettu väyläomaisuuden arvo  on  itse asiassa 

 2,6  kertainen kirjanpidollisien menettelyjen  avulla laskettuun väyläomaisuuden arvoon 
nähden vuonna  2003. 
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Kuva  29: Tiepääoman kirjanpidollinen  arvo (lineaarinen poisto  50  vuodessa).  

8  Yhteenveto  ja  johtopäätökset 

Työssä  on  arvioitu Suomen tiepääoman arvoa taloustieteen pääomakäsit-
teiden mukaisesti. Tuotantopääoman kuvaamiseen kehitetyt käsitteet sovel-
tuvat periaatteessa myös tieverkostoon sitoutuneen pääoman kuvaamiseen. 
Tieverkosto poikkeaa kuitenkin tavallisesta tuotantohyödykkeestä siten, et-
tei tavanomaisia pääoman laskennassa käytettyjä oletuksia  ja konventioita 

 voi suoraan käyttää. Ensiksi, tien suorituskyky laskee tien ikääntyessä eri 
tavalla kuin tavallisen koneen. Tästä syystä tien kohdalla ei voi käyttää ta-
vanomaista geometristä  tai  lineaarista kulumisen oletusta.  Tien  kuluminen 

 on  pikemminkin  sudden death  -tyyppistä. Toiseksi, tien elinkaari poikkeaa 
tavanomaisesta koneen elinkaaresta.  Tien  elinikä  on  pitkä  ja  siihen liittyy 
oleellisena osana toistuvat peruskorjaukset. Peruskorjaukset kohdistuvat  tie- 
verkoston eri osiin: alus-  ja päällysrakenteeseen  sekä siltoihin,  ja  jokaisen 
rytmi voi olla erilainen. 

Työssä kehitetään tiepääoman laskemiseen soveliaat kaavat ottamalla huo-
mioon "tiehyödykkeen" erityispiirteet  ja  toisaalta  datan  saatavuuteen liitty-
vät rajoitteet. 

Tieinvestoinniksi  on  tässä tutkimuksessa määritelty tiepituuden muutos an-
netun kunnan annetussa tieluokassa annettuna vuonna. Tarkastelussa muka-
na olevia kuntia  on 428, tieluokkia 5  ja tarkastelujakso  kattaa vuodet  1900-
2003.  Aineistossa  on  siis potentiaalisesti  428 x 5 x 104 = 222560 tieinves- 

2003 =100 
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tointia.  Teiden lisäksi mukana ovat kaikki Suomen sillat, joista  on  tiedossa 
valmistumisvuosi  ja  pinta-ala (yhteensä  13969  kappaletta). 

Euromääräisten  investointien laskemisessa  on  käytetty jälleenhankintahin-
toja. Menettely yliarvostaa varhaisempia investointeja  sillä  siinä oletetaan, 
että tieverkoston laatu-  ja varustetaso  on  pysynyt  2000-luvun tasolla. Jäi-
leenhankintahinnoilla lasketut investointimenot tieverkostoon ovat kuitenkin 
kokonaisuutena pienemmät kuin kustannusindeksillä deflatoidut toteutuneet 
investointimenot tieverkostoon. Tästä voi päätellä, että myös kustannusin-
deksi  (tie-  ja maarakennuskustannusindeksi) yliarvostaa  aikaisempia inves-
tointeja. Ilmeisenä syynä tähän  on se,  että kustannusindeksi jättää huomiot-
ta tierakentamisessa tapahtuneen työn tuottavuuden paranemisen. 

Jokaiselle investoiimille erikseen  on  laskettu nettomääräinen pääoman käyt-
täjän kustannus  (user cost of capital)  ja varallisuushinta investointivuodesta 
tarkastelujakson  loppuun. (Vuonna  t  tehty tieinvestointi siis generoi kumpia-
kin potentiaalisesti yhteensä  222560 x (2003 - t)  kappaletta.) Tiepääoman 
arvo annettuna vuonna  on  ko.  vuoteen mennessä tehtyjen investointien  (in-
vestointivuosikertojen)  painotettu  summa. Varallisuuspääomassa painoina 

 käytetään varallisuushintoja  ja tuottavassa pääomassa nettomääräisiä  pää-
oman käyttäjän kustannuksia. 

Suoritettujen laskelmien nojalla tievarallisuuden arvo vuoden  2003  lopus-
sa oli hieman yli  38 mrd euroa. 1950-luvulta  1990-luvun alkuun  se  kasvoi 
hidastuvalla vauhdilla, minkä jälkeen kasvuvauhti  on  jälleen hieman kasva-
nut. Tuottava pääoma saavutti  1970-luvun alkuun mennessä nykyisen (kes-
kimääräisen) tasonsa.  Sen  vuosittaiset vaihtelut ovat olleet suuria (mikä ei 
ole yllättävää). 

Korkokantaan, pitoaikaan (peruskorjauksien  väli)  ja peruskorjauksien  toisto-
kertojen määrään liittyvien oletuksien vaikutus tuloksiin  on  suhteellisen pie-
ni. Poikkeuksena  on peruskorjauksien toistokertojen  vaikutus varallisuusar-
voihin:  jos  tiet voitaisiin peruskorjata  vain  yhden kerran, tievarallisuuden 
arvo alkaisi ilman korvausinvestointeja pian laskea voimakkaasti. 

Laskettu tievarallisuuden arvo  on 2,6 kertainen kirjanpidollisilla  säännöillä 
laskettuun arvoon nähden. Ero johtuu laskelmien taustaoletuksista. Tässä 
tutkimuksessa  on  lähdetty siitä, että tien suorituskyky pysyy vakiona  koko 
elinajan ja  tien elinaika  on  pitkä  (200  vuotta),  jos  peruskorjaukset tehdään 
ajallaan. Vallitsevassa kirjanpidollisessa menettelyssä tien elinaika oletetaan 
paljon lyhyemmäksi  (50  vuotta)  ja  tien arvon oletetaan alenevan lineaarisesti 
nollaan tänä aikana. Lineaarinen arvon aleneminen merkitsee sitä, että myös 
tien suorityskyky alenee jatkuvasti  ja  on  nolla  oletetun pitoajan jälkeen. 



Yksinkertaistavista oletuksista  ja dataan  liittyvistä rajoituksista johtuen tu-
loksiin pitää luonnollisesti suhtautua sopivin varauksin. Laskennallisista  in-
vestointimenoista on  jätetty ulkopuolelle joitain eriä, kuten maa-alueiden 
hankintakustannukset, päällystystyöt ennen vuotta  1960, sorateiden pin-
taukset  ja  erilaiset oheislaitteet. Siltojen osalta mukana  on  suunnitelman 
mukaiset kunnossapitokustannukset  koko tarkastelujaksolla,  vaikka viimei-
sen vuosikymmenen aikana näistä  on  ehkä jääty hieman jälkeen. Näillä rat-
kaisulla ei kuitenkaan ole oleellista vaikutusta tuloksiin. 

Laskelmat perustuvat oletukseen, että tien laatu-  ja varustetaso  (tien geo-
metria, oheislaitteet jne.)  on  ajan kuluessa pysynyt samana. Oletus  on  kiistä-
mättä epärealistinen  ja pääomakannat tarkastelujakson loppupäätä  lukuun 
ottamatta  on  tältä osin arvioitu liian suuriksi. Mutta tarkastelujakson lop-
pupäässä ne ovat tässä suhteessa oikealla tasolla. 

Oletus yksittäisen investoinnin suorituskyvyn (ikä-tehokkuusprofiilin)  va- 
kioisuudesta  on  myös tarkasti ottaen epärealistinen. Todeffisuudessa tien 

• pä.ällysrakenteen  kuluminen vaikuttaa ajokustannuksiin, ajonopeuksiin, ajo- 
mukavuuteen  ja liikenneturvallisuuteen.  Tien  suorituskyky  on  suurimmillaan 
säännöllisin väliajoin, ensiksi uudella tiellä  ja  sitten aina välittömästi pääl-
lysrakenteen uusimisen jälkeen. Vakioisen suorituskyvyn oletusta voi kui-
tenkin perustella tuloksien käyttöta.rkoituksella: tarkoituksena ei ole kuvata 
yksittäisen investoinnin suorituskykyä vaan  koko  kunnan  tai  muun alueen 
tieverkoston suorituskykyä annettuna vuonna. Jälkimmäisessä käyttötarkoi-
tuksessa vakioisen suorituskyvyn oletus  on  perusteltu. 

Työn tuloksia voi pitää lähtökohtana jatkotutkimukselle. Seuraavassa  on  esi-
tetty luettelonomaisesti, mihin suuntaan laskentamallia pitäisi laajentaa. 

•  Tien  laatu-  ja varustetason  ajalliset muutokset voi periaatteessa kytkeä 
malliin suhteellisen helposti. Tämä edellyttää tietoa tien keskimääräisestä 
laatu-  ja varustetasosta  eri aikoina  ja  eri tieluokissa  (ja  mandollisesti maan 
eri osissa). 
•  Tien alusrakenteen pitoajat  saattavat vaihdella tieluokittain  ja poikkeavis-
ta perustamisolosuhteista  johtuen maan eri osissa. Pitoajat saattavat lisäksi 
olla kumuloituneen rasituksen funktioita. 
•  Tien  suorituskyvyn muutos pä.ällysrakenteen elinkaaren aikana. Tällä laa-
jennuksella  on  merkitystä,  jos  teiden päällystämisen politiikassa tapahtuu 
ajallisesti systema.attisia muutoksia. 
•  Tien  merkitys  on  saattanut muuttua ajan kuluessa. Tieyhteyden päässä 
olevan paikkakunnan elpyessä (taantuessa) myös tieluokka voi muuttua.  

Koko  tutkimuksen lähtökohtana  on  ollut investointiteorian perusyhtälö, jon- 
ka mukaan investoinnin arvo  on  tulevien tuottojen nykyarvo. Tulevien tuot- 
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tojen (bruttomääräisten  pääoman käyttäjän kustannuksien)  on  oletettu py-
syvän ajassa vakiona. Tämä  on  tietysti epäreaiistinen oletus; tien tosiasial-
linen arvo vaihtelee ajallisesti taloudellisten suhdanteiden mukana. Tämä 
ei kuitenkaan ole mikään ongelma,  jos  pääomakäsitteiden  sovitaan mittaa-
vat tuotantopotentiaalia aktuaalisen suorituksen asemasta. Ei ole ehkä kui-
tenkaan huono ajatus,  jos  kapasiteetin käyttöastekysymys tässä yhteydessä 
otetaan vakavasti. Mutta  se  saattaa edellyttää kysymyksen analysoimista 
laajemmassa yhteydessä, jossa tieverkostoon liittyvät taloudelliset päätökset 
ovat laajasti mukana. 

Pääomakustannuslaskennan  kehittäminen edellyttää teoreettisen työn ohel-
la tietoaineistojen luomista, kehittämistä  ja  käytettävyyden  parantamista. 
Erityisesti tätä tarvitaan kandella alueella: 
• Tieverkoston historiatietojen (perustamisajankohta, luokituksen  muutok-
set, päällysteen muutokset jne.) pitäisi olla tutkijoiden käytettävissä. Tällä 
hetkellä kaikkia tietoja ei ole käytettävissä  tai  niiden esiin kaivaminen  on 

 hyvin työlästä. 
•  Tien  rakentamiseen  ja  kunnossapitoon liittyvää kustannustietoutta pitäisi 
jatkuvasti  ja  systemaattisesti ylläpitää. 

Kustannustietojen  saatavuuteen  ja  laatuun liittyy tällä hetkellä suuria puut-
teita. Näistä puutteista kertoo osaltaan  se  suuri työmäärä, joka oli vuosina 

 1986-2003 toteutuneiden investointimenojen keräämisessä.  Käsillä olevalle 
tutkimukselle oli onnenpotku vuoteen  1985  asti ulottuvan valmiin investoin-
tisarjan löytyminen  ja  yksittäinen suhteellisen tuore julkaisu, johon tien ra-
kentamisen  ja  kunnossapidon yksikköhintoja  oli kerätty.  
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LuTE  I:  Tuottavan  pääomakannan lausekkeen  johtaminen 

Seuraava esitys perustuu vahvasti Schreyerin  et. al. (2003)  artikkeliin. 

Tarkastellaan homogeenistä pääomaesineiden ryhmää. Merkitään  s  vuotta 
vanhan pääomaesineen pääomapalveluksen hintaa (käyttäjän kustannusta) 
vuonna  t  symbolilla  v  ja  vastaavasti  s  vuotta vanhan pääomaesineen tuot-
tamaa pääomapalvelusten määrää  symbolilla  P.  Oletetaan, että pääomae-
sineen pitoaika  on N  vuotta. Kokonaismenot pääomapalveluksista vuonna  t 

 ovat tällöin  
(1.1)  

Oletetaan, että pääomapalvelusten virta  on  suhteessa investointimenoon  ja 
 että edellisenä vuonna toteutettu investointi  on  alkaa tuottaa suoritetta vasta 

seuraavan vuoden alusta. Tällöin  
pt  =  At  1tsl, 	 (1.2)  

missä  A on  kerroin  ja  'tsl  on  investoinnin määrä  t  -  s  -  1  vuotta sitten. 
Investointi  I  voidaan ilmaista fyysisenä yksikkönä,  jos  kyseessä  on  todella 
homogeeninen pääomaesine. Muussa tapauksessa  se  ilmaistaan rahamääräi-
senä (kiintein hinnoin). 

Yhdistämällä yhtälöt  (1.1)  ja  (1.2)  saadaan:  

Mt  VAt It_i + VAtIt_2  + ... + Vj.At 1tN1 	(1.3)  

Käyttäjän kustannus  v on  edellä ilmaistu pääomapalveluksen suhteen.  Mää-
rittelemällä =  se  ilmaistaan investoinnin arvoa kohden, jolloin  (1.3) 

 voidaan esittää seuraavasti:  

Mt  uoIt_i  + ... +  14V  1tNi 	 (1.4)  

Tehdään seuraavaksi käyttäytymistä koskeva oletus  (Hulten,  1990):  kanden 
eri-ikäisen investoinnin suoritteiden (suorituskykyjen) suhde  on  sama kuin 
käyttäjän kustannuksien suhde. (Oletus seuraa voiton maksimoinnista.) Mer-
kitään  s  vuotta sitten käyttöön otetun investointihyödykkeen suorituskykyä 

 symbolilla  .  Tällöin oletuksen mukaan  /o  = u/t4  ja  voidaan olettaa 
myös, että  o  =  1  ja  N+1  0.  Yhtälö  (1.4)  voidaan nyt esittää seuraavassa 
muodossa:  

M 	t4  (It_i +  1't-2  + ... + N 1t —N-1). 	 (1.5)  

Oikealla puolella sulkujen sisällä olevat lauseke määrittää varallisuusesinei
-sun  liittyvän tuottavan pääomakannan  periodilla  t: 

K  =  It- i  +  1't-2  + ... + t )̂NItN1. 	 (1.6) 

64 



Kaava  (1.6) on  sama kuin kaava  (1')  edellä. Tuottava pääomakanta  on  ai-
kaisempien vuosien investointien painotettu  summa ikääntymisen  myötä ta-
pahtuva suorituskyvyn aleneminen otettuna painoissa huomioon. Tuottava 
pääomalcanta voidaan myös tulkita uuden investoinnin määräksi, joka tuot-
taa saman palvelusten virran kuin kaikki aikaisemmat investoinnit yhteen-
sä. Yhtälön  (1.5)  mukaan pääomapalvelusten yhteenlaskettu arvo  on  sama 
kuin tuotannollinen pääomakanta arvotettuna uuden pääomaesineen käyttä-
jän kustannuksella. 

. 

. 



LuTE  II: Tietilastojen 1960-2003 tie-  ja  päällystetiedot 

Vuosijakso  KUNTA 	 TIEPIIRI  
2003 V1 K, SD1  V K SD 

X  XK  X8 XD 
X2  Y2  Z1  Yv  YK  Y YD  

________ ____________  Z  ZK  Z  ZD  
1980...2002 %'  K, M1  P1  V K M P  

XVXKXMXP 
Xj  Y  Zj  Y  YK YM Yp 

________ ____________  Z  ZK ZM Zp  
1977...1979 V1  K2  M P V K M P  

XVXKXMXP 
Yv  YK YM Vp 

________ ____________  Z  ZK ZM Zp  
1975...1976 V K1  M1 P1  T P 

XT  Xp  
YT  Yp 

________ ____________ ZT Zp  
1974 T1  P, T P  

Xp  
YT  Yp 

________ ____________ ZT Zp  
1972...1973 T, A  

XA  
YA  

_________ ZA  
1970...1971 T1  P1  T P 

XT  Xp  
YT  Yp 

________ ____________ ZT Zp  
1965...1969 T P 

XT  Xp  
YT  Yp 

________ Zp  
1960.19(33 A  

XA  
YA  

_________ ZA  

V  valtatiet (km), K  kantatiet,  M  =  muut maantiet,  P  = paikailistiet, 
alaindeksi  i  viittaa kuntatason tietoon; esim. ̂  = valtateiden määrä  (km) 

 kunnassa.  

fl 

fl 
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Vuosijakso 
 2003 

1985.. .2002 
1977... 1985 
1966... 1975 
1960... 1965  

KUNTA 	 TIEPHRI 	 KOKO  MAA 
LV  LK  L2  LD  
L 2  LK  LM  Lp2  

Lv  LK 	LM  Lp  
dLV+K 	dLM+p  

DL  

. 

S = seututiet  ja  D  = yhdystiet. 

T  =  maantiet (poislukien paikallistiet),  A  =  kaikki maantiet  (ml. paikallis
-tiet). 

X = kestopäällysteet (km), Y  = kevytpäällysteet,  Z  = sorapäällysteet. 
X2  /Y2  /Z2  =  kesto-/kevyt-/sorapäällysteiden määrä kunnassa. 

Xv = kestopäällystettyjen valtateiden  määrä,  XK kestopäällystettyjen  kan-
tateiden  määrä jne. 

Tietilastojen  1960-2003  liikennemäärätiedot 

keskimääräinen liikennemäärä (KyL, ajon./d) kunnassa tieluokassa  J  = 
V, K, S, D, M, P.  
Lj =  keskimääräinen liikennemäärä tiepiirissä tieluokassa  J  =  V, K, M, P. 

 dLv+K[dLM+p] = liikennemäärän  kehitystä kuvaava indeksi tiepiirissä valta 
 ja kantateillä  [muilla maanteillä  ja paikallisteilläj.  

DL  keskimääräisen liikennemäärän kehitystä kuvaava indeksi  koko  maassa.  

.  
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LuTE  III:  Tieverkoston  pituus eräissä kunnissa eri lähteiden mu-
kaan 

Asikkala 	 Kangaslampi  
43U 

200 

150 

100 

50 

fl 
'I 

1950 1960 1970 1980 1990 2000  

Virrat 
400 

300 

.1  
.'  

200 	 a  

- Tietilasto 
Tierekisteri  2004  

100 -  Parantamisen jälkeiset tiekm:t  

I  

4,',' luu  
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60 
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20 

I 
0  •—•—--•——'  
1950 1960 1970 1980 1990 201 

Pelkosenniemi  
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50  

0 15 5—  - 	- 	 0 1  
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Kuva  111.1  :Tieverkoston  pituus  (kin)  eräissä maalaiskunnissa.  



Lute III  jatkuu  

Vantaa  
250 

200 

150 

100 

50 

fl  

"1950 1960 1970 1980 1990 2000  

Jyväskylä  

20 	.  

10 	... 	. 
1u1u1# 	 . 	 -  

0• 
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.  

Lappeenranta  
400 

300 

200 

100 

fl 
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Kuva  111.2:  Tieverkon pituus  (km)  eräissä kaupungeissa.  
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LuTE  IV:  Jälleenhankintahintoja  
(vuoden  2000  hintataso) 

Uuden tien rakentaminen  (CI)  (milj. euroa/km) 

Tieluokka  Kaupunki Taajama Maaseutu 
Moottoritie  3.70 2.03 1.48  
Muu  2-ajor. tie 1.85 1.39 1.11 
Ml -tie 1.48 1.29 0.97  
Valtatie  0.92 0.74 0.66 
Kantatie  0.74 0.55 0.47 
Seututie  0.55 0.47 0.29 
Yhdys-/paikallistie  0.37 0.29 0.24  

Rakenteiden parantaminen  (cK)  (milj. euroa/km) 

Tieluokka  Kaupunki Taajama Maaseutu 
Moottoritie  0.40 0.36 0.30  
Muu  2-ajor. tie 0.35 0.30 0.25 
Ml -tie 0.30 0.28 0.20  
Valtatie  0.20 0.18 0.15 
Kantatie  0.18 0.15 0.12 
Seututie  0.17 0.15 0.10 
Yhdys-/paikailistie  0.15 0.13 0.10  

Suuntauksen parantaminen  (milj. euroa/km) 

Tieluokka  Kaupunki Taajama Maaseutu 
Moottoritie  1.22 1.00 0.84  
Muu  2-ajor. tie 1.10 0.90 0.70 
Mi -tie 1.00 0.75 0.60  
Valtatie  0.61 0.50 0.42 
Kantatie  0.52 0.39 0.40 
Seututie  0.42 0.34 0.24 
Yhdys-/paikallistie  0.40 0.32 0.22  

Kevyt parantaminen 

Puolet rakenteiden parantamisen kustannuksista. 

. 

.  
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Tien  uudelleen  päällystäminen  (CPA  ja  cpB)  (euroa/km)  

Moottoritie 
Valtatie 
Kantatie  
Muu maantie 
Yhtys-/paikailistie 

Kesto Kevyt 
 80000 

30000 23000 
25000 20000 
25000 20000 
25000 16000 

S  
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LuTE  V:  Päällysteen ikäjakaumia  (uusimisen hetkellä) 

Kestopäällyste  (2-ajorataiset  tiet):  KVL  1 500...6000 ajon./d Kestopäällyste (2-ajorataiset  tiet):  KVL>  6000 ajon./c 
35 

30 

	

25 
	 15 

20 
10 

15 

	

10 	 5 
5 

	

fl 
	

fl 

	

"0 	10 	20 	30 	"0 	10 	20 	30 	I 
Päällysteen  ikä (vuosia) 
	

Pääflysteen  ikä (vuosia)  

Kestopäällyste: KVL <  350 ajon./d 
	

Kestopäällyste: KVL 350...800 ajon./d 

	

12 
	

lo 

10 
a=0.08141 
	 8 

8 
6 

4 
4 

	

2 
	 2 

	

fl 
	

fl 

	

"0 	10 	20 	30 
	

"0 	10 	20 	30 
Päällysteen  ikä (vuosia) 
	

Päällysteen  ikä (vuosia)  

.  
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Kestopäällyste: KVL  800... 1500 ajon./d 
12 

io 	 01  

Päällysteen  ikä (vuosia) 

Kestopäällyste: KVL >  6000 ajonid 
20 	 ____________________ 

15 

10 

5 

0 
0 

.  

Toteutunut arvo 
Sovite  

f\ 	
a=0.16161 
b = 6.4102 
c=3.5414 

R2=0.95089 

10 	20 	30 
Päällysteen  ikä (vuosia) 

Lute V  jatkuu  

Kestopääflyste: KVL  1500...6000 ajon./d 
14 

12 

10 	/ 	\ 	 a=0.12456 
/ 	 b=8.5547 

8 	/ 	\ 	c=4.4513 

1 •0 
Päällysteen  ikä (vuosia)  
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Lute V  jatkuu  

Kevytpäällyste: KVL <  350 ajon./d 
8 

6 

2 

'A 

0 	10 	20 	30 
Päällysteen  ikä (vuosia) 

Kevytpäällyste: KVL  800... 1500 ajon./d 
14 	 _________________ 

• 	•  Toteutunut arvo  
12 	 Sovite 

Päällysteen  ikä (vuosia)  

Kevytpäällyste: KVL  350.. .800 ajon./d 
12 

Päällysteen  ikä (vuosia) 

Kevytpäällyste: KVL  1500.. .6000 ajon./d 
20 

15 

• 	 a=0.1142 
10 	 • 

:0/T\.T:T10 
Päällysteen  ikä (vuosia)  

C 
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Lute VI: Päällysteen  keskimääräinen kiertoaika 

Taulukko VI.1: Päällysteen keskimääräiset kiertojajat eri liikennemääräluo
-kissa  (vuosia).  

Tie-/  kyl (ajon./d) 
päällystetyyppi  <350 350.. .800 800.. .1500 	1500.. .6000 	>  6000 
2-ajorataiset  tiet - - - 	5.1653 	4.8972 
Kestopäällyste  9.3721 9.5329 9.0009 	7.6394 	5.9524 
Kevytpäällyste  11.6279 10.1317 9.6154 	8.2988 	-  

.  

S  

15 

(I) 
0  
>  

01 	 I 	 I 	 I 

0 	1000 	2000 	3000 	4000 	5000 	6000 	7000 	8000 	9000 10000  
KVL  ajon  Id  

Kuva VI.1: Päällysteen  keskimääräinen kiertoaika (vuosia) liikennemäärän 
funktiona.  
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