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1. Johclanto 

Suurimmalla osalla tieinvestoinneista tärkein vaikutus 

on matka-aikojen muuttuminen. Siten aikasäästöjen muuntaminen 

.markoiksi on erittäin tärkeätä vertailtaessa eri tieinvestointj-

vaihtoehtojen taloudellista kannattavuutta keskenään. Muunta-

miseen käytetty tekijä on ajanarvo. Ajan arvon määrittäminen 

puolestaan on osoittautunut hankalaksi, sillä se ei määräydy 

yleisessä hintanaarkkinamekanisrnissa, vaan sille on yritettävä 

löytää Ivarjohinta!, joka mandollisimman hyvin vastaisi liiken- 

S 	teeseen käytetystä ajasta aiheutuvaa uhrausta. 

Tämän esityksen tarkoituksena on löytää ajan arvolle var-

johinta, jota voitaisiin käyttää TVH:n tieinvestointjlaskelmissa. 

Aluksi kuitenkin luodaan katsaus ajan arvon .määrittärnismenetel-

mun ja ajan arvoon vaikuttaviin tekijöihin sekä erilaisten me-

netelmien e.mpiirisiin sovellutuksiin, jotta saataisiin kuva 

ajan arvon .määrittämisen perusteita ja monista ongelmista, 

jotka ajan arvon määrittämiseen liittyvät. Lopuksi tarkastel-

laan empiirisen esimerkin avulla erilaisten ajanarvojen vaiku-

tusta tieinvestoiimin kannattavuuteen ja aikakustannussääs 

• 	töihin. 

2. Ajan arvon määrittämismenetelmät 

2 .1 .Taloustieteelljset menetelmät 

Taloustieteel1js - r menetelmien perustana on liikentee-

seen käytet3m ajan vaihtoehtoinen käyttö. Ajan säästö voita!-

Haney, Dan: The Value of time for Passenger Cars: A theoretical 
Änalysis and Description of Preliminary Experiments, 
Menlo Park 1967, s. 2. 
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sun käyttää johonkin tuottavaan toimintaan, jolloin vaihtoeh-

toisen toiminnan tuottavuus tai sen aiheuttama hyvinvoinnin 

lisäys aikayksikköä kohden on liikenteeseen käytetyn ajan arvo. 

Täten liikenteessä kulutetun ajan arvo riippuisi ko. toiminnan 

tuottavuudesta ja muuttuisi tuottavuuteen vaikuttavien tekijöi-

den (tieto, taito, teknologia) muutosten mukana. Menetelmän 

avulla voidaan ennustaa ajan arvon kehitys, mikäli tuottavuuden 

kehitystä voidaan ennakoida. 

2.2 Liikennesosiologiset menetelmät 

. 

Liikennesosiologinen menetelmä perustuu olettamukseen, 

1 

	

	että liikennöijä osaa itse arvostaa liikenteessä kulutetun al- 

kansa absoluuttisesti (suora menetelmä) tai esim. työaikana 

ansaitsemansa palkän perusteella (epäsuora menetelmä). Täl-

löin ajan arvo määritetään kysymällä liikennöijiltä itseltään 

heidän ajan arvostustaan haastattelujen avulla. 

Myös näiden menetelmien avulla voidaan määrittää ajan 

arvon riippuvuus eri tekijöistä, mikä puolestaan tekee mandolli-

seksi ennustaa ajan arvon kehitystä, mikäli siihen vaikuttavia 

tekijöitä pystytään ennakoimaan. 

2.3 Liikenneteknilliset menetelmät 

Liikenneteknhlliset menetelmät perustuvat olettarnukseen, 

että liikennöijö. joutuessaan liikenteessä valintatilanteeseen, 

suorittaa valiinnan tarjolla olevien vaihtoehtojen aika- ja 

kustannuserojen perusteella. Tällöin on lisäksi oletettava, että 

liikennöijä tuntee ko. aika- ja kustannuserot. Tämän vuoksi 

tutkitaan, miten liikennöijät käyttäytyvät eri valintatilanteis-

sa (kts. kappale Li.5).  Sen jälkeen määritetään aika- ja kus- 



Lannuserot eri vaihLoehLoon välillä ja näiden erojen perus-

teella ajan arvo aikayksikköä kohden. 

Menetelmän vaatima aineisto kerätään määräpaikka- ja 

reittitutkimusten, liikennelaskentojen, nopeus- ja matkamittaus-

ten, kustannusselvitysten ym. avulla. Tällä menetelmällä ei 

voida välittömästi määrittää ajan arvon kehittymistä ajan mu-

kana. 

2.4 Sopimukseen perustuva menetelmä 

Sopimukseen perustuvassa menetelmässä sovitaan ajan arvoksi 

jokin looginen ja järkevän tuntuinen arvo.1) 

3. Ajan arvoon vaikuttavia tekijöitä 

Ajan arvo riippuu monista tekijöistä. jotka vielä saatta-

vat olla riippuvuussuhteessa keskenään. Toiset tekijät liitty-

vät liikennöivään henkilöön, toiset matkaan. Esimerkiksi, ajan 

arvo saattaa riippua seuraavista tekijöistä: 

1. henkilön osalta 

- tulot 

- virka-asema 

- sukupuoli 

- asuinpaikka 

- a,joneuvon omistus 

1) Sauna-aho, Jussi: Ajaxi arvostus; julkaisematon muistio, 

10.8.1969, s. 1-3 

- 
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2. matkan osalta 

- matka-aika 

- matkan pituus 

- nopeus 

- ruuhkautuminen 

- ajankohta 

- matkan tarkoitus 

- matkustajien lukumäärä 

- autotyyppi 

- matkan toistuvuus 

S -  tien laatu 

havaitaan, että tekijät poikkeavat huomattavasti toisis-

taan. Toiset ovat kvantitatiivisia, toiset kvalitatiivisia. 

Toiset voidaan määritellä ja kuvata tarkasti, toiset taas ovat 

melko epäselviä käsitteitä. Tästä johtuen ajan arvon luokit-

telusysteemi, joka ottaisi huomioon kaikki yllä mainitut tekijät, 

olisi sellainen, ettei sitä enää pystyttäisi hallitsemaan. 

Tämän takia on systeemiä yksinkertaistettava ottamalla huomioon 

vain tärkeimmät ajan arvoon vaikuttavat tekijät. 1  

Alla esitettävien empiiristen tutkimusten yhteydessä 

nähdään, mitä tecijöitä yleensä on pidetty tärkeimpinä ja mitä 

tekijöitä on käytetty ajan arvon selittävinä muuttujina. 

i. Ajan arvon määrittämisessä käytettyjä menetelmiä ja saa-

tuja tuloksia 

'.1 Ajan arvo TVH:n investointilaskentaohjeissa 

1 	Ilaney : 	vert. s. )18_!19 
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rilVU:n iinvestoinL.iiaskciinissa ajan arvon ainoana luokit-

teiumuuttii;jana on auto tryppi. Ajan arvo on laskettu e:riks een 

kevyello ja raskaalle tyypp:iajonouvolle. Ajan arvon oletetaan 

olevan riippumaton siitä, käytetäänkö aika tuotantotoimintaan 

vai sen ulkopuolella. Täten matka-ajan arvo on sama sekä työ-

matkalla että vapaa-ajan matkalla. 

Kevyen tyyppiauton ajan arvo määritetään kaavasta: 

NkT 
Akva = 	t 	m 	

, jossa 

	

V 	. 	 T 

NkTt = nettokansantuote tuotantokustannushintaan ajankohtana t 
= maassa asuva väestö ajankohtana t 

T 	= keskimääräinen työaika tunteja vuodessa ammatissa 
toimivaa kohti (oletettu olevan 2'OO tuntia v. 1964L) 

m 	= keskimääräinen henkilöluku henkilöautoa kohden. 

Kuorma-auton ajan arvo 1' 	lasketaan kaavasta: ka 

(2) A 	= NT 	^ T 	+ m x T 	, jossa 

	

ka 	ku 	ap 

NT 	= kuorma-auton nettotuotto tunnissa (bruttotuotto rniinus 
ka 

i:us tannuks e t tunnis sa) 

= kuljettajan tuntipalkka 
T 	= apumiehen tuntipalkka 
ap 

m 	= apumiesten keskimääräinen lukumäärä autoa kohden 

Linja-auton ajan arvo lasketaan kaavan (3) avulla 

seuraavasti: 

NKT 
(3) A1 = NT 1  + T 1 	m x Tra ± fl 	

V.T 	
jossa 
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NT 	= linja-auton nettotuotto la 

T 	= rahastajan tuntipalkka ra 

ii 	= matkustajien keskimääräinen lukumäärä. 

m 	= rahastajien keskimääräinen lukumäärä linja-autoa 

k oli den 

Kun kuorma- ja linja-autoilla on määrätty erikseen 

ajan arvot, saadaan raskaan tyyppiajoneuvon ajan arvo A 

seuraavasti: 

	

.A 	^ L 	.A (') A 	= Lka 	ka 	la 	la rsa 	 , jossa 
L ̂L 

	

ka 	la 

L 	= kuorma-autojen kokonaisajosuorite (km/v) 

L1a  = linja-autojen kokonaisaj osuorite (;m/v) 

Vuoden 1964 ko. arvot on sijoitettu yllä oleviin kaa-

voikin ja saatu kevyelle ja raskaalle ajoneuvolle taulukossa 

1 ositeyt arvot eri vuosiile olettaen, että ajan arvon kasvu-

posentti on sama kuin vuosittaisen reaalituottavuuden, joka 

puolestaan on arvioitu 4 %:ksi. 1 

Taulukko 1. TVH:n investointilaskelmjssa käytetyt ajan arvot 

i:ik/h. 

vuosi kevyt auto raskas auto 
1965 2.90 8.60 
i1970 3.54 10.46 
1980 5.24 1549 
1990 7.79 22.91 

2000 11.52 33.90 

1 Saunn-ho, Jussi: Natka-ajan arvostuksesta: julkaisemato 
mu:istio. 18.2.1970. s.1-3. 
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i.2 Liikennesosiologinen tuLkimiis Helsingissä v. 19661 

Vuonna 1966 suoritettiin Suur-Helsingin (Helsinki, 

Espoo. Kauniainen, Kerava, Sipoo ja H:gin mlk) alueella 

liikennesosiologinen tutkimus, jossa haastattelujen avulla 

ttedusteltiin liikennepalvelusten käyttäjiltä itseltään 

heidän matka-ajan arvostustaan. Tutkimuksen toisena tarkoituk-

sena oli selvittää matka-ajan arvostukseen vaikuttavat tekijät. 

Tutkimuksessa noudatettiin kaksisuuntaista luokittelua. 

S
Taulukossa 2 nähdään ajan arvostus toisaalta eri tuloluokittain 

ja toisaalta matkan tarkoituksen mukaan. 

Taulukko 2. Ajan arvostuksen riippuvuus tuloista ja matkan 

= 	 tarkoituksesta 

Tulot Keskim. tunti- Työmatkojen vapaa-ajan matko- 
mk/kk palkka mk ajan arvo mk/h jen alanarvo 
50- 649 1.76 1.17 0.98 

650-1249 5.29 3.34 2.35 

1250-2149 10.00 6.73 5.54 
2150-4000 18.24 9.69 2.28 

keskim. 	 2.21 	1 .74 

1 

Ilahkonen J. OCH Kronman II : Rapport om vägtrafikens tids-

kostnader, Helsinki 1967. 
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Taulukossa 3 on luokittelu toisaalta auton omistajien ja 

omistamattomien ja toisaalta matkan tarkoi. Luksen mukaan. 

Taulukko . Ajan arvon riippuvuus auton onistuksesta ja 

iatkan tarkoitu:sesta 

auton omistus työrnatkan vapaa-ajanmat- keskimäärin 
ajanarvo mk/h kan ajanarvo mk/h 

oma auto 3.19 2.11 2.65 

ei omaa autoa 1.75 1.'k7 1.61 

keskimäärin 2.21 1 . 7' 2.07 

Taulukossa 3 esiintyvän keskimääräisen ajan arvon (2.07 

mk/Ii) perusteella on laskettu ajan arvo henkilöautoa kohti ot-

tamalla huomioon, että yksi henkilöauto on kuljettanut keski.- 

määrin 1.7 henkilöä. Ajan arvoksi saatiin siten 3.52 markkaa 

tuntia ja henkilöautoa kohden. Laskelma perustuu olettamuk-

seen, että työmatkojen ja vapaa-ajan matkojen osuus ajetusta 

kilometriniäärästä on yhtä suuri. 

Työmatko,jen osalta ajanarvo oli 0.65 x tuntipalkka ja 

vapaa-ajan matkojen osalta 0.219 x tuntipalkka. Eniten ajan 

arvostuksen havaittiin riippuvan matkan tarkoituksesta. matkan 

pituudesta ja kulkuvälineistä. 

Li.3 Ajan arvon mäiirittäminen Ruotsissa 

Ruotsissa soveltuvan ajan arvon perustana on amerikka-

laisen F. Clafi'eyn tutkimus vuodelta 1961. Claffeyn tutkimus 

koski autoilijoiden joko maksulliseen tullitiehen tai maksutto-

maan tiehen kohdistuvaa reitinvalintaa ja tämän perusteella las-

ietLua ajan arvoa. 

1 infrey, iLobley: Economie Analysis for IIigRCtys, Sornnon 1969 
s. 267. 
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Em. tutkimuksessa ajanarvoksi henkilöä kohti saatiin 40 % 

keskiniiläräisestö. bruttotuntipalkasta ja ajanarvoksi henkilö-

autoa kohti 64 % samasta palkasta (ts. henkilöauton keskiinää-

räinen henkilöluku oli 1,6 ). 

Em. tulosten perusteella on Ruotsissa valittu keski-

määräiseksi ajan arvoksi henkilöä kohti 40 % miespuolisen 

teollisuustyöntekijän keskimääräisestä tuntipalkasta. Kun 

ko. tuntipalkka v. 1967 oli Ruotsissa 11,10 kruunua, saadaan 

ajanarvoksi henkilöautomatkoilla n. 4,44 kruunua tuntia ja 

henkilöä kohden v. 1967. Samaan aikaan keskimääräinen henkilö- 

luku autossa oli 2,1, joten ajan arvoksi henkilöautoa kohti 

saatiin 2,1 x 4,44 kr = 9,30 kr/h. Tämän arvon oletetaan kas-

vavan kiinteähintaisena n. 3 % vuosittain, jolloin v. 1970 

ajan arvo henkilöautoa kohti on n. 10 kr tunnissa. Kuorma-auton 

ajanarvoksi arvioitiin suurinpiirtein kaksinkertainen ajanarvo 

eli n. 20 kr tunnissa, ja linja-autojen ajan. arvoksi (olettaen. 

että niissä on kuljettaja mukaanlukien keskimäärin 9-10 mat-

kustajaa) saatiin n. 50 kr tunnissa. 1 

4.4 Ajan arvon määrittäminen Norjassa 

Norjalaisten ajanarvolaskelnuien perusteet ovat seuraavat. 

1. autoilijoiden keskimääräinen tulotaso (v.i99) oli 

Norjassa n. 6 Nkr/h. 

2. työmatkojen ja työssä suoritettujen matkojen aikana 

henkiidiuku henkilöautoa kohti on keskimäärin 1,4. 

3. työmatkojen ja työssä suoritettujen matkojen ajanarvo 

on sama kuin keskimääräinen ansiotaso eli n. 6 Nkr/h ja vapaa- 

1. Vägplan 1970, Betänkande avgivet av Vägplaneutredningen 
(sou 1 969:57). Stockholm 1969 s. 250-251. 
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ajan matkojen ajanarvo on nolla. 

4. työmatkojen ja työssä suoritettujen mati:ojen osuus 

on n. 50 	keskiin räisestä vuotuisesta henkilöautosuorittees- 

a . 

Edellä esitetyin perustein laskettaessa on saatu ajan 

arvoksi henkilöautoa kohden 1120 Nkr v.1959 (1.4 x O5 x 6 kr = 

4,20 Nkr). Saatu tulos on n. 68 % miespuolisen norjalaisen 

teollisuustyönte1ijän keskituntiansios -ta. Tuloksen yhtäpitä-

vyyden em. Claffeyn tuloksen (64 ,) kanssa katsottiin olevan 

todisteena siitä, että 4.20 Nkr henkilöautoa kohti olisi, sopi- 

va ajanarvo. 

Edellä esitettyä prosenttilukua on käytetty hyväksi rnää-

ritettäessä v. 1965 ajan arvoa. Myös vapaa-ajan matkojen 

ajanarvo on pyritty ottamaan huomioon ja kyseinen prosenttiluku 

on pyöristetty 70:een. Teollisuustyöntekijäin tuntiansio oli 

v. 1965 Norjassa 9,17 Nkr joten henkilöautojen ajan arvoksi 

saatiin 6,50 Nkr/h (0.70 x 9,17 Nkr). Raskaiden ajoneuvojen 

ajanarvoksi määritettiin 21 Nkr/h. 

Sekä kevyen että raskaan ajoneuvon ajan arvot koskevat 

vuotta 1965. Näiden arvojen reaalisen kasvun on laskettu lähi-

vuosikymmeninä alevan n. , 	vuosittain. 1 

4.5 Ajan arvon rnäärittämincn valiintamallien avulla 

Valintamailien avulla yritetään johtaa ajan arvo analy-

soimalla tilanteita joissa liikennöijillä on mandollisuus va-

lita matkojen välillä, joilla on erilainen aika-, kustannus-. 

1 	Norsk Vegplan; instilling Cra vegplankonimitt6en 	. 	Dind 1, 
kap. 	8.3., Oslo 1969. 
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yni. rakenne. Tillbin piLtökset koostuvat seuraavista vai inta-

tilanteista. 

- miäräpai]can valinta 

- kulkuneuvon valinta 

- kulkurejtjn valinta 

- ajonopeuden valinta 

- kodin ja työpaikan sijainti.en suhteen valinta. 

Alla esitetään malli, jonka avulla on suhteellisen me.-. 

nestyksellisesti selitetty kulkuvälineen valintaa matkoilla 

työhön ja työstä. Sen perustana on jonkin kulkuneuvon suhteel- 

• 

	

	lis -ten ominaisuuksien lineaarjrien funktjo suhteessa toisen 

kulkuneuvon vastaaviin ominaisuuksiin. 

(5) L(X) = a0 + 	a.x. 

eT(x) 
(6) p 1 (x)= 

L(x) 
1^ e 

L(x) = ku1Iuneuvon suhteellinen epäedullisuus verrattuna toi-

seen kulkuneuvoon 

x. 	= kulkuneuvojen suhteelliset ominaisuudet 

$ 	 (matka-ai1ojen erotus, kustannusten erotus jne.) 

a. 

	

	= parametrit, jotka määritetään aineistosta tilastollisin 

menetelmin 

p 1 (x)= todennäköisrs, jolla valitaan toinen kulkuneuvo. 

Yllä kuvattua mallia on käytetty enimmäkseen selittämään 

kulkuneuvon valintaa paremminkin kuin ajanarvoa. Ajan arvo 

estimoidaan kuitenkin tästä mallista sopivien kertoimien suk- 

teena (a./a., jossa a. on aikamuuttujan kerroin ja a. kustanniis_ 

muuttujan kerroin). 
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Tämän menetelmän haittana on se, että kun liikennöijLit 

suorittavat valintansa, he eivät useinkaan suorita tietoisia 

taloudellisia laskelmia ajan ja rahan suhteen, vaan heidän va-

lintaansa vaikuttavat monet tekijät joko tiedostetusti tai tie-

dostamatta. Siten ainoastaan silloin, kun ajan arvo käy sel-

ville valinnan perusteluista, voidaan valintatilanneanalyysejä 

käyttää hyväksi. 

Nopeudenvalintamenetelmä voidaan esittää myös toisella 

tavalla. Tarkastellaan ajoneuvoa vapaissa liikenneolosuh-tejssa, 

ts. kun ajoneuvon kuljettaja voi vapaasti valita ajonopeutensa. 

• 	
iIäärätystä tasosta alkaen (n. 30-40 kin/h) nopeuden lisääminen 

merkitsee aina lisääntyviä ajoneuvokustannuksia Ajolcustannus-

ten voidaan katsoa muodos -buvan ajoneuvo- ja aikakustaimuksista 

(jätetään onnettomuuskustaiiu1cset tässä yhteydessä tarkastelun 

ulkopuolelle), jolloin kokonaisajokustannukset voidaan kir-

joittaa seuraavan kaavan muotoon: 

(7) AX = 	K(v) + 	 , jossa 

= kokonaisajokustam.uk-set (D/km) 

AnK(v) = ajoneuvokustuket nopeuden funktiona (p/km) 

= ajan arvo ajankohtana t 

v = haluttu nopeus 

Seuraavaksi oletetaan, että ajoneuvon kuljettaja haluaa 

minitnoida ajokustaimuksensa. Siten yllä oleva ajokus -bannusten 

lauseke derivoidaan nopeuden suhteen ja asetetaan derivaatta 

nollaksi alla olevan yhtälön (8) mukaisesti; 

and Quarmby,D.A.; The Value of Time in Transport 
Planning: A Review, London, 1970, s.21-30. 
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(8) •d AK 	d AnK(v) 
dv 	-o 

v 

yhtiiösti (s) saadaan ajan arvolle A seuraava ±'unktio; 

(9)
At = 2 d A(v) 

Tässä meneteimässä ajan arvo siis riippuu ajoneuvon 

käyttö- ja kustannusfunktjojsta. 

Tätä laskentamenetelmää kohtaan voidaan esittää saman-

laista kritiikkiä kuin edellisellä sivulla todennäköisyyksiin 

• 	perustuviin valintamalleihin. Lisöksi tämän menetelmän heik- 

koutena on oletus vapaista tie- ja liikenneolosuhteista. Olo-

suhteet käytännössä ovat harvoin sellaiset, että nopeus voi-

daan valita vapaasti. lisäksi ajoneuvon kuljettaja ei aina 

tiedä ajokustarmusten ja matkanopeuden välistä riippuvuutta 

tarkasti ja vaikka tietäisikin hän valitsee nopeutensa etu-

päässä muiden tekijöiden, kuten ajomukavuud.en ja turvalli- 

suuden perusteella 1 . 

Tämän menetelmän soveilutus nähdään kappaleessa 6.1 
sivuilla 21-23. 

entaer,holfgang: Zeitbewertnng im Personenverkehr, Zeit-
schri±' -b fUr Verkehrswissenschaft 2/70 s. 99-114. 
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4.5.1 Valintamallion empiirisiä sovellutuksia 

Norjassa on Stein Hansen 1  määrittänyt ajan arvon 

tutkimalla tilaimetta, jossa työmatkoihin oli käytettävissä 

joko henkilöauto tai julkinen kulkuneuvo. Mallin estimointiin 

käytettiin pienimmän neliösumman keinoa ja tulokseksi saatiin: 

(10) L(x) 	-0,7202 ± O,O325x 1  - O,O063x2  + O,8321x7  + O,4478x4  

. 	jossa 

= matka-aikojen erotus (minuuttia) 

= kustannusten erotus (äyriä) 

x3  = liikennöijien osuus, jotka tarvitsivat autoa työs-

5 ään 

= liikennöijien osuus, joiden tulot ylittivät 

24 000 Nkr vuodessa. 

Kappaleessa 4.5 kuvatim .menettelrn mukaan saatiin ajan 

arvoksi 5,2 äyriä minuutissa eli 3,10 I&r tunnissa (= a./a = 

= 5,2), joka vastaa n. 26 %:a norjalaisten autoo.mjs- 

1 Hansen, Stein: Økonomisk vurdering p tidsbesparelser p 
arbejdsreiser til Oslo, Slem.a]. 1970, s. XVI - XX. 
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tajien bruttotuntipalkasta v. 196'. Em. arvo koski kulkuneu-

vossaoloaikaa, ja kun estimoitiin ftinktio, jossa otettiin huo-

mioon matkaan kulunut koko aika (mukaanlukmen odotusaika, kä-

velyaika ym.) saatiin ajan arvoksi 7,1 äyriä minuutissa, joka 

on noin 36 % keskimääräisestä tuntipalkasta. Tämä osoittaa, 

että esim. odotusaikojen lyhentyrninen arvostetaan suuremmaksi 

kuin kulkuneuvossaoloajan lyhentyminen. 

Samanlaista mallia on T.Thomas Yhdysvalloissa sovelta-

nut reittivalintatutkimuksessa. Thomasin tutkimus poikkeaa 

muista valintamallien sovellutuksista siten, että siinä on pää-

dytty kahteen arvoon, joista toinen perustuu liikennöijien kä-

sityksiin re'ittien suhteellisista ominaisuuksista ja toinen 

tietoihin, jotka on saatu a,5oanalysaattorin avulla. Liikerinöl-

jien valinta kohdistui joko maksulliseen tullitiehen tai mak-

suttomaan tiehen. 

Liikennöijien ilmoituksiin perustuvasta mallista saatiin 

ajanarvoksi 3,82 dollaria henkilöä ja tuntia kohden (n 83 % 

keskim. tuntipalkasta) ja analysaattorimittaulcsiin perustuvasta 

niallista 1,82 dollaria (n. 'o % tuntipalkasta). Tutkimuksessa 
päädytään suosittelemaan ajanarvoksi edellisten lukujen keski-

arvoa eli 2,82 dollaria henkilöä ja tuntia kohti (n 61 % keski-

määräisestä tuntipalkasta). 1 

'.6 Muita menetelmiä 

TIaikalis ja 1-lyman käyttivät ajan arvon perustana laki-

siäiitel.stä minimitiintipalkkaa, joka oli 1 dollaria/h, tätä' he 

vähensivät 0,75 dollariin sillä perusteella, etteivät kaikki 

matkustajat olleet työllisiä; kun henkilöautossa oli keskimää-

rin 1,56 henkilöä, he saivat ajan arvoksi henkilöautoa kohti 

1Thomas C Thomas: The Value of Time ror Passenger Cars: an 
Experim.ental Study o Comrn'u:tersValues. (Stanford Peseareh Tns-
titute), Menlo Park 1967. 



-, 

— he - 

1,56 x 0,75 = 1,17 dollaria. 

Eräs tapa ajan arvon 	iritLimisessa on tutkia paljonko 

ajoneuvokustannukset muuttuvat nopeuden (ja siten matka-aikojen) 

muutosten seurauksena. Tämän menetelmän heikkoutena on kuitenkin 

se, että harvat liikennöijät ovat selvillä näistä kustannusten 

muutoksista, ja taloudellisissa laskeirnissa pitäisi pyrkiä pal-

jon tiedostetumpaan ajan arvoon. 1  

Vielä kehittelyn ja tutkimuksen alainen menetelmä on 

s imul ointimenetelmä. Simulointimenetelmä on varsin yksinker-

tainen: tutkimushenkjlölle esitetään tilanne, joka on mandolli-

simman lähellä hänelle tuttua tilannetta ja hänelle annetaan 

erilaisia (ajatuksellisia) vaihtoehtoja parantaa tätä tilannetta. 

Tilanne saattaisi olla esimerkiksi pitkä matka ahtaassa ja py-

sähtelevässLi. julkisessa kulkuneuvossa. Tutkimuksessa käytetään 

erilaisia suhteellisia hintoja ja erilaisia tulotasoja, joiden 

vallitessa koehenkilön valintoja havainnoidaan, ja näiden ha-

vaintojen avulla määritetään ajan arvo. 

Seuraavalla sivulla nähdään luettelonomatsesti eräitä 

ajanarvoutkimuksia ja niissä saatuja tuloksia. 

. 

1 Winfrey. vert. s. 369-370. 

2 Tlarrison and Ouarmhv : vert s. /7 



Tekijä ja jullcai suvuos i 	 menetelmä 	 alan arvo/honkilä 
- 	 (matkan tarkoitus) 
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Researeli Unit (1968) 	Eno,lant.i 
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20-25 'T 

'iO-50 	(kcskimiiiir. tuloluokan tuntipaikast 

n. 30 

20-25 

n. 61 T kesl:insiär - in ('4O-s3) kts. luku i. 

65 ¶ työmatkoilla 9 ¶ vapaa-ajan matk. 

. 

n. 11 5T-; ( tuntipalk- asta) henki Ihitii (on kohi i 

Institut d menagemcnt et cl 'Urhan i sine dc la liegion kulkuneuvoval intamail 1 (työmatkat) 	 n. 75 Pari sfc'ine(1963) Ilanska 

1 

Claffey, F.,St.(inir, Weider (1961). USA 	 kuikureittivalintamallj 	 n. !iO c 
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5. Pikiteirniä kiiytetyistii menetelmistä 

Ajan arvon määrittäm:isen vaikeus kuvastuu käytettyjen 

menetelmien lukuisuudessa ja saatujen tulosten poikkeavuuksis-

sa. Joitakin yhteisiä periaatteita, joita olisi tulevaisuudes-

sa noudatettava, kuitenkin löytyy. 

Niinpä yleensä ollaan yhtä mieltä siitä, että ajan arvon 

pitäisi perustua liikennöijien omiin arvostuksiin. Tämä puol-

taisi edellä kappaleessa Ei.2 esitetyn liikennesosiologisen 

tutkimuksen käyttöä, jolloin haastattelujen avulla kysyttäi-

sun liikennöijiltä itseltään heidän matka-ajanarvostustaan. 

Haastattelumenetelmällä on kuitenkin käytännön sovellutusten 

kannalta eräitä haittoja, joiden takia tällä menetelmällä sea-

dut tulokset eivät ole täysin luotettavia: ensinnäkin haasta-

teltavat saattavat antaa haraisia vastauksia, koska he haluavat 

vaikuttaa tuloksiin jollakin tavalla; se mitä he sanovat, ei 

aina ole yhtäpitävää sen kanssa miten he käytännössä toimisivat. 1 

 Toiseksi ajateltaessa esim. kokonaistaloudellisia tavoitteita 

(mm. tasapainoinen tulojakauma) on kyseenalaista soveltaa 

tieinvestointien kannattavuuslaskelmissa ajan arvoa, jossa tu-

loerot heijastuvat (ajan arvostus on riippuvainen tuloista). 

Siten ei haastattelumenetelmällä saatuja tuloksia yksistään 

voida käyttää hyväksi kannattavuuslaskelmia suoritettaessa. 

Tässä suhteessa simulointimenetelmä ilmeisesti on kehityskel-

poisempi menetelmä. 

Taloustieteellis -ten menetelmien heikkoutena on juuri 

se, etteivät tällä menetelmällä saadut tulokset perustu lii-

kennöijien omiin arvostuksiin. Menetelmien etuna on niiden 

suorittamisen nopeus ja helppous . Taloustieteellisiä mene- 

1 ITarrison and Ouarmhv: 	s. 
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telmiä voidaan kyllä käyttää raskaiden ajoneuvojen ajanar.voa 

määritettäessä, sillä niiden ajosuorite itsessään on tuotta-

vaa toimintaa. 

Lziikenneteknillisten menetelmien, joita ovat esim, eri-

laiset valintamallit, heikkoutena on se, että kun liikennöi-

jät suorittavat valintojaan, he eivät useinkaan suorita tie-

toisia taloudellisia laskelmia ajan ja rahan suhteen, vaan 

heidän valintaansa vaikuttavat monet tekijät joko tiedoste-

tusti tai tiedostamatta. 

Yhteenvetona edellä esitetystä voidaan sanoa, että 

S haastattelumenetelmä tuettuna jollakin toisella menetelmällä 

ilmeisesti antaa parhaan tuloksen, sillä haastattelumenetel-

män edut (perustuu liikennöijien omiin arvostuksiin, pysty-

tään ottamaan huomioon ajan arvon riippuvuudet sekä liikennöi- 

jään että matkaan liittyvistä tekijöistä) tulevat huomioiduksi. 

ja vältetään ainakin osaksi edellä mainitut haastattelumenetel-

män haitat. 

6. Ajan arvo Suomessa v. 1968 - 2000 

. 

6.1 Kevyt tyyppiauto 

Kuten edellä esitetystä havaitaan, on ajan arvon mää-

rittämiseksi käytetty useita erilaisia menetelmiä, joiden 

antamat tulokset poikkeavat huomattavasti toisistaan, eikä 

minkään käytetyn menetelmän voida sanoa olevan ehdottomasti 

paras. Tämän vuoksi ajan arvon rnääritys vuodelle 1966 perus-

tuu tässä esityksessä oikeastaan kolmelle eri menetelmälle. 

Vuosi 1966 on valittu laskelmien perusvuodeksi siksi, että 

ko. vuonna suoritettiin kappaleessa i.2 esitetty iiikenneso- 

- 	siologirien tutkimus, jota kiiytetään tässä hyväksi. 

Ensiksi määritetään ajan arvo henkilöä kohti samalla 
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tavalla kuin nykyisissä tieinvestointilaskentaohjeissa kaa-

van 1 sivulla 5 mukaan seuraavasti: 

22.028.800000 	= 2,37 mk/tunti ja henkilö 
'.653.000 x 2000 

Keskimääräiseksi työtuntimääräksi vuodessa on tässä valittu 

2000 tuntia (edellisessä laskelmassa ko. tuntimäärä oli 2O0), 

koska 0-tuntinen työviikko on yleistyinässä ja lisäksi on 

vähennetty t.intimäärää juhlapyhien osalta, jotka sattuvat työ- 

. 	päiviksi. Tuloksena saatu 2,37 mk/tunti ja henkilö vastaa 

n. 61 %:a miespuolisen teollisuustyöntekijän keskimääräisestä 

tunt ipalkas ta. 

Toiseksi em. liikennesosiologisessa tutkimuksessa saatiin 

keskimUäräise1si ajan arvostukseksi 2,07 mk/tunti ja henkilö. 

Tämä arvo vastaa 53 %:a miespuolisen teollisuustyöntekijän 

keskimääräisestä tuntipalkasta. 

• 	Kolmanneksi, koska edellä mainittujen lukujen tilastol- 

lista luotettavuutta ajan arvon mittoina ei voida testata, 

• 

	

	nähdäkseni cm. lukujen keskiarvo antaisi pohjan ajan arvolle. 

jota voitaisiin pitää sopivana (sopimukseen perustuva menetel-

mä). Keskiarvoksi. saadaan 2,22 mk/tunti ja henkilö, joka 

on 57 % miespuolisen teollisuustyöntelcijän keskimääräisestä 

tuntipalkasta. Kun em. liikennesosiologinen tutkimus suori-

tettiin Suur-lIelsingissä, jossa palkkataso on korkeampi kuin 

muualla'maassa, sekä kun yleensä ajan arvoa koskevassa kir-

jallisuudessa on painotettu liikennöijien omia arvostuksia, 

niin nähdäkseni on perusteltua pyöristää cm. prosenttiluku 

55:een. Tällöin ajan arvoksi saadaan 2,1ff mk henkilöä ja tuntia 

kohden. 
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Koska onnettomuus- ja ajoneuvokustannusten perusvu.otena 

TVH:n tutkimuksissa on vuosi 1963, määritetään myös ajan arvo 

saman vuoden hintatason mukaisesti edellä kuvatulla tavalla. 

Vuonna 1968 miespuolisen teollisuustyöntekijän. keskimääräinen 

tuntipalkka oli 4,69 mk. Siten ajan arvoksi saadaan 0,55 x 

4,69 •mk/h = 2,58 markkaa tuntia ja henkilöä kohti. Kevyen 

tyyppiauton ajan arvo saadaan kertomalla 2,58 mk keskimää-

räisellä henkilöluvulla, 	joka v. 1968 oli maanteillä 

2,0, paikallisteillä 1,9 ja kadulla 1,51, jolloin tulokseksi 

saadaan yleisellä tiellä 1,9 x 2,58 mk = 4,90 mk/tuntia ja 

• 	ajoneuvoa kohti (maanteillä keskimääräisen henkilöautoluvim 

on arvioitu laskevan 1,9:ään vuoteen 1980 mennessä 1 ) ja 

kadulla 1,5 x 2,58 mk = 3,87 mk tuntia ja ajoneuvoa kohti. 

Kevyen tyyppiauton osalta voidaan soveltaa myös sivulla 

12 esitettyä nopeudenvalintamenetel.mää ajan arvon määrittä-

miseksi. Nopeudenvalintamenetelmässä ajan arvo riippuu halu-

tusta nopeudesta sekä ajoneuvokustannusfun.ktjosta. Ajoneuvo- 

kustannukset saadaan dipl.ins. Seppo Sainion tutkimuksesta: 

"Ajokustannukset katuverkossa" 2 . En. tutkimuksen mukaan 

iha.nneolosuhteissa maanteillä ajoneuvokustann.usten nopeudesta 

riippuvafunktio on seuraava: 

(ii) 	AnK(v) = 7.5986 - 0.03719v + 0.5426 	10 	v2  

___ tiestötoimisto 

2Sainio, Seppo: Ajokustannukset katuverkossa, TVH, n:o 2286, 
Helsinki 1970. 
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Kuri tämä derivoidaan nopeuden suhteen, saadaan: 

(12) d 	K(v) = -0.03719 + 1 .0852 	10 	• v dv 

Kun saatu tulos sijoitetaan yhtälöön (9) sivulla 13, saadaan 

lauseke ajan arvon määrittämiseksi: 

(13) Ä = -0.03719 v 2  + 1 .0852 	10 	v3  

Kun yhtälöön (13) sijoitetaan erilaisia nopeuden arvoja, saa-

daan tulokseksi käyrä, joka kuvaa ajan arvon riippuvuutta 

nopeudesta. Näin saatu käyrä on esitetty seuraavalla sivulla 

kuviossa 1. 

Kevyiden ajoneuvojen keskimääräinen nopeus v. 1968 oli 

n. 90 km/h. 1  Sijoittamalla tämä arvo yhtälöön (13) saadaan 

kevyiden ajoneuvojen ajan arvoksi v. 1968 4,90 mk tuntia 

kohti. Tämä arvo on sama kuin edellä toisella menetelmällä 

saatu tulos. Vaikka tulosten täydellinen yhtäpitävyys johtuu- 

km sattumasta, voitaneen tällä nopeudenvalintamenetelmäljä 

saadun tuloksen katsoa vahvistavan edellisellä sivulla saa-

dun ajan arvon käyttökelpoisuutta. Raskaiden ajoneuvojen 

osalta ei vastaavaa tarkastelua voida suorittaa, sillä no-

peudenvalintamenetelmän oletus vapaista tie- ja liikenneolo-

suhteista ei niiden kohdalla päde, koska raskaille ajoneu-

voille on määrätty suurimmat salli -tut nopeudet. 

Tieolosuhteet ja liikeuneturvalljsuus 2/1970, Helsinki 
1970. 
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Kuvio 1. Ajan arvo nopeuden iunkona 
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Arvioitaessa ajan ar'-on kehitystä ajan mukana on otet-

tava huomioon, että keskimääräinen henkilöluku autoa kohti 

hieman pienenee autoistumisasteen kasvaessa 1 , ja että vapaa- 

ajan matkojen, joilla ajan arvostus on pienempi kuin työmat-

koilla, osuus tulee lisäntymän. Siten voidaan olettaa, 

että ajan arvon kasvu on hitaampaa kuin reaalinen palkkakehi-

tys, joka on ollut n. 3 % vuosittain, ja siten ajan arvon 

kasvuprosentiksi voidaan valita 2 %. Alla olevasta taulukosta 

1 nIidän ajan arvot kevyelle tyyppiautolle vuosina 1968-

2000 sekä 2 %:n että 4 %:n, jota aikaisemmin on käytetty, 
kasvun mukaan laskettuina. 

Taulukko 1. Kevyen tyyppiauton ajan arvo v. 1968-2000 

(yleinen tie) rnk/h ja auto 

Vuosi 	At 	At 
uusi 2 %:n kasvu ;UUS 4 %:n kasvunykyiset 4 %:n kasvu 

1968 	4,90 	 4,90 	 3,27 	2 

1970 	5,10 	5,30 	3,54 

1975 	5,63 	6,45 	4,31 
1980 	6,22 	7,85 	5,24 

1985 	6,86 	9,54 	6,38 

1990 7,58 11,61 7,79 

1995 8,37 14,13 9,44 
2000 9,24 17,19 11,52 

1 Vägplan, .mt s. 251 

2T1TH: Ohjeet tieinvestointjlaskelmjen suorittamiseksi, 
Helsinki 1967, s. 58. 
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Verrattaessa saatua tulosta muissa pohjoismaissa käytettyihin 

ajan arvoihin havaitaan, että se on sopusoinnussa niiden kans-

sa. Ruotsissahan ajan arvoksi henkilöä ja tuntia kohden oli 

valittu iO % miespuolisen teollisuustyöntekijän keskimääräi-

sestä tuntipalkasta (kts. kpl. 'k.3) ja vastaava luku Norjassa 

on 50 o4 ja tämän esityksen mukaan Suomessa 55 %. Em. prosentti- 

luvut ovat yhtäpitäviä niiden havaintojen kanssa, joiden mukaan 

ajan arvo pienenee autoistumisasteen kasvaessa, sillä autois-

tumisaste fluotsissa ja Norjassa on suurempi kuin Suomessa 

(vuonna 1966 autotiheys eli asukkaita autoa kohti oli Ruot-

sissa 3,9, Norjassa 5,7 ja Suomessa 7,6 1) 

6.2 Raskas tyyppiauto 

Määritettäessä raskaalle ajoneuvolle ajan arvoa voidaan 

käyttää taloustieteellistä menetelmää, sillä raskaiden ajo-

neuvojen eli linja- ja kuorma-autojen ajosuorite itsessäiri 

on taloudellista toimintaa. Niinpä tässä esityksessä käytetään 

yhtälöitä.)  jotka on esitetty kappaleessa 4.1 sivuilla 5 ja 6. 

Yhtälön 3 mukaan määritetään ajan arvo linja-autolle 

vuodelle 1968 seuraavasti: 

Ala = 0,42 mk/h + 4,37 mk/h + 0,125 x 2,67 mk/h + 27,61 mk/h 

= 32,73 mk/h 

Yhtälössä luku 0,42 mk/h on linja-auton nettotuotto tunnissa 

ja se on määritetty seuraavasti: Lin.ja-autoliiton 2  mukaan 

1 Siion'en Tievhdistvs: Auto ja Tie, tilastoa 1968, Helsinki 

1969, s. 7'i. 
2Linja-autolijtto: Tilastolukuja vuosilta 1968 ja 1969, Helsinki 

1970. 
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v. 1968 nettotuotto oli 1,04 p/km ja linja-auton matkanopeus 

keskimäärin 40 km/h, joten nettotuotto tunnissa on 40 x 1,04 

= 'i2 penniä. Kuljettajan keskimääräinen tuntipalkka 1 v. 1968 

oli 4,37 mk ja rahastajalla 2,67 mk. Rahastaja on suunnilleen 

joka kandeksannessa autossa, joten rahastajan tuntipalkka 

on kerrottu luvulla 0,125. Luku 27,61  mk/h on matkustajien 

ajan arvo, joka on määritetty samalla periaatteella kuin edellä 

kevyen tyyppiauton yhteydessä (v. 1968 55 % rn±espuolisen teolli-

suustyöntekijän tuntipalkasta on 2,58  mk/h ja samana vuonna 

oli matkustajia keskimäärin 10,7 henkeä linja-autoa kohti, 

joten matkustajien ajan arvo on 10,7 x 2,58 = 27,61 mk/h). 

Kuorma-autojen ajan arvoksi saadaan v. 1968 soveltamal-

la yhtälöä 2: 

A 	= 0,46 mk/h + 5,90 rnk/h = 6,36 mk/h ka 

Luku 0,46 mk/h on kuorma-auton nettotuotto tunnissa, joka on 

rnääritetty seuraavasti: Suomen Kuorma-autoliiton mukaan kuor-

ma-auton nettotuottoprosentti on n. 1,5 ja TVH:ssa suoritetun 

kuorma-autotutkiinuksen 2  mukaan kustannukset kilometriä kohden 

ovat 67,60  penniä. Em. lukujen avulla saadaan nettotuotoksi 

1,03 p/km. Kuorma-autotutkimuksen mukaan kuorma-auton keski-

määräinen ajonopeus on n. 45 km/h, joten kuorma-auton netto- 

tuotto tuntia kohden on 45 x 1,03 = 46 penniä. Luku 5,90 

mk/h on saatu kertomalla kuorma-autoliikenteen työntekijän kes-

kimääräinen tuntipalkka 3,93 mk/h 	(v.1968 kanden ensimmäisen 

vuosineljänneksen keskiarvo) 

1_. 	. 
Tilastollinen Paato].misto: Pilastokatsauksia,No 4,1970, 

Helsinki 1970 
2TVR: Tutkimus kuorma-autoNikenteestä Suomessa 1968-1969, 

Helsinki. 

Tilastollinen Päätoimisto: Suomen tilastollinen vuosikirja 
1968, Helsinki 1969. 



- 2,7 - 

luvulla 1,5, ts.oletetaan, että keskimäärin joka toisessa 

kuorma-autossa on mukana apumies. 

Tämän jälkeen lasketaan ajan arvo raskaalle tyyppi- 

autolle kuorma- ja linja-autojen ajan arvojen painotettuna 

keskiarvona, jossa painoina ovat kuorma- ja linja-autojen 

ajosuorittee -t v. 1968 . Yhtälön & sivulla 6 mukaan: 

A 	- 1550000000 x 6.36 + 370000000 x 32.73 
rsa 	1920000000 

= 	mk/h 
. 

Lähdettäessä arvioimaan raskaan tyyppiauton ajan arvon 

kehitystä ajan mukana on Otettavahuomioon siihen vaikuttavat 

tekijät. Linja- ja kuorma-auton nettotuottavuus pysynee en-

nallaan tai nousee vain vähän (Suomen Kuorma-autoliitossa ja 

Linja-autoljitossa vallitsevat pessimistiset näkemykset ainakin 

nyt vakauttamisen aikana). Reaalipalkat kehittynevät n. 3 

vuosittain. Kun linja-auton keskimääräinen henkilöluku tule-

vaisuudessa hieman pienenee (v. 1962 keskimääräinen henkilö- 

luku oli 11,3 ja v. 1968 10,7) ja on odotettavissa, että 

apumiesten keskimääräinen lukumäärä kuorma-autoa kohti tulee 

pienenemään parempien lastaus- ja purkausmenetelmien kehittyes-

sä voidaan olettaa, että raskaan tyyppiauton ajan arvo kasvaa 

hitaammin kuin reaalipalkat. Siten voidaan raskaan tyyppi- 

auton ajan arvon kasvuksi valita 2 % vuosittain. Taulukossa 

2 nähdään raskaan tyyppiauton ajan arvo v. 1968-2000 sekä 

2%:n että 4 %:n, jota aikaisemmin on käytetty, mukaan lasket- 

1 	TVFI: TVL:n liikennetutkimuksia, tiesuoritteet vv. 1960- 

1969, Helsinki 1970. 



Taulukko 2. Raskaan tyyppiauton ajan arvo 1968-2000 

vuosi ajan arvo ajan arvo Nyk. investointi- 
2 %:n kasvu 4 %:n kasvu lask.ohjeet,.4%:n 

kasvu 

1968 11,44 11,44 1 	
9,67 

1970 11,90 12,37 10,46 

1975 13,14 15,05 12,73 

1980 14,51 18,31 15,49 

1985 16,02 22,28 18,85 

1990 17,68 27,10 22,91 

1995 19,52 32.98 27,87 

2000 21,56 40.12 33,90 

tuina ja vertailun vuoksi TVH:n nykyisissä tieinvestointi- 

laskelmissa käytetyt ajan arvot. 

1 
TVH: Ohjeet tieinvestointilaskelrnien suorittarniseksi, 

Helsinki 1967, s. 58. 
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7. Aikakustannusten osuus ajokustannuksista 

Seuraavassa tarkastellaan aikakustannusten osuutta 

ajokustannuksista ajoneuvojen nopeuksien avulla. 

Kevyen ajoneuvon ajoneuvokustarmukse -t (p/km) m.ärite-

tän sivulla 21 olevan yht.lön (ii) perusteella, sijoittamal-

la yhtälöön eri nopeuden arvoja. Aikakustannukset (p/kin) 

saadaan jakarnalla ajan arvo 4,90 mk/h eri nopeuksilla. Onnet-

tomuuskustannukset (p/ktn) rn.äri -tetän onnettomuusasteen ja 

liikennemäärän ja toisaalta nopeuden ja liikenneniäärän väli- 

• 	
sistä riippuvuuksista. Alla olevasta taulukosta 3 ja kuvios- 
ta 2 seuraavalla sivulla nWidääxi kevyen ajoneuvon yksikkö- 

kustannukset eri nopeuksilla. 

Taulukko 3. Ajokustannusten yksikköarvot eri nopeuksilla 

(kevyt auto, kp.tie) p/km 

vkm/h AnK MK OnK AK 

50 7,1 9,8 1,3 1 	18,2 

55 7,2  f 	8,9 1,3 17,4 
60 7,3 8,2 1,3 16,8 

65 7,5 
1 

1,2 16,2 

70 7,7 7,0 1,2 15,9 

75 7,9 6,5 1,1 15,5 
80 8,1 6,1 1,1 15,3 

85 8,4 5,8 1,1 15,3 
90 8,6 5,4 1,1 15,1 

95 9,0 5,2 1,1 15,3 
100 9,3 4,9 1,1 15,31 
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1 	 OnK 

50 	60 	70 	80 	90 	100 	nopeus (krn/h) 

Kuvio 2. Ajokustannuskomponenttien yksikköarvot nopeudes -ta 
riippuvina 
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Taulukosta ja kuviosta havaitaan, että ajokustannusten 

minimi sijaitsee 90 kni/h - nopeuden kohdalla johtuen aika-

kustaimuksen määrittämistavasta. Tällä nopeudella (joka vas-

taa tilannetta Suomen maanteillä) aikakustaimukset ovat 

n. 36 % ajokustann.uksista, ajoneuvokustannukset Ii. 57 % ja 

onx.ettomuuskustannukset n. 7 %. Ajoneuvokustannusten prosent-

tinen osuus kasvaa nopeuden kasvaessa ja aikakustannusten 

osuus pienenee onnettomuuskustannusten osuuden ollessa suh-

teellisen vakio. Riippuu arvostuksista, pidetäänkö etu, pro-

senttilukuja oikeina ja sopivina, vai pitäisikö esim. onn.et- 

• 	tomuuskustannusten osuutta lisätä, joka johtaisi turvalli- 

se.mpien vaihtoehtojen valintaan. 

Raskaiden ajoneuvojen osalta ei täysin vastaavaa tar-

kastelua voida suorittaa, sillä niiden ajan arvoa ei voida 

määrittää nopeudenvalintamenetelmällä, jonka avulla löydet-

täisiin ajokustannusten .minimi. Tarkastellaan kuitenkin ti-

lannetta, joka vallitsi Suomen maanteillä v. 1968. Tällöin 

raskaiden ajoneuvojen keskimääräinen nopeus oli maanteillä 

70 km/h (69,8)1. Kun tällä nopeudella jaetaan edellä saatu 

S 
ajan arvo 11,44 mk/h saadaan aikakustannuksen yksikköarvoksi 

(p/km) 16,3 p/km. Ajoneuvokusta.miuksen yksikköarvon .määrittä-

miseksi käytetään seuraavaa funktiota: 2  

(14) AflKr = 18,344 + O,098v 

1 TVH: Tieolosuhteet ja liikenneturvallisuus 2j70,Helsinki 1970. 

2Sainio,Seppo: julkaisematon muistio: Raskaan ajoneuvon poit-
toaineenkulutuksen riippuvuus nopeudesta ihan-
neolosuhteissa, Helsinki 1970. 
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Kun yhtälöön sijoitetaan nopeudeksi 70 km/h, saadaan ajoneuvo-
kustannukseksj 25,2 p/km. Onnettomuuskustannus on 1,1 p/kni 

(onnettomuus]custannusta ei ole määritetty erikseen kevyille 

ja raskaille ajoneuvoille, joten on käytettävä yhtä arvoa; 
kts. taulukko s. 29). Kun ajokustannuskomponentit lasketaan 

yhten, saadaan raskaan ajoneuvon ajokustaxmuksen yksikkö- 

arvoksi 42,7 p/krn. Tästä aikakustannuksen osuus on n. 38 %, 
ajoneuvoku.stanuksen ii. 59 % ja Ozmettomuuskustauksen 
11. 3%. 

Edellä esitetty tarkastelu on suoritettu, jotta nhtäi-

sun paljonko aikakustaamus muuttuu ainoastaan nopeuden 

unktiona, sillä tällöin voidaan suorittaa vertailuja seuraa-

vassa kappaleessa esitettävän empiirisen esimerkin tulosten 

kanssa, jossa aikaku.stannuksen suuruus riippuu paitsi ajoneu-

vojen nopeuksista myös ajan. arvon kasvuprosentjsta. Havai-

taan, että aikakustannuksen yksikköarvon kasvu, joka johtuu 

nopeuden pienenemisestä liikennemäär kasvaessa, on erit-

täin pieni verrattuna aikakustannuksen kasvuun, jossa ajan 

arvon kasvu on mukana (esimerkiksi liitteestä 2 (vaihtoehto 1, 
tieosa 1) nhdän, että kevyen ajoneuvon aikakus -tannus (p/km) 
kasvaa aikavälillä 1 975-1995 kanden prosentin kasvun mukaan 

4,1 p/krn ja neljän prosentin kasvun mukaan 10,6 p/ktn, kun 

nopeuden vhenemisestä johtuva aikakustannuksen kasvu olisi 

n. 0,4 p/kin, sillä liitteen 1 mukaan em. tieosalla nopeus 

pienenee nopeudeeta 79 kni/h nopeuteen 75 km/h, jolloin tau-
lukoste. 3 s. 29 nähdään vastaava aikakustannuksen kasvu.) 
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8. Eri ajan arvojen vaikutus tieinvestoin.nin kannattavuuteen 

ja aikakustaimussäästöihin 

Seuraavassa tarkastellaan empiirisesti yhden esimerkin 

avulla eri ajan arvojen ja eri ajan arvon kasvuprosentin vai-

kutusta tieinvestoinnin kannattavuuteen ja aikakustannussääs-

töihin 

Laskelmien kohteena on tieyhteyden parantaminen välillä 

Jalasjärvi - Seinäjoki, joka on jaettu neljään tieosaan lii-

kennemäärien erilaisuuden perusteella. Vaihtoehtojen tietek- 

• 	nhlliset ominaisuudet ja liikennemäärät sekä näiden perusteel- 

la määrätyt ajoneuvojen nopeudet tieosittain nähdäii liittees-

tä 1. Liitteessä 1 esitettyjen tietojen perusteella on mää-

rätty ajo- ja aikakustamiusten yksikköarvot (p/km), jotka 

nähdn liitteestä 2. !1sikköarvot on määrätty kolmella eri 

tavalla riippuen ajan arvosta ja ajan arvon kasvuprosentista. 

Vaihtoehtoina ovat nykyisten investointilaskentaohjeiden mu-

kainen 4 % vuosittain kasvava ajan arvo, sekä tässä rapor-

tissa saadut ajan arvot sekä 2 %:a että 4 %:a vuosittain kas- 

. 

	 vavin.a. Investointiajanjaksona on vuodet 1975-1995 ja inv.es- 

tointikustaimuksena 0,9 x rakennuskustaimus eli 0,9 x 

11.627.000 mk = 10 464 000 mk ts. investointjkustannuksen 

nykyarvo. Yksikköarvojen perusteella lasketut kokonaisajo-

kustannukset ja kunnossapitokustarmukset nidään liitteestä 3 

ja aikakustannukset liitteestä 4. 

Seuraavista taulukoista nähdään juoksevat vuosikustan-

nussäästöt sekä aikakustannussäästöt, jotka on saatu lii -ttei-

den 3 ja 4 tietojen perusteella. 
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Taulukko 4. Juoksevien vuosikustannusten säästö (1000 mk) 

Ajan 1975 1980 1985 1990 1995 
arvo _______ 

nykyinen t 1284 1999 2794 3792 5284 

__________ DYt 1284 1392 1355 1282 1244 

uusi Y 1382 2075 2725 3554 4661 

2 % 	1 DY.t 1382 1445 1322 1201 1097 

uusi Yt 1483 2323 	3239 	4492 	6305 

4 % DYt 	1 1 48 3 1618 	1572 	1518 	1484 

Taulukko 5. Aikakustannussästöt (1000 mk) 

Ajan 1975 19.80 1985 1990 1995 
arvo ________ 

nykyinen 1 	y 562 927 1382 2016 2992 

dyt 562 t 	646 671 1 	681_j__704 _________ 

uusi y 665 1003 1346 1786 2371 

2 % dy 	1 665 699 653 604 558 

uusi Y 760 	[1271 1878 2723 4021 

4 % dy 	' 760 885 911 920 947 t _____ _____1 _____ ___________ 

Taulukoissa Yt on juoksevien vuosikustannusten säästö ja DYt 
on 7,5 %:n mukaan diskontatut säästöt, y. on aikakustannussääs-

tö ja dyt on 7,5 %:n mukaan diskontattu säästö. Taulukon arvot 

nähdään myös seuraavalla sivulla olevasta kuviosta 3. 

Seuraavasta taulukosta 6 nähdään kokonaissäästöt ajan-

jaksolta 1975-1995 sekä juoksevien vuosikustan.nusten että 

aikasäästöjen osalta. Kokonaissäästöt on laskettu seuraavan 

kaavan avulla: 

(15) 	DYt = '5(D 0Y0  + D5y5  + D10Y10  + D 15 Y15  + L D20Y20) 

fl 
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Samoin nähdään aikasäästöjen osuus kokonaissäästöistä 

sekä sisäinen korko että pääoma-arvo eri tapauksissa. 

Taulukko 6. 

Ajan 2Dyt 	(Zdy 	100 • 	DYt 	tdyt arvo 	
1000 .mkJl000 mk 	sis.. sis. ipääoma- pääoma- 

________ korkokorko arvo Jarvo 
nyiji- 	26505 	13155 	49,6 % 	20 	11 	16041 	2691 tnen 
uusi 	26040 	12840 	49,3 % 	19 	10 	15576 	2376 2% 
uusi 	30960 	17850 	57,7 % 	24 	15 	20496 	7386 

1 	 ___ ____ __ ______ • 	 - 	 1 	!._____ _ 	 _____ 

Taulukosta havaitaan, että nykyiset sekä uudet 2 %:n 
kasvun mukaiset ajan avot johtavat suunnilleen samaan tulok-

seen, kun taas uudet 4 %:n kasvun mukaiset arvot korostavat 

aikasäästöjen osuutta ja investoim).in kannattavuutta. Huo-

.mattavaa on myös se, että yksistään aikasäästöt tekevät inves-

toimiin kannattavaksi, jos sovelletaan 7,5 %:n tuottovaati-
musta, sillä aikasäästöj1l saatava Sisäinen korko vaihtelee 
10-15 %:n välillä. Pääoma-arvojen POsitijvjsuu3 osoittaa myös 
investoinnin kannattavaksi. 

Alla olevasta taulukosta 7 nähdä aikakustaussääs_ 
töjen osuus prosentteina juoksevien vuosikustausten 

sääs- 

töistä eri vuosina. 

Taulukko 7. Aikakustannussäästöjen OSUUS (%) kokonajssäästöjstä 

ajan arvo v. 	1975 v. 1980 - v.1985 _v.1990j _v.1995/ 
nykyinen 1 	43,7 46,4 49,5 53,2 56,6 
Uusi 2 % 48,1 48,3 49,4 50,3 	1 50,9 
uusi 4% 51,2 54,7 58,0 60,6 63,8 
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Taulukon luvuista nähdään, että 4 %:a vuosittain kasvava 

ajan arvo johtaa aikakustannussäästöjen osuuden voimakkaa-

seen kasvuun investointiajanjakson aikana. Tämä johtuu siitä, 

että ajokustannusko.mponen -bejsta nykyisissä tieinvestointilas-

kentaohjeissa ajan arvolla on suurin kasvuprosenttiel 4 %, 

kun taas ajoneuvokustannusten kasvuprosentti on 0 % ja on-

nettomuuskustannusten 3 %; siten, jos ajan arvon kasvuprosen-

tiksi valitaan 2 %, aikaku.stannussäätöjen osuus kasvaa vain 

hitaasti, ja jos kasvuprosentiksi valittaisiin 0 %, aika-

säästöjen osuus ilmeisesti iieman pienenisi. 

• 	
Yhteenve -tona voidaan vielä todeta, että edellä esitetyn 

esimerkin valossa aikakustannussäästöjen osuus kokonaissääs-

töistä kasvaa sekä investoinnin kannattavuus paranee, kun 

ajan arvo ja/tai ajan arvon kasvuprosent -ti kasvaa. 

9. Loppupäätelmiä 

Edellä on yritetty löytää ajan arvolle sopiva "varjo- 

hinta" ja saatu tulokseksi v. 1968 kevyiden ajoneuvojen osalta 

4,90 .mk/h ja raskaiden ajoneuvojen osalta 11,44 ink/h. Nämä 
• 	ovat hieman suuremmat kuin nykyisissä TVI:n tieinvestointi- 

laskentaohjeissa arvot ja eron vaikutusta on tutkittu edel-

lisessä kappaleessa esitetyssä esimerkissä. Vaikka kysymyk-

sessä onkin vain yksi esimerkki, paljastaa se heikkouden, 

joka vallitsee eri ajokustannuskomponen -ttien kasvuprosenttien 

kohdalla. Nähdäkseni olisi tärkeätä tutkia näitä tekijöitä 

yhdessä ja valita kasvuprosentit niiden tavoitteiden muka-

sesti, jotka päätöksentekijät asettavat. Ajan arvon kasvuhan, 

varsinkin sen ollessa suuri, merkitsee nopeiden liikenneväylien 

lisäbntyvää tarvetta tulevaisuudessa. 
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TIE- JA VESRAKENNUSLAIToS 	
IflVestojfltcskertQIornGke 1 

	

Vaasan piiri 	
Tien orninaisuudt 

ehto 
Teoia Ajankohta Ptuui km Poikkiteikkous Päälyite Mdkiyyi Kaarteisuu 

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

o 1 975-95 4.4 5.5 sr 25 70 
5.5sr 25 70 

III —"— 
1.9. 0. .............. 
18.9 5.5 sr 

........ 

15 
.... 

180 
................................... 

IV —"— 1.0 5,5 sr 15 90 

.. . .. 

Vii no J.11 A4b L000 L6 5406. 23-69/11 

Vaihto- 
ehto 

Tieosa Ajankohta Piuu, km PokkjIikkou PuaIlste P1aky Kaart.suus 

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

1 ............. 97595 .4.3 8/7 kp 10 25 
II 8/7 kp .5...... 2.5 

....... 

11 
........ 

-".....14..9. 8/7 25 .......... 

t.0.. 8/7... kp .1.0 .........25... 

1-'• 

CD 



N 

r 
	

n 

	

TIE- JA VESI RAK EN NUSLAITOS 
	

InvestointiIaskentcicmoke 2 

Vaasan 	piiri 
	

LiU:enr; 

Vohco. 
ehto 

Tieoso 

2. 

1975 1980 
KVJ..k 	KVL r  

5. 	j 	6. 

v. 	1985 
KVL F  

1. 	 8. 

__199D___ 
KVLk 	KVL r  

9. 	jO. 

1995 ____ _____ 

KVLk 	KVL r  

13. 	14. 

____ _____ 

KvLk 	KVL r  

15. 	16. 

____ _____ 

KVLk 	KVL r  

17. 	18. 

VLk 

3. 

KVLr 

4. 

KLk 

11. 

KVL.r 

12. 1. 

1 1050 275 1418 383 1675 470 1977 566 2340 695 
II 970 240 1338 343 1545 425 1742 516 1975 635 

III 1090 260 1458 373 1700 470 1960 570 2250 710 
IV 1160 285 1540 390 1780 480 2012 578 2305 725 

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



1 
	

. 

Ajoneuvojen nopeudet 

Vaihto— Tieosa v. 	1975 v. 	1980 v. 	1985 v. 	1990 v. 	1995 - 
kev. rask. kev. rask. _kev. rask. kev. rask. kev. rask. ehto _______ 

1 60 50 60 50 59 49 58 49 57 48 
0 II 61 51 60 51 59 50 59 49 58 48 

III 59 52 58 52 58 51 57 51 56 51 
_________ IV 60 54 60 54 60 53 59 53 59 52 

1 79 62 78 62 77 61 76 61 75 61 
1 II 81 63 79 63 78 63 78 62 77 62 

III 81 63 79 63 78 62 77 62 76 62 
__________ IV 79 _62 77 61 77 61 76 61 75 61 



1 	 . 
Ajo- ja aikakustannusten yksikkarvot (p/krn) (O-vaihtoeito) 

Tie- Vuosi Nykyiset ajan arvot Uudet arvot 2 %:n kasvu Uudet arvot 4 	:n kasvu 
____AK AiK ______AK AIK AK A1K osa 

k r k r k r •k r k r k r ____ _____ 

1975 20.1 58.0 7.2 25.5 22.3 58.8 9.4 26.3 23.7 62.6 10.8 30.1 
-80 22.5 64.7 8.7 31.0 24.2 62.7 10.4 29.0 26.9 70.3 13.1 36.6 

1 -85 25.3 72.3 10.8 38.5 26.1 66.5 11.6 32.7 30.7 79.3 16.2 45.5 
-90 29.5 81.8 13.4 46.8 29.2 71.1 13.1 36.1 36.1 90.3 20.0 55.3 

_____ -95 33.3 93.6 16.6 58.1 31.4 76.2 14.7 40.7 41.5 104.2 24.8 68.7 
1975 20.0 57.9 7.1 25.0 22.1 58.7 9.2 25.8 23.5 62.4 10.6 29.5 
-80 22.4 64.6 8.7 30.4 24.1 62.7 10.4 28.5 26.8 70.1 13.1 35.9 

II -85 25.2 72.2 10.8 37.7 26.0 66.5 11.6 32.0 30.6 79.1 16.2 44.6 
-90 29.0 81.6 13.2 46.8 28.6 70.9 12.8 36.1 35.5 90.1 19.7 55.3 

____ -95 33.2 93.2 16.3 58.1 31.3 75.8 14.4 40.7 41.3 103.8 24.4 68.7 
1975 20.5 56.5 7.3 24.5 22.7 57.3 9.5 25.3 24.1 60.9 10.9 28.9 
-80 23.0 62.9 9.0 29.8 24.7 61.0 10.7 27.9 27.5 68.3 13.5 35.2 

III -85 25.9 70.6 11.0 37.0 26.7 65.0 11.8 31.4 31.3 77.3 16.4 43.7 
-90 29.7 79.9 13.7 44.9 29.3 69.7 13.3 34.7 36.4 88.1 20.4 53.1 ____ -95 

1975 
34.0 
19.9 

91.3 
55.4 

16.9 
7.2 

54.7 
23.6 

32.0 
22.1 

74.9 
56.1 

14.9 
9.4 

38.3 
24.3 

42.3 
23.5 

101.3 
59.7 

25.2 
10.8 

64.7 
27.9 

IV 
-80 
-85 

22.4 
25.2 

61.5 
68.9 

8.7 
10.6 

28.7 
35.6 

24.1 
26.0 

59.7 
63.5 

10.4 
11.4 

26.9 
30.2 

26.8 
30.5 

66.7 
75.3 

13.1 
15.9 

33.9 
42.0 

-90 29.2 77.9 13.2 43.2 28.8 68.1 12.8 33.4 35.7 85.8 19.7 51.1 
-95 33.4 88.9 16.0 53.6 31.6 72.8 14.2 37.5 41.498.7 24.0 63.4 

}-J. 

fJ. 

CD 
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. 

Ajo- ja aikakustannusten yksikköarvot (p/krn) (1-vaihtoehto) 

ie- Vuosi Nykyiset ajan arvot Uudet arvot 2%:n  kas 	- Uudet arvot 4 %:n kasvu 
____AK AiK AK AJJC AK______ MK osa 
k _r k r k r ___ r k r k r ___ 

1975 16.9 49.5 5.5 20.5 18.5 50.2 7.1 21.2 19.6 53.3 8.2 24.3 
-80 18.6 54.8 6.7 25.0 19.9 53.2 8.0 23.4 22.0 59,3 10.1 29.5 

1 -85 20.6 60.8 8.3 30.9 21.2 56.2 8.9 26.3 24.7 66.4 12.4 36.5 
-90 23.2 68.2 10.3 37.5 22.9 59.7 10.0 29.0 28.2 75.1 15.3 44.4 

_____ -95 26.1 77.0 12.6 45.7 24.7 63.3 11.2 32.0 32.3 85.4 18.8 54.1 
1975 16.8 49.0 5.3 20.5 18.5 49.4 7.0 20.9 19.5 52.4 8.0 23.9 

II 
-80 
-85 

18.5 
20.5 

54.2 
60.1 

6.6 
8.2 

24.6 

29.9 
19.8 
21.1 

52.6 
55.6 

7.9 
8.8 

23.0 

25.4 

21.8 
24.5 

58.7 

65.8 
9.9 

12.2 
29.1 
35.6 

-90 23.1 67.4 10.0 37.0 22.8 58.9 9.7 28.5 28.0 74.1 14.9 43.7 
____ -95 2.9 76.0 12.3 45.0 24.5 62.5 10.9 31.5 32.0 _84.2 18.4 53.2 

1975 16.8 49.1 5.3 20.5 18.5 49.5 7.0 20.9 19.5 52.5 8.0 23.9 
-80 18.6 54.3 6.6 24.6 19.9 52.7 7.9 23.0 21.9 58.8 9.9 29.1 

III -85 20.6 60.2 8.2 30.4 21.2 55.6 8.8 25.8 24.6 65.7 12.2 35.9 
-90 23.2 67.5 10.1 37.0 22.9 59.0 9.8 28.5 28.2 74.2 15.1 43.7 

_____ -95 26.0 76.1 12.4 45.0 24.6 62.6 11.0 31.5 32.2 84.3 18.6 53.2 
1975 16.9 49.6 5.5 20.5 18.5 50.3 7.1 21.2 19.6 53.4 8.2 24.3 
-80 18.6 54.8 6.8 25.4 19.9 53.2 8.1 23.8 22.0 59.4 10.2 30.0 

IV -85 20.7 60.9 8.3 30.9 21.3 56.3 8.9 26.3 24.8 66.5 12.4 36.5 
-90 23.2 68.2 10.3 37.5 22.9 59.7 10.0 29.0 28.2 75.1 15.3 44.4 

_____ -95 26.1 77.0 12.645.7 24.7 63.3 11.2 32.0 32.3 85.4 18.8 54.1 



	

TIE- JA YiSI RAKENNUSLAITOS 
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piiri 	
J u!svat vus 	stannuks 	(y) 

Vohtoeto Tieoa AjankohtG AK 
.000 mk/v 

KPK 
.000 mk/v 

y=Ak+KpK 
.000 mkjv 

1 2 3 4 5 6. 

0 I—IV 1975 4507 174 4681 
—80 6958 200 7158 

nykynen —85 9378 215 9593 
arvo -90 12597 224 28 . . 

—95 17115 225 17340 
. 

0 -IV 975 481 5 4989 ..... 
-80 

.............. .... 

?.QO 737.3........... 

.... 

7.1.73................. 
9228 ?1.5 44.3 

arvo 1..?.QQ3........... 
kasvi 

.............................. 

2 	............. 
-85 	. ...... 

-95 15138 

174.............. 

1.1.7.7..................................... 

........ 

225 15363 

0 1-IY 

9.°................ 

1975 

...... 

5122 174 

....... 

....... 

5296 
-80 7978 200 8178 

uusi ajan -85 10881 215 11096 
arvo 4 %:n —90 14745 	. 224 14969 
kasvi. —95 20243 225 20468 

TVH no 3.316 A4L 1000 4.70 9579. 31-70/11 

Vøhtoeho 	Ticosci 	 AK 	 KpK 	 y=A— (( 
.000 mk/v 	 .000.mk,'y 	 .C(' - 

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

-80 5084 
3°......................... 

75 5159 
yky n 

9.75.............. 

-85 6844 
jafl arvo 

...-9
.0 .94................. 

.... 

.5. ................... - . 9029 .. .......... 

-95 

........... 

1197Q 86 12056 

1 ..1-lY 6.7 
-8.......... 5.223................ 

.......Q7........ 
5293 

uis ajan -85 

...1.9.75.................................. 

6718 ......-90 
7.5...................... 

.............................................. 

8449. .......... ar...... 
kasv 

2..%.;n.............. 
-95 

.......... 
10616 

8,3.4........................................ 
. 86 10702 

1 I-IV 1975 3746 67 3813 
-80 	.......... 5.7...0 7.5......................... 5855_ 

si jan 7776 81 77 
arvp 

. -8............ ........ 

1Q92 

......... 

........ .......... 

1.047.7. ......... 
kasvi 

....................... -9P................... 
-95 14077 

.5..................... ........ 
86 14163 

}J. 

cf 
0 
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Liite 4 

Aikalcustamiukset 

Vaihto- 
ehto 

Tieosa 
_______ 

Ajan- 
kohta 

AIK 
1000 mk 

Vaihto- 
ehto 

TieosaAjan- 

jkohta 
AIK 
1000 mk 

• 	0 I-IV 1975 1754 1 I-IV 1975 1192 

nykyiset -80 2951 nykyiset -80 2024 

ajan arv?t -85 4397 ajan arvt -85 3015 

-90 6380 -90 4364 

-95 9369 	1 1 6377 

0 I-IV 1975 2063 1 I-IV 1975 1398 

uudet ajn -80 3170 uudet ajn -80 216' 

arvot 2 k:n -85 4243 arvot 2 :n -85 2897 

1 kasvu 1 -90 5567 kasvu -90 3781 

-95 7391 1 -95 5020 

0 1 	i-iV 1975 2363 1 I-IV 1975 1603 

uudet ajn -80 3996 uudet ajan -80 2725 
arvot 4 	:n -85 5901 arvot 4 n -85 4023 

kasvu -90 8531 kasvu -90 5808 

_____________________ 
-95 1 

12496 
_______ ________ _____ 

-95 
,• 

8475 
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