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ALKUSAIIAT 

TienpitotoimenpiteiUi ohjelmoi tiessa tirvitian suuruusluokkakäsitys 

1 

	

	Fiarki ttujen toimenpi teiden vaa Limista kustannuksista. Samoin eri- 

laisten sidosryhrnien kanssa tieasioista keskusteltaessa ovat kustan- 

1 	nuskysymykset usein varsin keskeisLi. Tastä julkaisusta toivotaan 

olevan hyötyä haluttaessa yleiskisityksen antavaa keskimaaräistietoa 

erilaisten tienpitotoimenpiteiden kustannuksista. 

Julkaisuun on koottu koko maan keskimääräisiksi katsottuja kustannus- 

1 	tietoja joukosta tavallisia tienpitotoimenpiteitä. Perustoimenpiteitä 

on suuri määrä, mutta yleensä riittää sopivan toimenpidekokonaisuu- 

1 	den kustannusten tunteminen, esimerkiksi öljysoratien rakennuskustan- 

nus kilometriä kohden. Mukaan on otettu myös sellaisia yksittäisiä 

I 	toimenpiteitä, joiden kustannukset saattavat kiinnostaa laajemminkin, 

esimerkiksi liikennemerkin asentaminen. 

Julkaisun käyttäjille tähdennetään, että annettujen kustannustietojen 

tarkkuus riittänee ohjelmointitason alustaviin tarkasteluihin. Sen 

1 	sijaan yksityiskohtaiseen hankesuunnitteluun niitä ei tulisi käyttää. 

1 	Julkaisu on ajateltu päivitettävän noin joka toinen vuosi. Julkaisun 

sisältöä täydennetään ja tarkistetaan käyttäjien toivomusten ja huo-

I 	mautusten mukaan. Julkaisun on tutkimustoimistossa koonnut tutkija 

N. Halla. 

Toimistopäällikkö 	Jorma Kosunen 



KYTTJLLE 

Kustannusarvojen tarkkuus 

Taulukoissa l...12 ilmoitetut markkamaarät ovat toimenpiteen tai toi-

menpidejoukon kustannusten koko maan keskimääräisiksi katsottuja ar-

voja. Ne ovat tarkoitetut kuvaamaan kustannusten suuruusluokkaa. 

Toteutumatietojen perusteella saman toimenpiteen alueelliset eli pii-

reittäiset kustannusvaihtelut saattavat olla varsin suuria. Osittain 

kustannuserot ovat kuitenkin näennaisiä ja seurausta horjuvasta ii-

moituskäytännöstä annettaessa lähtötietoja kustannusseurantajärjes-

telmään. Hankkeilla ei litterointikäytäntö (mm. eri litteroihin 51-

sälletyt työt) ole yhdenmukaista välttämättä edes yhden piirin si-

sällä saati sitten eri piireissä. 

Todellisia kustannuseroja saavat aikaan erilaiset ympäristöolosuhteet 

sekä erot töiden toteutuksessa. Maasto-, ilmasto- ja maankäyttöolo-

suhteet vaihtelevat melkoisesti Suomenkin kokoisella alueella. Li-

säksi tienrakennusaineiden, erityisesti soran yms. hankinta on joil-

lakin alueilla normaalia kalliimpaa. 

Todellisia kustannuseroja voi syntyä myös erilaisten työmenetelmien 

seurauksena. Saattaapa työn tuottavuudessakin olla alueellisia eroja. 

Mikäli sama rakennusorganisaatio toteuttaa useampaa hanketta saman-

aikaisesti, voivat toimenpidekustannukset olla pienemmät, kuin jos 

jokaista hanketta varten perustettaisiin oma organisaatio. Säästöjä 

koituu lähinnä yhteis- ja hallintokustannuksissa, joiden osuus koko-

naiskustannuksista on tosin varsin suuri (n. 20 %). 

Kustannustiedot 

Julkaisussa on toimenpideyhdistelmien ja yksittäisten toimenpiteiden 

keskimääräisiä kustannuksia vuoden 1980 arvioidussa hintatasossa eli 

tienrakennuskustannusindeksin arvon 260 mukaisina. Eri lähteistä 

saadut kustannustiedot on korjattu v. 1980 kustannustasoon tienra-

kennuskustannusindeksin avulla. Seuraavaa indeksisarjaa voi tarvit-

taessa käyttää kustannustasomuutoksiin: (Huom.: taulukoissa 	ja 5 

on käytetty päällystystöiden urakkahintaindeksiä; ks. /5/) 
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100 

114 

144 

173 

195 

1977 214 

1978 223 

1979 232 

1980 2O 	(ennakkoarvio) 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

Päaomakustannuksia ei annetuissa kustannustiedoissa ole mukana, ei 

myöskään hallinto- ja yhteiskustannuksia ellei toisin mainita. KATSO 

SIVU 4 

Tarkemmat kustannustiedot 

Parhaat tiedot eri toimenpiteiden toteutuneista kustannuksista on luon-

nollisesti TVL:n toteuttavilla yksiköillä eli piireillä. Enemmän tai 

vähemmän tarkka yleiskuva koko maan kustannustilanteesta on TVH:n ko. 

toimenpideryhmän vastuuyksiköllä. Niistä tärkeimmät ovat: 

TVH: 

Hallinto-osasto 

- Oikeustoimisto (lyhenne Ho): Maanlunastus- ja korvausasiat 

Talousosasto 

- Taloustoimisto (Ta): Kokoaa ja laatu piirien antamien tietojen pe-

rusteella toimenpideohjelman, josta voidaan laskea keskimääräisiä 

arvioituia kustannuksia. 

Suunnitteluosasto 

- Tietoimisto (Stie): Yksityisten teiden avustusasiat sekä kunnille 

myönnettävät helpotukset paikallisteiden rakentamis- ja kunnossa-

pitokustannuksista. 

- Tiensuunnjttelutojmjsto (Sts): Suurten tiehankkeiden (moottori- ja 

moottoriliikennetiet), myös muiden tiehankkeiden, tievalaistuksen, 

liikennevalojen sekä maisemanhoidon kustannukset. 

- Sillansuunnittelutoimisto (Sss): Siltojen kustannukset 

Rakennusosas to 

- Tienrakennustoimisto (Rtr): Tienrakentamisen (ml. päällystäminen) 

kustannukset 

- Sillanrakennustoimisto (Rsr): Siltojen ja lauttojen kustannukset 
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- flakentamistalouden toimisto (Rrt): Märittä ohjeluontoisia eri 

tyivaiheiden ja toimenpiteiden yksikköhintoja ja työsaavutusmiäri 

Piirin tyonsulinnittelud varten 

Kayttöosasto 

- Kunnossapitotoimisto (Kp): Teiden kunnossapitotoimenpiteiden kus-

t a n n u ks e t 

- Liikennetoimisto (Ki): Liikenneturvallisuustoimenpiteiden sekä lii-

kenteen ohjaus- ja palvelulaitteiden kustannukset 

Jonkin tietyn alueellisesti paikallistetun toimenpiteen kustannustie-

tojen ensisijainen 1hde on vastaava TVL:n piiri. 



KUSTAHIItJSTAULtJKOT 1 . . .1? 

Kokonajskus tanutikse t 

Taulukoissa 1...11 on (paitsi taulukot 1. ..3) ilmoitettu toimenpiteen 
ns. 	yökustannus. Mikali halutaan tietää kokonaiskustannus, on työ-. 

kustannukseen lisattävä yhteis- ja hallintokustannukset Näiden kus- 

tannusten osuus toimenpiteen kokonaisk(Jstannuksista on n. 19...23 % 
(piirihallinto ml. mutta ilman keskushalljntoa). 

Seuraavia kertoimia käyttäen voidaan eri taulukoiden kustannukset 

muuntaa kokonajskustanri(Jksjksj. 

4 

Taulukko 	Yhtejskust. kerroin 

1 (1.23) 
2 - 

3 - 

4 1.05 
5 1.05 
6 1.20 
7 1.20 

8 1.20 
9 1.20 

10 1.20 
11 1.20 
12 - 

Huom. 

Kokonaiskust. ilmoitettu 

Valvontakustannus 

Valvontakustannus 

Korvaus kustannus 

Huomautus: Yhteis- ja hailintokustannusten tarkkaa jakoa eri toimen-

piteille ei ole voitu tehdä. Käytetty keskimääräinen ker- 

roin lienee kuitenkin tämän julkaisun aiottuun käyttöön 
ri i ttvä. 

TVH/ T t / 3. 3. 1980 



TIESTÖIl HOITO JA KU1IIOSTUS 

1. ERI PÄLLYST[TYYPPJfli VtJOTUISTA KUIItIOSSAPITOKUSTAIIHUKSIA 

Lisätieto,ja: Kp, Tt 	 Ir-Ind, ?6() 

Päällyste 

Kust.era 

Kestopaäll. 

rnk/km/v 

Öljysora 

rnk/km/v 

Sora 

mk/km/v 

Hoito 1  700 600 2 600 
Kunnostus 2  10 	000 3 	'+00 1 	700 
Ta1vikunnossap. 3  1 	800 1 	200 700 
fluut 	kp-työt 1 	500 800 500 
Yhteis- 	ja 	hallintokust. 5  3 000 3 000 3 000 

Yhteensa 17 	000 9 000 8 	500 

Lähteet: /2/, /15/, /6/ 

Kp 	Ös 	Sr 

1) Hoito 	Paikkaus 	Palkkaus 	Lanaus, höyläys, 
pölynsidonta 

2) Kunnostus 	Uudelleen 	Uudelleen 	Sorastus 
päällystys 	päällystys 

3) Lumenpoisto, liukkaudentorjunta. Yleisillä teillä keskimäärin n. 
1000 mk/km/v; kustannusten jakautuminen eri päällystetyypeille 
arvioitu. 

'f) 	Liikenteen ohjauslaitteiden hoito ja kunnostus (liikennemerkit, 
ajoratamaalaukset), maisemanhoito, puhtaanapito, tievalaistuksen 
sekä kaiteiden, reunapaalujen ja aitojen hoito ja kunnostus, kui-
vatus (ojat, rummut) sekä joukko vähäisempiä töitä: yhteensä kes-
kimäärin yleisillä teillä n. 700 mklkm/v (arvio). 

5) 	Yhteis- ja hallintokustannuksia ei voitu jakaa tietyyppien mukaan, 
vaan kustannus on keskimääräinen. Tähän kustannuserään kuuluu mm. 
hankkeen johtaminen, työnsuunnittelu, -johto ja valvonta, toimisto- 
tehtävät ja menot rakennuksista ja maa-alueista. 

Kunnossapitoon luetaan lisäksi nykyisen jaon mukaan rakenteen paranta-

minen (ks. taulukko 6) sekä lauttaliikenteen ylläpito (ks. taulukko 3). 

TVH/Tt/i. 3.1980 
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2. LIIKErITEEII 0HJAUKSEH JA TIE VALAISTUKSIIl KNYTiII JA KIJEIIIOSSAPIDON 

V U 0 STK U S T A 1 1 Ei KS JA 

Lisd tieto ja: Sts , Kp 	 Tr-jnd. 260 

Kohde Kustannus mk/km/ 

Liikennevalot mk/liittym/v 6 000 

Tievalaistus/km 

- 	2+2-kaistaiset 	tiet 11 000... 18 000 

- 	2-kaistaiset 	tiet 	(vt, 	kt) 8 000.. .12 000 

- 	2-kaistaiset 	tiet 	(muut 	mt, 	pt) 6 000... 7 000 

- 	kevyen 	liikenteen 	tiet 3 000... 5 000 

- 	kanavoitu 	liittymä mk/kohde 8 000.. .12 000 

Lande: Sts 7.2.1980 

3. LAUTTOJEN VUOTUISIA KÄYTTO- JA KUHNOSSAPJTOKUSTAIUIUKSJA 

Lisätietoja: Rsr 	 Tr-ind. 260 

Kohde Kustannus mk/v 

Lautta-alus 2 	100 000/alus 

3 	600 000/paikka 

Lossi 2  440 000/paikka 

Lähde: Rsr 

1) Vapaasti kulkeva, yhteensä 4 paikkaa (3 erillistä, joista yksi 
rinnakkaispaikka); niillä liikennöi 7 alusta. 

2) Vaijeri-ohjattu, yht. 96 paikkaa. 

TVH/Tt/3. 3. 1980 
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(TIESTÖN KUtINOSTUS) 

4. ENITEN KÄYTETTYJEN TIEPÄÄLLYSTEIDEN YKSIKKÖHINIIAT MK/F1 2  (URAKAT, 

RAKEI4NUTTAJAN KIVIAINES) V: 1979 (TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET) 

Lisätietoja: Rtr 	 Pää11.ind. 227 (1969=100) 

Piä11yste Hinta 

Asfalttibetoni 120 kq/rn 2  9,35 mk/m 2  

Asfalttibetoni 100 kg/m 8,26 mk/m 2  

Keskimäärin 113 kg/m 2  8,85 mk/m 2  

Ö1jysora 100 kg/m 2  4,70 mk/m 2  

Tasausmassa 70 mk/tonni 

Lähde: /5/ 

Vuonna 1980 voidaan arvioida asfalttibetonin keskimääräisen neliö-

metrihinnan olevan n. i5 mk ja öljysoran n. 6 mk. Tällöin olisivat 

eri tietyyppien päällystämiskustannukset suuruusluokal taari taulukon 

5 mukaiset: (kiviaineksen hinta n. 15 mk/tonni) 

5. ERI TIETYYPPIEN KESKIMÄÄRÄISIÄ PÄÄLLYSTEEN UUSIMISKUSTANNUKSIA 

(URAKAT, RAKENNUTTAJAN KIVIAINES) 

Lisätietoja: Rtr 
	 Pääll.indeksi 283 

Tietyyppi 	(päällysteleveys) mk/km 

Asfalttibetoni: 

- 	moottoritie 	(2xl0rn) 300 000 

- 	valtatie, 	kantatie (7,8m) 117 000 

- 	muu 	maantie 	(7m) 105 000 

- 	paikallistie 	(6m) 90 000 

Öljysora: 

- 	valtatie, 	kantatie (7,8m) 47 000 

- muu maantie 	(7m) 42 000 

- 	paikallistie 	(6m) 36 000 

Kevyen 	liikenteen 	tie (asfalttipaäl- 50 000 
lyste) 

Lähteet: /4/, /5/,/6/ 
TVH/Tt/3 .3.1980 

1 	Ks. sivu 4 



TIESTdtI YLLÄPITO 

6. TIEN RAKENTEEN PARANTAMINEII (MK/KM) 

Lisätietoja: Piirit, Ta 
	

Tr-ind. 260 

avoitepaa 1 lyste 

L ä h t 6 ko h t a 
ö 1 j y sora K e s to pää 1 1 v s te 

Kestopäallystetie 

- 	päätieverkko - 950 000 

- 	muu 	tieverkko - 550 000 

Öljysoratie 

- 	päätieverkko - 950 000 

- muu 	tieverkko so 	000'-  600 000 

Soratie 100 000 2  150 000 2  

Lähteet: /1/, /2/ 

1) Vähäliikenteinen tie 

2) Kunnossapidon varatyönä tehty päällysrakenteen parantaminen. 
Soratien rakenteen parantaminen erillisenä rakennusinvestointina 
tulee maksamaan n. 1+00 000. • ,45Ø 000 mk/km (yhteiskustannuksineen); 
tällöin tosin usein myös tien suuntaus paranee. Kunnossapidon va-
ratyön kustannuksiin ei tarvitse lisätä yhteiskustannuksia. 

Ks. sivu 4. 	 TVH/Tt/3.3.1930 
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TIE STII K[HITTMIIII EI 

7. T IIIIIRAKIEITAIIISI II KI)STA?UIEJKSE A 

Lisätietoji: Sts, Td, piiriL 	Tr-ind. ?60 

Toimenpide Kustannus Mmk/km 

Moottoritiet 	tiejärjestelyineen 8...15 

Moottoriliikennetiet 	tiejarjestelyi- 
neen 

2-kaistaisten 	teiden 	leventäminen 5...13 
2+2-kaistaiseksi, 	tie,järjestelyi- 
neen 

Maantiet, 	paikallistiet 	(10/7, 	8/7) l...5 
tiejärjestelyineen 

Pientiet 0,3.. .1,2 

Kevyen 	liikenteen 	tiet 	(kestopääl- 0,3.. .1,2 
lyste) 

Lähde: Sts 7.2.1980/RC 

1) Soratien muuttaminen öljysoratieksi rakennetta tai rakennetta ja 
suuntausta paranta.ma.1.la (vastaa uusrakentamista); myös esimerkiksi 
polkutiet. 

Kustannusten muodostumiseen vaikuttavat eniten tiejärjestelyjen laa-

juus, siirrettävien ja/tai suojeltavien laitteiden ja rakenteiden 

määrä sekä lunastettavien alueiden ja rakennusten määrä ja hinta. 

Pienemmässä määrin vaikuttavat teiden tekninen standardi sekä maas-

ton vaikeusaste ja perustamisolosuhteet. 

Ks. sivu £1.. 	 TVH/Tt/3.3.l980 



SILTOJEtI RAKEIITAtIIIIEFI 

Lisatietoja: Sss 
	

Tr-ind. 260 

Toimenpide mk/silta 

Pienen 	sillan 	LJusiminen 1  

- 	 jännemitta 	4. . .6 	m 210 000 

- 	 jannemitta 	n. 	10 	m 260 000 

- 	 jannemitta 	n. 	15 	m 360 000 

Rautatien 	alitus/ylitys 1 	200 000 

Kevyen 	liikenteen 	alikulku 350 000 

Risteyssillan 	rakentaminen 2  mk/m 2  

2 	000 - 	suurin 	jännemitta 	15. . .25 	m 

Vesistösillan 	rakentaminen 2  

- 	suurin 	jännemitta 	15.. .25 	m 2 	500 

- 	suurin 	jännemitta 	30. . .50 	m 3 000 

Lande: Sss, /3/ 

1) Nämä ovat usein ns. painorajoitteisia siltoja. Tavallisimmat 

uudet sillat ovat tyypiltään betonielementtisiltoja, teräsbe-

tonisia laatta- tai laattakehäsiltoja sekä puisia palkkisiltoja. 

2) Lasketaan sillan kokonaispinta-alan (=kokonaispituus x hyötyle-

veys) neliömetriä kohden. 

HUOMAUTUS: Kustannusarvoihin sisältyvät kaikki itse siltaan liitty-

vät työt mutta eivät hankkeeseen mandollisesti kuuluvien 

tiejärjestelyiden kustannukset, jotka on arvioitava erik-

seen. 

1 () 

Ks. sivu 4. 	 TVH/Tt/3.3.1980 



9. LIIKEIIHEVALOT JA TIE VALA1STIJS 

Lisatietoja: Sts 	 Tr-ind. 26C) 

Toimenpide Kustannus 	mk 

Li ikerinev.-ilot, 	mk/liittymi 120 000.. .??() 000 

Suoja tievalot 	mk/kohde 40 000 

Tievalaistus 	mk/km 

Metallipylväät 	ja 	maakaapeli 

- 	2+2-kaistaiset 	tiet 	(mo, 	mt) i3 000.. .220 000 

- 	2-kaistaiset 	tiet 	(mol, 	mt) 170 000.. .210 000 

- 	kevyen 	liikenteen 	tiet 100 000. . .120 000 

Puuylvaat 	ja 	ilmakaapeli 

- 	2-kaistaiset 	tiet 	(vt, 	kt) 60 000. . .80 000 

- 	2-kaistaiset 	tiet 	(muut 	mt, 	pt) 50 000. . .70 000 

- 	kevyen 	liikenteen 	tiet 40 000.. .50 000 

- 	kanavoidun 	liittymän 	valaistus 50 000. . .80 000 
mk/kohde 

Lähde: Sts 7.2.1980 

11 

Ks. sivu 4. 	 TVH/Tt/3.3.1980 



10. LIIKEI'ITEEN OHJAUS- JA PALV[LUVARUSTEITA 

Lisatietoja: Ki, Rrt 
	

Tr-ind. 260 

Toimenpide Kustannus mk 

Kaiteet 	ja 	aidat mk/km 82 000 

1-lirviaita 	mk/km 25000 

Liikennemerkki 	mk/kpl 

- 	valaistu 1 400 

- 	valaisematon 400 

Opastustaulu mk/kpl 

- 	valaistu 6 500 

- 	valaisematon 4 500 

Portaali 	(valaistu) 	mk/kpl 22 000 

Ajoratamerkinnat mk/km 1 500 

Hitäpuhelin 	mk/kpl 	(kaapeleineen) 12 000 

Lähteet: /7/, /8/, /11/, /13/, /14/,/15/ 

12 

Ks. sivu 4. 	 TVH/Tt/3.3.l980 



11. ERILLISIÄ RAK[rITAMISTOIIIENPTTL ITÄ 

Lisätitetoja: Ki, Hrt, Sts 	Tr-ind. 260 

Toimenpide Kustannus mk 

Liittymän 	rakentaminen 	(mk/kohde 	keski- 
määrin) 

- 	vaistötila 60 000 

- 	kääntymiskaista 150 000 

- 	liittymän 	kanavointi 	(pääsuunta) 350 000 

- 	eritasoliittyrnä 2 000 000 

Rautatien 	tasoristeyksen 	varustaminen: 

- 	valo- 	ja 	ääniopastein 150 000 

- 	puolipuomein 200 000 

Nousukaista 	(ryömimiskaista) 	mk/km 1 	300 000 

Levähdysalue mk/kohde 200 000 

Pysäköimisalue mk/kohde 150 000 

Linja-autopysäkki 	(tien 	levennys, 20 000 
kestopäällyste) 

Melueste 

- 	maavalli 	mk/km 700 000 

- 	seinämä 	mk/km 	(2 m 	korkea) 1 	500 000 

Betoniputkirumpu 	(0 	1 m) 	mk/m 700 

Aaltolevyrumpu 	(0 	3 	m) 	mk/m 5 000 

Lähteet: /7/, /8/ ,/9/, /10/ 

13 

Ks. sivu 14.• 	 TVH/Tt/3.3.1980 



12. TIEAL(JEID[fl MAAIILUtIASTUSKORVAIJKSIA 

Lisatietoja: Ho 
	

Tr-ind. 260 

Kohde Kustannus mk 

Metsmaa 500.. .2500 mk/ha 

Peltomaa 4 	000. . .15 000 mk/ha 

Ton ttimaa 

- 	kaavoitettu 	ja 	rakennettu 6. . .60 mk/m 2  
pientalotontti 

- 	kaavoittamaton 	pientalo- 3...16 mk/m 2  
tontti 

Rakentamaton 	ns. 	odotusarvo- 1,5...8 mk/m 2  
maa 

Lähde: Ho 

TVH/Tt/3. 3.1980 

14 
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