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ALKUSANAT 

Tie- ja vesirakennushallitus asetti 1L..8.l978 

kirjeelin TVH O/Kp-88 työryhmän selvittämään 

sorateiden kulutuskerroksen kunnossapi totoimen-

piteen valintaa. 

Nyt julkaistava esiraportti perustuu olemassa 

olevaan tietoon niin ajo-, hoito- ja kunnossa-

pitokustannusten kuin rakenteiden hintojen osalta. 

Nämä tiedot tarkistetaan kesän ja syksyn aikana 

tehtävien mittausten ja saatavien kokemusten pe-

rusteella. Työn loppuraportti julkaistaan joulu-

kuussa 1979. 

Työryhmään ovat kuuluneet tämän työn osalta 

tekn.tri A. Saarela (puheenjohtaja), dipl.ins. 

M. Kuitunen 31.3.1979 saakka sekä toimistoinsi-

nöörit M. Jokinen, K. Pipinen, M. Reihe ja M. 

Ruuti (sihteeri). 
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YHTEEFIVETO 

• 	Kestääkseen liikenteen rasitukset tulee teiden saavut- 

taa seuraavat kunnossapitoluokittain ilrnoitetut kevät- 1 	kantavuusarvot 

1 Kunnossa- 	Päällyste 	ja 	kevätkantavuus 

pitoluokka 

1 7 	sora(70) 	tai 

6 	sora(80) 	tai 	öljysora(1l0) 

1 5 	sora(80) 	tai 
L. 	 sora(90) 	tai 	öljysora(120) 

1 3 	öljysora(130) 	tai 

1 
Soratien 	päällystäminen 	öljysoraiia 	tai 	asfalttibetonilla 

tulee 	kannattavaksi 	seuraavilla 	liikennemäärjllä 	(kuva 	a.): 

• KVLÖC 	60 	+ 	6 	X 	(X 	10 	cm) 

1 KVLAB 	= 	110 	+ 	14. 	X 	(X 	10 	cm) 

1 missä 

KVLöS 	= 	Öljysoran 	kannattavuusraja 	(ajoneuvoa) 

1 KVLAB 	= Asfalttibetonin 	kannattavuusraja 

X 	= 	Lisättävän 	kantavan 	kerroksen 	paksuus 	(cm) 

Kannattavuusrajaa 	voidaan 	tarkastella 	myös 	kunnossapito- 

luokittain. 	Tällöin 	soratien 	päällystäminen 	öljysoralla I tai 	asfaltttbetonilla on 	kannattavaa 	kunnossapitoluokissa 

5, 	14. 	ja 	3. 	Tämän 	lisäksi 	öljysorapäällyste 	on 	kunnossa- 

1 pitoluokassa 6 myös 	kannattava 	toimenpide, 	jos 	se 	voidaan 

tehdä 	lisäämällä 	kantavaa 	kerrosta 	enintään 	10 	cm. 

Esitetyt 	tulokset 	perustuvat 	tällä 	hetkellä 	olemassa 	ole- 

I vaan 	kustannustietouteen, 	mikä 	ajokustannusten 	osalta 	on 

epävarminta. 	Lähtötiedot 	tullaan 	tarkistamaan 	vielä 	tä- 

män 	vuoden 	aikana 	julkaistavaan 	loppuraporttiin. 
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1 
1 	. 

Sorati en kunnossapi totoimenpiteeksi on vai ittii seurdavat 

kolme vaihtoehtoa: 

	

1. 	Säilytetaan soratie soratienä 

?. Päällystetään soratie öljysoralla tai 

muilla keveillä päällysteillä 

	

3. 	Päällystetään soratie kestopäällysteellä 

Tavoitteena on selvjttäa millä 1.iikennemäärillä edellä mai-1 	nitut vaihtoehdot tulevat edullisiksi. Tuloksena esitetään 

liikennemäärära,jat, jotka edellyttävat soratien päällystä-

1 	mistä kevyt.- tai kestopäällysteellä. 

Tämän selvityksen tuloksia voi käyttää hyväksi tiepiireissä 

soratien kunnossapitotoimenpjdettä valittaessa. Tuloksia voi- 

I 

	

	daan käyttää myös apuna tehtäessä sekä valtakunnallisia että 

eri piirien sorateiden hoito-, ylläpito- ja kehittämissuunnj_ 

i 
2. 	YLEISTEN TEIDEN PITUUS P\NLLYSTETYYPEITTJN 

1 . 	Maassamme oli 1.1.1978 yleisiä teitä 73 965 km, joista sora- 

päällysteisiä teitä oli 42 OL6 km eli noin 57 %. 

Taulukkoon 1 on merkitty kunnossapitoluokittain sora-, ke-

' 	vyt- ja kestopäällysteteiden pituudet. Kevytpäällystejsjstä 

teistä 92 % on päällystetty öljysoralla ja 8 % bitumilluos- 

soralla. Kestopäällysteisistä teistä 97 % on päällystetty 

1 	asfalttibetonilla, 2 % bitumisoralla ja 1 % muilla päällys-. 

teillä (sementtibetoni, asfalttibetonin sirotepintaus, öljy- 

1 	soran sirotepintaus, bitumiliuossoran sirotepintaus). 

lukkoon 2 on merkitty eri päällystetyyppien prosenttijakautu- 

ma kussakin kunnossapitoluokassa. 

Li 



2. 

Taulukko 1. 	Tiepituudet eri kunnossapitoluokissa 

1.1. 1978 

Kunnossa- Päi1lyste Yleiset 

pito- tiet 
-J 

luokka SR Kevyt Kesto yhteensä 

1 - - 271 271 

2 1 - 652 653 

3 92 503 6 243 6 	838 

4 1 224 7 	175 4 	343 12 	742 

5 10 264 8 	142 528 18 	934 

6 15 414 2 	793 58 18 	265 

7 14 419 898 28 15 	345 

1 1 
puuttuu 674 147 100 921 

1 	- 	7 42 086 19 	658 12 	22.1 73 	965 

Taulukko 2. 	Tiepituuksien prosenttijakautumat eri 

kunnossapitoluokissa 1.1.1978 

Kunnossa- Päällyste Yleiset 

pito- tiet 

luokka SR Kevyt Kesto yhteensä 

1 - - 100 100 

2 0 - 100 100 

3 1 7 92 100 

4 10 56 34 100 

5 3 100 

6 84 16 0 100 

7 94 6 0 100 

1 	i 	- 57 27 16 j 	100 



Soratiet kuuluvat yhtä tiekilometriä lukuun ottamatta kun-

nossapitoluokkiin 3 - 7, joihin tamän selvityksen tarkas-

telut rajataari. Kunnossapitoluokat 3 - 7 määräytyvät lii-

kennemäärien r)ertJste(11a seuraavasti: 

KVL (ajoneuvoa) 
	

Kunnossapitoluokka 

0 	- 100 

101 	- 200 

201 	- 500 

501 	- 1 	500 

1 	501 - 6 000 

Vuonna 1977 kunnossapitoluokissa oli taulukon 3 mukaiset 

keskimääräiset likennemäärät. 

Taulukko 3. Keskimäärainen KVL eri kunnossapitoluokisSa 

pääl lystetyypei ttä in 

Kunnossa- 	Keskimääräinen KVL 

pitoluokka 	- 
Soratie 	öS 	AB 

7 	66 	7Ø 	54 

6 	143 	153 	156 

5 	293 	345; 	376 

4 	708 	781 1 030 

3 	2 473 	1 985 2 771 

3. 	TIEN TAVOITEKANTAVUtJS 

Tien kantavuus muodostuu alusrakenteena olevan nykyisen 

tien ja rakennettavan päällysrakenteen kantavuuksien sum-

masta. Tjensuunnittelutoimistossa on tekeillä rakenteiden 

mitoittamista koskevat suunnitteluohjeet, joissa esitetään 

7 

6 

5 

4 

3 



4. 

kuormituskertaluvun funktiona nykyisen tarpeen mukaiset teiden 

kantavuusarvot. Nämä kantavuusarvot (MtI/m 2 ) on merkitty tau-
lukkoon 4. 

Taulukko 4. 	Tavoitekantavuudet eri kuormituskerta- 

luvu ii l 	(kevätkantavijuksia 

Kuormitus-. 	
arvot (MII/m 2 ) 

kerta luku 

su 	ös 	AB 

70 

•3• 1 
	

80 
	

Ilo 

0 5 
	

90 
	

120 

3l0 
	

130 
	

1.65 

1 o6 
	

140 
	

200 

3 106 
	

300 

Työryhmän käsityksen mukaan taulukon 4 mukaisia kantavuuksia 

eri suuruisilla kuormituskertaluvun arvoilla voidaan pitäi 

riittävän korkeina tyydyttämään liikenteen tarpeet. Kysei-

siä kantavuusarvoja käytetään tällä perusteella tavoitekan-

tavuuksina 

	

4. 	PÄLLYSRAKENTE[t1 OTTOI TLJS 

	

4.1 	Mitoitusperiaatteet 

Tien päällysrakenne mitoitetaan kestämään tietty mäirä 

kuormituskertoja valitun laskenta-ajanjakson aikana. tior-

maalisti kuormituskertaluku lasketaan 20 vuodelir, mutta 



5. 

1 
I 	nykyisen tietämyksen mukaan tämä johtaa huomattavaan ylimi- 

toitukseen. Tässä selvityksessä kuormituskertaluku lasketaan 

I lO vuodelle, minkä tiedetään vielä sisältävän jonkin verran 

varmuusvaraa rakenteessa. 

Fakenne saavuttaa kriittisen ikänsä juuri ennen uusinta-

päällystystä, joka tapahtuu noin 5 - 13 vuotta ensimmäisen 

päällysteen tekemisestä. Tien rakenteen tuleekin kestää nk-

koutumatta se rasitus, mikä siihen kohdistuu ennen uusinta-

päällystystä. 10 vuodelle laskettu kuormituskertaluku täyt-. 

tää yleensä tämän vaatimuksen. Tieosilla saattaa olla sel-

laisia heikkoja kohtia, jotka eivät kestä liikenteen kuorrni-

tusta uusintapäällystykseen asti. Tällaiset heikot kohdat 

pitää käsitellä erikseen, joko rakennusvaiheessa tai myöhem-

min korjaamaila. Tietä ei kuitenkaan pidä mitoittaa sen hei-

koimman kohdan mukaan, mikä johtaisi raskaisiin rakenteisiin 

ja ylimitoitukseen. 

Kuormituskertaluvun laskemisessa on liikenteen osalta tehty 

seuraavat kasvuoletukset: 

Henkilöautolijkenne 	+3 %/v 

Linja-autoliikenne 	+1 %/v 

Perävaunuttorpat kuorma-autot 	+1 %/v 

Perävaunuyhdistelmät 	+0,5 %/v 

Kto_tn = 	365 	(t-t)/2 	m (E'KvL't 	+ KVL) 	+ 

	

II 	 1? 

	

E 	( KVLt 	+ 	KVLt 	) 
Iii 

-- 	 E 	(KVLt 	+ KVLt 	)) 
0 	 n 0 

K 
t-t = 	Kuormituskertaluku vuosien 	t ja 	t 	välillä 

0 	fl 
0 n 

t = 	alkuvuosi 
0 

t 
n mitoituskauden 	viimeinen vuosi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



m 	= vakiokerroin 	1 (yksiajoratainen alle 10 m 

leveä tie) 

= 	0,0003 

E = 	0,4 

E = 	1 

KVL t = 	keskivuorokausiliikenne vuonna 	t 
0 

0 

KVLt = kt 	•KVL 

KVLt = 	1,03 	KVLt = 	1,34 KVLt 
0 0 0 

4f 

KVLt 
10 

= 	1,01 	KVL. = 	1,10 	• 
#1 

KVLt 
n 0 0 

III 

KVLt 
1 0 

= 	1,005 	KVLt = 	1,05 KVLt 
n 0 0 

K 10  = 	1825 	(0,0007 KVL 	+ 0,84 	KVL 
"1 

+ 2,05 	KVL) 

Kuormituskertaluku voidaan ilmaista keskimääräisen vuoro-

kausiliikenteen funktiona valitsemalla liikenteelle jokin 

koostumus. Oheiseen taulukkoon 5 on merkitty raskaiden ajo-

neuvojen prosenttiosuudet KVL:stä ja KKVL:stä eri tieluokil-

la ja päällysteillä. Tiedot perustuvat tierekisterin vuoden 

1977 liikenteeseen ja 1.1.1978 tieverkkoon. Raskaiden ajo-

neuvojen prosenttiosuus on laskettu eri ajoneuvotyyppien 

vuorokautisista liikennesuoritteista. 
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Taulukko 5. 	Raskaiden ajoricuvojen %-oSuuS keskivuoro- 

kausiflikenteestä ja kesän keskivuorokausi-

1 iikenteesta 

% KVL:stä 	% KKVL:stä 
Tieluokka 

Valtatiet 

Kantatiet 

I1uut mt 

Paikallistiet 

AB ÖS SR YHT ÖS 	SR»YHT 

13.7l1.9 .. 13.6 10.0 7.4 	.. 9.8 

12.6 11.5 11.5 12.5 9.5 7.88.39.? 

10.710.6 l0.'4 10.6 8.8 8.08.0 8.3 

8.3 6.8 9.2 8.5 7.0 5.46.8 6.5 

Yleiset tiet 	12.6:10.2 	9.711.7 
	

9.5 7.5 7.3 8.8 

Raskaiden ajoneuvojen prosenttiosuus sorateilla on 9.7 % 

KVL:stä. Mikäli liikenteen kasvu ajoneuvoryhmittäin on 

tässä luvussa aiemmin esitettyjen prosentti1ukujen mukai-

nen tulee raskaiden ajoneuvojen osuus 10 vuodessa laske-

maan noin 2 %-yksikköä. Keveiden ja raskaiden ajoneuvojen 

1.ii.kenneosuuksiksi kuormituskertaluvun laskemiseksi on va-

littu 91 % ja 9 %. 

Raskaiden ajoneuvojen kesken on vielä tehtävä jako linja- 

autojen ja perävaunuttomien kuorma-autojen sekä toisaalla 

perävaunuyhdistelmien välillä. Tierekisteristä saadaan näi-

den ajoneuvoryhmien osuuksiksi taulukon 6 mukaiset prosent-

ti 1 uvu t. 
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Taulukko 6. 	Perävatinuttomien kuorma-autojen ja linja- 

autojen prosenttiosuudet raskaiden ajoneu-

vojen keskivuorokausiliikenteestä ja kesän 

keskivuorokausi1iikenteesti 

KAIP+LA % KVL :sta KAIP+LA % KKVL :stä 
Tieluokka ______________________________________________________ r r 

AB oS SR YHT AB 05 SR YHT 	
1 

Valtatiet 54 58 . 54 56 61 . 	 . 56 

Kantatiet 62 70 (100) 64 64 73 (89) 65 

Muut mt 77 86 94 84 77 86 93 84 

Paikallistiet 92 99 98 97 92 98 98 96 

Yleiset tiet 	61 82 	96 	69 62 83 	96 	70 

Taulukosta 6 nähdään että perävaunuyhdistelmien osuus ras-

kaiden ajoneuvojen keskivuorokausiliikenteestä sorateillä 

on keskimäärin 4%. 

Täten saadaan kuormituskertaluvun laskemista varten eri ajo-

neuvoryhmille seuraavat prosenttiosuudet keski vuorokaus.i lii - 

kenteestä. 

Kevyet ajoneuvot 	91,00% KVL:stä 

Raskaat ajoneuvot 

- LA+KAIP 96/100 . 9 % 	8,64 % KVL:stä 

- KAPP+KAVP 4/100 	9 % 	0,36 % KVL:stä 

Sijoittamalla nämä kuormituskertaluvun kaavaan saadaan: 

= 147 	KVLL 
0 

Saadulla kaavalla voidaan laskea kuormituskertalukujen ar-

vot eri kunnossapitoluokissa. Tulokset on merkitty tauluk-

koon 7. 
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1 
Taulukko 7. 	Sorateiden kuormi tuskertaluvut kunnossapito- 

luokittain 

1 
Kunnossa- 	Soratien kuormitus- 

I pitoluokka 	kertaluku kp-luokan 

keskimäaräisella KVL:llä 

1  7 

6 	2 	• 	1O 4  

1 
• 

3 - 

1 
TVH:ssa 	piakkoin 	valmistuvien 	suunnitteluohjeiden 	mukaan 	pää- 

dyttäisiin kuormituskertaluvun 	kaavaan 	K 10 	= 	114 	KVLt 
mä 	johtaisi 	noin 	20 % pienempiin 	kuormituskertalukuihin ° ny- 

U kyisellä liikenteen 	koostumuksella. 	Muunlaisella 	liikenteen 

koostumuksella 	(KAVP 	osuus 	ratkaisevin E 	= 	1,8. 	Muut [-arvot: 

• HAO,0003, 	LA:O,2, 	KAIP=0,3 	ja 	KAPP=l,O) 	tilanne 	olisi 	jo 

1  toisenlainen. 

4.2 	 Mitoituksen mukaiset pi] vsrakenteet 

1 	 Tien rakenne mitoitetaan kestämään tietty määrä kuormitus- 

kertoja, jotka on laskettu ja ilmoitettu taulukossa 7. Min-

1 	kälaisia päällysteitä ja kuinka suurta kantavuutta em. 

kuormituskertalukujen arvot edellyttävät selviää taas taulu- 

I kosta 4. Taulukon 4 mukaiset tavoitekantavuudet on myös 

piirretty kuvaan 1 kuormituskertaluvt.in funktiona päällyste- 

tyypeittäin. 

Seuraavaan taulukkoon 8 on merkitty mitoituksen mukaiset 

1 

	

	
päällysrakenteet kunnossapitoluokittain kun mitoitus on teh- 

ty kunkin kunnossapitoluokan keskimä ^iräisen KVL:n mukaises- • 
1 



1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 1. 

Taulukko 8. 	Pa11ysrakenne kunnossapitoluokan keskimä- 

räisen KVL:n mukaan mitoitett'jna 

Kunnossa- 

pitoluokka 

Päällysrakenne: 

Päällyste 	ja 	E 2  (MN/m 2 ) 

7 SR 	(70) 	tai öS (100) 

6 SR 	(80) 	tai ÖS (110) 

5 SR 	(80) 	tai ÖS (110) 

4 SR 	(90) 	tai ÖS (120) 

3 ÖS 	(130) 	tai AB (170) 

Taulukon 8 mukaiset pää11ysrakenneratkajsjt edustavat lii-

kenteen tien rakenteelle asettamia vähimrn ^ijsvaatimuksfa. 



1 
12. 

1 

5. 	P Ä Ä L L Y S R A K [ ii tiE V A 1 H T 0 E H D 0 T 

Sorateiden paällystamisen yhteydessä tulee huolehtia siitä, 

että tien kantavuus samalla nostetaan tasolle, joka on mää-

ritetty taulukossa 4 ja kuvassa 1. Mikäli päällystetyn 

tien kantavuus ei saavuta kuvan 1 mukaisia tavoitekantavuuk-

sia, on pääliyste vaarassa rikkoontua heikon pohjan vuoksi. 

Arvioiden mukaan sorateiden keskimääräinen vahvistamistarve 

on noin 30 MN/m 2  käytettäessä öljysorapäällystettä ja noin 

65 MN/m 2  käytettäessä kestopäällystettä. Vastaavasti tulee 

öljysoratien kantavuutta lisätä keskimäärin 40-60 MN/m 2 , 

kun se kestopäällystetään. Edellä mainittuja keskimääräisiä 

arvoja ei kuitenkaan voi käyttää arvioitaessa yksittäisen 

tien kantavuuden nostamistarvetta vaan se pitää laskea tavoi-

tekantavuuden ja mitatun kantavuuden erotuksena. 

Tarkastelun kohteeksi on valittu seitsemän eri päällysra-

kennevaihtoehtoa: 

1. Soratie (=nollavaihtoehto) = 

2. Soratie + murske 10 cm + ÖS 10() kg/m 2  = 	ÖS 	1 

3. Soratie + murske 15 cm + ÖS 100 kg/m 2  = 	ÖS 	2 

4. Soratie + 	rnurske 20 cm + öS 100 kq/rn 2  = 	ÖS 	3 

5. Soratie + murske 10 cm + AB 120 kg/m 2  = 	AB 	1 

6. Soratie + murske 20 cm + AB 120 kg/m 2  = 	AB 	2 

7. Soratie + 	murske 30  cm + 	AO 120 kq/m 2  AO 	3 

Kaikissa päällysrakenneva ihtoehdoi ssa käytetään seuraa via 

yhteisiä arvoja: 

- tien leveys 6,5 m 

- päällysteen leveys 6,0 m 

- luiskien kaitevuus 1:3 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Eri pällysrakennevaihtoehdot lisiiivat tien kantavuutta 

taulukon 9 mukaisesti: 

Taulukko 9. 	Pääl1ysrakennevaihtoehtoen kantavuuden 

lisiykset 

fl ntavuuden_lisysAE2 j 

1 Poikki- Murske Pillyste Yhteensi 

leikkaus (MII/m 2 ) (MN/m 2 ) (MN/m 2 ) 
- _ 

SR - - - 

ÖS 	1 20 10 30 

öS2 30 10 40 

ÖS3 40 10 50 

AB 	1 20 25 45 

AB2 40 25 65 

AB3 60 25 85 

Taulukkoon 10 on merkitty eri I)aali\srakennevaihtoehtoi-

hin sis1tyvit massamenekit. 

Taulukko 10. 	Päällysrakennevaihtoehto.jen rakentamiseen 

tarvittavat massamä rät 

[ikki- 

leikkaus 

Murske Päillyste 

(m3rtr/jm) 	(m3itd/jm) 

(kq/m 2 ) 

SR - - - 

öS 	1 0.7 1,0 100 

ÖS 2 1.0 1.5 100 

ÖS 	3 l.i. 2.1 100 

AB 	1 0.7 1.0 120 

AB 2 1. 11. 2.1 120 

AB 	3 2.1 3.1 120 
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1 

	

6. 	KUSTANIIIJSSCLVITYS 

	

6.1 	Päi11ysrakenteiden rakentamiskustarmukset 

1 
P^iällysteen ja murskeen hinnat: on arvioitu vuoden 1979 

1 
I 1Jysora 100 	kg/m 2 	5 	mk/m 2  

Asfalttibetoni 	120 	kglrn 2 	10 	mk/m 2  

Murske 	 25 	mk/m3rtr 

Päällysteiden 	ja 	murskeen 	hinnat on 	arvioitu 	vuoden 	1979 
hintatasoon. Murskeen 	hinta 	on 	saatu 	litteral- 
ta 	1630, 	kantavan 	kerroksen 	sitomaton 	osa. 	Litteran 	1630 

1  yksikköhinta 	on 	kehittynyt 	tienrakennustilastojen 	mukaan 
vv. 	1975 	- 	 1978 	Seuraavasti: 

1975 	30 	mk/m3rtr 

1  
1976 	31 	mk/m3rtr 

1977 32 	mk/m3rtr 

1978 	23 	mk/m3rtr 

1 
Vuoden 	1979 	yksikköhjnnaksj 	on 	arvioitu 	25 	mk/m3rtr. 

Kunnossapitotdiden 	1 it t:eran 	142() 	( savisorakulutuskerroksen 

I vahvistaminen) 	keskimaärajnen 	yksikkökustannus 	vuonna 	1976 
oli 	25,90 mk/m3itd 	vastaten 	hintaa 	rakenteessa 	noin 	38 	mk! 

1  
m3rtr. 	Tämä 	littera 	kuvaa 	kuitenkin 	huonommin 	10 	- 	30 	cm 

kantavan kerroksen paksun 	rakentamista 	kuin 	littera 	1630, 
koska 	kunnossapidossa 	ei 	k4vtet 	vast.aavanlaisi.a 	rakenne- 

1 
I Tien päällysrakenteiden perustamiskustannukset kilometrLi 

kohden on laskettu eri päällysrakennevajhtoehdoille edelili 

I 	mainittujen yksikköhintojen ja arvioitujen massamenekkien 

perusteella. Tulokset on merkitty taulukkoon 11. 

1 
1 
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Taulukko 11. 	Päällysrakenne va ihtoehtojen rakentamiskus- 

tannukset mk/km vuoden 1979 kustannustasossa 

- 

Kustannukset 

Kantava 	Kulutus- 

kerros 	kerros 

(mk/km) 

T Yhteensä 

sR 
- ; 	 - - 

ÖS 1 17 000 30 000 47 000 

ÖS 2 25 000 30 000 55 000 

ÖS 3 35 000 30 000 65 000 

AB 1 17 000 60 000 77 000 

AB 2 35 000 60 000 95 000 

AB 3 52 000 60 000 112 000 

Taulukon 11 mukaiset rakenteen rakentaniskustarnukset 

eivät sisällä seuraavia mandollisesti kustannuksia aiheut-

tavia tekijöitä: 

- Heikosti kantavien ja routivien kohtien vahventaminen 

- Yleisten ja yksityisten teiden liittymien 

aiheuttamien lippojen rakentaminen, mikä lisää 

hieman päällystettäviä neliömetrejä, 

- Kaarteisutiden väheritärniseksisuoritettavat 

mutkien oikaisut 

- Mäkisyyden vähen täminen. 

6.2 	Kunnossapitokustannukset 

Kunnossapitokustannukset muodostuvat tien hoidosta ja kun-

nostuksesta, joita termejä on selvennetty oheisessa asetel-

massa: 

Poikki 

leikkai 



1 6. 

50 F 0 t. j 	oJjsoratie 	Kestopa11ystetie 

Ho i to 	L o rt di , h y 	y 
	P ii k <(1 u 5 

	
P0 1 k k d U 5 

P° 1 yn s don to 

Ktinnostus : 	Sorstus 	 i si fl t d - 
	Uusi r t d - 

[)i0i isty 	p ; 1 1 y  s t y s 

6.21 
	

So r a t 1 e t 

Sorateiden kunnossapitokustarinukset esitetään taulukossa 12. 

Hoitokustannukset ovat vuoden 1979 hintatason mukaiset koko TVL:n 

kattavat sorateiden hoitokustannukset. Kunnostuskustannukset e-

dustavat sita tasoa, ,jolla riittava sorastus arvioidaan nykyisel- 

laän toteutuvan. 

Taulukko 1?. 	Soratien kunnossapi tokustannukset (rnk/km/v) 	- 

Kp- Kunnos- 1 Kunnostus- Hoito- Kustannus 

luokka 	tusväli kustannus kustannus yhteensä 

(v) (mk/km/v) (mk/km/v) (mk/km/') 

7 4 1 450 1 800 3 250 

6 4 1 550 ? 500 4 050 

5 3 2 300 3 650 5 950 

4 3 2 500 6 000 8 500 

3 2 3 850 11 600 15 450 

6.2? 	tiljysoratiet 

Öljysorateiden hoitokustarinus muodostuu pääliysteen paik-

kaamisesta. Paikkäamiseen kuluva massarnäärä on määritelty 

kunnossapidon standardeissa kunnossapitoluokittain eri ikäi-

sillä päällysteiliä. Nykyisellä hoidon tasolla Ja hoitotek- 
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niikalla ei kuitenkaan käyteta näin suuria massamääriä. 

Pa ikkaukseen käytetään määrästandardien seurantatutkimuksen 

mukaan noin 35 % standardien mukaisesta massamrästä. 

Öljysorapääilysteert paikkauksen yksikköhinta (littera 1310) 

on kehittynyt vv. 1975 - 1978 seuraavasti: 

1975 72 mk/t 

1976 81 mk/t 

1977 84 mk/t 

1978 91 mk/t 

Vuoden 1979 paikkauksen yksikköhinnaksi on arvioitu 97 mk/t. 

bijysorapinnan hoitokustannukset esitetään taulukossa 13. 

Taulukko 13. 	dljysorapäii1yst:een hoi tokustannus 

Kp- 

luokka 

Paikkausmassan menekki Hoito- 

kustannus 

Standardi Käytäntö 

35 	% 	std. 

(t/km/v) (t/km/v) (mk/km/v) 

7 9.0 3.1 300 

6 12.4 4.2 400 

5 15.1 5.3 500 
1 18.3 6.4 600 

3 22.0 7.7 800 

Kun öljysorapäällysteen paikkaaminen ei enää ole mielekäs-

tä kunnostetaan päällyste. Kunnostus on edullista suorit-

taa eni. tutkimuksen mukaan 5 - 9 vuoden välein. Vanha 

päällyste revitään a sitä vahvistetaan uudella kerroksella, 

joka on esimerkiksi 50 kg/m 2. Nämä toimenpiteet vastaavat 

uudelleenpäällystystä. 



Vahvistuksen massamenekki tiekilometrja kohti on 300 t 

(6000 m 2  x 50 kg/m 2 ). Vahvistuksen yksikköhintana on kiy-

tetty ].itteran 1330 (uuden öljysorapäi11ysteen tekeminen) 

yksikkökustannusta , joka on kehi ttynyt vv. 1975 - 1978 seu-
raavasti 

1975 66 mk/t 

1976 51 mk/t 

1977 60 mk/t 

1978 55 mk/t 

ö1 jysorapiä11 ys teen vuotuiset kunnostu skustannukset on 

esitetty taulukossa lk seki hoito- ja kunnostuskustannusten 

summasta muodostuva vuotuinen kunnossapjtokustannus taulu-

kossa 15. 

Taulukko 1. 	Ö1jysorapä11ysteen kunnostiiskustannus 

Kp- Kunnos- Hassan Repimis- Kunnostus- 
luokka tusväli lisays- kustannus kustannus 

kustannus 

(v) (mk/km/v) (mk/km/v) (mk/km/v) 

7 9 2 000 300 2 	300 
6 8 2200 14.00 2600 
5 7 2600 14.00 3000 
4 6 3000 500 3500 
3 5 3 600 600 4 200 
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Taulukko 15. 	bljysorapi1lysteen kunnossapitokustannus 

Kp- [ 	Kunnostus- Hoito- Kunnossapito- 

luokka kustannus kustannus kustannus 

(mk/km/v) (mk/km/v) (mk/km/v) 

7 
2 	300 300 2 600 

6 2 	600 kOO 3 000 

5 3 000 500 3 	500 

£4. 3 	500 600 1 	100 

3 14. 	200 800 5 000 

6.23 	Kestopä11ystetiet 

Kestopäl1ysteen paikkaamiseen kuluva massamäärä on kun-

nossapidon standardeissa maritelty kunnossapi toluokittain 

eri ikaisille päällysteille. Massamenekki on määritelty 

kunnossapitoluokissa 1 - 5. Kunnossapitoluokkien 6 ja 7 

massamenekki on arvioitu olevan kO % ja 20% kunnossapito- 

luokan 5 massamenekistä. 

Paikkausmassan kustannukseksi on arvioitu 200 mk/t. Vuonna 

1977 litteran 1110 (kestopäällysteen palkkaus) yksikkökus-

tannus oli 196 mk/t. 

Oheisessa taulukossa 16 esitetään standardien mukainen 

paikkausmassan kulutus. Päällysteen kestolkä on arvioitu 

liikennemäärän mukaan. 
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Taulukko 16. 	Kestopiiiystecn hoi tokustannus 

Kp-.. 	Päällysteen 
	

Massa - 	Hoito- 

luokka 	kestoikä 
	

menekki 
	

kustannus 

(v) 
	

(t/km/v) 
	

(mk/km/v) 

7 13 0.3 50 

6 13 0.6 100 

5 12 1.5 300 

4 10 2.2 400 

3 7 4.1 800 

Kestopäällysteteiden uudel leenpäallystyskustannukset muodos-

tuvat uudesta massapinnasta, tasausmassasta ja tasausmassan 

liimauksesta. Uudelleenpäällystäminen tehdään 7 - 13 vuoden 

välein. Tie- ja siltapäällysteurakoissa on tasausmassan ton-

nihinta kehittynyt vv. 1975 - 1978 seuraavasti (urakoitsijan 

kiviaines) 

	

1975 	73 	mk/t 

	

1976 	85 	mk/t 

	

1977 	95 	mk/t 

	

1978 	68 	mk/t 

Vuoden 1979 yksikköhinnaksi on arvioitu 73  nik/t, mitä käy-

tetään tasausmassan yksikkökustannuksena. Uuden pinnan yk-

sikkökustannuksena käytetään samaa kuin luvussa 6.1 eli 
2 	•. 	 2 

10 mk/m . Liimauksen yksikkokustannuksena kaytetaan 40 p/m 

Uuteen pintaan kuluu massaa 120 kg/m 2  ja tasaukseen 40 kg/m 2 . 

Uudelleenpäällystämiskustannukset on merkitty taulukkoon 18. 
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Taulukko 17. 	Kestopäällysteen uudelleenpäällystämis- 

k s t a n n u s 

	

Kp- 	Päällys- 	Kustannukset 

luokka teen 

kestoika Liimaus Tasaus Pinta Yhteensä 

	

7 	13 	200 	1 300 	4 600 	6 100 

	

6 	13 	200 	1 300 	4 600 	6 100 

	

5 	 12 	200 	1 500 	5 000 	6 700 

	

4 	10 	200 	1 800 	6 000 	8 000 

	

3 	7 	300 	2 500 	8 600 	11 400 

Kestopäällysteen kunnossapitokustanriuS muodostuu hoi to-

ja uudelleenpäällystyskustanflukSiSta, jotka on merkitty 

taulukkoon 18. 

Taulukko 18. 	Kestopäällysteen kunnossipitokustannus 

	

r Kp_ 	Hoito- 	Uudelleen- 	Kunnossapito- 

luokka 	kustannus 	päällystys- 	kustannus 

kustannus 

(mk/km/v) 	(mk/km/v) 	(mklkm/v) 

7 50 6 100 6 150 

6 100 6 100 6 200 

5 300 6 700 7 000 

4 400 8 000 8 400 

3 800 11 400 12 200 
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6.24 	Eri p11ysteiden vuotuiet kunnossapitokustannukset 

Kuvaan 2 on piirretty sora-, öijysora- ja kestopäällyste-

teiden vuotuiset kunnossapitokustannukset keskivuorokausi - 

liikenteen funktiona. Kunnossapitoluokkien keskimääräiset 

KVL-arvot on saatu taulukosta 3. 

Taulukossa 12, 14 ja 17 esitetyt kunnostuskustannukset 

edustavat keskimääräisiä vuotuisia kunnostuskustannuksia. 

Verrattaessa eri. päällysteiden kunnostuskustannuksia keske-

nään tulee huomioida, että juuri päällystetyn soratien 

kunnostuskustannukset alkavat juosta vasta ensimmäisestä 

uudelleenpäällystyksestä. Siihen asti vuotuiset kunnos-

tuskustaririukset ovat 0 mk/km/v. 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Kuva 2. 	Kunnossapitokustannus (mk/kmlv) 
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6.3 	Ajokustannukset 

Ajokustannukset muodostuvat ajoneuvo-, aika- ja onnettomuus- 

1 	kustannuksista. Tässä se1vityksessi onnettomuuskustannukset 

on rajattu tarkastei un ulkopuolelle. 

1 

	

6.31 	Ajoneuvokus tannukset 

Ajoradan pii11yste ja sen kunto vaikuttavat huomattavastt 

ajoneuvokustannuksiin. Tutkimustoimistossa on kesinä 1977 

ja 1978 mitattu henkilöauton polttoaineenkulutusta pääliys-

tettävillä teillä hieman ennen päällystystä ja päällystyk-

sen jälkeen. Polttoaineenkulutuksessa on tällöin havaittu 

huomattavia eroja. Päällystystoimenpiteillä saatiin aikaan 

seuraavaniaisia keskirnäiräisiä säistöjä pol.ttoaineenkulu-

tuksessa: 

AB-päällysteen uusiminen 	3 % 

tiS-päällysteen uusiminen 	12 % 

öljysoratielle AB-päällyste 	13 % 

Soratielle öljysorapäällyste 	25 % 

Raskaille ajoneuvoille pol ttoaiTIeenkuiutnssstöt ovat hie-

man suurempia. Vähäisen havaintoaineiston vuoksi cm. pro- 

senttilukuja tulee pitää suuntaa antavina. 

Polttoaineenkulutus riippuu käytetystä a,jonopeudesta. Ajet-

taessa eri nopeuksilla poltto- ja voiteluainekustannusten 

sekä korjaus- ja tiuoltokustannusten oletetaan muuttuvan 

samassa suhteessa kuin polttoaineenku1utus. Muiden kustan-

nustekijöiden oletetaan säilyvän ajonopeudesta riippuniattomi-

na vakioina. 

Ajoneuvokustannuksiin ei ole otettu mukaan välillisiä vero-

ja. Ajoneuvokustannusten yksikköarvot (p/km) on laskettu 

sora-, öljysora- ja kestopäällysteteillä eri ajonopeuksille. 

Tulokset on merkitty taulukoihin 19 - 21. 

1 
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Taulukko 19. 	Ajoneuvokustannukset sorateifli 

(Verottomat arvot) 

Autotyyppi 	Ajoneuvokustannus (p/km) eri ajo- 

nopeuksilla (km/h) 

1 - 	 - 

40 	50 	60 	70 	80 	90 100 

HA ja PA 33 314. 35 36 38 41 44 

LA 136 140 143 147 151 154 158 

KAIP 113 116 119 122 125 128 131 

KAPP 	ja KAVP 150 152 155 157 160 162 165 

Taulukko 20. Ajoneuvokustannukset öljysorateilli 

(Verottomat arvot) 

Autotyyppi 	A,joneuvokustannus (p/km) eri ajo- 

nopeuksilla (km/h) 

40 	50 	60 	70 	80 	90 100 

HA ja PA 	30 	31 	32 	33 	35 	37 	39 

LA 	131 134 137 141 144 147 150 

KAIP 	109 111 	114 117 119 122 125 

KAPP ja KAVP 144 146 147 150 152 154 160 



Taulukko 21. 	\joneuvokustannukset kestopä1lystetei1l 

(Verottoma t arvot) 

Autotyyppi 	Ajoneuvokustannus (p/km) eri ajo.- 

nopeuksilla (km/h) 

50 	60 	70 	80 	90 100 

31 33 35 37 HA ja PA 29 29 30 

LA 117 119 122 12 11. 127 -130 132 

KAIP 97 99 101 10 14. 106 108 110 

KAPP 	ja KAVP 128 129 131. 133 1 	1314- 136 139 

- 0 

Ai kakus tannukset 

Ajoradan pällyste vaikuttaa myös ajonopeuteen ja sita 

kautta aikakustannukseen. Tutkimustoimistossa on miritet-

ty ajan arvot eri a,joneuvoille vuoden 1978 lopun tilantees- 

sa seuraavasti.: 

Henkilöauto 	6,30 mk/h/henkilö 	11,20 mk/h/auto 

Pakettiauto 	20,60 	21,60 

Linja-auto 	7,60 	" 	103,00 

Kuorma-auto 	2L1.,00 	27,80 

Taulukkoon 22 on merkitty aikakustannukset eri ajonopeuk-

s iii a. 



27. 

Taulukko 22. 	Aikakustannikset atitotyypeittain eri 

ajonopeuksl ii d 

Autotyyppi Aikakustannus (p/km) eri ajo- 

nopeuksilla 	(km/h) 

40 	50 	60 70 80 90 100 

HA 28 	22 	19 16 14 12 11 

PA 54 	43 	36 31 27 24 22 

LA 258 	206 	172 147 129 114 103 

KA 70 	56 	46 40 35 31 28 

6.33 Ajokustannussäa stö t 

Kuvissa 3 - 7 on esitetty ajoneuvokustannus seki ajoneuvo-

ja aikakustannuksen summa graafisesti nopeuden funktiona 

70 

Kustannus 
(p/km) 

60 	ajo- 

30 

1/ 	, 

40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 

Kuva 3. 	Henkilöautojen ajoneuvokustanriukset ja 

ajokustannukset (pi. onnettomuuskust.) 

sora-, öljysora- ja asfalttipäällysteillä. 



90 

Kustannus 

(p/km) 	
80 

70 

60 

40 

a jo n. - 
kust. 	- .............. AB 

1/ 	, 

40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 

Nopeus (km/h) 

Kuva 4. Pakettiautojen ajoneuvokustannukset 

ja ajokustannukset (pi. onnettornuuskust.) 

sora-, öljysora ja asfa1ttipi11ystej11a. 



• 
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Kustannus 400 

(plkm) 

375 

350 

ajo-

kus t. 
325 

300 

275 

250 

225 

200 1 

175 - 

29. 

150 

ajon.- 

125 
	kust. 

	
•1

............... AB 

100 

-1 	 1 

40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 

Nopeus (km/h) 

Kuva 5. Linja-autojen ajoneuvokustannukset ja ajo- 

kustannukset (p1. onnettomuuskust.) 
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Kustannus 
	 30. 

(p1 km) 

1?0 	
ajon.- 

kust. - -- 	iS •  

100 

1 
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tIopeu s (km! h 

Kuva 6. 	Perävaunuttomien kuorma-autojen ajoneuvokustan- 

nukset ja ajokustannukset (pi. onnettomuuskust.) 

sora-, i1jysora- ja asfalttipäällysteillä. 

220 

Kustannus 200 

(plkm) 

180 

160 - 

140 - 

120 - 

100 

a j  0 n - 
kust. A3 

1 	,, 
40 	50 	60 	70 	80 	90 100 

Ilopeus (km/h) 

Kuva 7. 	Perävaunullisten kuorma-autojen ajoneuvokustan- 

nukset ja ajokustannukset (pi. onnettomuuskust.) 

sora , öljysora- .a asfalttipäällvsteillä. 
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Tien päällvstamin(r \likutt93 kustannuksiin ko]mella ta-

Vd 113 

1. Parempi tien pinLa väkentää polttoaineen- 

kulutusta sekä ajoneuvon korjaus-ja huolto- 

tarvetta. 

2. Korkealuokkaisempi päällyste nostaa käytettyjä 

ajonopeuksia vähentäen siten liikenteeseen 

kuluvaa aikaa ja aikakustannusta. 

3. Kohoavat ajonopeudet lisäävät ajoneuvokustan4 

r1uksia verrattuna soratiellä käytetyn ajono-

peuden mukaisiin ajoneuvoktistannuksiin. 

Edellä mainittujen tekijäiden vaikutus ajokustannusten vk-

sikköhintaan saadaan helposti selville autotyypeittäin ku-

vista 3 - 7 kun tiedetään käytetyt keskimääräiset ajonopeu-

det ja päällystämisen aiheuttamat nopeussiirtymät. 

Eri ajoneuvojen on oletettu käyttävän seuraavanlaisia kes-

kimääräisiä ajonopeuksia sora teillä: 

- 	henkilöaiitot 65 km/I 

- 	pakettiautot 65 km/h 

- 	linja-autot 60 kmlh 

- 	perävaunuttomat kuorma-autot 60 kmlh 

- 	perävaunulliset 	kuorma-autot 55 km/h 

Päällystämisen on arvioitu nostaan kätettäviä keskimää-

rä i 5 i a a JOn OC nk s 1 a seuraa vas L 1 

- Soratielle ÖS-pääliyste 	5 kmlh 

- Soratiel le AR-pääl lvste 	10 km/h 

Ajokustannussäästöjä kertyy vuodessa silLä ajalta kun t:en 

pinta on paljas lumesta ja jäästä. Täksi ajaksi on arvioitu 

8 kuukautta, mikä kuitenkin vaihtelee jonkin verran riippuen 

missä osassa Suomea tie sijaitsee. 
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Vuotuinen ajokustannussäästö tiekilometrii kohti lasketni 

eri ajoneuvoryhmen ajokustannussastojen 	mmara seuraa- 

valla kaavalia: 

5 

Säästö 	P 	k. 
1 

1 	1 

KVL. (AKSR - AKCI) 

mis sa 

Säastö 	= 	Ajokustannussäästö (mk/km/') 

P 	= Aika, jonka tien pinta on paijas (vrk/v) 

k. 	= Korjauskerroin, jolla ajoneuvoryhmän 1 

KVL muutetaan vastaamaan sulan ajan liikennetta 

1.12 

pa 	1.09 

kaip 	1.04 

la, kapp, kavp 	1.00 

KVL 1 	= Ajoneuvoryhmän i keskivuorokausiliikenne sora- 

teillä v. 1977 

AKSR 	= Ajoneuvoryhmän 1 ajokustannus soraielIä (rk/kn 

AK/AB 	Ajorieuvoryhmärt i ajokustannus pääliystetyli ä 

tiellä (mk/km) 

Sorateiden keskimääräinen KVL (taulukko 3) eri kunnossapito-

luokissa on jaettu tierekisteritietojen perusteella eri 

ajoneuvotyypeille. Jakomenettelyssä on jonkin verran jou-

duttu turvautumaan arviointiin, koska ajoneuvotyyppljakau-

tumaa ei tierekisteristä saa kunnossapitoluokittain. Tulok-

set on merkitty taulukkoon 23. 
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Taulukko 23. 	Sorateiden keskimirinen KVL ja sen 

jakautuma autotyypeittiin vuonna 1977 

Kunnossa- KVL sorateilLi 	v. 1977 (autoa) 

pito- 

luokka Ha Pa La Kaip Kap Yht. 

7 
1- 

55 5 2 4 0 

6 120 10 1 8 1 143 

5 246 9 19 1 293 

4 588 42 24 51 3 708 

3 2 	028 148 j 92 195 10 2 	473 

Vuotuiset ajokustannussäästöt on 1asket&u em. perusteilla 

autotyypeittin eri kunnossapitoluokissa. Yhteenlaskelut 

sästöt on merkitty taulukkoon 24 ja kuvaan 8. 

Taulukko 24. 	Vuotuinen ajokustannussi;td pi11ystetiiii 

sora te iii i 

Kunnossa- t Ajokustannussäästö (mk/km/v) 

	

pito- 	- 	 - 

luokka 	Soratielle 	Soratielle 

ÖS-päällyste 	AB-pä1lyste 

	

7 	800 	1 400 

	

6 	1 700 	3 000 

	

5 	3 400 	6 200 

	

4 	8 400 	15 500 

	

3 	29 700 	55 500 
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Ajokus- 

tannus - 
45 

sastö 

( 1 000 
40 

mk/km! 

v) 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

34. 
/ 

/ 
/ 

/ 

500 	1 000 	1 500 	2 000 
	

2 500 

KVL (autoa) 

Kuva 8. 	Ajokustannussiästöt (mk/km/v) KVL:N funktiona. 
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7. 	KUNNOSSAPITOTO1M[NPITE[N VALINTA 

Kunnossapi totoimenpidevaih toehtojen vertailemiseksi on 

niiden kustannusvaikutukset laskettu 20 vuoden ajalta. 

Eri aikoina syntyvät kustannukset ja kustannussstöt 

on diskontattu nykyhetkeen 6 prosentin vuotuisella dis-

konttokorolla. 

Taulukkoon 25 on merkitty kunnossapitoluokittain nolla-

vaihtoehdon eli sorapaallysteisenä silytettävän sora- 

tien kustannukset 20 vuoden ajalta nykyhetkeen diskon-

tattui na. 

Taulukko 25. 	Soratien keskimääräisten ajo-, hoito- ja 

kunnostuskustannus ten nykyarvot kunnossa - 

pitoluokittain 20 vuoden ajalta 

Kunnossa- Ajo- Hoito- Kunnostus- Yhteensä 

pito- kustannus kustannus kustannus 

luokka (mk/km) (mk/km) (mk/km) (mk/km) 

7 180 000 22 000 19 000 221 000 

6 389 000 30 000 21 000 440 000 

5 808 000 44 000 30 000 882 000 

4 1 	997 000 73 000 32 000 2 	102 000 

3 7 	118 000 141 000 48 000 7 	307 000 

Taulukoihin 26 ja 27 on merkitty ne saästöt, jotka saa-

daan päällystämällä soratie joko öljysoralla tai asfal-

tilla. Säästöt on 20 vuodelta diskontattu nykyhetkeen 

Ajokustannussaästöjen laskennassa on liikenteen oletettu 

kasvavan vuosittain sivulla 5 esitettyjen prosenttiluku-

jen mukaisesti. Mikäli liikenteen kasvua ei huomioida 

jäävät ajokustannussäästöt 20 % pienemmiksi kuin mitä on 

esitetty taulukoissa 26 Ja 27 	Kunnostuskustannussäistb- 
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jen laskennassa uude1leenpil1ystämisen kustannukset on 

huomioitu niilta osin kuin näin kunnostetun pinnan käyt-

töikä sis1tvy tirkstcitJdj1!IjdksoH 	(20 \'(JOtta) 

Taulukko 26. 	Kustannussaastöjen nykyarvo 20 vuodelta 

oljysoravaihtoehdossa. 

Kunnossa- 

pito- 

20 vuoden kustannussäästöjen 	nykyarvo 

jo- Hoito- Kunnostus- Yhteensä 

luokka kustannus kustannus kustannus 

(mk/km) (mk/km) (mk/km) (mk/km) 

7 12 000 18 000 5 000 35 000 

6 25 000 26 000 3 000 514. 	000 

5 52 000 38 000 8 000 98 000 

4 128 000 66 000 4 000 198 000 

3 451 000 131 	000 1? 	000 594 000 

Taulukko 27. 	Kustannussäästöjen nykyarvo 20 vuodelta 

a s f a 1 t t i b e to n i v a i h to e h do s s a. 

Kunnossa- 

pito- 

20 	vuoden kustannussäästöjen nykyarvo 

Ajo Hoito- .Tnostus- Yhteensä 

luokka kustannus kustannus kustannus 

(mk/km) (mk/km) (mk/km) (mk/km) 

7 21 000 21 	000 -1 	000 41 	000 

6 46 000 29 000 0 75 000 

5 95 000 41 000 3 000 139 000 

4 235 000 68 000 -13 	000 290 000 

3 843 000 131 	000 -36 000 938 	000 
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1 
1 	ölysoravaihtoehtojen (3 kpl) ja asfalttibetonivaihto- 

ehtojen (3 kpl) nykyarvot on laskettu eri kunnossapito- 

I 

	

	luokissa investointikustannusten ja 20 vuoden kustannus- 

säastöjen nykyarvon erotuksena. Tulokset on merkitty 

taulukkoon 28. 	Investoiritikustannukset on aiemmin esi- 

1 	tetty taulukossa 11. 

1 	Taulukko 28. 	unnossapitotoimenpidevaihtoehtojen nyky- 

arvot eri kuruiossapitoluokissa 

Kunnossa- 

pito- 

luokka 

Nykyarvot eri 	vaihtoehdoilla 	(1000 mk) 

öS1 öS2 öS3 AB1 AB2 

- 

AB3 

7 -12 -20 -30 -36 -54 -71 

6 7 -1 -11 -2 -20 -37 

5 51 43 33 62 44 27 

4 151 143 133 213 195 178 

3 514.7 539 529 861 843 826 

Taulukon 28 tiedot on piirretty myös kuvaan 9, jotta 

voitaisiin arvioida millä KVL-arvolla soratien päällys-

täminen tulee edulliseksi. Kuvassa 9 esitetty KVL:n 

funktiona piirretty jatkuva käyrä on ajokustannusten 

osalta laskettu tietyilla yksittäisillä KVL:n arvoilla se-

kä hoito- ja kunnostuskustannusten osalta eri KVL:n 

luokissa. Piirretty käyrä ei siis ota huomioon niitä 

epäjatkuvuuskohtia, joita hoito- ja kunnostuskustannus-

ten kohdalla saattaa esiintyä. 

Kuviin 10 ja 11 n vielä piirretty eri toimenpiteiden 

nykyarvot 20 vuodelta olettaen että aikakustannussaäs-

töjä ei huomioida (kuva 10) sekä, että aikakustannus-

säästöjen lisäksi ajoneuvokustannussäästöt jätetään 

huomioimatta (kuva 11). 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
/ / 
/ / 

180 -i 	 / 	/ 

Kunnossa-160 

 pito- 

toimenpi - 

devaihto- 10 

 ehdon 

nykyarvo 120 

(1000 mk)100 

20 

-20 

-4O 



t 

- - - - - - - - - - - - - - - 

llrndfl dlKdKUsLdnFlussddSLoTa fSVLfl runKLlona. 

180 

160 
Nyky- 

arvo 140 

1000 mk 

1.20 

100 

80 

60 

40 

20 

-20 

-40 

.1 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

hUVd 	1J • 	LII 	 - , ''-- ' - ' J'- '• . .J . J'-" 

ilman aiokustannussäästöjj KVL:n furiktiona. 

-p. 
 0 

100 
Nyky- 

arvo 	80 
1000 mk 

40 

20 

-20 

40 

.1 

-100 



Kuvasta 9 voidaan pääteila, että soratien päallystämi-

nen öljysoralla ja asfalttibetoriifl.a t'iice k:nnattavuk-

si seuraavil.la ]iikcnnemiiri1li: 

	

oljysora ± kantavaa kerrosta 10 cm 	KVL 	120 

	

15 cm 	KVL = 150 

	

20 cm 	KVL 	110 

	

Asfa 1 ttibe toni -- kan ta'ia kerrosta 10 Cm 	KVL 	[51 

II 	 20 cm 	KVL = 190 

	

30 cm 	KVL 	230 

Kannattavuusrajoille voidaan esittää myös seuraavat 

KVL:stä ja lisättävän kantavan kerroksen paksuudesta 

riippuvat yhtiJöt: 

K\/L 5 	60 ± 6 	X 	 ( 	1(1 cm) 

KVLAB = tiO ± 	X 	 (X 	JO cm) 

rniss 

KVLöS 	tiijysoran karLattavuusraja (ajrteuvca 

KVLAB = Asfalttibetonin kannattavuusraja (ajoeuvoa) 

X 	 Lisättäväri kantavan kerroksen paksuus (cm) 

Kunnossapitoluokittain tarkasteltuna kaikkien vaiN to 

ehtojen nykyarvot ovat positiivisia viidennestä kun-

nossapitoluokasta lähtien. Tämän lisäksi ÖS1-vaihto-

ehdon nykyarvo on posi tiivi een mvis kerdennera kC 

riossapitoluokass 

Mikäli aikakustannussäästöjä ja ajoneuvokustannussia-

töjä ei huomioida ovat kannattavujsraa t homttav;ti 

suuremmat 
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