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JOHDANTO

Kuljetukset muodostavat talouselämän erään perusosan.
Kuljetuskysynnän tyydyttämiseksi joutuu valtio suorittamaan
investointeja kuljetusreittien ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Tielaitossektorin osalta ovat tällöin kyseessä tiesuuntaarninen niiden
investoinnit. Näiden investointien yhteiskunnalle tuottama
hyöty ja sen mittaaminen ovat eräitä nykyisen tiepolitiikan
tärkeimpiä kysymyksiä.
Tietaloudellisten tarkastelujen lähtökohtsna ovat ajoneuvo-,
aika- ja onnettomuuskustannusten yksikköarvot. Näihin perustuen voidaan tunnettuja menetelmiä käyttäen arvostella kunkin
investoinnin tuottama hyöty. Pitkän ajan taloussuunnitelmassa
tarvitaan lisäksi menetelmiä, joilla resurssiniukkuuden vallitessa voidaan saavutettu hyöty maksimoida prioritoimalla investoinnit. Käsillä oleva raportti tarkastelee Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa käytettyjä kustannustekijöitä sekä prioritointimenetelmiä.
Sisällysluettelon mukaisesti jakautuu raportti kahteen osaan
siten, että luvuissa 1-5 tarkastellaan yksikkökustannuksia ja
niiden määräämistä luvun 6 käsitellessä prioritointimenetelmiä. Suoritetut vertailut perustuvat kunkin maan pitkän ajan
tieohjelmiin
sekä kyseisten taloussuunnitelmien perustana oleviin tutkimuksiin. Yksikkökustannusten vertailussa on
rahayksikkönä käytetty Norjan kruunua laskettuna päivän kurssin mukaan. Prolematiikka, joka liittyy tieinvestointien kokonaismäärän valintaan sivuutetaan tässä yhteydessä.
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Kuten edellä olevasta ilmenee on raportin tarkoituksena
antaa lukijalle yleiskuva nykyisin käytetyistä tietaloussuunnittelun
metodisisa
(perusteista. Tästä johtuen on tekstissä pitäydytty
pääkohtien ja tulosten esittämiseen. Varsinkin luvun 6 yhteydessä viitataan yksityiskohtien selvittämiseksi tekstissä
sekä kirjallisuusluttelossa mainittuihin lähdeteoksiin.

1 LIIKENNEKUSTANNUKSET
1.1 Kustannusten muodostuminen ja huomioonotto tieinvestointikalkyyleissa
Vakiintuneen tavan mukaan tullaan kustannusrakenteena käyttäOfl

mään alla olevan

mukaista jakoa.

Totaaliset liikennekustannukset
kvantifioitavat liik.kust.

kvantifioimattomat liik.kust.

Kvanti fioitavat
liikenne stannukset
Tiek stani
Tierakennuskustannukset

Kunnossapitokustannukset

kussnnukset
Ajoneuvokust.

Aikakust.

Onnettomuuskust.

Kuten tunnettua muodostavat kvantifioitavat- eli tässä tapauksessa raha-arvomitalliset liikennekustannukset investointikalkyylien perusaineiston. Mielenkiinnollisesti ja kustannuksellisesti tärkein ryhmä on ajokustannukset ja siinä ajoneuvokustannukset.

-3Tieprojektin[kvsntifioimattomat konsekvenssit ovat luettelonoinaisesti esitettynä seuraavat:

(- mukav.uus

tienkäyttäjä

yleiset

- melu
- saaste
(t-miljöö
- maankäyttö
- sosiaaliset näkökohdat
/ - lokalisaatiopolitiikka
- maanpuolustukselliset seikat

Välittömimmin tienkäyttäjiin kohdistuvien mukavuusr melu,saaste-ja miljöökysyrnysten kohdalla on arvostus- ja mittaamisongelmien ratkaiserniseen tähtäävä tutkimustyö varsin vilkasta
useissakin maissa, joskaan tuloksia ei toistaiseksi ole käytössä. Yleiset konsekvenssit, maankäyttö, sosiaaliset-, poliittiset- ja militääriset näkökohdat, muodostavat vaikeimmin
hallittavan ja tutkittavan ongelmajoukon. Tämän ryhmän mittaamisongelmat tuottavat vielä nykyisin ylipääsemättömiä vaikeuksia ja niiden huomioonotto investointikalkyyleissa jääkin subjektiivisen arvostuksen varaan. Näiden kvantifioimattomien
kustannusten - jotka siis jäävät investointikalkyylien ulkopuolelle - suuruutta on turhaa lähteä arvailemaan yllä esitetyistä syistä.

2 KUSTANNUSTEKIJÄT

Kustannustekijöillä tarkoitetaan tässä edellisen kappaleen
eri kustannusryhmien karakteristisia yksikkökustannusarvoj a.
Näitä yksikkökustannuksia ovat edellistä jakoa noudattaen:
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Tienpitäjän kustannukset: sivuutetaan
Tienkäyttäjän

: Ajoneuvokustannukset (esim.)lNTkr/km •acrL
Nkr/t
Ajan arvo

"

Nkr/onnett.

Onnett omuuskustaimukset
Kvantifioimnttomat kustannukset vrt, kpl 1

2. 1 Ajoneuvokustannukset
Norja: Norjan ajoneuvokustannukset, jotka käsittävät polttoaineen, öljyn, korjausten ja poistojen verottomat hinnat,
perustuvat kjörekostnadskomitee'n mietintöön v. 1961.( Vrt.
lähde 3. )
Laskennalliset lähtökohdat Norjan ajoneuvokustanriuksille
ovat seuraavat:
Tyyppiautot; kevyt ajoneuvo: a. Henkilöauto. Paino 970 kg,
työmatkoilla 1.4 henk., muussa ajossa 2 henk., b. Pakettiauto. Paino 1300 kg, 1.4 henkilöä, 50 %:nen kuormitussuhde.
kevyiden aj oneuvo.
Henkilöautoja 85-90 % ja pakettiautoja 10-15 %'kokonaismää- J kuormanpaino (3):

rästä. Raskaan ajoneuvon osalta on

sta poiketen nostettu 4 tonnista 6.2 tonniin kuormitussuhteen
ollessa 50 % v. 1980.
Lopullisiksi ajoneuvokustannuksiksi saadaan alla olevan taulukon n:o 2.1 mukaiset ajoneuvokustannukset tyyppiautoille:
Nkr/km ajon.

Kustannukset

Kevyt auto
.,
s1uOu
Daail.
•44-

sora

-

Raskas auto
sora
- pääli.

0.035
0.002

0.039
0.004

0.133
0.017

0.148
0.022

0.008

0.018

0.093

Korjaukset

0.102

0.116

0.046
0.208

Poisto

0.056

0.056

Ö.070

0.233
0.070

Yht.

0.203

0.233

0.474

0.566

Polttoaine
Öljy
Renkaat

Taulukko 2.1. Norjan Vegplanin ajoneuvokust.annukset Nkr/km' auto
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Taulukossa olevat arvot koskevat 2-kaistaista tietä, liikenteen nopeuden ollessa 50-55km/t ja mäkisyyden 0-30 o/oo.
Norjalaisissa yksikköarvoissa on oletettu polttoaineen, öljyn
ja renkaiden sekä autojen kiinteiden hintojen pysyvän tulevaisuudessa suunnilleen ennallaan sekä otettu huomioon polLttoainekustannusten riippuvuus tieolosuhteista (vrt. lihde )
Ruotsi: Perusolettamukset kustannustekijöiden hintojen pysyvyydestä tulevaisuudessa sekä polttoainekustannusten riippuvuudet tieolosuhteista ovat Ruotsin yksikköarvoja määrättäessä
rsama kuin Norjassa. Vägplanin (11.) mukaan käytetään investointilaskelmissa ajoneuvokustannuksina henkilöautoille eri keskinopeuksille alla olevan kuvion mukaisia arvoja. Raskaille autoille ovat kustannukset n. 3-kertaiset.
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Kuva 2.1.(Vgpanin mukaiset ajoneuvokustannukset henkilöautoille suoralla 2-kaistaisella tiellä eri päällysteillä
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Kuten Ruotsin Vigplan s. 103 mainitsee on tutkimustyön tarve
ajoneuvokustannusten riippuvuussuhteiden selvittämiseksi ilmeinen ja ylläolevat arvot perustuvat suurelta osin amerikkalaisten tulosten sovellutuksiin Ruotsin olosuhteisiin.
Tanska: Ferustuen Frenede Danske Iviotorejeres'in katsaukseen
"1iotor"issa1969 tammikuussa on Tanskassa valittu 10 henkilöauton edustava otos ja laskettu kullekin ajoneuvolle todeliLiset ajoneuvokustannukset. Kukin henkilöautomerkki on sijoitettu
omaan painoluokkaansa ja koko otoksen kustannuksista on laskettu esiintymislukuisuuden mukainen painotettu keskiarvo,
jolloin on saatu estimaatti henkilöauton ajoneuvokustannuksille.
Hinnat on kuten ():ssäkin laskettu verottomina ja kiinteinä
ajan suhteen. Edellisistä poiketen ei tieolosuhteiden vaikutusta ole tutkittu erikseen, vaan se sisältyy implisiittisenä
saatuihin arvoihin. Taulukko 2.2. esittää saadut tulokset.

4.2 öre/hakm
1.0

Polttoaine
Öljy
Renkaat
Korjaukset
Poisto

1.5
10.5
3.3

Yht.

20.5

öre

0.21 Nkr

Taulukko 2.2. Tanskan ajoneuvokustannukset henkilö- ja
pakettiautoille Nkr/km hakm

Pakettiautojen ajoneuvokustannuksiksi on oletettu samat arvot
kuin henkilöautoille. Pakettiauton kuormarajaksi on otettu
1.5 tonnia.
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Laskaiksi ajorvoikai on Tanskassa luettu kaikki kantavuudeltaan 1i1.5tonnin ajoneuvot. Ajoneuvokutannustefl määrääminen perustuu tutkimukseen, jonka konsultti Axel Fiortensen on
suorittanut. Tutkimus käsitti kaikkiaan 75erilaista kuormaautoa. Ajoneuvot ryhmitettiin kantavuuden mukaan l0:een norma
lit.yyppiin. Ryhmien vuotuiset aj okilometrimäärät vaihtelivat
20000 km:stä (1.5-1.9 tonn) 80 000 km:iin (12 - tonn), ja ole

tetut elinajat. 6:sta 7:ään vuoteen. Käyttäen samanlaista laskentasysteerniF. kuin kevyille autoille päädyttiin seuraaviin
aj oneuvokus tannuksiin.
ll.59 öre/krn

Polttoaine
Öljy

2.60

Renkaat

6.85

Korjaukset
Poisto
Yht.verottomina

Taulukko 2.

l7.94

"

6.50

"

45.28

0.k5Nkr/km

Raslcaiden aj oneuvoj en aj oneuv okus tannukset
Tanskassa

2.1.1

Ajoneuvokustannusten vertailu

Tyyppiajoneuvojen ja liikennekoostumuksen eroista johtuen
eivät seuraavassa yhteenvedossa esitetyt eri maiden yksikkökustannukset ole täysin vertailukelpoisia. Tarkastelernalla
tyyppiajoneuvojefl henkilöauto ja kuorma-auto, ajoneuvokustannuksia nopeud1la 60 km/h suoralla 2-kaistaisella tiellä vaihtoehtoisesti sora- tai asfalttipäällysteellLi normaaleissa
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van taulukon ukaiaiin kus tn-

aj o- ola; ai ; J::, tr
nuksi in (Nn',/aj 0km).

henkilöauto
kiinteä pääli,

sora

kuorma-auto
kiinteä päRil.

sora

Norja

0.2l

0.247

0.96

0.478

Ruotsi

0.250

0.292

0.75

0.88

1

---.--------

Taulukko2.4Ajoneuvokustannukset maittain Nkr:ssa/km.ajofl
Taulukosta 2.4 havaitaan Norjan ja Tanskan ajoneuvokustannusten olevan suuruusluokaltaan yhtäläisiä, kun taas Ruotsin
varsinkin raskaiden ajorleuvojen osalta ylittävät edellä mainitut
huomattavasti. (Raskailla ajoneuvoilla lähes 50

suuremmat

kustannukset). Koska Ruotsin Väplanin yhteydessä ei kustannusten
muodostumista tarkemmin yksilöidä, on tässä yhteydessä vaikea
sanoa, mikä tai mitkä kustannuskompponefltit kyseisen suuren
eron aiheuttavat. Tanskan yksikköarvoissaei, kuten aikaisemmin
on mainittu, tieolosuhteita ole erikseen otettu huomioon.
Tämä yksinkertaistus johtuu maan tasaisesta pinnanmuodostuksesta,
joten varsinkin kaikissa makro-tarkasteluissa saattaa kyseinen

yks inkertais tus olla hyvinkin käyttökelpoinen.

2.2

Aikakustannukset

Koskaaikakus tannukset muodostavat läiies i/ aj okus tannuksis ta
(lähteen 5mukaan olivat Suomessa aikakustannukset maan- ja paikallisteillä v.1965yht. n. 540 milj. mk , joka oli n. 0

kokonais-
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kustannuksista) onajanarvon

ärjttöinjrien eräs keskeisiä

;synyksiä ajokustannusvertailuja tehtäessä. Norjan. \Tegpla.nin
ej en yksikköarvon rnäärääminen perustuu aj okus tannuskomitean
ejetintöön (vert. ). 1ietinnön mukaan jaettiin henkilöautoraatkat työmatkoihin ja muihin matkoihin, jolloin tybrnatkat
siltävät sekä auton käytön työssä että matkat kotoa työhön
ja takaisin. Ainoastaan työmatkat otettiin mukaan ajan arvoa
määrättäessä. Edelleen oletettiin matkustajaluvun henkilöautoa
kohden olevan 1.4 (uudempien tutkimusten mukaan matkustajaluku
on huomattavasti korkeampi eli n. 1.9,(esim. T. Hanisch TI
notat 1971) ja työrnatkojen osuuden koko ajosuoritteesta 50 .
Olettamalla henkilöauton ajan arvolle teollisuustyöläisen
tuntipalkalle suhteen n. 0.7saatiin lopulliseksi ajan arvoksi
henkilöautolle6.50Nkr/ajon. v.1965.Raskaille ajoneuvoille
päädyttiin vastaavalla tavalla ajan arvoon 21 Nkr/ajon. Ottamalla
huomioon palkkatasossa tapahtuva kehitys oletettiin ajan arvon
kasvavan vuosittain.5

Ottaen huomioon v.-65lähtöhinnan

ja vuotuisen kasvun saadaan Norjan Vegplanin ajan arvoksi
vuosittain seuraava.
kevyt ajoneuvo Nkr/t raskas ajoneuvo Nkr/t

v. 1968

7.20

70

7.75

25.00

75

9.20

29.60

80

10.90

5.2O

Taulukko2.5Norjassa käytetyt ajan-arvot ja niiden kehitys
v:een1980saakka.
Ruotsin Vägpianin ajan arvot perustuvat osin kotirriaisiin
tutkimuksiin ja osin amerikkalaisten tulosten sovellutuksiin.
Lähtökohtana on henkilön ajan arvostus henkilöautomatkoilia
ja vertailuperusteena keskimääräinen te o11isuustöntekij 5n
tuntipalkka. Poiketen Norj ari omakumasta käytnnös tä lasketaad
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ajan arvo kaikilla har 1

tck•i. lieniJdra tarkoituksesta

rl:Lppumatta. 0it arnrl1a ajanarva:a;sherlKll L autoluauroiJJa 0 u
teollisuustyöntekijäri tuntipalkasta v. 1967, jolloin tuntipalkka
teollisuudessa oli 11.60 3r,saac's.an ajan arvoksi noin 4.44 Rkr
henkilöä ja tuntia kohden. Ruotsissa suoritetun n.275 000 autoilijaa käsittävän haastattelututki.muksen nojalla on rnatkustajaluvuksi
henkilöautoa kohden saatu n. 2.1henkilöä/ajoneuvo. Edellä
mainitut tulokset antavat keskimääräiseksi ajan arvoksi henkilö-

autotuntia kohden 4.44 x 2.1 = 9.0Rkr v.1967ja v.1970n. 10 Rkr
Kuorma-autoille saadaan vastaavasti n. 80.0 Rkr/ajon x h v.1970
ja linja-autoille n. 50 Rkr/ajon x h, jolloin keskirnääräiskuormitukseksi on laskettu9henkilöä. + kuljettaja. Ruotsin Väp1an
olettaa edelleen autotiheyden kasvaessa matkustajaluvun autoa kohden
pienenevän samoin kuin autoilijoiden keskiansionkin verrattuna
teollisuustyöntekijän ansioon laskentavuonna 1967.Tämän takia
on henkilöautotunnin arvon oletettu kasvavan hiukan hitaammin kuin
yhteiskunnan yleinen tulotaso. Kasvuprosentiksi on oletettu
vuosittain kiintein hinnoin laskettuna. Käyttäen

:n kasvua

em. v:n1967perushinnoista muodostuu Ruotsissa kä.ytett' ajan
arvo seuraavaksi.
henkilöauto

kuorma-auto

linj a-auto

1968

9.60

1 8.90

47.0

70

10.00

20.00

50.00

75

11.60

2.20

58.00

80

l.4o

26.80

67.00

Taulukko 2.6 Ruotsin Vägplanin ajan arvot
Tanskan tietaloudelliset suunnitteluohjeet jakavat henkilöautomat-.
kat Norjan ornaksurnan käytä.mön mukaisesti matkan tarkoituksen
perusteella tyo- ja muihin matoihin. Tailoin tyomatkat kasittävät kuten edellä matkat työssä. sekä t:jöhön ja työstä kotiin.
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Työmatkojen osuudeksi on suoritetuissa tutkimuksissa saatu n.
25 % vuotuisesta kokonaisajosuoritteesta ja matkustajaluvuksi
tällöin 1.3 henkilöä/henkilöauto. Työmatkoilla on ajan arvon
katsottu vastaavan nettokansantuotteesta laskettua keskimääräistä työntekijän tuntiansiota, jolloin yli 16-vuotiaille ei
ammatissa oleville on laskettu sama palkka. Niin on päädytty
työrnatkoilla ajan arvoon 5 .Tkr/henkilöauto vuoden kokonaisliikenteessä v. 1968. Tanskan TVH on edelleen käsiteltäessä mujta
matkoja, jotka siis muodostavat n.75% vuotuisesta kokonaisliikenteestä, päätynyt ajan arvoon, joka on 1/3 työmatkojen
ajan arvosta. Täten saadaan henkilöautotunnille v. 1968 arvo
1OTkr/henkilöauto vuoden kokonaisliikenteessä. On huomattava,
että tanskalainen käytäntö laskea työntekijän keskimääräinen
ansio nettokansantuotteesta eroaa olennaisesti muiden maiden
käytännöstä.
Kuorma- ja pakettiautoille otetaan Tanskan laskentaperusteissa
huomioon säästetyn ajan vaikutus raskaan liikenteen pääomatarpeeseen eli ajasta riippuvaan kuoletusosuuteen ja pääoman korkoon. Lisäksi lasketaan mukaan kuljettajan p-lkka ja autotallikustannukset. Kokonaisuudessaan muodostuu keskimääräisen kuorma-auton ajotuntikustannus v. 1968 seuraavaksi. (Vrt. kpl 2.1
Axel Mortensenin tutkimus.)
1.64 'Ikr/t
kuoletus
1.08
korko
0.29
autotalli
kuljettaja12.51
yht.
15.52Tkr/t v. 1968
Taulukko 2.7 Kuorma-auton aikakustannusten muodosturninen
Tanskassa (verottomat hinnat)
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Fnkettiautoille on aikakustannukseksi otettu kantavuudeltaan
1.5-1.9 tonnin kuorma-auton kustannukset, jotka ovat n.
13.70 Tkr/ajon.t ilman veroja.
Kokonaisuuteno musa ostuvat suaoiteliut s jan arvot Tanskassa,
kun otetaan huomioon 3 %:n vuotuinenkasvu, seuraavan taulukon
2.8 mukaisiksi.
v.
1968
70
75
80

henkilöauto Tkr/t
10.00
10.60
12.30
14.30

pnkettiauto Tkr/t

kuorma-auto'/t

13.70
14.50
16.60
19.10

15.50
16.30
18.90
20.80

Taulukko 2.8 Aikakustannukset Tanskassa ajoneuvoryhmittäin
Koko aikaproblematiikka voidaan yleisesti jakaa kahteen osaan.
i) Ajan mittaaminen
2) Ajan arvostaminen
Kuten edellä olevasta käy ilmi tarkastellaan tässä yhteydessä
vain ajan arvostuskysymyksiä. Perustekijänä tulee tällöin
esiin kysymys ajan additionaalisuudesta. Vallitsevan käytännön
mukaan on kaikissa pohjoismaissa päätetty hyväksyä aikasäästöjen yhteenlaskettavuus. Ei kuitenkaan ole mitenkään yksiselitteistä, että esim. 10:lle autoilijalle tuleva 2 minuutin aikasäästö olisi samanarvoinen kuin 2 autoilijalle koituva 10 minuutin säästö. Hyväksymällä additionaalisuus vältytään kuitenkin rajankäynniltä arvostuksessa huomioonotettavan ja ei huomionnotettavan aikasäästön suuruudesta. Aikasäästön tuoman tuottavuuden lisäyksen rahalliseksi arvioimiseksi on luontevaa ottaa
vertailukohdaksi työntekijän tuntipalkka. Keskeinen kysymys on
tällöin vapaa-ajan arvostus. Kuten tekstistä ilmenee on Norja
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ratkaissut kysymyksen. radikssii s:Lminin jättändillä vapaa-ajan
pois laskuista, Ruotsin ollessa taas yksilön kannalta humanitäärisin yhdistämällä aikasäästöt matkan tarkoituksesta riippumatta. Tanskan menettely vapaa-ajan arvo = 1/3 työajan arvosta on edellisten välimuoto. Työntekijän tuntipalkan määrittämisessä ovat Norja ja Ruotsi samoilla linjoilla, kun taas Tanskassa lähdetään edellisistä poiketen nettokansantuotteesta.
Eräs tärkeä tekijä ajan arvostuksessa, joka usein jää vähemiälle huomiolle, on ajan arvon kasvu. Vertaamalla esim. kasvuprosentteja 3 ja 5 saadaan laskenta-ajanjakson 20 lopussa lähtöarvolle a arvot
3 %

a = 1.80 a

5%

a 5 =2.65a,

joten 20 v:n kuluttua on 3 %:n mukaan kasvanut lähtöarvo enää
Tieohjelmissa
käytetyt kasvun. 68 % 5 %:n mukaan kasvaneesta.
prosentit 3.0-3.5 ovat luonnollisesti trendejä tähänastisesta
kehityksestä ja tuskin kasvun arvioimisessa voidaan muita kuin
kokemusperäisiä menetelmiä käyttääkään. Muuntamalla kustannukset Nkr:ksi saadaan eri maiden käyttämät seuraavat ajan arvot:

1970
75
80

k-auto (Nkr)

h-auto (Nkr)

v.
Norja

Ruotsi

Tanska

7.8
9.2
10.9

13.7
16.1
18.6

9.6
11.8
13.7

Norja
25.0
29.6
35.2

Ruotsi

Tanska

27.8
32.2
37.2

15.6
18.1
20.0

Taulukko 2.9 Henkilö- ja kuorma-autojen ajan arvot Nkr:na
Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa
Taulukon 2.9 kuorma-autojen ajan arvot eivät ole sellaisinaan
täysin vertailukelpoisia, sillä paketti- ja linja-autojen ajan
arvot ovat niissä osittain mukana. Henkilöautojen osalta
Ruotsin käyttämien yksi1kökustannusten huomataan olevan

.

olennaisesti suurempia kuin Tanskan ja Norjan vastaavat. Tämä
on osin luonnollistakin johtuen sekä maan korkeasta hintatasosta että perusaineistona käytetyistä amerikkalaisista tutkimukaista.

3 0NNETT0IIUUSKUS TLNNUKS ET

Ajoneuvokustannustefl pienimmän, mutta samalla suuren yleisön
kannalta "suosjtuimman" osan muodostavat onnettomuuskustannukset. Varsinainen herääminen kyseisten kustannusten järjestelmälliseksi kartoittamiSekSi ja tutkimiseksi on tapahtunut pohjoismaissa vasta 60-luvun loppupuolella. Tämän takia eiesim. Norjan Vegplan ole ottanut onnettomuuskustannuksia lainkaan mukaan,
vaan on todennut seuraavaa: Norsk Vegplan s. 8.10. Det finns
s.vidt mnga begränsningar och diskutabla förutsättningar
knyttet till beräkningar som kan göras över trafikolyckorflas
skadavirkningar, att kjörekostnadskomiteen inte har ±unnit
tiden inne till stt föra trafikolyckskostflader in i de ökonomiska berökningar som är utfört.
Ruotsin olettamukset onnettomuuskustannuksista perustuvat maassa poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista tehtyihin tilastoihin. Tällöin on päädytty kustannuksiin n. 35800 Rkr v. 1968/
onnettomuus, koko maassa. Ottaen huomioon onnettomuusasteen eron
maaseudulla ja kaupungissa on päädytty tietaloudellisissa tarkasteluissa käytettäviin keskimääräiskustallflUkSiifl 25000 Rkr/
onnettomuus taajamaseudulla ja 50000 .Rkr/onnettolflUus rnaaseudulon/
la. Kustannukset ovat v. 1968 tasossa, ja niiden/oletettu pysyvän vakiona lähivuosina.

Jähinr

ruotoJ.i siir tu kiiuuksiin perustuen (Mattsson,

Vägtnfikoiyckas

:

Ejuronomiska kostnader, 1968) on

Tanskan TVH määriteilyt tieinvestointiiaskelmissa käytettäväksi bnnettomuuskustanr1ukseksi 75000 T;kr/onnettomuus, jossa
on sattunut henkilövahinkoja. Materiaalivaurioita aiheuttaneita onnettomtuiksia ei ole otettu lainknm 1iuor[ioon.
Tieiiikeneonnettomutl:si en kokorioiskustannukset on v. 1 0 68
laskettu Norjassa n. 740 miljoonaksi Nrk:ksi sekä v./2{71-80
n. 12 mhjardiksi Nkr:ksi. Tällöin on laskettu esim, kuolemaan
johtaneessa onnettomuustapauksessa kustannuksiksi n. 350000 Nkr,
Kuten esim. Stein Östre raportissaan (Stein Östre: Økonomisk
vurdering cv trafikkulycker og trafikksikkerhet, 1970).toteaa,
muodostaa onnettomuuskustannusten arvioinnissa olennaisen kysy-myksen se, käsitelläänkö kustannuksia vai hintaa, jonka yhteiskunta on valmis maksamaan välttääkseen onnettomuuden. Kustannusten arvioinnissa muodostaa taas henkilövahinkojen yhteiskunnalle aiheuttamat tappiot vaikeimmin arvioitavan osan.
Kuten yllä on havaittu ovat suositellut kustannukset pohjoismaissa perustuneet macro-tutkimuksista saatuihin keskiarvoihin.
Tämä on luonnollisesti olennainen puute tieinvestointilaskelmien kannalta, sillä oikean vertailulähtökohdan saamiseksi
tulisi onnettomuuskustannukset voida sitoa tien ja liikenteen
ominaisuuksiin. Yrityksiä selvittää tie- ja liikenneolosuhteiden vaikutusta onnettomuuksiin on viime aikoina tehty kaikissa
pohjoismaissa, vrt, esim. (5),ja todennäköistä onkin, että
lähiaikoina saadaan käyttöön verraten luotettavia maflej.
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hte!skunnan kannalta oikean laskentakoron määrittämisessä
avat invcsto:tinn as. e -itattivst tuotot seki eihc1us suoria.

ntai1ujs.-:ksityisen yritirksen in skcnt-

koroon. Latnnna Norjassa ja Ruocsissa (Lunuber',1:Produt:Lvitet och rntabi1itet, Stocholm1961)tehtyihin tutkimuksiin
perustuen on käytetyksi koroksi yleensä valittu yksityisen
sektorin lc ttärnää arvoa hiukan matalampi laskentakorkokanta.
Näin on eri maissa pääd: tty tielsd tossektonin osalta seuraaviin
iaentukorkointoiNi.n:
Norja 10
Huotsi
Tanska7 .
Havainnollisen kuvan diskonttauskoron vaihtelua vaikutuksesta
tjeinveStointien tuleviin säästihin tai kustannuicsiin saa van.taamalla esim, viiden ensimmäisen ja viiden viimeisen vuoden
ja b) 102.Tapauksessa a saadaan

säästj.ä koron ollessa a) 7
Diskonttauskorko=7

a)

,vuotuinen säkst

vuosien 1 - 20 säästön nykyarvo = 1 0.59 a
11

It

-

=

a

= 1.48a

15 - 20

sekä tapauksessa b vastaavalla tavalla.
, vuotuinen s.kkst

Diskonttauskorko = 10

b)

vuosien 1 - 20 sääst5n nykyarvo = 8.i a
1 -5
¶1

1 1:

'r\

-

c'J

!t

779

r
n
'L

--

c,

-

-

Ihlellisestä saadaan

t3jen

osuuksiksi seuva
a)

vuot.

r= 7
r

i

10
Sääst.
Nkyarvo

Vuodet

1

-

15
1

5

-

20
20

Sääst.
flyk.

b
5
kok. sä.kok.säästjen Nyk. töjen Nk.
arvosta
arvosta

4.10
1.48

3.79

39

45

0.91

10.59

8.5].

14
100

1].
100

Taulukko 4. 1 Laskentkorofl vaikutustj010'T0StiiiLl0Cl0
Kuten taulukon 4.1 lukuarvoista havaitaan on tapauksessa a) siis
r= 7

säästöjen nykyarvo 20 vuodelta 10.59 a ja viiden ensio-

mäisen vuoden osuus ri. 39 %.Viisi viimeistä vuotta puolestaan
edustavat n. 14 %:a koko summasta. Käytottäessä korkeampaa d1kOflttauskorkoa r

10 % ovat säästöt nykyarvoltaan 8.51a ja yhdelle

ensimmäiselle vuodelle tulee tästä lähes puolet eli n. 45
kun taas viisi viimeistä vuotta edustavat vain n. 1]. :a.
Korkeampi laskentakorko vaatii suurempia tuottaja ja painott
kuoletusajan ensimmäisiä vuosia. Näin tieinvestointikohteet,
joiden tuotto alkuvuosina on suuri, hyötyvät korkeasta korkokannss
ts., j albin so aol 1 inves toinnis sa p11. 10 1 LOIL. teki 1

1: 111111 k -.iA JI JT11:1!I1It
Tiei.nvestoi.niin taloudellinen elinikä voidaan käsittää siksi
ajanjaksoksi, jonka j1oisst t .10.0i1b.05
Ui

0aleni

011000001 OVOI

1,Ottoi011110001e o ot ao hoaoiaan.

-

4

Norjosss ja Tonskassa on laskenta-aika, eli arvioitu taloudelunen veikutusaika,valittu yleisen käytännön mukaan 20 v:ksi.
Koska teknillinen elinikä tieinvestoinneissa usein, varsinkin
erikoisrakenteissa, ylittää kyseiset 20 v. , joudutaan laskentaajan jälkeiset taloudelliset vaikutukset ottamaan huomioon
jäännösarvon avulla, joka arvioidaan kohteittain. Ruotsin
investointilaskelmissa käyttämä 30 v:n laskente.-aika saattaa
jäännösarvokysymyksen jo epäolennaiseksi. On huomattava in
vestointilaskelmien luotettavuuden kannalta laskenta-ajan ja
jäännösarvon vastakkainen vaikutus. Mitä lyhyemmäksi laskentaaika valitaan sitä luotettavampia ovat liikenneprognoosit,
mutta samalla sitä suurempi jäännösarvon vaikutus ja sen aiheuttania mandollinen virhe. Päinvastaisessa pitkän laskenta-ajan
tapauksessa taas on virhemandollisuus liikenne-ennusteissa
suuri.

6 PRI ORI TO INTIMENETELfJiiT

Yksityisen tieinvestoinnin taloudellisuuden tarkastelussa on
yleensä käytetty sisäistä korkoa, pääoma-arvoa sekä hyöty/kustannusanalyysia. Näistä teoreettisesti oikeimman eli pääomaarvon käyttö on nykyisin syrjäyttänyt aikaisemmin paljon käytetyn sisäisen koron menetelmän. Kuten edellä on mainittu on
laskentakorkokanta pohjoismaissa kiinnitetty. Tämä luonnöllisesti indikoi pääoma-arvon käyttöä, ai]lä töllöin on sisäisen
koron suurin etu, nimittäin korkokannari määrittelemättömyys,
jo alkuehtona syrjäytetty. Koska investoinnin taloudellisuustarkasteluun käytännössä useimmiten liittyy kysymys prioritoinnista, on tässäkin suhteeäsa suositeltavaa käyttää

- 1

--

p.oma-arvo menetelmää, sillä kuten helposti voidaan ooittaa•
(vrt.(8)),saattaa sisiisen koron menetElmä mä .r tyissä tspauksi asa ant

j chtsvi a tuloks ja.

Ensimmäinen askel kohti pitkän ajan in7estointiohjeimaa on
ajankohdaltaan määrättyjen, esim. vuoden aikana •tapahtuvien,
investointien prioritointi tiettyjen 'budjettiehtojen vallitesse. Thsän staetti.sen tilanteen ratkaisemiseksi on Ruotsin Väpienissa otettu kiyttö5n ns. 1nsemhetstal. Länsarnhetstalet
märTtellään seuraavasti:
Lbnserr!hetstniet =

(totalkostnad vid ),
totelkostnad vid
198O - ( bvstjL 970
investeringskostnad r 1970

iJäärittelystä johtuen tarkoittaa lönssmhetstal-arvo 1.0 sitä,
että investointi ansaitean takaisin käytetyllä korolla vuosina
1970-1980. Mitä korkeampi kannattavuusluku on sitä nopeammin
investointi maksaa itsensä takaisin. Suoritettujen herkkyysana-lyysien perusteella on kannattavuusluvun havaittu olevan hyvin
stabiili käytettjen yksikköervojen veihdellessa. On kuitenkin
huomattava, että vaikka esim. kannattavuusluvun perusteella
suoriitettu prioritointi pätisikin määrättynä vuonna, saattaa
se aikatekijän muuttuessa olla suboptimoalinen.
Norjassa on vastaavaa staotiista tilannetta varten kehitetty
ns. rajahyöty-menetelmä, joka perustuu,kuten lönsamhetsta.kin,
hyöty/kustannusanalyysiin. Tässä eliminoidaan heikonimin tuottavat projektit pienemmän rahahyödyn perusteella, kunnes jäljelle
jäävien projektien investointitarve voidaan kattaa. kyseisen
vuoden (ajankohdan) investointipuitteiden rajoissa. Kuten edellinenkin, sopii menetelmä käytettäväksi tarkasteltaessa
vri
irä ajankohdan investointeja.

Kunon kismys V e tpi n i e n kaltaisiste pi tkän ajan talous suni•

telmista ei suunnittelija voi enää turvautua stattisiin menetelmiin, vaan resurssien. käytön optimaalinen prioritsintivastii dynsamisia eli ajan suhteen kiinnittämattiniä neicdaja
Näiden kehitystyöhön onkin pohjoismaissa uhrattu viime vuosina
ualjon varoja. Norjassa 0. Guldbrandsenin johdolla kehitetty
DYFRI on ensimmäinen dynesmiseen ohjelmointiin perustuva menetelmä, jota on myös menestyksellisesti käytetty käytönnön projekteja tsrksatelteess.
Norsk Vegolanin yhteydessä käytetyssä muodossa DYKRI, eli
"IJetode for optimal prioriteting av resulsallokeriny ved
dynemisk programmering, käsitteli n. 1250 projektia, joille
jokaiselle oli määritelty nykyisen standardin lisäksi neljä
eri toimenpidevaihtoehtoa ja kolme eri ajankohtaa. Täten päädyttiin kunkin projektin kohdalla 2 5:een eri polieyeen
Tuottavuuden kriteeriona oli ohjelmassa käytetty kokonaiskustannusten minimointia

laskettuna 20 vuoden ajanjaksolta.

Tönän teoreettisesti oikean tuloksen antavan ohjelman rajoituksano suuria projektimääriä käsiteltäessä on sen vaatima suuri
TK-kapasiteetti. Myöskin toisistaan riippuvat projektit joudutaan DYFRIssä käsittelemään erikseen. Lähinnä edellä mainittujen haittatekijöiden eliminoimiseksi on TI :ssä kehitetty toinenkin investointien prioritointimenetelmä (K. Skuland: Metode
for prioritering av veginvesteringer ved anvendelse av MonteCarlo-Teknik1. Tämä ns. bOCAFPLI-menetelmä voi käyttää investoinH
nin efektiivisyyden mittana esim. diskontattuja kokonaiskustannuksis.kuten DYPRIin. Lähtien budjettirajoitusten puitteissa
sattumanvaraisesta projektien investointiohjelmasta Mocapri
simulointiin perustuen tostaa n kpl muita investointiratkaisuja.

*

Valittua edullisinta ratkaisua pararinetsan rnöLrityn järjestelmän mukaisesti, jolloin jokainen projekti saa tietyn painotuksen. Seuraavissa simulointikierroksissa määrätty ohjoussysteemi
painottaa edu.11isirnpia projekteja , jotka yhä useammin esiintyvät parhissa ratkaisuissa. Simulointia jatketaan kunnes optimiratkaisu tai sitä hyväksyttävän lähellä oleva ratkaisu on
löytynyt. Tarvittava koneaika on yleensä varsin pieni eikä projektien riippuvaisuus aseta rajoituksia ohjelman käytölle.
Kuten K. Skuland ohjelmaselostuksessaan mainitsee, on yllä mcinitun voimakkaan ohjausmenetelmän vaarana suboptimaaliseen ratkaisuun joutuminen. Suoritetut testaukset ovat kuitenkin osoittaneet ohjelman löytävän verraten vähäisten simulointikierrosten
jälkeen optimaalisen ratkaisun. Saatujen kokemusten perusteella
voidaan todeta Mocaprin soveltuvan erittäin hyvin juuri pitkin
ajan tieinvestointien ohjelmoinnin vaatimien suurten detamäärien
kösittelyyn.
Tanskalaisten E. Iördrup'in ja 1. Thygesen'in Holbäk-projektin
yhteydessä suorittama mielenkiintoinen prioritointianalyysi
tarjoaa mandollisuuden päästä tyydyttävään ratkaisuun verraten
pienin kustannuksin ja rajoitetulla työmäärällä.Kytetyssä menetelmässä käsitellään toisistaan riippuvat ja riippumettomat projektit erikseen. Kummassakin ryhmässä on lähtökohtana na. FBkriteeri (First-Year-Benefit). Toisistaan riippuville projekteille haetsan yo. kriteeriä käyttä en relevantteja toteuttamispolkuja, joiden paremmuus ratkaistaan kokonaiskustannusten minimalisoinnilia. Näin voiccn löytää optimaalinen investointipolku.
Lopullinen investointien prioritointi suoritetaan yhdistäen
riippumattomat projektit ja löydetty optimaalinen toisistaan
riipouvieri investointien polku.. Kriteeriona on tällöin edelleen
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FYB. 1-Taluttuja 1udjettirajoitusten huomioon ottaminen on
menetelmässö. erittäin yksinkertaista, ja mandollistaa useiden
vaihtoehtojen tarkastelun. Saadun ratkaisun optimaalisuus ei
ole täysin yksikäsitteinen, mutta em. Rolbäk-projektin yhteydessä havaittiin ratkaisujen olevan käytännöllisesti katsoen
oikeita. Tämän laskuteknillisesti yksinkertaisen ja vähäisen
työmäärän vaatiman menetelmän soveltamisessa suuriin projektimääriin ei ole kokemuksia, mutta varsinkin toisistaan riippvien useita alakohteita sisältävien projektien käsittely saattaa tuottaa vaikeuksia ja erilaisten investointipolkujen vertailukelpoisuus ottaen huomioon niiden mandolliset erilaiset
jäännösarvot on omiaan aiheuttamaan tiettyjä arvostusongelmia.
Ruotsalais?n G. Bergendahl'in prioritointiohjelma (9) ratkaisee ongelman käyttäen yhdistettyö. lineaarista ja dynaarnista
ohjelmointia. Investointien väliset riippuvaisuussuhteet sekä
budjettirajoitukset voidaan tällä ohjeimalla ottaa huomioon
yleisessä muodossa. Kriteerinä käytetään menetelmässä kokonaiskustannusten minimointia. Inpu 1datoina ovat ohjelmassa käsiteltävän verkon pääomakustannukset linkeittäin sekä investointien
tuotot ajarikohdittain. Käytännön sovellutuksina testatut pienehköt tieverkot, esim. Lund-Skepparslöv, jossa linkkejä 27 kpl
ja toteuttamisajankohtia 4 kpl, osoittivat ohjelman soveltuvan
hyvin kyseisen kaltaisiin tapauksiin. Kysymrkseen laajempien
tieverkkojen käsittelymandollisuudesta kyseisellä ohjelrnalla
toteaa Bergendahl itse ( s. 136):
Obviously, the com'bination of dynarnic and linear
prograrnming can produce an exact solution to large
problems, but the comp(ional time is likely to be
very long.

q

-

Kuten edellä olevista menetelmäselostuksista ilmenee, ei
tässä yhteydessä ole katsottu aiheelliseksi syventyä itse
menetelmien yksityiskohtiin, vaan päähuomio on kiinniteity
menetelmien luonteen, käytettyjen kriteereiden ja käyttöalueen selostuksiin. Yksityiskohtiin voi lukija tarkemmin perehohjoold
siintuista larideviitteista.
tya
Tulevaisuuden näkymiä tarkasteltaessa on odotettavissa, että
päätöksentekoprosessiin liittyvien taloudellisten kriteerien
merkitys tulee jatkuvasti kasvamaan ja näinmuodoin myös sopivien mentelmien kehitystyötä tullaan entisestäänkin tehostamaan. Päähuomio tullee kohdisturnaan menetelmiin, jotka nykyisin käytössä olevien tietokone-kapasiteettien avulla pystyvät
käsittelemään laajoja datamääriä esim, koko maan pitkän ajan
tieinvestointiohjelmia. Nykyisin käytössä olevista menetelmistä saadut kokemukset viittaavat siihen, että sopivimmat menetelmät tämänkaltaisten probleemien ratkaisemiseksi tulevat
löytymään simulointiin tai heuristiseenohjelmointiin perustutie verkko
vista ohjelmista. AlueellisenL -suunnittelun vaatimat tehtävät ovat jo nyt hallittavissa olemassaolevilla. ohjelrnilla.
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