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Työn tavoitteena oli selvittää, miten sääohjauksen yhteiskuntataloudellista 

edullisuutta tulee arvioida. Liikenteen yhteiskuntataloudellissa kustannuk-

sissa tapahtuvat muutokset voidaan laskea niiden vaikutusten perusteella, 

joita sääohjauksella  on  ajonopeuksiin  ja  onnettomuuksien määrään. Hank-
keen kannattavuus  ja  tuottavuus pystytään laskemaan vertaamalla 

yhteisku ntataloudellisia vaikutuksia järjestelmän investointi-  ja  ylläpitokus-
tannuksiin.  Yhteiskuntataloudelliset laskelmat ovat erityisen käyttökelpoisia 

vertailtaessa missä kohteissa sääohjausta pitäisi käyttää  ja  millainen rat-
kaisu olisi järkevin. 

Laskentaperusteiden  avulla arvioitiin Kaakkois-Suomen tiepilrin  Kotkan ja 
 Haminan välillä sijaitsevan sääohjatun tien yhteiskuntataloudellisuutta. 

Koska kaikkia järjestelmän kustannusvaikutuksia ei tutkimusta tehdessä 

tiedetty, epävarmuutta arvioitiin herkkyysanalyyseissä. 

Sään  ja kelin  mukaan muuttuvilla opasteilla nopeuksia alennetaan 

huonoissa keliolosuhteissa, jolloin onnettomuusriski  on  huomattavasti tava-

nomaista korkeampi. Siten sääohjauksella  on  mandollista saada säästää 

onnettomuuskustannuksissa ilman, että aikakustannukset merkittävästi kas-

vavat. Muihin tutkittuihin yhteiskuntataloudellisiin kustannuksiin sääohjatulla 

tiellä oli  vain  pieni vaikutus. Tehtyjen arvioiden perusteella  Kotka -Hamina 
sääohjattu  tie  näyttäisi olleen yhteiskuntataloudellisesti kannattava 
investointi. 



ABSTRACT 

Author:  Jukka  Veikko Sakari Lähesmaa  

Name:  Sosio-economical profitability of weather-controlled road 
Department: Industrial Engineering and Management 
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The aim of the thesis was to find out how the  sosio-economical profitability 

of weather-controlled road has to be evaluated. Changes in the  sosio
-economical costs of traffic can be calculated on bases of the impacts 

weather-controlled road has on speeds and number of accidents. When the 

 sosio-economical impacts are compared with the investment and mainte-

nance costs, profitability and productivity of the system can be calculated. 

 Sosio-economical calculations are especially useful comparing where road 

weather systems can be used and what kind of systems should be used. 

The evaluation method was used to estimate profitability of the weather- 

controlled road between  Kotka  and  Hamina  at Finnish National Road Ad-
ministration South-East region. Since the  sosio -economical impacts of the 

system were uncertain, the sensitivity of parameter variations was 

evaluated. 

Message sings changing according to weather lower speeds during bad 

road conditions, when accident risk is remarkable higher than usually. That 

makes is possible to save in the accident costs without significant increase 

in the time costs. The weather-controlled road has only small effects on the 

other evaluated  sosio-economical costs. Based on the estimations done in 
this research it seems that the  Kotka -Hamina  weather-controlled road has 
been  sosio -economically profitable investment.  
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1.  JOHDANTO  

Sää-  ja  keliolosuhteet  vaikuttavat liikenteen sujuvuuteen  ja  turvafiisuuteen. 
 Huono keli  on  syynä huomattavaan osaan onnettomuuksia, esimerkiksi  soh

-joisella tienpinnalla onnettomuusnski  on 9-15  kertainen kuivaan kesäkeliln 
 verrattuna.  (Tie-  ja  vesirakennushallitus,  1987, s.8)  Nopeuden alentaminen 

huonoissa olosuhteissa vähentäisi merkittävästi onnettomuuksien määrää. 

Valitettavan usein autoilijat kuitenkin ajavat pikemminkin nopeusrajoituksen 

kuin vallitsevan  kelin  mukaan. Lisäksi tienkäyttäjät eivät aina tiedosta eivätkä 

pysty arvioimaan tiellä todellisuudessa vallitsevaa liukkautta  (Kosonen,  1993, 
s.2).  

Sään  ja kelin  mukaan muuttuvien opasteiden avulla tienkäyttäjille voidaan 
välittää tietoa olosuhteista  ja  alentaa nopeusrajoituksia huonon  kelin  aikana. 
Samalla hyvän  kelin  vallitessa pystytään käyttämään korkeampia nopeuksia 

 ja  liikenteen sujuvuus säilyy hyvänä. Kaakkois-Suomen tiepiirissä  Kotkan ja 
 Haminan välille rakennetulla moottoritiellä kokeillaan liikenteen sääohjausta, 

jossa tiesääasemilta kerättävien tietojen perusteella ohjataan muuttuvia  no
-peusrajoitusmerkkejä  ja  informaatiotauluja. 

Sääohjatun  tien rakentaminen  ja  käyttäminen vaatii investointi-  ja  ylläpitokus-
tannuksia.  Käyttämällä nämä panokset sääohjaukseen tapahtuu liikennekäyt-

täytymisessä muutoksia, joiden voidaan arvioida aiheuttavan yhteiskuntata-

loudellisia hyötyjä  ja  haittoja. Tässä työssä selvitetään millaisia laskentapen-

aatteita sääohjatun tien reaalikustannusten  ja  yhteiskuntataloudellisten vaiku-

tusten käsittelyssä tulisi käyttää järjestelmän edullisuuden arvioimiseksi.  Las
-kentaperiaatteita  soveltamalla arvioidaan alustavasti  Kotka -Hamina sääohja

-tun  tien kannattavuutta  ja  tuottavuutta. 

Sääohjauksen liikennevaikutuksista  ei toistaiseksi ole riittävästi tietoa  ja  yh-

teiskuntataloudellisten tekijöiden laskemisessa  on  käytettävä arvioita muutok-

sista, joita järjestelmä todennäköisesti aiheuttaa keskinopeuksissa  ja  onnetto-

muuksien määrässä. Liikennevaikutusten arviointiin liittyvän epävarmuuden 

vuoksi tässä työssä ei ole mandollista esittää tarkkoja tuloksia sääohjauksen 
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kannattavuudesta, vaan tärkeämpää  on  kannattavuuteen vaikuttavien tekijöi-
den epävarmuuden  ja  mandollisten muutosten arvioiminen  herkkyysanalyysi

-en  avulla. Kun  sääohjauksen  todellisista  lijkennevaikutuksista  saadaan tule-
vaisuudessa enemmän tietoa, pystytään  taloudellisuuslaskelmia 

 tarkentamaan.  

Liikenneinvestointien yhteiskuntataloudeli  isen  edullisuuden arvioiminen eroaa 
yksityisten  lilkeyritysten investointilaskelmista.  Investointi-  ja  ylläpitokustan-
nukset  ovat selviä  menoeriä  valtion kassasta, mutta  sääohjauksen  tulot eivät 
koskaan näy  rahavirtana  takaisin valtion  kassaan.  Sääohjauksen hyödyt  ovat 

yhteiskuntataloudellisia säästöjä eli kustannuksia, jotka jäävät syntymättä. 

Lisäksi yhteiskuntataloudellisten  hyötyjen rahamääräinen  arvottaminen  on 
 ongelmallista  ja  sopimusten varaista. Kuolemaan johtaneen onnettomuuden 

arvioiminen rahassa  on  julmaa. Yhteiskuntataloudellisten  edullisuuslaskelmi
-en  avulla  on  kuitenkin mandollista arvioida  ja  perustella  liikennehankkeita, 

 kohdistaa voimavarat oikein  ja  siten esimerkiksi säästää mandollisimman  mo-
nia  ihmishenkiä.  

2. KELIOLOSUHTEIDEN  TALOUDELLISET VAIKUTUKSET 

Sään  ja  keliolosuhteiden  muutosten yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia ar-

vioitiin lähinnä liikenneonnettomuuksien aiheuttamien kustannusten avulla. 

Lisäksi tarkasteltiin huonon  kelin  aiheuttaman  nopeuksien  laskun kustannuk-
sia. Arviot  kustannusvaikutuksista  on  esitetty tarkemmin liitteessä  I. Arvioilla 
on  pyritty osoittamaan kyseessä olevien summien  suuruusluokka.  

2.1.  Liikenneonnettomuudet 

Liikenneonnettomuudet aiheuttavan suuria taloudellisia menetyksiä. Vuonna 

 1993  Suomen yleisillä teillä tapahtui yhteensä  3 388  poliisin tietoon tullutta 

henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta, joiden  yhteenlasketut  taloudelli-
set vaikutukset olivat noin  3,3  miljardia markkaa. Kaakkois-Suomen tiepiirin 

eli entisten Kymen  ja  Mikkelin  tiepiirien  yleisillä teillä  



henkilövahinko -onnettomuuksia tapahtui yhteensä  409  ja  ne aiheuttivat  540 
 miljoonan  markan  menetykset.  (Tielaitos,  1994a, 5.24.27) 

Tie-  ja vesirakennushalljtuksen  (1987)  teettämän tutkimuksen mukaan liiken-

neonnettomuuksien suhteellinen riski vaihtelee eri  keliolosuhteissa  huomatta-

vasti. Taulukossa  1 on  esitetty keskimääräiset suhteelliset riskit kaikilla yleisil-

lä teillä  ja pääteillä  eri  keleissä.  Kuivan  kelin  riskiä  on  merkitty ykkösellä. On-

nettomuusriski vaihtelee myös  keliluokan  sisällä. Esimerkiksi  jääkelin  riski oli 
 pääteillä  noin  20-35 kertainen  kuivan  kelin riskiin  verrattuna  ja  muilla yleisillä 

teillä  11-13 kertainen,  

Taulukko  1.  Suhteelliset onnettomuusriskit eri  keliolosuhteissa (T'JH,  1987, 
s.8)  

Suhteellinen riski 

Keli kaikki tiet  päätiet  

kuiva  1 1  

märkä  2 2,5  
lumi  2 4 

sohjo  9 15 

jää 17 27 

Jos  samanaikaisesti esiintyy useampia riskitekijöitä, saadaan riski kertomalla 

luvut keskenään. Esimerkiksi  jos  samanaikaisesta  on  pimeää, jonka suhteelli-

nen riski  on 2,  ja  märkää  on  riski noin viisinkertainen  kesäkeliin  verrattuna. 

(Hintikka,  1992, s.7) 

Tielaitoksen  (1993, s.32)  tilastosta  "Henkilövahinko-onnettomuudet eri keli- 

olosuhteissa" sekä suhteellisista riskeistä voidaan arvioida kuinka monta  on-

nettomuutta  heikentyneet olosuhteet ovat aiheuttaneet. Kuivalla kelillä kaikki-

en  onnettomuuksien katsottiin syntyneen muista syistä kuin  kelistä  johtuen. 

 Kelin  osuuden onnettomuuksien aiheuttajana arvioitiin lisääntyvän suhteelli-

sen  riskin  mukaisesti, esimerkiksi lumisella tiellä syntyneistä onnettomuuksis- 

ta puolessa arvioitiin  kelin  olleen ainakin osittain syynä onnettomuuden  



syntymiseen.  Keliolosuhteista johtuvien  liikenneonnettomuuksien lukumäärät 
 on  esitetty taulukossa  2.  

Taulukko  2.  Arvio eri  kelien  aiheuttamista  henkilävahjnko-onnettomuuksjsta 
 vuonna  1993  

Kuiva Märkä Lumi  Sohjo  Jää  Yhteensä 
kuolemaan johtaneet  0 20 6 12 64 102  

L JUt henkilövahingot  0 204 90 127 722 1143  

Kaikista onnettomuuksista arviolta  1245  eli  35  prosenttia tapahtui  suunmmak
-si  osaksi huonontuneen  kelin  vuoksi. Eri  keliolosuhteista  jää  aiheuttaa selväs-

ti eniten onnettomuuksia, noin  63  prosenttia. Kansainvälisesti sään  on  arvioi-
tu  vaikuttavan  25-35  prosenttiin onnettomuuksista  (ROSES, 1991, s.2)ja  jois-
sakin  lähteissä  esitetään jopa  40  prosentin vaikutus  (Tielaitos,  1993, s.24). 

 Suomen oloissa  35  prosentin osuutta voidaan siten pitää oikean suuntaisena. 

Huonon  kelin  aiheuttamien  henkilövahinko -onnettomuuksien  yhteiskunnalli
-siksi kustannuksiksi voidaan arvioida vuonna  1993  koko  maan osalta  1,2  mil-

jardia markkaa, josta Kymen  ja  Mikkelin  tiepiirien  alueella syntyi  190  miljoo-
naa markkaa.  

2.2.  Ajan käyttö 

Oulun yliopistossa (Saastamoinen,  1994)  tehdyssä tutkimuksessa  selvitettlin 
 erilaisten  talvikelien  osuudet  talvikauden  1992-93  aikana  ja  aikakustannukset 

 eri  keliolosuhteissa.  Eri  keliolojen tuntihavainnot  on  esitetty taulukossa  3. 
 Maan  en  osien välillä oli  huomattaviakin  eroja  kelien osuuksissa.  Esimerkiksi 

kuivan  kelin  osuus  talvikaudesta  oli Kuopion alueella  ja  Pohjois-Suomen  ran-
nikkoalueella  noin puolet, kun muilla alueilla kuivaa  keliä  oli  vain  joka  kolmas 

 tunti.  
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Taulukko  3.  Kelijakaumattalvikaudella  1992-93  (Saastamoinen,  1994, s.13)  

Keli  Kelijakauma (%)  
kuiva  41  

kostea-märkä  23  

lumi  7  
märkä+suola  14  
kuura+jäinen  15  

Tutkimuksen  aikakustannusten  laskennassa käytettiin  vertailutasona  touko-
kuun  1993  havaintoja. Taulukon  4  tulokset osoittavat kevyiden ajoneuvojen 

 aikakustannusten  kasvun erilaisilla  talvikeleillä kesätilanteeseen  verrattuna 
 rajoitusalueilla  80 km/h.  (Saastamoinen,  1994, s.16).  Lisäksi  on  laskettu talvi- 

kauden kaikkien  kelien  yhdistetty  aikakustannusten  kasvu. Tämä luku  on  las-
kettu painottaen kunkin  kelin  vaikutusta taulukon  3  kelijakauman  mukaisesti. 

Taulukko  4.  Aikakustannusten  muutos eri  keleillä  (80 km/h  -  rajoitusalueella, 
kevyet  ajoneuvot)  (Saastamoinen,  1994, s.16)  

Keli Muutos  (mk/km)  
kuiva  0,022  
kostea-märkä  0,027  
lumi  0,049  
märkä+suola  0,033  
kuura+jää  0,031  

keskimäärin (painotettu)  0,028  

Talvella ajetaan myös kuivalla  kelillå kesänopeuksia hiljempaa. Tienpinnan  ja 
kelin  vaikutus  ajonopeuksiin  on  erittäin vähäistä  lumisia  olosuhteita lukuunot- 
tamatta.  Ajonopeudet  ovat eri  keleillä  vain 1-2  prosenttia alempia kuin kuival- 
la  talvikelillä.  (Saastamoinen  1992, s.51)  Merkittävä havainto  on,  että  jääkelil - 
lä  ajetaan  vain  hieman  keskinmääräistä hiljempaa  ja  merkittävästi kovempaa 
kuin  lumikelillä.  Kuitenkin  jääkelin  onnettomuusriski  on  selvästi kaikkein 
suurin.  



Karkeana  arviona  talven  liikenteessä käytettävien  nopeuksien  lasku aiheuttaa 
Suomessa noin  300  miljoonan  markan  kustannukset  marras-maaliskuun aika-
na. Tietenkin  on  muistettava, että mikäli nopeutta ei  laskettaisi  tämänkään 

vertaa, saattaisivat onnettomuuksien aiheuttamat kustannukset olla monin-

kertaiset verrattuna  saavutettuun aikasäästöön.  

3.  SÄÄOHJAUS  OSANA TIELIIKENTEEN  lNFORMAATlOTEKNllKKA, 

 3.1.  Tieliikenteen informaatiotekniikka 

Tieliikenteen  informaatiotekniikalla  kerätään tietoa liikenteestä  ja  siihen vai-
kuttavista tekijöistä. Tieto käsitellään niin, että  tienkäyttäjiä  voidaan  informol

-da ja  liikennettä hallita  ja  ohjata.  En  vaiheissa tapahtuva  tiedonsiirto  on  osa 
 liikenteen  informaatioteknijkkaa. 

Informaatiojärjestelmiä  voidaan käyttää sekä kaupunki- että maantieliikenteen 

hallintaan. Järjestelmien tuottamaa tietoa voivat käyttää  tai  hallinnan  kohtee-
na olla  mm.  yksityiset autoilijat, ammattimainen liikenne  ja  joukkoliikenteen 

 käyttäjät. Lisäksi  tienpitäjä  voi hyödyntää  informaatiojärjestelmiä  omiin 
tarkoituksiinsa.  

Toteutetuissa  järjestelmissä  informaatiotekniikkaa  on  käytetty  mm.  seuraaviin 
tarkoituksiin:  

•  ajoneuvon  paikannus 
•  matkan  suunnittelu  
• 	reitinopastus 
• 	liikenteen vaarojen havainnointi  ja  torjunta  
• joukkoliikenteestä  tiedottaminen  
• parkkeerausjärjestelmät 
•  maksujen perintä 

Tieliikenteen  informaatiojärjestelmän  yleinen rakenne  on  esitetty kuvassa  1.  
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Kuva  1.  Tieliikenteen  informaatiojärjestelmä  

Tieliikenteen  informaatioteknjikasta  voidaan erottaa pelkästään  tienkäyttäjille 
 tarkoitettu palvelu.  Tienkäyttäjäinformaatio  on  ennen matkaa  tai  matkan  aika-

na  saatavaa tietoa,  jota  voi hyödyntää  matkan  tai  kuljetuksen suunnittelussa 
 tai  sopeuttamisessa vallitseviin  tie-  ja  liikenneolosuhteisiin (Tielaitos,  1994b, 

s.3).  

Liikenteen jatkuva lisääntyminen  ja sen  aiheuttamat ongelmat, kuten onnetto-
muudet, ruuhkat  ja  ympänstöhaitat  ovat olleet lähtökohtana tieliikenteen  infor-
maatiojärjestelmien  kehittämiselle.  Hyötyjä  voidaan arvioida sekä  liikennejär-
jestelmän ylläpitäjän  että käyttäjän kannalta.  



Liikennejärjestelmän  ylläpitäjä, yhteiskunta, voi hyötyä seuraavilla tavoilla: 
(Tielaitos,  1993, s.9)  

•  infrastruktuuri voidaan käyttää tarkemmin hyödyksi  ja  näin esimer-
kiksi lykätä uusia rakennushankkeita 

•  ruuhkia voidaan estää ennakolta  ja  näin vähentää liikennesaastei
-ta,  ajokustannuksia  sekä varmistaa, että järjestelmä toimii jousta-

vasti 

energiaa kuluu vähemmän liikenteessä  ja  päästöt vähenevät 

•  voidaan vaikuttaa kuljetustapaan  ja  muuttaa sitä toivottuun suun-
taa  fl  

• liikennevalvonta  pystyy seuraamaan tarkemmin mitä liikenteessä 
tapahtuu  ja  pystyy reagoimaan poikkeaviin tapahtumiin heti 

liikenneturvallisuus  lisääntyy 

Liikennejärjestelmien  käyttäjät, ihmiset  ja  organisaatiot voivat hyötyä seuraa-

vasti: (Tielaitos,  1993, s.9)  

• liikennejärjestelmän  ennustettavuus  ja  luotettavuus paranee: tar -
kemmat odotettavissa olevat matka-ajat, myös optimaaliset lähtö- 
ajat, matkapäätösten tekeminen  ja  liikennemenoissa  säästäminen 

•  tiedotus odottamattomista  tai  poikkeavista  tilanteista, esimerkiksi 
onnettomuuksissa, urheilukilpailuista, messuista 

• 	logistiset hyödyt:  kuljetukset voidaan suunnitella paremmin, joilloin 
säästetään kuljetus-  ja  kalustokustannuksissa 

• kuljetuskalustoa  pystytään seuramaan  ja  hallitsemaan 

•  tiedot pysäköintilaitosten käyttöasteesta, vapaiden paikkojen sijain-
nista 

pysäköintipaikkojen  löytäminen  ja  varaus helpottuvat 

• ku Ikutapojen integrointi:  optimaalinen matkustusstrategia, pysäkki - 
ja  liikennevälineinformaatio 
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3.2.  Tiesääpalvelu 

Tiesääpalvelulla  tarkoitetaan tieliikenteen eri osapuolille annettavaa palvelua, 

joka sisältää  sää-  ja  kelitietoja  sekä näiden ennusteita. Tiesääpalvelun laajin 

 osa-alue  on  kunnossapidon sääpalvelu.  Sillä  tarkoitetaan  sää-  ja  kelitietojen 

havainnoimista  ja  niitä koskevien ennusteiden tuottamista tien kunnossapito- 

organisaation käyttöön. Suomessa tiesääjärjestelmän kehittäminen aloitettiin 

 1970-luvun lopulla  ja  päätös järjestelmän rakentamisesta ennen kaikkea liuk-

kaudentorjunnan nopeuttamista varten tehtiin keväällä  1987.  (Pilli-Sihvola, 
 1993, s.1..3)  

Kehitetty tiesääjärjestelmä antaa kunnossapitäjälle kuvan säästä  ja  kelistä 

 omalla alueella sekä yleistilanteesta lähialueella niin, että  hän  voi varautua 
tuleviin  sää-  ja  kelimuutoksiin. Kunnossapidon  järjestelmä sisältää pääteille 

sijoitetut automaattiset tiesääasemat ohjelmistoineen, piirikohtaisen tietojen 

keräily-, käsittely-  ja  esitysjärjestelmän ohjelmistoineen.  Järjestelmään kuuluu 

myös automaattinen kunnossapitopäivystäjän hälytysjärjestelmä puhelimen 

kaukohalculaitteen avulla toteutettuna sekä asematietojen perusteella lasket-

tava  0-2  tunnin  keliennuste.  (Pilli-Sihvola,  1993, s.3..4)  

Tässä työssä käytetään nimitystä sääohjausjärjestelmä siitä osasta tiesääpal-

velua, jonka tarkoituksena  on  vaikuttaa  sää-  ja  kelitietojen  perusteella tien-

käyttäjiin. Vaikutus voi perustua joko informaation aikaan saamaan käyttäyty-

misen muutokseen  tai  liikenteen hallintatoimenpiteisiin. 

Tielaitoksessa sääohjauksen  nimikkeen  alle  kuuluvat toiminnat ovat lisäänty-

neet viime vuosien aikana. Toteutetuissa järjestelmissä  on  käytetty hyväksi 

lähinnä kunnossapidon tiesääjärjestelmästä valmiina saatavaa tietoa, jolla 

tienkäyttäjiä  on  pyritty informoimaan  sää-  ja  keliolosuhteista.  Suomessa keli- 

tiedottamisessa käytettyjä välineitä ovat Kososen  (1993, s.3..12)  mukaan: 

• 	radio  
• 	televisio 
• 	tekstitelevisio 

puhelinpalvetut  
tienvarren näyttötaulut 
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• 	vaihtuvat lilkennemerkitja liikennemerkkeihjn liitetyt varoitukset 
• 	tiedotustaulut 
• 	tie-info  -monitorit 

Tiedotusvälinejilä,  puhelimella, näyttö-  ja  tiedotustauluilla  sekä  tie-info  -moni-
toreifla annettava informaatio  on  tieliikenteen palvelua, Vaihtuvien opasteiden 

 ja  nopeusrajoitusten käytössä tulee esille tienpitäjän pyrkimys liikenteen 
hallintaan.  

3.3.  Kotka-Hamina sääohjausjärjestelmä 

Kaakkois-Suomen tiepiirin sääohjausjärjestelmän kokeilutie  on  Kotkan ja  Ha-
minan välillä sijaitseva noin  14  kilometriä pitkä moottoritieosuus. Tiellä  on 36 

 muuttuvaa nopeusrajoitusmerkkiä  ja  5  informaatiotaulua,  joissa voidaan va-
roittaa kelistä  tai  muusta liikennettä haittavasta tekijästä. Opastemerkkejä 
varten  on  kehitetty automaattinen tiesääasemahavaintoihin perustuva ohjaus- 

logiikka. Nopeusrajoitus-  ja  informaatiomerkkejä  voidaan ohjata myös ma- 

nuaalisesti tien varressa olevasta teknisestä rakennuksesta,  Kotkan  tiemesta-
npiiristä  ja  Kelikeskuksesta  Kouvolasta. Kokeilutie sekä liikennemerkkien  ja 

 informaatiotaulujen  paikat  on  esitetty liitteessä Ilja järjestelmän rakenne ku- 
vassa  2.  

[

Tiedon keräys 
[]åaasematj  

z  

Muuttuva opastus 
nopeusrajii-  informaatio- 

merkit  [Jlut  

Tiedon 	Tekninen 	käsittely 
L_nnus - - ----------py  

L elikeskus 	 Tiemestariplin  

Kuva  2.  Kotka-Hamina sääohjausjärjestelmä 
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Sää-  ja  kelitietoja havainnoidaan kokeilutiellä  kandella automaattisella tiesää-

asemalla. Toinen sijaitsee lähellä merta olevassa tienkohdassa  ja  toinen sisä-

maa-tyyppisessä ilmastossa. Tiesääasemiin kuuluu anturisto, joka sisältää 

tuulen nopeus-  ja  suunta-anturin, ilman-, tienpinnan-  ja  tierungon  lämpötila-

anturin, ilman kosteusmittarin,  sateen  intensiteettiä  ja  määrää mittaavan  sa
-deanturin  sekä  4  kappaletta tienpinnan tilaa mittaavia antureita. Toinen  tie

-sääasema  sisältää myös näkyvyyttä  ja  sateen  olomuotoa mittaavan anturin. 

Tiesääasematiedot  kerätään kiinteän kaapeliyhteyden kautta viiden minuutin 

välein keskuskoneelle tietojen varastointia  ja  analysointia varten. 

Tietojen analysoinnin tarkoituksena  on  määritellä saatavissa olevan säätie

-don  perusteella sopiva nopeusrajoitus kokeilutieosuudelle. Lähtökohtana  on 

 riskien minimointi eli sopiva nopeusrajoitus määritellään helpommin alemmak-

si kuin todellinen tilanne vaatisi  ja  näin väitetään nopeusrajoituksen määrittä-

mistä suuremmaksi kuin kyseiseen keliin soveltuisi. 

Nopeusrajoituksia vaihdellaan kolmen eri nopeusrajoitusluokan välillä.  No-

peusrajoitusluokat  ovat kesällä  80, 100  ja  120  kilometriä tunnissa  ja  keskital-

vella, lokakuun lopun  ja  maaliskuun  alun  välisenä aikana  80  ja  100  kilometriä 

tunnissa. Keskitalvella myös suurimman nopeuden luokassa käytetään rajoi-

tusta  100 km/h.  

•  Suurimman nopeuden luokaksi määritellään hyvät kelit eli ne ta-
paukset, joissa  tie on  kuiva  tai  kostea  ja  mitään kesäkelistä poikke-
avaa ei ole havaittavissa. (kesällä: nopeusrajoitus  120 km/h,  talvel-
la: nopeusrajoitus  100  kin/h) 

•  Pienimmän nopeuden luokaksi määritellään tapaukset, joissa keli 
 on  selvästi huonontunuit. (nopeusrajoitus  80 km/h  ja  informaatio-

tauluilla varoitus) 

•  Loput tapaukset pidetään keskimmäisessä, normaalin talvinopeus-
rajoituksen luokassa. (nopeusrajoitus  100 km/h  ja  informaatiotau-
luilla  varoitus) 

Automaattinen ohjausjärjestelmä suorittaa jaon nopeusrajoitusluokkiin  sää

-asemilta  saatavien keli-,  sade-,  näkyvyys-  ja  tuulen voimakkuus -tietojen pe-

rustella. Mikäli liikenteen automaattinen opastus ei vastaa todellisia 
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olosuhteita tiellä, voidaan opastus tehdä järjestelmän operaattonn havaintoi-

hin perustuen. Manuaalista ohjausta voidaan käyttää myös muissa erikoisti-
lanteissa, esimerkiksi  jos  halutaan varoittaa ylimääräisistä häiriötekijöistä tiel-
lä kuten ruuhka utu misesta  tai  kunnossapitotoimenpiteista.  

I  nformaatioau lu issa  on  liikennemerkkj-  ja  tekstiosuudet. Liikennemerkkiosas
-sa  voi olla tyhjä taulu, "tietyö", "liukas ajorata"  tai  "muu vaara" - merkki. Teks-

tiosa koostuu kandesta rivistä, joilla voidaan esittää esiohjelmoituja enintään 

kymmenen merkin pituisia tekstejä. Olosuhteiden ollessa normaalit tienvarren 
opastetauluissa esitetään ilman  ja  tienpinnan  lämpötilat.  Jos  nopeutta  on  Pu-
dotettu kerrotaan syy opastetaulussa. Myös opastetauluja voi käyttää 
manuaalisesti. 

Sään kannalta tieosuus kuuluu nopeasti vaihtelevan sään alueeseen. Läm-
pötila vaihtelee talvella  nollan  molemmin puolin  ja  mereltä tulee kosteutta tiel-
le eteläisten tuulien vallitessa. Sateiden olomuoto vaihtelee  koko talven  aika-
na vedestä lumeen. (Pilli-Sihvola,  1994, s.2) 

3.4.  Sääohjauksen  muodot 

Koska käytössä olevat sääohjausjärjestelmät koostuvat joukosta erilaisia ta-
poja kerätä, käsitellä  ja  esittää tietoa, niin laitteet kuin menetelmätkin poikke-

avat toisistaan. Seuraavaan listaan  on  kerätty tekijät, joita tarkastelemalla jär-

jestelmän kokonaisuus määräytyy. Tekijöiden yhteydessä  on  esitetty esimerk-
kejä käytössä olevista järjestelmistä.  

1.  Kerättävä tieto 

Sääohjausjärjestelmillä  kerättävä tieto voidaan jakaa: 

• 	varsinaisiin keli-  ja  säätietoihin 
• 	näitä tukeviln tietoihin 

Keli-  ja  säätietoja  keräämällä voidaan todeta vallitsevat olosuhteet, tehdä  en- 
nusteita  ja  näiden perusteella ohjata tienkäyttäjiä. Liikennettä  tai  yksittäistä 



15  

ajoneuvoa koskevien tietojen perusteella saadaan välitön palaute ohjauksen 

vaikutuksesta  ja  voidaan tarvittaessa muuttaa ohjaustoimenpiteitä. 

Euroopan unionin  ROSES (Road Safety Enhancement System)  tutkimuspro-

jektissa sääohjausta  käytetään yksittäisen ajoneuvon opastukseen  ja  hallin-

taan. Esimerkiksi  jos  ajoneuvo liikkuu tien geometriaan  ja  sääolosuhteisiin 

 nähden liian suurella nopeudella järjestelmä välittää kuljettajalle varoituksen. 

 (Andrews, et al., 1994, s.22) 

2.  Tiedon kerääminen 

Tietojen kerääminen voi tapahtua käyttämällä seuraavia tapoja: 

• kiinteät mittausasemat 
• 	tien päällä liikkuen 

Näin saatavaa tietoa voidaan täydentää myös muista lähteistä saatavalla  tie-
dolla,  esimerkiksi sääsatelliittien  tai  -  tutkien kuvilla  tai  Ilmatieteenlaitoksen 

ennusteilla.  

Kiinteiden asemien ongelmana  on,  ettei niillä pystytä havaitsemaan kaikkia 

tienpinnan paikallisia eroja. Tällainen ongelma  on  esimerkiksi  musta  jää. Sää
-ohjatulla  tiellä paikalliset vaarapaikat saattavat aiheuttaa tavallistakin pahem-

man yllätyksen,  jos  kuljettajalla  on  väärä turvallisuuden  tunne  ohjausjärjestel

-män  viestittäessä  hyvästä kelistä.  

Tien  päällä liikkuen pystytään havaitsemaan paikalliset kelierot. Teknisesti 

keliä  ja  tienpinnan  tilaa määrittävien mittausten suorittaminen liikkuvalla lait-

teistolla  on  kuitenkin huomattavasti vaativampaa kuin kiinteillä asemilla. 

Eri keinot kerätä tietoa voidaan yhdistää, kuten  ROSES  projektissa  on  kokeil-

tu.  ROSES  tarkkailun keskusjärjestelmä  (Central Monitoring System)  vas-

taanottaa tietoa tienvarren asemilta, ilmatieteen laitokselta  ja  ajoneuvojärjes-

telmältä.  Kokeilussa testiautoon asennettu laitteisto tarkkailee tien kuntoa, 

ympäristöä  ja  ajoneuvon tilaa.  (de Vas, 1994, s.3)  
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3. Yhteys muuhun  tiellikenteen informaatiotekniikkaan 

Sääohjaus  voidaan toteuttaa erillisen järjestelmän lisäksi osin  tai  kokonaan 
muiden tieliikenteen  informaatiojärjestelmien  yhteydessä.  Sääohjausjärjestel

-millä  voidaan vaikuttaa ainoastaan niihin tieliikenteen tekijöihin, jotka johtuvat 
säästä  tai  kelistä.  Esimerkiksi onnettomuuksista voidaan vaikuttaa siihen 

 25-40  prosenttiin, joihin  sääolosuhteilla  on  osuutta. 

Yhdistämällä  sääohjaus  muihin tieliikenteen  informaatiojärjestelmiin  saadaan 
enemmän  hyötyjä  ja  informaatiotekniikan  välineet  tehokkaampaan  käyttöön. 

 Tiedonsiirrossa,  tiedon käsittelyssä  ja  välittämisessä  tienkäyttäjille  voidaan 
käyttää suurelta osin samoja rakenteita.  Informaatiojärjestelmien yhdistämi

-sellä  on  synergiavaikutus.  Samat vaikutukset saavutetaan  yhdistetyllä  järjes-
telmällä vähemmin kustannuksin, kuin  jos  rakennettaisiin kaksi erillistä järjes-
telmää. Kuten kerättävä tieto kappaleessa todettiin muiden järjestelmien 

tuottama tieto voi olla arvokasta myös  sääohjauksen  kannalta.  

RHAPIT (Rhein/Main  Area Project for Integrated Traffic Management)  projek-
tissa käytettävä  SOCRATES (System of Cellular Radio for Traffic Efficiency 
and Safety)  tieliikenteen  informaatiojärjestelmä  koostuu useista  en  toimin-
noista kuten  reitinopastus  ja  kuljettajan informaatio. Euroopan unionin neljän-
nen  puiteohjelman  yhteydessä myös  sääinformaatio  on  tarkoitus lisätä tähän 
järjestelmään.  (Behrendt, 1994, s.2) 

4. Tiedon välitys  tienkäyttäjälle 

 Tiedon  välityksessa  tien käyttäjälle voidaan erotella kolme olennaista kohtaa  

• 	Mitä tietoa välitetään?  
• 	Miten tieto välitetään?  
•  Miten tieto vaikuttaa?  

Tienkäyttäjälle  annettavan tiedon  on  oltava tarkoituksenmukaista  ja  helposti 
ymmärrettävää. Kuljettaja ei saa häiriintyä  merkityksettömän  tiedon vuoksi, 
vaan  jo  järjestelmän  ylläpitäjän  on  pystyttävä valitsemaan, mikä tieto  on  
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kuijettajan  kannalta merkityksellista. Lisäksi tiedon  on  oltava sellaisessa muo-

dossa, että kaikki kuijettajat ymmärtävät mitä  sillä  tarkoitetaan. Tiedon välitys 
tulisi suunnitella vähiten kyvykkään ehdoilla. 

Kuijettajalle välitettävät  varoitukset voidaan jaotella seuraavasti riippuen vaa-

ratilanteen vakavu udesta  ja  ku Ijettajalta vaadittavasta  reaktiosta:  (And  rews,  
1994, s.11..12)  

• 	ohje  (advice):  liikenteen reunaehtoja, jotka vaativat yleistä huomioi - 
mista  

varoitus  (caution):  vaatii välitöntä huomiota  ja  nopeaa toimintaa 

• 	varoitus vaarasta  (warning):  vaatii välitöntä huomiota  ja  pakollista 
välitöntä toimintaa 

Tiellä käytettävissä sääohjausjärjestelmissä tieto voidaan välittää kandella 

tavalla: 

• 	tienvarren muuttuvilla opasteitla 
• 	auton sisällä olevilla laitteilla 

Kuljettaja ei pysty vaikuttamaan muuttuvien opasteiden informaatioon. Ajo-

neuvolaitteiden avulla tienkäyttäjät pystyvät esimerkiksi päätteeltä hakemaan 

haluamansa informaation. 

Tiedon vaikutus tienkäyttäjään  tai  ajoneuvoon  voi olla luonteeltaan: 

• 	informaatiota: kuljettajalle välitetään tietoa, jonka pohjalta  hän  voi 
tehdä päätelmiä tarpeesta muuttaa ajokäyttäytymistä 

• 	suosituksia: kuljettajalle välitetään valmista tietoa siitä, miten hänen 
pitäisi muuttaa ajokäyttäytymistään 

•  rajoituksia: kuljettajalle annetaan määräys muuttaa ajokäyttäyty -
mistään rangaistuksen uhalla 

• 	pakottavaa:  ajoneuvoa hallitaan tavalla, johon kuljettajaUa ei ole 
mandollisuutta vaikuttaa. 
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Tienvarren  muuttuvilla opasteilla toteutetussa  tiedonvälityksessä rajoitusten 
 ja  ohjeiden vaikutus  jää  tienkäyttäjän  päätösten varaan.  ROSES  projektissa 

rakennetussa  testiautossa  on  kokeiltu laitteita, jotka vaikuttavat suoraan ajo-
neuvon hallintaa.  Kulkusuuntaan  vaikutetaan ohjauspyörän  hallinnalla  ja  no

-peuteen kaasupolkimen  avulla. Esimerkiksi ajoneuvon nopeuden  ylittäessä 
 turvallisuuden rajan  kaasupolkimen painaminen  käy yhä raskaammaksi.  (An-

drews, et al., 1994, s.13..14) 

5.  Vaikutus  ja  laajuus  

Sääohjausjärjestelmillä  on  mandollista saavuttaa suurimmat vaikutukset  tie
-osuuksilla,  joilla tapahtuu eniten onnettomuuksia, joihin  sää  ja  keliolosuhteet 

 ovat olleet ainakin osasyynä. Onnettomuuksien määrä riippuu  liikennesuorit-
teesta  ja  onnettomuusriskistä.  Suuri  liikennevilkkaus  kasvattaa niiden mah-
dollisten onnettomuuksien määrää, joihin  sääohjauksella  voidaan vaikuttaa. 
Toisaalta erityisesti vähemmän  liikennöidyillä  teillä saattaa esiintyä paikallisia 

 ongelmakohtia,  joiden onnettomuusriski  on  erittäin suun. 

Säästä  ja  kelistä johtuvien  onnettomuuksien määrä ei  selity  suoraa huonon 
 kelin  ajosuonteosuuden  mukaan. Huonon  kelin,  erityisesti  sohjon  tai  jään,  on

-nettomuusnski  on  sitä suurempi mitä harvemmin sitä esiintyy.  (TVH,  1987, 
s.16..17)  Eräs inhimilliseen tekijään liittyvä selitys  on,  että  kelit  ovat tulleet 

kuljettajalle yllätyksenä. Liukkaalla kelillä ajaminen edellyttää muutoksia kul-

jettajan ajattelussa. Ajattelun mukautuminen  kelien  vaihtumiseen edellyttää 
suhteellisen pitkän ajanjakson  ja  nopeasti vaihtuva keli vaikeuttaa  ajotavan 
mukauttamjsta  uusiin olosuhteisiin. (Hakkarainen,  1990, s.69..70)  

Sääohjausjärjestelmän  sijoittaminen eri  tyyppisille tieosuuksille  vaikuttaa käy-
tettävän järjestelmän laajuuteen. Riippuen  sen  ongelman tyypistä, johon  sää

-ohjauksella  halutaan vaikuttaa järjestelmä voi vaihdella aina laajasta  koko
-naisratkaisusta  paikalliseen  entyistilanteen varoituslaitteistoon.  Laajoilla  sää

-ohjausjärjestelmillä  pystytään vaikuttamaan suureen määrän  tienkäyttäjiä  ja 
 pitkällä matkalla. Paikallisella  sääohjauksella  voidaan varoittaa  tienkäyttäjiä 

ongelmapaikoista,  joissa tiedetään  sääolosuhteiden  muuttuvan  
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tavanomaisuudesta poikkeavalla  tavalla  ja  näin aiheuttavan huomattavasti 
kohonneen onnettomuusriskjn.  

6.  Rahoitus  

Osa  sääohjausjärjestelmistä  voidaan katsoa valtion  ja  tielaitoksen tuottamiksi 

 tieliikenteen peruspalveluiksi, jotka voidaan perustella yhteiskuntataloudellisil-

la hyödyillä. Pitkälle vietyjen sääohjausjärjestelmien rakentamista ei voida to-

teuttaa pelkästään valtion keräämien verorahojen  turvin.  Sääohjaus  tuottaa 

tienkäyttäjälle lisäarvoa, josta hänen olisi myös oltava valmis maksamaan. 

 Sen,  miten kuluttajien maksuhalukkuus vastaa rakennuskustannuksia, tulisi 

määrätä miten paljon  ja  millaisia järjestelmiä rakennetaan.  

Kosonen  (1993, s.57) on  tutkinut tienkäyttäjien halukkuutta maksaa laitteista, 

jotka mandollistaisivat  sää-  ja  kelitietojen  seuraamisen auton sisällä. Maksu-
halukkuus hintavaihtoehdon mukaan  on  esitetty taulukossa  5.  

Taulukko  5.  Kelitietoja  auton sisään tuottavien laitteiden hintavaihtoehdot  ja 
 tietoja haluavien maksuhalukkuus  (Kosonen,  1993, s.57)  

Laitteen hinta 	Suhteellinen osuus keliviestejä 
autoon halunneista (%)  

100 -499mk 	 25 

500  -  999  mk 	 27  

1000mk- 	 43  

ei ostaisi 	 5  

Sääohjasjärjestelmien  kehittämisessä  ja  rakentamisessa voi olla mukana 

useita osapuolia. Euroopan unionin tieliikenteen informaatiojärjestelmien  tut
-kimusohjelmat  ja  kokeilut  on  toteutettu laajana yhteistyönä valtion  ja  yksityis-

ten yritysten välillä. Projekteihin ovat osallistuneet  mm.  tieviranomaiset, tutki-

muslaitokset, yliopistot sekä tietoliikenne-, informaatio-  ja  autoalan 
suuryritykset. 
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3.5.  Sääohjauksen hyödyt  ja  ongelmat  

Sääohjauksen hyödyt  sisältyvät  jo  esiteltyihin  tieliikenteen  informaatioteknii
-kan  hyötyihin. Sääohjauksella  yksistään oletetaan olevan seuraavia  hyötyjä: 

 Onnettomuuksien väheneminen: 
käytettävät  ajonopeudet  laskevat vastaamaan  heikentyneitä 
keliolosuhteita  
kuljettajien  on  mandollista mukauttaa ajattelunsa todellisiin 

 keliolosuhteisiin 

Ajankäyttö  liikenteessä  järkiperäistyy: 
•  matkan  tekemisen ajankohta  on  mandollista ajoittaa  säätilan  ja  en-

nusteiden mukaan  
•  matkaan kuluvan ajan ennustettavuus  ja  luotettavuus paranevat 

 •  tiellä käytetään aina olosuhteisiin nähden optimaalista nopeutta 

 Ajomukavuus  parantuu:  
•  sään  ja kelin  aiheuttaman epävarmuus vähenee 

 •  kuljettajan päätöksentekoa tuetaan  

Sääohjaukseen  liittyy seuraavia ongelmia:  

•  Korkeat investointi-  ja  ylläpitokustannukset  ovat esteenä järjestel-
mien laajemmalle  yleistymiselle. 

•  Järjestelmän tekninen luotettavuus. Mikäli järjestelmä toimii joissa-
kin tilanteissa väärin menettää  se  nopeasti uskottavuuden tienkäyt- 
täjien keskuudessa.  Sääohjauksen  antama väärä informaatio kas- 
vattaa  onnettomuusriskiä  ja  saattaa aiheuttaa epävarmuutta  ja 

 stressiä  tienkäyttäjille. 

• 	Huonosti toteutettu tiedonvälitys kuljettajalle. Liian suun määrä vai- 
keasti ymmärrettävää tietoa voi johtaa siihen, että järjestelmään ei 
enää luoteta  ja sen  käyttäminen lopetetaan. Väärin toteutettu  infor-
mointi  voi johtaa myös turvallisuuden heikkenemiseen.  

• 	Edellä esitetyistä mandollisista ongelmista johtuen  tienkäyttäjillä  voi 
olla järjestelmiä vastustavia asenteita.  
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4.  TALOUDELLl5UUSTARKfi5TELUN  PERUSTEET  
4.1  Tarkastelussa huomioon  otettavat  tekijät  

Sääohjausjärjestelmän  yhteiskuntataloudellinen edullisuus lasketaan inves-
tointi-  ja  yfläpitokustannuksien  sekä yhteiskuntataloudellisten kustannusten 

 mu  utoksien  perusteella. Investointi-  ja  yfläpitokustannukset  ovat  tielaitoksen 
markkamääräisiä menoeriä,  joiden huomioon ottaminen  taloudellisuustarkas-
teluissa  on  selvää.  Kuluttamalla  nämä rahat  sääohjausjärjestelmään  muuttuu 
käyttäytyminen liikenteessä. Käyttäytymisen muutos näkyy  yhteiskuntatalou-
dellisina vaikutuksina,  jotka voivat olla joko säästöjä  tai  kustannuksia. 

investointi-  ja 	yhteiskuntataloudelliset  
ylläpitokustannukset 	vaikutukset  

7 sää-\  
ohjauksen 

kannattavuus  

Kuva  3.  Sääohjauksen  kannattavuus 

Yhteiskuntataloudellisten tekijöiden  rajaaminen  perustuu sopimuksiin.  Tielai
-toksen  (1994c, s.36)  ajokustannusten laskentamenetelmän  mukaan tieliiken-

teen  taloudellisuustarkasteluissa  liikenteen  ajokustannuksiin  lasketaan ajo-
neuvo-, aika-  ja  onnettomuuskustannukset.  Liikenteen  ympäristökustannuk

-sun  lasketaan  melun  ja  pakokaasupäästöjen  haittojen kustannukset. Ennen 

vuotta  1992  kustannusjulkaisuissa  on  käsitelty pelkästään  ajokustannusten 
määrittämistä.  

Perinteisen  lilkennetaloudellisen laskentamenettelyn  laajentamiseen  on  pal- 
jon paineita.  Mäntysen  (1988, s. 70..71)  mukaan liikenteen  ja  yhdyskunnan 

toimintojen suunnittelu kulkevat Suomessa liian erillään toisistaan, Yhteiskun- 

tataloudellisen kannattavuuden laskenta vaatii mandollisimman täydellistä 

 hyötyjen  ja  haittojen määrällistä tuntemusta  ja  niiden rahallista arvottamista.  



22  

Tielaitoksen  (1992, s.12)  tiehankkeiden yhteiskuntataloudellisja  vaikutuksia 
 kartoittavassa  selvityksessä  on  asiantu ntijakeskustelujen  perusteella päädytty 

tarkastelemaan eräitä uusia tekijöitä, joiden avulla  tieliikennetaloudelljsta  las
-kentamenettelyä  voitaisiin laajentaa.  Tarkasteltavia  tekijöitä valittaessa  on 

 kiinnitetty huomiota siihen, että niille voitaisiin antaa rahallinen arvo. Koska 
 tiehankkeet  poikkeavat luonteeltaan melko paljon toisistaan,  on  mandollista 

valita hyvinkin eri tyyppisiä tekijöitä tutkittavaksi.  Tielaitoksen  selvityksessä oli 
tarkasteltu seuraavia tekijöitä:  

• ajomukavuus 
•  tavaraliikenteen  hyödyt 
•  työllisyysvaikutus  
• kaavataloushyödyt 
•  asuinympäristön laadun paraneminen 

 • taajamakuvan  paraneminen  
• estevaikutukset 

Tiellikenteen  arvottamisessa  hyötyjen  määrittely  on  osoittautunut vielä  hanka
-lammaksi  kuin haittojen.  Hyödyt  tunnistetaan, mutta niiden  kvantiflointi  ja  ar-

vottaminen ovat melko alkeellisella tasolla. Yksi syy  on se,  että  hyötyjä  pide-
tään itsestään selvinä  asioina  ja sen  vuoksi ponnistelut niiden arvon  määrittä-
miseksi  ovat olleet vähäisiä.  (Tielaitos,  1992, S. 11)  

Sääohjatulla  tiellä ei ole mitään  tai  juuri mitään vaikutusta osaan edellä esite-

tyistä mandollisista uusista tekijöistä. Nämä tekijät ovat  kaavatalous,  asuin-
ympäristön laatu,  taajamakuva  ja  estevaikutukset.  Työllisyysvaikutus voitai-
siin periaatteessa ottaa huomioon kaikissa  investointilaskelmissa,  joten  sää- 

ohjauksen kannalta siihen ei liity mitään erityistä syytä. Koska tämän työn en-

sisijainen tarkoitus ei ole uusien  laskentakriteerien kokeileminen,  ei työllisyys- 
vaikutusta oteta mukaan laskelmiin.  Sääohjauksen  kannalta tavaraliikenteen 

 hyödyt  ja  ajomukavuus  ovat tärkeimmät mandolliset mukaan  otettavat  tabu
-dellisuustarkastelun  tekijät.  

Ajomukavuus  on  tielaitoksen  (1992, s.14)  selvityksessä käsitelty ruuhkautu-

misen aiheuttamana  ajomukavuuden  vähenemisenä.  Keliolosuhteet  ovatkin 
merkittävä  niuhkautumiseen  vaikuttava tekijä, mutta  ajomukavuuden 
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tarkastelussa voisi ottaa huomioon muitakin tekijöitä. Sääohjaus  on  tienkäyt-
täjän  päätöksenteon tukijärjestelmä, jolla voisi olettaa olevan merkittävää vai-

kutusta kuljettajan kokemaan psyykkiseen ajomukavuuteen, esimerkiksi sii-

hen kuinka turvalliseksi kuljettaja kokee tiellä ajamisen. Myös sääohjauksesta 

saatavan tiedon helppolukuisuus  ja  ymmärrettävyys  vaikuttavat psyykkiseen 

ajomukavuuteen. Mikäli kuljettajat kokevat opasteet vaikeaselkoisiksi saattaa 

 se  jopa vähentää ajomukavuutta. 

Sääohjauksella  voi olla vaikutus tavaraliikenteeseen  ja  teollisuuteen, kun tie-

detään tuotannollisten investointien suuntautuvan hyvien kuljetusyhteyksien 

varrelle, jolloin merkittävimmät kriteerit ovat korkeatasoinen infrastru ktuu ri  ja 
 toimivat kuljetuspalvelut. Suurten linjavetojen ohella teollisuus arvostaa myös 

pienehköjä tienpidollisia toimenpiteitä, joilla voi olla huomattavan suuria vai-

kutuksia  koko  logistisen  ketjun kannalta. (Tielaitos,  1992, s.23)  

Tyypillistä ajomukavuudelle  ja  tavaraliikenteen hyödyille  on  kuitenkin kvantifi-

oinnin vaikeus (Tielaitos,  1992, s.22).  Tekijöiden yhteiskuntataloudellisista 

vaikutuksista  on  toistaiseksi hyvin vähän tietoa  ja  tässä työssä  on  mandoton-

ta ryhtyä niin vaikeaan työhön kuin näiden tekijöiden taloudelliseen 

arvottamiseen. 

Hintikka  (1992) on  vuodenajan mukaan vaihdettavien nopeusrajoitusten edul-

lisuutta tarkastellessaan ottanut huomioon päällysteen kulumisen aiheuttamat 

kustannukset. Sääohjauksen voidaan olettaa aiheuttavan muutoksia päällys- 
teen  kulumisessa. Lisäksi päällysteen kulumista  on  suhteellisen helppo ar-

vioida  mallien  avulla  ja  tien uudelleenpäällystyksen kustannukset ovat 

laskettavissa. 

Pohdinnan tuloksena sääohjauksen yhteiskuntataloudellisessa edullisuustar-

kastelussa käytetään seuraavia kustannustekijöitä: 

Reaaiikustannukset: 
•  investointikustannukset 
• ylläpitokustannukset 
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Yhteiskuntataloudelliset kustannustekijät:  

• onnettomuuskustannusten  muutos  
• aikakustannusten  muutos  
• ajoneuvokustannusten  muutos  
• päästökustannusten  muutos  
• melukustannusten  muutos  
• päällysteen  kulumisesta  aiheutuvien  kustannusten muutos  

4.2. Arvostusongelma 

Tiellikenteen  vaikutusten rahalla arvottaminen  on  subjektiivista  ja  se  riippuu 
 tarkastelunäkökulmasta.  Esimerkiksi  liikenneonnettomuulcsien  inhimillisten 

kärsimysten taloudellinen arvottaminen  on  hyvin vaikeaa  tai  jopa mandoton-
ta. Tieliikenteen taloudellisten vaikutusten  arviointiperusteista  on  esitetty usei-

ta näkökohtia eikä mitään kansainvälisesti hyväksyttyjä sääntöjä ole 
olemassa. 

Useimmat kustannusten  arviointiperiaatteet  lähtevät  maksuhalukkuuden  kä-
sitteestä.  Toinen tapa  on  pyrkiä arvioimaan onnettomuuden aiheuttamia ta-

loudellisia menetyksiä, joilla  liikenneturvallisuustoimenpiteillä  yritetään estää. 
 (Mäntynen,  1988, s.59)  

Subjektiivisen  maksuhalukkuusperiaatteen  mukaan  liikenneturvalli-
suustoimenpiteitä  olisi arvioitava  sen  mukaan, minkä verran ihmiset 

olisivat valmiit maksamaan lisääntyneestä turvallisuudesta.  (Mäntynen, 
 1988, s.59)  

Yhteiskunnallinen  maksuhalukkuusperiaate  on  vaihtoehto  yksilölliselle 
maksuhalukkuudelle.  Joissakin maissa viranomaiset  tai  poliittinen pää-

töksenteko määräävät onnettomuuden taloudellisten vahinkojen lisäksi 

tietyn arvon hyvinvoinnin  menetykselle.  Se on  ilmaus yhteiskunnalli-
sesta  maksuhalukkuudesta. (Mäntynen,  1988, s.59)  

Taloudellisten vahinkojen suuruuden arviointi  on  kolmas  tapa mitata 

 liikenneturvallisuustoimien  vaikutuksia. Siinä arvioidaan niiden vahin- 

kojen suuruus, joita eri toimenpitein pyritään estämään  tai 
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vähentämään. Menetelmä ottaa huomioon  vain  taloudelliset vaikutuk-

set eikä lainkaan inhimillisiä tekijöitä. (Mäntynen,  1988, s.59)  

Suomessa käytetään yhteiskunnallista maksuhalukkuusperiaatetta. Saman 

tyyppisiä menetelmiä käytetään myös Ruotsissa  ja  Tanskassa.  (Roads and 
Waterways Administration, 1989, s31)  Yhteiskuntataloudellinen tarkastelunä-

kökulma tarkoittaa  mm.  sitä, että ajoneuvokustannuksista tiellikenteen erityis

-verot  jätetään pois, yksityiskäytössä olevien henkilöautojen pääomakustan-

nuksista otetaan huomioon  vain  ajosuoritteeseen  kohdistuva  osa.  Liikentees-

sä käytetty henkilöaika arvotetaan ajoneuvolajeittain  ja  onnettomuuskustan-

nuksiin sisällytetään  taloudellisten kustannusten lisäksi hyvinvoinnin  mene
-tyseriä. (Tielaitos,  1994c, s.6) 

4.3.  Kohdistusongelma 

Sääohjauksen edullisuuslaskelmassa kohdistusongelma  on  erottaa sääoh-

jauksen kustannukset samanaikaisen tiehankkeen  ja  kunnossapidon tiesää

-palvelun kustannuksista. Yhteiskuntataloudellisia hyötyjä  ja  haittoja arvioita-

essa  on  pystyttävä arvioimaan sääohjauksen vaikutukset liikenteeseen muis-

ta vaikuttavista tekijöistä erillään. 

Sääohjausjärjestelmän  edullisuutta  on  tarkasteltava omana kokonaisuute-

naan. Kun järjestelmä rakennetaan samanaikaisesti muun tiehankkeen kans-

sa, kuten  Kotka-Hamina tiellä,  on  sen  aiheuttamat lisäkustannukset pystyttä-

vä perustelemaan erikseen. Teiden  tai  sääohjauksen  rakentaminen ovat kus-

tannuksiltaan aivan eri luokkaa eikä sääohjauksen sisällyttäminen  koko  tie- 
hankkeen investointilaskelmiin merkittävästi muuttaisi  koko  hankkeen kannat-

tavuutta. Tällöin kannattamattoman sääohjausjärjestelmän rakentaminen tuli-

si helposti perusteltua  koko  tiehankkeesta  saatavilla hyödyiflä. 

Vaikka periaatteena olisi tarkastella sääohjausjärjestelmää itsenäisenä  koko-
naisuutena,  ei kustannusten kohdistaminen sille ole ongelmatonta. Sääoh-

jaukseen tarvittavia tietoja tuottaa tiesääjärjestelmä,  jota  käytetään myös mui-

hin tarkoituksiin, lähinnä kunnossapitotoimenpiteiden ajoittamiseen. Ratkaisu, 
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mikä  osa  näiden laitteiden kustannuksista kuuluu  sääohjaus-  ja  mikä  tiesää
-järjestelmään, täytyy tehdä tapauskohtaisesti arvioimalla kuinka paljon kumpi-

kin järjestelmä tarvitsee  tuotettavaa  tietoa. Rakennettaessa  sääohjausta  uusi-
en  tieha nkkeiden  yhteydessä  on  kustannuksissa joitakin  päällekkäisyyksiä 

 sekä suunnittelu että rakennusvaiheessa. Näiden ongelmien ratkaisut käsitel-
lään  Kotka-Hamina  kokeilutien  osalta kunkin  kustannustekijän  yhteydessä.  

Sääohjausjärjestelmän  yhteiskuntataloudellisten vaikutusten arviointi erillään 
muista  yhteiskuntataloudellisiin  kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä  on  vai-
keaa. Ei tiedetä paljon  sääohjaus  muuttaa  keskinopeuksia  ja  paljonko tämä 
muutos johtuu juuri  sääohjauksesta  eikä muista tekijöistä, esimerkiksi kuljet-
tajien oma -aloitteisesta  kelin huomioimisesta. Sääohjauksen liikennevaiku-
tusten  selvittämiseksi tehdään parhaillaan laajaa tutkimusta, jonka tulokset 

 on  kannattavuuslaskelmissa  ainakin näennäisen helppoa muuttaa  rahamää-
räisiksi.  Tästä tutkimuksesta saatavat tulokset eivät kuitenkaan vielä ole käy-

tettävissä, joten  liikennevaikutuksia  on  lähinnä arvioitava muista lähteistä 
saatavien tietojen avulla. Kun  liikennevaikutuksia  selvittävä tutkimus valmis-
tuu, pystytään  edullisuuslaskelmia  tarkentamaan.  

4.4.  Tunnusluvut  

Sääohjausjärjestelmän yhteiskuntatatoudellisen  edullisuuden arvioimisessa 
käytetään kahta  tunnuslukua.  Investoinnin kannattavuutta mitataan vuotuisel-

la hyöty-kustannussuhteella  ja  pääoman tuottavuutta kuvaamaan käytetään 

sijoitetun pääoman tuottoa. Näitä  tunnuslukuja  käytetään  varsin  yleisesti  lii-
kennesektorin investointilaskelmissa. 

Investointikustannuksia  käsitellään eri tavoin arvioitaessa  sääohjauksen  hyö-
ty-kustannussuhdetta  tai  ensimmäisen vuoden tuottavuutta. Kannattavuuden 

arvioinnissa käytetään yhden vuoden hyöty -kustannussuhdetta,  jossa inves-
tointikustannukset jaetaan  vuosisuontteiksi annuiteettitekijää  käyttämällä. Si-

joitetun pääoman tuottoa laskettaessa vuoden tulot  ja  kustannukset jaetaan 

 koko investointikustannuksella.  Ylläpito-  ja  yhteiskuntataloudelliset kustan-
nukset lasketaan aina  vuotuisina. 
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lnvestointjkustannusten  vuotuinen osuus saadaan jakamalla nykyarvoisten 
investointikustannusten  ja  jäännösarvoen  erotus laskentakoron avulla yhtä- 

suuriksi vuotuissuorjtteiksj eli annuiteeteiksi. Annuiteetti lasketaan seuraava! - 
la  kaavalla. (Tiehallitus,  1992, lute 2) 

AN — ci,xI 
- 	(1+)n) 	 (1)  

jossa  

AN 	= annuiteetti  (investoinnin vuosisuorite) 
=  investointikustannukset 

 J 	jäännösarvo  
n 	= tarkastelujakson  vuodet 

= laskentakorko  
c, 1 	= annuiteettitekijä 

=  (1+  

Hyöty-kustannussuhde voidaan laskea  brutto-  tai  nettoperiaatteiden  mukaan. 

Periaatteiden yksinkertaistetut annuiteettimenetelmään sovelletut laskenta- 

kaavat ovat: (Pitkänen,  1974, s.120)  

Nettoperlaate  
s-c 
AN 	 (2)  

Bruttoperiaate  
S  

AN ^ C 	 (3)  

jossa  

S 	=  vuotuiset hyödyt  
C 	=  vuotuiset kustannukset 

Bruttoperusteinen kustannushyötysuhde  pyrkii maksimoimaan kokonaisre-

sursseilla saatavaa hyötyä, kun taas nettoperusteinen hyötykustannussuhde 

pyrkii maksimoimaan pelkästään investoinnilla saatavaa nettohyötyä (Tiehalli

-tus,  1992, lute 2).  Tämän tutkimuksen kannattavuuden mittariksi valittiin hie-

man laajennettu bruttoperiaatteen mukainen tapa yhdistää kustannuksia  ja 
 hyötyjä. 



Sääohjauksen  hyöty-kustannussuhde:  

S  - Cyht  

AN+ C 11  
jossa  

=  yhteiskuntataloudelliset vuotuiset kustannukset 
 C, 	=  ylläpidosta johtuvat vuotuiset kustannukset  

Vuotuisista tuloista, jotka ovat yhteiskuntataloudellisia säästöjä vähennetään 
 yhteisku ntataloudelliset  kustannukset. Saatu erotus jaetaan investoinnin  vuo-

sisuoritteen  ja  ylläpitokustannusten  summalla.  Tunnusluku  kuvaa  tielaitoksen 
sääohjaukseen käyttämillä kuluilla  saatavien yhteiskuntataloudellisten vaiku-
tusten  kokonaissuhdetta.  

Tässä tutkimuksessa käytettävä  sääohjauksen  vuotuisen hyöty-kustannus-
suhteen käyttö poikkeaa  tiehankkeiden investointilaskelmissa  tavallisesti käy-
tettävästä tavasta laskea hyöty -kustannussuhde. Tiehankkeiden  kannalla-
vuutta  mitataan yleensä hyöty-kustannussuhteella,  jossa  koko  laskenta-ajan-
jakson  perusvuoteen diskontattuja hyötyjä  verrataan  investointikustannuksiin 
(Tielaitos,  1 994c, s.37).  Tielaitoksen  käytössä oleva  laskentamenetelmä  on 

 kehitetty lähinnä uusien  tai  vaihtoehtoisten  tiehankkeiden  kannattavuuden 
arviointiin  ja  sääohjauksen  tapauksessa vuotuisen hyöty-kustannussuhteen 

 käyttöä voidaan perustella seuraavilla tekijöillä:  

• 	Investoinnin  pitoajat  ovat erilaiset  ja  perusinvestoinnin  jälkeen osia  
laitteistosta  joudutaan uusimaan toisistaan  poikkeavin määräajoin. 

•  Suuri  osa  kustannuksista  ja  lähes kaikki  hyödyt  ovat vuotuisia  ja 
 niiden voidaan katsoa säilyvän saman suuruisina  koko  tarkastelu- 

jakson ajan.  

•  Pääomaa  on  mandollista saada lisää  laskentakorkokantaan. 

 Vuotuinen hyöty-kustannustarkastelu  ei anna kuvaa  investoinnissa sitoutuvan 

 pääoman käytön tehokkuudesta vaan  sen  arvioimiseen tarvitaan oma mittari. 

(4)  

Tällaisena  tunnuslukuna tielaitoksessa  (1994c, s.37)  käytetään yleisesti  
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sijoitetun pääoman tuottoastetta. Hankkeen yhden vuoden hyödyt jaettuna 

kokonaisinvestoinnilla. 

Sijoitetun pääoman tuottoaste:  

S—  Cysr :  Cyji  
1 	

(5)  

Vuotuisesta yhteiskunnallisesta kokonaishyödystä vähennetään ylläpitokus-

tannukset, jolloin saadaan vuoden voitto. Jaettaessa voitto investointikustan-

nuksilla saadaan järjestelmän sijoitetun pääoman tuottoaste.  

4.5.  Koron  määrittäminen 

Investoinnin aikaulottuvuudesta johtuen hankkeen eriaikaiset menot  ja  tulot 

eivät ole sellaisinaan keskenään vertailtavissa. Aikaulottuvuus huomioidaan 

laskentakorkokannalla, jonka määrittämiseksi sääohjausjärjestelmää varten 

 on  tarkasteltava, mitä valtionhallinnossa korosta  on  yleensä sanottu.  

B  udjettiasetu ksen  62  pykälässä sanotaan, että laskentakorkokantana käyte-

tään arvioitavaa hanketta edeltävän vuoden valtion pitkäaikaisen  ja  markka-

määräisen luotonoton efektiivistä korkokustannusta, mikäli laskentakorkoa ei 

ole muuten määrätty (Kytömäki,  1994).  Vuonna  1993  tämä korkokustannus 

oli  9  prosenttia (Hyvärinen,  1994).  

Valtiovarainministeriön pääomakustannusten laskennan yleisohjeessa  on 

 suositeltu  6  prosentin korkoa,  jota  tulee soveltaa kaikissa julkisen  sektorin  vi-

rastojen  ja  laitosten kustannuslaskennassa  ja  siihen perustuvassa kannatta-

vuus-  ja  taloudellisuustarkkailussa.  Periaatteena  koron  suuruutta tarkastelta-

essa  on  pidetty sitä, että sidotun pääoman korkokustannus perustuu toisaalta 

pääoman realisoitavuuteen  ja  toisaalta investointien päätöksentekohetkellä 

todettuun vaihtoehtoiseen käyttöön. Yleispätevää menetelmää  koron  suuruu-

den määrittämiseksi ei ole, joten  sen  määrääminen  on  sopimuksenvarainen 

 asia. (Liikenneministeriö,  1976, s.26)  
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Koron  määräämisestä  on  esitetty muitakin mielipiteitä.  Ernvallin  (1991, s.4..5) 
 mukaan  tiehankkeen  korkotaso voisi vaihdella hankkeen yhteiskunnallisesta 

merkityksestä riippuen. Laajan  ja  pitkävaikutteisen  yhteiskunnallisen  tai  alue-
poliittisen vaikutuksen  omaavissa  hankkeissa korkotason pitäisi olla  3-4  pro-
senttia. Toisessa  hankejoukossa,  jossa  hyödyt kohdentuvat  lähinnä alueelli-
selle  tai  seudulliselle  tasolle, hankkeiden korkotaso voisi perustellusti olla ny-
kyisellä  6  prosentin tasolla.  Lyhytvaikutteiset  tai  suppeaan käyttäjäjoukkoon 
kohdentuvat  hankkeet voisivat puolestaan edellyttää vieläkin korkeampaa 
korkotasoa, esimerkiksi  7-8  prosenttia.  

Lilkennesektorin pääomakustannusten  laskentaa pohtinut työryhmä  on  suo-
sittanut julkisen  liikennesektorin  taloudellisuus-  ja  tehokkuustarkasteluissa 

 käytettävän samaa  6  prosentin korkoa kuin muullakin julkisella  sektorilla  (Lii-
kenneministeriö,  1976, s.27)  Tätä  6  prosenttia käytetään myös  sääohjausjär-
jestelmän kannattavuustarkastelussa laskentakorkokantana.  

4.6.  Herkkyysanalyysi  

Investointien  kannattavuuslaskelmiin  liittyy miltei aina epävarmuutta  ja  riskejä. 
Epävarmuudessa  tapahtuvalle päätöksenteolle  tyypillinen piirre  on,  että eri 
tapahtumien  todennäkäisyyttä  ei tunneta. Epävarmuudesta erotetaan riski, 
jossa mandollisten tapahtumien  sattumistodennäköisyydet  tunnetaan. Riski 

 on  siis mitattavissa oleva epävarmuus. (Aho,  1989, s.162)  

Sääohjatun  tien vaikutuksista ei toistaiseksi ole paljoakaan tietoa. Pienem-
mistä kokeilusta  ja Kotka-Hamina  tieosuudella  tehtävän tutkimuksen alusta-
vista tuloksista voidaan tehdä  vain  suuntaa antavia johtopäätöksiä kannalla

-vuuslaskelmien  tueksi. Kannattavuutta joudutaan arvioimaan suurelta osin 
epävarmuuden vallitessa  ja  eri tapahtumiin liittyvistä  todennäköisyyksistä  voi-
daan tehdä lähinnä arvioita. Tällaisessa tilanteessa ei voida tehdä yksiselittei-
siä  kannattavuuslaskelmia  vaan epävarmuuden vaikutuksia tulee arvioida 
laajasti.  
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Herkkyysanalyysi  on  paras  tähän tilanteeseen sopiva tapa käsitellä riskiä  ja 
 epävarmuutta  investointilaskelmissa. Riskilisän sisällyttäminen laskentakorko

-kantaan  tai  taloudellisen  pitoajan  arvioiminen suhteellisen lyhyeksi ovat taval-

lisia tapoja käsitellä epävarmuutta. Näillä tavoilla epävarmuus kuitenkin näkyy 

 vain  laskelmien  lopputuloksissa  ja riskin  todelliset lähteet jäävät paljastamat-

ta. Kun halutaan tarkemmin selvittää eri laskelmissa mukana olevien tekijöi-

den epävarmuuden vaikutusta  lopputuloksiin,  on  herkkyysanalyysi  sopiva 
menetelmä.  

Herkkyysanalyysissä  tutkitaan miten yhden  tai  useamman  kannattavuusteki
-jan  poikkeaminen suunnitteluarvostaan  vaikuttaa investoinnin kannattavuu-

teen. Kun  herkkyysanalyysi  suoritetaan jokaisen  kannattavuustekijän  osalta, 

löydetään analyysin tuloksena investoinnin kannalta kriittiset tekijät.  Kriittisillä 

 tekijöillä tarkoitetaan niitä kustannustekijöitä, joiden arviointivirhe vaikuttaa 

eniten investoinnin kannattavuuteen. (Aho,  1989, s.164)  

Herkkyysanalyysiin  liittyy myös  ns.  kriittisten arvojen menetelmä. Kriittinen 
arvo ilmaisee kunkin  kannattavuustekijän  sellaisen arvon, jolla investoinnin 
kannattavuus  on  juuri  kannattavuuskynnyksen  mukainen. Kun kunkin kannat

-tavuustekijän suunnitteluarvosta  vähennetään  sen  kriittinen arvo, erotus il-
maisee, paljonko  kannattavuustekijän  todellinen arvo saa poiketa epäedulli-

seen suuntaa kannattavuuden  nollatasolla pysymiseksi.  Näin saatava erotus 
ilmaisee  kannattavuustekijän varmuusmarginaalin  ja  mitä suuremmasta  var

-muusmarginaalista  on  kyse, sitä enemmän päästään investoinnin  kannatta-

vuuskynnyksen  yläpuolelle. (Aho,  1989, s.173)  

Herkkyysanalyysi  ei kerro, miten todennäköisiä  analyysissä  arvioitujen  kan
-nattavuustekijöiden  muutokset ovat. (Aho,  1989, s.168)  Mikäli kannattavuus- 

tekijöiden  suunnitteluarvoja  muutetaan ilman mitään arviota muutosten  to-

dennäköisyyksistä, herkkyysanalyysistä  saatavat tulokset rajoittuvat kriittisten 

arvojen laskemiseen. Tässä työssä kriittisten arvojen laskemisen lisäksi pyri-

tään arvioimaan  kustannustekijöiden  mandollisia  vaihtelurajoja. 
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5.  REAALIKUSTANNUKSET  

5.1  Investointikustannukset 

Pääosa  Kotka-Hamina sääohjatun tien kustannuksista  on  syntynyt hankkees-
sa mukana olleiden urakoitsijoiden työstä  ja  suorista  laitehankinnoista toimit-
tajilta.  Osa  kustannuksista  on  tielaitoksen  omaa työtä  ja  keskusvaraston  kaut-
ta hankittuja tarvikkeita.  I  nvestointikustannukset  voidaan jaotella pienempiin 

yhtenäisiin osiin, joita tarkastellaan enliisinä. Osakustannuksista pyritään sel-

vittämään mandollisuuksien mukaan seuraavia tekijöitä: 

• kustannustekijöiden pitoajat  ja  jäännösarvot 
•  hintojen mandollinen muuttuminen tulevaisuudessa 
•  kustannusten johtuminen hankkeen kokeiluluonteesta 
•  kustannusten yhtymäkohdat muun tienrakentamisen  tai  kunnossa- 

pidon tiesääpalvelun kanssa 
•  kustannusten muuttuminen hankkeen laajuuden  ja  rakennettavan 

tieosuuden pituuden mukaan 

Sääohjausjärjestelmä  koostuu laitteista, joiden arvioidut käyttöiät poikkeavat 

toisistaan, siten pääomatarpeelle  on  määriteltävä erilaiset pitoajat  ja  jään-
nösarvot. Pitoaikojen  ja  jäännäsarvojen  määrittämisen perustana  on  käytetty 

liikennesektorin pääomakustannusten laskentaa pohtineen työryhmän suosi-

tuksia, joissa käyttöomaisuuden poistoaika perustuu ensisijaisesti arvioon 

omaisuuden taloudellisesta pitoajasta (Lilkenneministerlö,  1976).  Sääohjauk
-sen  tapauksessa  on  erityisesti huomioitava, että todennäköisesti nopealla 

 teknologian  kehityksellä  on  vaikutusta pitoaikoihin. Jäännösarvot pitoajan lo-

pussa ilmoitetaan prosentteina pääomatarpeen investointihetken arvosta. 

Listassa esitettyjen tekijöiden kustannusvaikutukset arvioidaan. Nämä arviot 

yhdistämällä saadaan arvio osakustannuksen kokonaismuutoksesta. Ennuste 

tehdään noin vuoden  2000  paikkeille,  ja  lukuarvot  esitetään prosentuaalisena 

muutoksena nykyisistä kustannuksista. Ennustamiseen liittyvää epävarmuut-

ta pyritään huomioimaan antamalla muutokselle suunnitteluarvon lisäksi vaih-

teluväli, jolla muutoksen oletetaan pysyvän. 

Vaikka kustannusten muuttumista selittävät tekijät pyritään ottamaan huomi- 

oon  ja  arvioimaan mandollisimman järjestelmällisesti, perustuu ennusteiden 
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tekeminen arvioon siitä, mitä uskotaan tapahtuvan. Ennustamista vaikeuttaa 

lisäksi  se,  että sääohjausjärjestelmän rakentamisessa voidaan tulevaisuudes-

sa todennäköisesti käyttää monia kokonaan uusia toteutustapoja  ja  laitteita. 

Tehtävässä ennusteessa lähdetään siitä, että sääohjauksessa käytettävä rat-

kaisu  on  pääosin samanlainen kuin  Kotka -Hamina teillä.  

5.1.1.  Suunnittelu 

Sääohjatun  tien suunnittelukustannukset ovat noin  370 000  markkaa, mikä 
 on 4  prosenttia  koko  hankkeen kustannuksista. Nämä kustannukset ovat syn-

tyneet muuttuvien opasteiden avulla suoritettavan liikenteen ohjauksen suun-

nittelusta, järjestelmän tarvitseman sähköistyksen suunnittelusta  ja  projekti- 

ryhmän sekä kehittämiskeskuksen työstä. 

Liikenteen ohjaus käsittää liikennemerkit  ja  muut liikenteen ohjauksessa käy-

tettävät merkit sekä niiden käytön yleisillä teillä. Nämä  asiat  määritellään lii-

kenteenohjaussuunnitelmassa, joka tehdään kaikille teille.  Kotka-Hamina 

moottoritien liikenteenohjaussuunnitelmasta voidaan erottaa muuttuvien 

opasteiden käytöstä johtuvat kustannukset: 

•  muuttuvien opasteiden paikkojen suunnittelu 
• muutosten  raja-arvojen suunnittelu 
• putkituksen  ja  kaivojen sijoittamisen suunnittelu 
• 	tiedonsiirron suunnittelu 
• opasteiden  atk-ohjauksen suunnittelu  

Osa  sääohjausjärjestelmälle kohdistettavista  kustannuksista  on pääUekkäisiä 

 tavanomaisen liikenteenohjaussuunnitelman kanssa  tai  johtuvat hankkeen 

kokeiluluonteesta. Nopeusrajoitusmerkkien sijoittaminen  on  suunniteltava, 

käytetään muuttuvia opasteita  tai  ei.  Jos  vastaava järjestelmä rakennetaan 

tulevaisuudessa, säätilan muutoksiin perustuvat nopeusrajoituksen muuttami-

sen  raja -arvoja ei tarvitse määritellä uudelleen  ja  järjestelmän toiminnasta 

saadaan tietoa rajojen oikeellisuudesta. Lisäksi tässä kokeilussa tiedonsiirron 

 ja  atk-ohjauksen suunnittelusta saatuja kokemuksia pitäisi pystyä hyödyntä-

mään seuraavissa hankkeissa niin, että tällä olisi myös kustannuksia vähen- 

tävä vaikutus. 
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Sähkösuunnittelu  tehdään  tavaflisesti tiehankkeissa  valaistuksen  jäestämi
-seksi.  Kotka-Hamina moottoritiellä  on  valaistus  vain eritasoliittymien  kohdis-

sa. Muilta osin  sähkösuunnittelu sääohjausjärjestelmää  varten  on  täytynyt 
tehdä täysin erillisenä, Mikäli  tieosuudella  on sääohjaus  ja  valaistus  tai  muu 
sähköä vaativa laitteisto voidaan  sähkösuunnittelu  tehdä yhdistettynä.  

Sääohjatun  tien suunnittelusta  ja  toteutuksen valvonnasta  on  vastannut  pro-

jektiryhmä,  jonka kustannuksia  on  arvioitu jälkikäteen  kokouspöytäkirjojen 
 avulla.  Projektiryhmän  henkilön yhden kokouksen  ja sen  valmistelun kustan-

nuksiksi arvioitiin  2 000  markkaa. Loppusumma  110 000  markkaa  on  toden-
näköisesti liian pieni,  sillä  hankkeen suunnitteluun  on  lisäksi käytetty runsaas-
ti aikaa,  jota  oli mandotonta arvioida. Suunnittelun kustannuksiin  on  laskettu 

myös keskushallinnon kehittämiskeskuksen hankkeelle sisäisillä  laskuilla koh-

distamat  kustannukset.  Kehittämiskeskus  on  ollut mukana  projektiryhmän 
 työssä  ja  vastannut muuttuvien  opasteiden  hankinnasta.  

Projektiryhmän  ja  kehittämiskeskuksen työt ovat osittain kokeilusta johtuvia. 

Jatkossa, kun  sääohjausjärjestelmän  rakentamiseen tarvittava tietämys  on  jo 

 olemassa, tämä työ helpottuu  ja  on  mandollista toteuttaa  kiinteämmässä  yh-
teydessä  tiehankkeen  muuhun suunnitteluun  ja  valvontaan. Toteutettaessa 

 sääohjausjärjestelmä  uuden tien rakennushankkeen yhteydessä  sääohjauk

-sen  suunnittelukustannukset  eivät aiheuta suurta muutosta  koko  hankkeen 

 suunnittelukustannuksiin.  

Taulukossa  6  tulevaisuuden kustannustason  määrääviä  tekijöitä  on  arvioitu 
 enkseen  jokaisen suunnittelun  osakustannuksen  kannalta.  En  tekijöiden  yh-

teisvaikutuksen  perusteella  on  määritelty noin  5  vuoden kuluessa tapahtuvan 
muutoksen  suunnitteluarvo  ja  vaihteluväli.  Taulukossa  on  myös esitetty suun-
nittelun  osakustannusten pitoajat  ja  jäännösarvot. 

Suunnittelukustannusten  tulevaisuuden  muutosmandollisuuden vaihteluväli  ja 

 oletusarvo  saadaan yhdistämällä  osakustannusten  arvot painottaen kunkin  

osakustannuksen markkamääräisen  arvon mukaan.  Vaihteluvälin ääriarvoiksi 
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saatiin  -30  prosenttia  ja  2  prosenttia  ja  muutoksen  oletusarvoksi  -11 

 prosenttia. 

Taulukko  6.  Suunnittelun  osakustarinukset  

Liikenteen ohjaus  Sähkösuunnittelu Projektiryhmän  ja  
kehittämiskeskuk- 

____________ _____________ ______________ sentyä  
kustannus  (tmk)  182  -  36 170  
hintakehitys  suunnittelukustannukset  ovat pääosin  paikkakustannuksia,  jotka  
________________  pysyvät tasaisina  tai  nousevat  vain  vähän.  ___________________ 
kokeilukustannus  voidaan käyttää  tai  uutuus vaikuttanut  toteutustavan tunte- 
_______________  soveltaa jatkossa  vain  vähän  mus  vähentää työtä.  
yhtymäkohdat  yleinen liikenteen  esim.  valaistus tms. tien suunnittelu  ja  
________________ ohjaussuunnitelma sähkösuunnitelma  rakentaminen 
laajuuden kustannukset muuttuvat, mutta eivät suo- laajuuden vaikutus 
vaikutus  raa  laajuuden suhteessa  on  vähäinen 
muutos  -20-+10% -10-+10% -40-0%  
(suunnitteluarvo)  (-10%) (0%) (-15%)  
pitoaika  20v  -  20v 20v  
jäännösarvo  0 0 0 

5.1.2.  Perusrakenteet 

Havaintolaitteiden,  muuttuvien  opasteiden  ja  toimintaa ohjaavan teknisen ra-

kennuksen laitteiden välinen  tiedonsiirto  ja  sähkön saanti  on  toteutettu kiinte-

ällä  kaapeliyhteydellä. Perusrakenteisiin  kuuluvat myös  kaapeloinnin  yhtey-

dessä tarvittavat  sähkötekniset  laitteet.  Osa  näiden laitteiden kustannuksista 

sisältyy suoraan ryhmään  kaapelointi. Kaapelointi  ja  laitteet  on  sijoitettu suo

-japutkiin  ja  kaivoihin,  joiden  edeflyttämät  maan  kaivannot,  perustukset  ja  täy

-tät  on  myös laskettu näihin kustannuksiin. Yhteensä  perusrakenteiden  kus-

tannukset ovat  3,2  miljoonaa markkaa eli noin  39  prosenttia  koko  sääohjaus

-järjestelmän kustannuksista.  

Perusrakenteiden  hinnoissa uskotaan tapahtuvan  vain  pieniä muutoksia. Ku- 

vassa  4 on  esitetty  maarakennetöiden  ja  kuvassa  5  eristettyjen johtimien  ja 

 kaapeleiden  hintakehitystä. Luvut perustuvat Tilastokeskuksen  keräämiin 
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tietoihin  ja  ovat ajanjaksolta vuodesta  1990  (perusindeksi =  100)  vuoteen 
 1994,  jonka tiectot ovat vuoden  9  ensimniäiseltä kuukaudelta (Ranki,  1994). 

102 

101 

100 

99 

98 
90 	91 	92 	93 	9419Wr)  

Vuosi  

Kuva  4.  Maanrakennusindeksi, maarakennetyöt,  1990-94.  (Ranki,  1994) 

105 

100 

95 

o 90 

85 

80 
90 	91 	92 	93 	94(9W  

Vuosi  

Kuva  5.  Teollisuuden tuottajahintaindeksi, eristetyt johtimet  ja  kaapelit, 
 1990-94.  (Ranki,  1994)  

Maarakennetöiden  hinnat ovat pysyneet ajanjaksolla lähes muuttumattomina. 
Vuoden  1994  aikana hinnat ovat lähteneet lievään nousuun. Tulevaisuudes-

sa hintojen oletetaan pysyvän muuttumattomina  tai  kasvavan  vain  hieman. 
Johtimien  ja  kaapeleiden  hinnat ovat laskeneet selvästi. Lasku  on  johtunut 

lähinnä raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen muutoksesta (Ranki, 
 1994).  Kaapeleiden  hintojen ennustaminen  on  epävarmaa, mutta niiden ole-

tetaan jatkavan lievää laskua  tai  pysyvän tasaisina. Sähköteknisten laitteiden 

hintojen muuttumisesta ei ollut saatavilla tarpeeksi yksityiskohtaista tilastoa. 

Hintakehityksen epävarmuus  on  arvioitu muita perusrakenteita suuremmaksi. 

Taulukkoon  7 on  kerätty arviot perusrakenteiden osien kustannuskehitykseen 

vaikuttavista tekijöistä. Taulukossa  on  lisäksi esitetty arvio kustannuksista 

vuoden kuluttua  ja  kunkin osakustannuksen pitoajat  ja  jäännösarvot. 
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Taulukko  7.  Perusrakenteiden  kustannukset. 

________________ 
Putkitus  ja  kaivot 

_____________ 
Kaapelointi 

________________  
Sähkötekniset 

laitteet 
kustannus  (tmk)  1 430 1 320 415  
hintakehitys  
________________  

muuftumaton  tai  
nousee vähän  -  

laskee  tai 
 muuttumaton 

epävarma, ei suuria  
muutoksia  

kokeilukustannus  ei -  ei ei  
yhtymäkohdat  tienvarsien virtaa tarvitsevat laitteet,  esim  valaistus. 
laajuuden vaikutus suora suora pääosin suora 
muutos  
(suunnitteluarvo)  

0--e-10% 
(0  %) -  

-10-0% 
(-5  %)  

-1O-+10%  
(0  %) 

pitoaika  20v 20v 20v  
äännösarvo  7  %  7  %  7  %  

Yhdessä perusrakenteicien oletettu kustannusmuutos  on -2  prosenttia  ja  vaih-

teluvälin ääriarvot  -5  prosenttia  ja  2  prosenttia. 

Langattomaan tiedonsiirtoon  perustuva ratkaisu 

Sääohjattu  tie  -projektin  alussa toisena vaihtoehtona tutkittiin langatonta  tie

-donsiirtoa ohjausyksiköstä muuttuville opasteille  ja  takaisin. Langattomien  tie
-donsiirtoyhteyksien  investointikustannukset olisivat olleet  projektin  alussa teh-

dyn kustannusarvion mukaan noin miljoona markkaa. Lisäksi muu tiedonsiir

-ron  vaatiman kaapeloinnin kustannukset olisivat olleet silloisen arvion  mu-
kaan  300 000  markkaa. Langattornassa ratkaisussa vuotuiset käyttökustan-

nukset eli tietoliikenneyhteyksien kuukausi-  ja  käyttömaksut  olisivat olleet 

noin  100 000  markkaa. Kiinteällä yhteydellä vuotuisia käyttömaksuja ei 

synny.  

Projektin  alussa tehdyissä kustannusarvioissa langattoman vaihtoehdon in-

vestointikustannukset olivat merkittävästi suuremman kuin kiinteän kaapelirat-

kaisun. Kaapeloinnin lopulliset kustannukset osoittautuivat kuitenkin huomat-

tavasti korkeammiksi kuin alussa oli laskettu. Langattoman ratkaisun todelli-

sia kustannuksia ei tiedetä. Verrattaessa langattoman vaihtoehdon  kustan
-nusarviota  ja  kaapeloinnista  syntyneitä kustannuksia voidaan todeta, että  Ian- 

gattoman 	vaihtoehdon 	investointikustannukset 	näyttäisivät 	hieman 
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pienemmiltä,  mutta suuret käyttökustannukset tekisivät siitä edelleen koko-

naisuutena kalliimman ratkaisun. Lisäksi voidaan arvioida kiinteän yhteyden  
käyttövarmuuden  olevan ainakin toistaiseksi parempi. 

Tulevaisuudessa  langattomaan tiedonsiirtoon  käytettävissä olevat ratkaisut 
tulevat lisääntymään  ja parantumaan.  Samalla nykyisen tason suorituskyvyn 
laitteiden hinnat laskevat. Kuvassa  6 on  esitetty puhelimien  ja lennätinlaittei

-den  hintakehitys vuosina  1990 -94.  Tilasto  on  osin liian laaja  sääohjausjär-
jestelmän langattoman tiedonsiirron hintakehityksen  ennustamiseen, mutta 

 sen  perusteella voidaan nähdä yleinen  kehityslinja.  Järjestelmän käyttö- eli  
tiedonsiirtokustannu ksista  ei  tilastotietoja  ollut saatavissa. Mikäli järjestelmän 
investointikustannukset laskevat tulevaisuudessa aikaisemmalla nopeudella, 

mutta käyttökustannukset pysyvät entisellään, säilyy langaton ratkaisu  en-
nustejaksolla kalilimpana  vaihtoehtona. Kehitys alalla  on  kuitenkin nopeaa  ja 

 mentäessä pidemmälle tulevaisuuteen tulee langaton vaihtoehto taloudelli-
sesti houkuttelevaksi.  
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Kuva  6.  Kotimarkkinoiden perushintaindeksi,  puhelimet  ja lennätinlaitteet, 
 1990-94.  (Forss,  1994) 

5.1.3.  Opasteet  

Muuttuvat  opasteet kustannusryhmään  kuuluvat muuttuvat nopeusrajoitus- 
merkit  ja informaatiotaulut,  näissä käytettävät  tiedonslirron ohjauslaitteet  sekä  
opasteiden jalustat  ja asennus.  Yksittäisen  nopeusrajoitusmerkin  hinta 
vaihtelee hieman riippuen siitä, mitä  nopeusrajoitusarvoja  sillä  voidaan esit-
tää,  Nopeusrajoitusmerkin  hinta  on  keskimäärin  40 000  markkaa  ja informaa-
tiotaulun  noin  200 000  markkaa. Yhteensä  muuttuville opasteille  kohdistetut  
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kustannukset ovat  2,8  miljoonaa markkaa eli noin  33  prosenttia  koko projek-
tin  kustannuksista. 

Muuttuvien opasteiden hintojen kehitystä  on  erittäin vaikea ennustaa,  sillä 

 aikaisempia tilastotietoja ei ole olemassa, mutta yleisesti voidaan uskoa 

opasteiden yleistymisen  ja teknologian  parantumisen myötä hintojen alentu

-van.  Kotka-Hamina tieosuudella käytettävät liikennemerkit  on  toteutettu käyt-

tämällä kuituoptisia johtimia  ja  volfgrami-halogeenilamppuja. Informaatiotaulu-

jen  alaosan tekstinäyttö  on  kaksirivinen  LED  taulu. Näin  on  saatu aikaan kai-

kissa olosuhteissa hyvin näkyvät opasteet, mutta samalla ratkaisu  on  ollut 

 kallis.  Tällä tekniikalla toteutettuna opasteiden hinnoissa arvioidaan olevan 

mandollisuus noin  20  prosentin laskuun ennustejakson kuluessa. Muuttuvis

-sa  opasteissa  on  mandollista käyttää myös yksinkertaisempia  ja  halvempia 

ratkaisuja. Markkinoilla  on  esimerkiksi pyöriviä prismamerkkejä, joiden hinta 

 on  noin neljäsosa kuituoptisen mericin hinnasta. 

Muuttuvissa opasteissa  olevien tiedonsiirtoa ohjaavien laitteiden hintojen ole-

tetaan muuttuvan jäljempänä  L  vassa  8  esitetyn atk-laitteiden hintakehityk

-sen  mukaisesti. Opasteiden jalustojen  ja  asennuksen  hinnoissa ei odoteta 

suuria muutoksia.  

Kotka-Hamina moottoritiellä  on  paljon liittymiä, minkä johdosta myös nopeus-

rajoitusmerkkejä  on  runsaasti eli  36  kappaletta  14  kilometrin matkalla. Toisen 

tyyppisellä tiellä samalla määrällä nopeusrajoitusmerkkejä olisi voitu kattaa 

huomattavasti pidempi tieosuus, esimerkiksi  50  kilometriä. Toisaalta yleisperi-

aatteena voidaan pitää, että muuttuvia opasteita tarvitaan lisää suhteessa 

tiehankkeen laajuuteen. Muuttuvia opasteita käytettäessä jäävät pois tavan-

omaisten nopeusrajoitusmerkkien kustannukset, jotka ovat kuitenkin pienet. 

Muuttuvien opasteiden pitoajasta ei liikenteen pääomakustannusten lasken-

taa pohtinut työryhmä ole antanut suositusta. Koska muuttuvissa opasteissa 

käytetty tekniikka  on  uutta, opasteiden odotettavissa olevasta käyttöajasta  on 

 vaikea antaa arviota. Valmistajan mukaan ainoat varsinaisesti kuluvat  osat  

merkeissä ovat halogeenilamput, joiden vaihtamisesta 	aiheutuvat 
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kustannukset käsitellään  ylläpitokustannuksina.  Opasteita voitaisiin teknisen 
 käyttöiän  puolesta käyttää todennäköisesti noin kymmenen  tai  viisitoista vuot-

ta ilman merkittäviä korjauksia. Muuttuvien  opasteiden  kehitys  on  kuitenkin 
nopeaa  ja  taloudelliseksi  pitoajaksi  arvioidaan kandeksan vuotta. 

Taulukossa  8 on  esitetty arviot muuttuvien  opasteiden  kustannusten muuttu-
misesta noin  5  vuoden kuluessa sekä eri  osakustannusten pitoajat  ja  jään

-nösa rvot.  

Taulukko  8.  Muuttuvien  opasteiden  kustannukset. 

Nopeusrajoitus 
 ______________ 

lnfotaulut  
____________ 

Atk-ohjaus 
 ____________ 

Jalustat + 
asennus  

kustannus  (tmk)  1 490 1 020 130 140  
hintakehitys 
________________  

odotetaan voimakasta hintojen 
laskua  ____________ 

lievä lasku 
____________  

ei suuria  
muutoksia  

kokeilukustannus  ei ei ei ei  
yhtymäkohdat  tavalliset merkit ei ei tavalliset merkit 
laajuuden vaikutus suora suora suora suora 
muutos  
(oletusarvo)  

-80-0% 
(-20  %)  

-80-0% 
(-20%) 

-15-0% 
(-10  %)  

0-+5%  
(+2  %) 

pitoaika  8v 8v 5v 8v  
jäännösarvo  5% 5% 10% 5% 

Koko  ryhmän kustannusten oletetaan laskevan  18  prosenttia  ja  vaihteluvälin 
ääriarvot  ovat  -73  ja  0  prosenttia.  

5.1.4.  Laitteisto 

Laitteisto  kustannusryhmään  kuuluvat tienvarren  havaintolaitteet  ja  tiedonkä-
sittelyyn  käytettävät atk-laitteet.  Havaintolaitteislin  kuuluvat  tiesääasemat,  tie-

osuuden olosuhteita kuvaava  kamera ja  liikenteen automaattiset  mittausase

-mat (LAM).  Tärkeimmät atk-laitteet ovat teknisessä rakennuksessa olevat 
 sääasemien  tietoja  keräävä  ja  käsittelevä  keskustietokone,  muuttuvia opas-

teita ohjaava  mikrotietokone  ja  näiden  oheislaitteet  sekä  kelikeskuksen  ja  tie -
mestaripiirin päätteinä  toimivat  mikrotietokoneet.  Kotka-Hamina hankkeen  
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laitteistokustannukset  olivat noin  850 000  markkaa. Tämä luku ei kuitenkaan 

anna aivan oikeaa kuvaa sääohjausjärjestelmän laitteistokustannuksista  

Kotka -Hamina hankkeessa sääohjausprojektille kohdistettuihin kustannuksiin 

liittyy tekijöitä, jotka sekä suurentaisivat että pienentäisivät kustannuksia. 

Keskustietokone tuotiin sääohjausjärjestelmään piirin sisäisenä siirtona ilman, 

että siitä jouduttiin maksamaan ostohintaa. Vastaavan tietokoneen hinta olisi 

uutena noin  100 000  markkaa. Liikenteen automaattisilla mittausasemiUa ke-

rätään tietoa tieosuutta käyttävästä liikenteestä. Liikennetietoja hyödynne-

tään sääohjauksen vaikutusten tutkimuksessa, mutta  LAM-asemat eivät ole 

suoraan yhteydessä sääohjausjärjestelmään. Tiesääasemilla tuotetaan tietoa 

sekä sääohjauksen että kunnossapito-organisaation tiesääjärjestelmän tar-

peisiin. Kunnossapito-organisaatiori tiesääverkossa asemia  on  valtateillä  noin 
 50  kilometrin välein. Sääohjausjärjestelmä vaatii tiheämmän verkon.  Kotka - 

Hamina kokeilutiellä  14  kilometrin matkalla  on 2  asemaa. Laajemmassa käy-

tössä tiesäässemien väli voisi olla enintään  25  kilometriä.  Kotka -Hamina 

moottontielle olisi täytynyt joka tapauksessa asentaa  1  tiesääasema kunnos-
sapidon  tarpeisiin. Myös kelikameralla  on  kunnossapidon  kannalta hyötyä.  

Kotka -Hamina sääohjattu  tie  projektin  edullisuutta tarkasteltaessa  on  lähdet-
tävä  projektin  todellisista kustannuksista. Tarkasteltaessa yleisemmin sääoh-

jauksen edullisuutta voidaan edellä esitetyt näkökohdat huomioida. Tällöin 

atk-laitteiden kustannuksiin tulee  100 000  markan  lisäys  ja  havaintolaitteiston 
 kustannuksiin  255 000  markan  vähennys kun liikenteen automaattisten  mit-

tausasemien  kustannukset  ja  puolet tiesääasemien kustannuksista erotetaan 

sääohjausjärjestelmästä. Kokonaisuudessaan laitteistokustannukset vähene-

vät  155 000  markkaa. Taulukossa  9 on  esitetty laitteisto kustannusryhmän 

kustannukset kun edellä esitetyt muutokset  on  huomioitu. 

Kuvassa  7 on  tarkasteltu Suomen koti-  ja  vientimarkkinoiden  mittaus-  ja  tark- 
kailulaitteiden  hintakehitystä. Kuvassa  8 on  esitetty tuonti  ja  kotimaisten tieto- 

koneiden hintakehitystä, ryhmä sisältää laitteiden lisäksi asennuksen  ja  
huollon. 
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Kuva  7.  Teollisuuden  kuluttajaindeksi,  Suomen koti-  ja  vientimarkkinat,  mitta-
us-ia tarkkailulaitteet,  1990-1 994.  (Ranki,  1994) 
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Kuva  8.  Kotimarkkinoiden perushintaindeksi,  tietokoneet,  asennus  ja  huolto, 
(koti-  ja  ulkomaiset tuotteet).  (Ranki,  1994)  

Kuvasta  7  nähdään, että yleinen mittaus-  ja  tarkkailulaitteiden  hintakehitys  on 
 ollut lievästi kasvava.  Sääohjausjärjestelmän havaintolaitteiden  hintojen usko-

taan jatkossa kasvavan tämän linjan mukaisesti. Atk-laitteiden hinnat ovat 

laskeneet  tarkasteluajanjaksolla  merkittävästi. Atk-laitteiden hintojen olete-

taan jatkavan laskua myös tulevaisuudessa.  

Havaintolaitteita  on  lisättävä  sääohjatun  tieosuuden pituuden suhteessa, sitä 

vastoin hankkeen laajuuden vaikutus atk-laitteisiin  on  vähäisempi. Esimerkik-

si  Kotka -Hamina  sääohjatun  tien atk-laitteilla voitaisiin käsitellä moninkertai-

sesti  laajemmankin,  ehkä noin  300  kilometriä pitkän,  sääohjatun  tien 

aineistoa.  
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Taulukko  9,  Havainto -ja  atk-laitteiden kustannukset. 

___________________  Havainto Atk 
kustannus (tmk)  265 430  
hintakehitys lievästi kasvava laskeva 
kokeilukustannus  osin ei 
yhtymäkohdat tiesääpalvelu tiesääpalvelu  
laajuuden vaikutus suora vähäinen 
muutos  
(suunnitteluarvo)  

0-+10  %  
+5  %  

-15-0  % 
-10  % 

pitoaika  8v 5v  
jäännösarvo  5  %  10  %  

Koko  laitteistoryhmän  kustannusten muuttumisen suunnitteluarvoksi saadaan 

 -1  prosentti  ja  vaihteluväli  -6  prosentista  6  prosenttiin.  

5.1.5.  Ohjelmistot  

Kotka-Hamina sääohjausjärjestelmää varten  on  tehty kaksi tietokoneohjel-

maa, joiden kustannukset olivat yhteensä  470 000  markka eli  6  prosenttia  ko-
ko  hankkeen kustannuksista. Toinen ohjelmista vastaa tiesääasemien tuotta-

man tiedon keräämisestä  ja  käsittelemisestä keskustietokoneessa.  Toinen 

ohjelma toimii mikrotietokoneessa  ja  ohjaa muuttuvien opasteiden käyttöä 

kelitietojen perusteella. 

Keskustietokoneen  ohjelma  on  tehty olemassa olevan kunnossapito-organi-

saation tiesääjärjestelmän ohjelmaa muokkaamalla sääohjauksen tarpeet 

täyttäväksi. Tätä samaa ohjelmaa pystytään käyttämään myös tulevaisuudes-

sa rakennettavissa sääohjausjärjestelmissä, joten riippuu siitä, tullaanko  vas-

taavan  tyyppisiä järjestelmiä rakentamaan, kuinka suun osuus tämän ohjel-

man kustannuksista pitäisi kohdistaa tälle hankkeelle. Tulevaisuuden sääoh-

jausjärjestelmissä voidaan ohjelmaan joutua tekemään pieniä muutoksia, jo-

ten  sen  kustannuksiksi oletetaan  10  prosenttia siitä, mitä ne olivat  Kotka-Ha-

mina projektissa. Muuttuvien opasteiden ohjausohjelma joudutaan tekemään 

jokaiselle hankkeelle erikseen, mutta seuraavia ohjelmia tehtäessä voidaan 

entistä käyttää apuna. 
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Ohjelmia voidaan periaatteessa käyttää ikuisesti. Tiesääohjelmalle määntel-
lään  20  vuoden pitoaika  ja  25  prosentin jäännäsarvo. Ohjausohjelmalle pito- 

aika rajataan  8  vuoteen,  sillä  ohjelmaa saatetaan joutua  tai  haluta muutta-
maan tulevaisuudessa,  jos  opasteiden  ohjausjärjestelmää muutetaan. 

Ohjelmien pitoajat, jäännösarvot  ja  ennuste kustannusten muuttumisesta  on 
 esitetty taulukossa  lo.  

Taulukko  10.  Tietokoneohjelmien kustannukset. 

____________________ Tiesää  Ohjaus 
kustannus  320 150  
hintakehitys samaa ohjelmaa voidaan 

käyttää aina jatkossa 
_____________________ 

ei suuria muutoksia 
kokeilukustannus  seuraavien ohjelmien kehit-

täminen  on  helpompaa 
yhtymäkohdat tiesääpalvelu  ei 
laajuuden vaikutus ei vaikutusta vaikuttaa jonkin verran 
muutos  
(suunnitteluarvo)  

-100-50% 
(-90  %)  

-20-+5%  
(-5  %) 

pitoaika  20v  lOv 
läännösarvo  25  %  10  %  

Koko  ohjelmistot  ryhmän kustannusten muutoksen suunnitteluarvoksi saa-

daan  -63  prosenttia  ja  vaihteluvälin ääriarvoiksi -  74  ja  -32  prosenttia.  

5.1.6.  Muut 

Kustannusi-yhniä  muut sisältää Otsola -Summa  työmaalta sääohjatulle  tielle 

kohdistetut palkka  ja  matkakustannukset, tieplirin keskusvaraston  kautta  han-

kittuja  tarvikkeita  ja  sääohjausjärjestelmälle kohdistettuja tielaitoksen  sisäisiä 

laskuja. Keskusvaraston kautta hankituista tarvikkeista noin  100 000  markkaa 
 on  kulunut tienvarren tekniseen rakennukseen. Sisäiset laskut ovat lähinnä 

muiden tielaitoksen yksiköiden sääohjatulle tielle tehdyn työn kustannuksia. 

Kustannusryhmän arvo  on  yhteensä  560 000  markkaa. 

Tämän ryhmän kustannuksissa ei oleteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia. 

Palkkakustannukset pysyvät lähes entisellään  tai  kasvavat  vain  hieman. 
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Tarvikkeiden osalta arvion tekeminen  on  vaikeampaa, mutta muutoksien ei 

odoteta olevan suuria.  Koko  ryhmän kustannusten odotetaan pysyvän enti-

selläänja vaihteluvälin ääriarvoiksi arvioidaan  -10  ja  10  prosenttia. 

Kaikille ryhmän kustannustekijöille käytetään  20  vuoden pitoaikaa. Työkus-

tannuksille ei lasketa jäännösarvoa. Tarvikkeille jäännösarvona käytetään  5 
 prosenttia.  

5.1.7.  Käyttöönotto 

Käyttöönoton kustannuksiin kuuluvat muuttuvien opasteiden ohjauksesta 

huolehtivan tietokoneohjelman  ja koko  ohjausjärjestelmän  toimivuuden testa-

us. Ohjelman testauksesta  on  huolehtinut  sen  toimittanut yritys. Tiepiirin atk- 

ryhmän käyttöönottovaiheen kustannukset perustuvat työntekijöiden omaan 

arvioon työhön käytetystä ajasta. Työpäivän hintana  on  käytetty  2 000  mark-

kaa. Yhteensä käyttöönottovaiheen kustannukset olivat  110 000  markkaa. 

Vaikka  Kotka -Hamina sääohjattu  tie on  kokeilu, niin käyttöönottovaiheessa 

selvittiin suhteellisen vähäisellä testauksella. Käyttöönottovaiheen kustannus-

ten  ei odotetakaan muuttuvan toteutettaessa uusia vastaavan tyyppisiä hank-

keita. Samoin uusittaessa  tai  muutettaessa  Kotka -Hamina tien ohjausjärjes-

telmää  ja  muuttuvia opasteita  on  käyttöönottovaiheen  työt tehtävä uudelleen. 

Siten näille kustannuksille käytetään  8  vuoden pitoaikaa. Jäännösarvoa ei 

käyttöönottokustannuksille anneta.  

5.1 .8.  Yhteenveto investointikustannuksista 

Havainto-  ja  atk-laitteiden kustannuksissa tehtyjen oikaisujen jälkeen  Kotka - 

Hamina sääohjatulle tielle kohdistettaviksi investointikustannuksiksi saatiin 

yhteensä  8,2  miljoonaa markkaa. Ryhmien investointikustannukset  on  kerätty 

taulukkoon  11.  Kustannuksista  13  prosenttiin  on  vaikuttanut  Kotka -Hamina 

sääohjatun tien kokeiluluonne  ja  17  prosentissa kustannuksia  on  osin pääl-

lekkäisyyttä tienrakennuksen  tai  tiesääpalvelun  kanssa. Mikäli putkia  ja  kaa-

peleita tarvittaisiin muitakin tienvarren laitteita varten olisi päällekkäisten 
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kustannusten osuus peräti noin  50  prosenttia. Sääohjatun tien pituudella ei 
ole juuri vaikutusta  12  prosenttiin kustannuksista  ja  lisäksi noin  6  prosenttia 
kustannuksista kasvaa tien pituuden muutosta hitaammin. Esitetyt prosentti-

osuudet ovat suuntaa-antavia  ja  esimerkiksi kokeilukustannuksetkaan eivät 
 jää  kokonaan syntymättä seuraavissa järiestelmissä. Eri kustannusryhmille 

vuoteen  2000  ennustetut  muutokset  on  esitetty kuvassa  9. 
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Kuva  9.  Osakustannusten prosentuaaliset  muutokset vuoteen  2000  mennes-
sä 

Yhdistämällä eri ryhmien muutosmandollisuudet kustannuksilla painottaen 
saatiin  koko  sääohjausjärjestelmän investointikustannusten  muutoksen suun-
nitteluarvoksi  11  prosentin lasku  ja  vaihteluväli  33  prosentin kustannusten 
alentumisesta  2  prosentin kasvuun. Kuvasta nähdään, että tekijöihin, joiden 

kustannusten odotetaan laskevan eniten, liittyy myös suurin epävarmuus. 

Investoinnin vuosisuorite 

Investointikustannuksia  käsitellään eri tavoin arvioitaessa sääohjauksen hyö-
ty-kustannussuhdetta  tai  sijoitetun pääoman tuottavuutta. Vuotuisen hyöty-
kustannussu hteen laskemiseksi  on  investointikustannukset jaettava annuitee

-tillä  vuotuisiksi suoritteiksi. Annuiteetti  lasketaan kappaleessa  4.4.  esitetyllä 

 tavalla käyttäen osakustannusten pitoaikoja  ja  jäännösarvoja. Suoritettaessa 
osakustannusten  jako  saatiin vuotuisiksi pääomakustannuksiksi noin miljoona 

markkaa. Kustannusryhmien vuosisuoritteet  on  esitetty taulukossa  11.  
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Taulukko  11.  Kotka -Hamina  sääohjatun  tien investointikustannukset  ja  inves-
toinnin  vuosisuorite  

Kohde 

______________________ 

Investointikustannukset 
 (1000  mk) 

 __________________ 

I  nvestoinnin  
vuosisuorite 

(1000mk)  
Suunnittelu  388 34  

-liikenteen ohjaus  182 16  
-sähkösuunnittelu  36 3  
-projektiryhmän  työ  170 15  

Perusrakenteet  3 165 273  
-putkitus  ja  kaivot  1 430 125  
-kaapelointi  1 320 113  
-sähkötekniset  laitteet  415 35  

Opasteet  2 780 442  
-nopeusrajoitusmerkit  1 490 232  
-infomerkit  1 020 159  
-atk-ohjaus  130 29  
-jalustatja asennus  140 22  

Laitteisto  695 136  
-havainto  265 42  

-tiesääasemat  145 23  
-kamerajärjestelmä  120 19  

-atk-laitteet  430 94  
Ohjelmistot  470 45  

-tiesää  320 26  
-ohjaus  150 19  

Muut  560 49  
-palkat  ja  matkat  180 16  
-tarvikkeet  220 19  
-sisäiset laskut  160 14  

Käyttöönotto  110 18  
-ohjauksen testaus  80 13  
-atk ryhmän työ  30 5  

YHTEENSÄ  8168 997  

Osakustannusten  erilaiset  pitoajat  ja  jäännösarvot  vaikuttavat siihen, miten  

voimakkasti 	kustannusten 	odotettavissa 	oleva 	muutos 	vaikuttaa  



vuosisuoritteisiin.  Kuvassa  io  on  esitetty  osakustannusten vuosisuoritteiden 
 ennusteen mukaiset suu  nnitteluarvot  ja  niiden vaihtelu.  
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Kuva  10.  Osakustannusten vuosisuoritteet  noin vuonna  2000  

Kuvasta nähdään, että muuttuvien  opasteiden vuosisuonte  näyttäisi pysyvän 
suurimpana  vuotuisena osakustannuksena,  mutta siihen liittyy myös selvästi 
suurin epävarmuus.  Koko  investoinnin  vuosisuorite  tulisi liikkumaan  600 000 

 ja  miljoonan  markan  välillä. Oletettavasti  vuosisuoritteen  muutos tulee ole-
maan kuitenkin  varsin  pieni eli noin  100 000  markkaa vähemmän, kuin  toteu-
tetussa  järjestelmässä.  I  nvestoinnin vuosisuontteen  vaihtelusta muuttuvien 

 opasteiden  hintaan liittyvä epävarmuus kattaa  78  prosenttia.  

5.2.  Ylläpitokustannukset 

Sääohjatun  tien käyttäminen, valvonta  ja  huoltaminen  aiheuttavat vuotuisia 
 ylläpitokustannuksia.  Osassa  ylläpitokustannuksia  on  ongelmallista määritel-

lä, mitkä niistä voidaan kohdistaa suoraan tälle järjestelmälle. Huollon  ja  kun
-nossapidon  kustannuksia  on  vaikea arvioida,  sillä  näiden syntymisestä ei 

toistaiseksi ole kokemuksia. Taulukossa  12 on  esitetty arvio  Kotka-Hamina 
 sääohjausjärjestelmän  vuotuisista  ylläpitokustannuksista. 
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Taulukko  12.  Kotka -Hamina  sääohjausjärjestelmän  vuotuiset ylläpito- 
kustannukset 

Kustannus  (l000mk/vuosi)  

sähkö  40  
tietoliikenne  75  

valvonta  100  

tekninen tuki  25  

atk-tuki  30  
ohjelmien ylläpito  50  
opasteiden  kuluvat  osat  -  35  

YHTEENSÄ  355  

Sähkökustannukset  on  arvioitu  säohjausjärjestelmän  laitteiden sähkönkulu-

tuksen perusteella. Kulutusta ei voida seurata suoraa  sillä  tieltä  saataviin  tie-

toihin  sisältyy lisäksi  mm.  valaistuksen sähkönkulutus. Yhden muuttuvan  no-

peusrajoitusmerkin sähkökulutus  on  noin  100  wattia  ja  informaatiotaulun  400 

 wattia.  Lisäksi arvioitiin teknisen rakennuksen,  tiesääasemien  ja  verkon  vah-

vistimien  sähkönkulutus, jolloin  koko  järjestelmän  kulutukseksi  saatiin noin  10 

 kilowattia.  Sähkön hintana käytettiin  45  penniä kilowattitunnilta. Tällöin  

vuotuisiksi sähkökustannuksiksi  saatiin  40 000  markkaa.  

Tietoliikennekustannukset  syntyvät lähinnä  tiedonslirrosta  teknisen rakennuk-

sen  ja Kotkan  tiemestaripiirin  sekä teknisen rakennuksen  ja  Kouvolan  kelikes-

kuksen  välillä.  Tiedonsiirto  tapahtuu käyttämällä valmiita verkkoja, joissa  on 

 kiinteät  kuukausimaksut. Tiedonsiirrossa  on  vaikeaa tehdä  rajausta sääoh-

jausjäriestelmän  ja  kunnossapito-organisaation  tiesääpalvelun  kustannusten 

välille.  Sääohjaukselle  kohdistetaan  6 200  markan  kuukausikustannukset, 

 jolloin vuotuiset  tietoliikennekustannukset  ovat noin  75 000  markkaa.  

Sääohjausjärjestelmän  valvontaan arvioidaan kuluvan  kelikeskuksen  ja  tie- 

säätuen  aikaa noin  1  tunti päivässä, josta syntyy vuodessa noin  100 000 

 markan  kustannukset.  Opasteiden  teknisen toiminnan ylläpitämiseen arvioi- 

daan  kuluvan  10  päivää vuodessa  ja  tiesäätietokoneohjelman  ja  laitteiden 

ylläpitoon  14  päivää, joista syntyvät kustannukset ovat noin  55 000  markkaa.  
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Opasteiden ohjausohjelman ylläpitosopimus  maksaa  50 000  markkaa 
vuodessa. 

Muuttuvien opasteiden vaihdettaviksi joutuvien osien kustannuksia  on  hanka-
la arvioida. Valmistajan mukaan ainoat varsinaiset kuluvat  osat  ovat liikenne- 
merkkien halogeenilamput, joiden käyttöikä  on  keskimäärin  6 000  tuntia. Mer-
keissä  on  aina kaksi lamppua yhtä aikaa palamassa, joten merkkiä kohden 
arvioidaan vuodessa kuluvan noin  3  lamppua.  Lampun hinta  on 80  markkaa. 
Lamppujen vaihtokustannukset ovat siten noin  11 000  markkaa vuodessa. 

Muut opasteiden osien kustannukset eivät ole yhtä järjestelmällisesti synty- 
ylä. Osien rikkoutumisen todennäköisyyttä  ja  tapahtuma-ajankohtaa  on  vai-
kea ennakoida. Mikäli rikkoutumisia tapahtuu ovat kustannukset todennäköi-
sesti kerralla suurempia, mutta kaikille merkeille  ja  vuosille jaettuna valmistaja 
arvioi niiden olevan  10 000  markkaa nopeusrajoitusmerkkien  ja  5 000  mark-
kaa informaatiotaulujen osalta. Kulumisesta johtuen opasteiden suojalasit 

joudutaan todennäköisesti vaihtamaan kerran niiden pitoajan kuluessa. Vaih-
taminen maksaa yhteensä noin  50 000  markkaa, jolloin jaettaessa  se  koko  
pitoajalle  tulee vuotuisiksi kustannuksiksi noin  6 000  markkaa. Lisäksi esimer-
kiksi ukkonen  tai  opasteisiin  kohdistuva ilkivalta saattavat aiheuttaa suuriakin 
kustannuksia, joiden huomioiminen laskelmissa  on  kuitenkin mandotonta. Yh-

teensä opasteiden varaosien kustannuksiksi arvioidaan noin  35 000  markkaa 
vuodessa.  

Koko  Kotka-Hamina sääohjausjärjestelmän vuotuisiksi ylläpitokustannuksiksi 
saatiin  355 000  markkaa. Tätä lukua käytetään myös ennusteessa,  sillä  yllä-
pitokustannusten ei uskota muuttuvan merkittävästi. Arvioihin liittyvän epävar

-mu  uden  ja  sääohjausjärjestelmälle kohdistettavien  kustannusten rajauksen 

hankaluuden vuoksi ylläpitokustannuksille joudutaan käyttämään  varsin  suur-

ta luotettavuusväljä. Kustannusten ei uskota olevan merkittävästi arviota pie-

nempiä, mutta mikäli järjestelmän toiminnassa  on  ongelmia ylläpitokustan-
nukset nousevat helposti. Vaihteluvälin ääriarvoiksi arvioidaan  -5  prosenttia  ja 

 20  prosenttia. 
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Osa  ylläpitokustannuksjsta  ei kasvaisi merkittävästi, vaikka sääohjattu  tie  olisi 

toteutettua pidempi. Valvontakustannukset ovat erityisesti tällainen ryhmä. 

Lisäksi tekninen  ja  atk-tuki sekä ohjelmien ylläpito tulisivat sääohjatun tien 

laajentuessa todennäköisesti halvemmiksi kilometriä kohti. Näiden ryhmien 

osuus ylläpitokustannuksista  on 58  prosenttia.  

6. SÄÄOHJAUKSEN  VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN 

Sääohjausjärjestelmän  vaikutukset perustuvat siihen kuinka luotettavasti jär -

jestelmä toimii  ja  miten tienkäyttäjät suhtautuvat saamaansa tietoon. Sääoh-

jauksen  on  kyettävä tunnistamaan keli riittävän tarkasti  ja  antamaan tienkäyt-

täjälle sellaiset ohjeet, joiden avulla kuljettaja pystyy mukauttamaan ajokäyt-

täytymisensä olosuhteisiin nähden turvalliseksi. Kuljettajan käyttäytyminen 

seuraa, siitä huomaavatko  ja  muistavatko  he  saamansa opastuksen  ja  ovatko 

 he  valmiita muuttamaan ajokäyttäytymistään saamansa informaation 

pohjalta. 

Yhteiskuntataloudellisen tarkastelun kannalta sääohjauksen vaikutukset lii-

kenteeseen esitetään muutoksina, jotka tapahtuvat: 

•  tiellä käytettävissä nopeuksissa 
• 	liikenneturvallisuudessa 

Sääohjauksen  näissä tekijöissä aiheuttamien muutosten perusteella laske-

taan yhteiskuntataloudellisten kustannusten muutokset. Nopeuksille  ja  henki-

lövahinkojen onnettomuusasteelle määritellään kandet eri arvot. Vertailuarvot 

siitä millaiset keskinopeudet  ja  orinettomuusaste  olisivat,  jos  sääohjausta  ei 

käytettäisi,  ja  arviot nopeuksista  ja  onnettomuusasteista  Kotka -Hamina koe- 

tiellä. Liikenneturvallisuutta arvioidaan tässä vaiheessa henkilövahinkojen 

määrän perusteella,  sillä  niistä  on  runsaasti tilastotietoja. Myöhemmin arvioi-

daan myös omaisuusvahinkojen kustannuksia. 

Sääohjausjärjestelmällä  pyritään vaikuttamaan tienkäyttäjien käyttäytymiseen 

eri  sää-  ja  keliolosuhteissa.  Eri olosuhteita varten  on  määritelty omat 
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oimintaperiaatteet,  joten järjestelmän vaikutukset muuttuvat tilanteen mu-
kaan. Tämän vuoksi  sääohjausjärjestelmän  vaikutuksia liikenteeseen  on tar-
kasteltava  osina.  

Koko  aineisto jaetaan ensiksi kesä-  ja  talviaikaan.  Jakoperustana  käytetään 
 talvinopeusrajoituksen  voimassaoloaikaa, eli  talviajan pituudeksi  tulee neljä 

kuukautta. Tämän jälkeen sekä kesän että  talven  liikenne jaetaan  ohjaustoi-
menpiteiden luokituksen  mukaan hyvän, kohtalaisen  ja  huonon  kelin  luokkiin. 

 Luokitle  määritellään mikä osuus liikenteestä tapahtuu kyseisten  keliolosuh
-teiden vallitessa. Jokaiselle  keliluokalle  määritellään  vertailukeskinopeudet 

 sekä  kevyille  että  raskaiHe  ajoneuvoille.  Keliluokille,  joissa  sääohjausjärjestel-
mällä  alennetaan nopeusrajoituksia  ja  annetaan  informaatiotauluilla kelivaroi-
tuksia,  arvioidaan lisäksi  koetien  kevyiden  ja  raskaiden ajoneuvojen  keskino-
peudet.  Vastaavasti määritellään henkilövahinkojen  onnettomuusasteille ver-
tailuarvot  ja  arvot  koetiellä.  Eri  keliluokille määriteltyjen  henkilövahinkojen  on-
nettomuusasteiden  ja keskinopeuksien  perusteella yhdistetään  talven,  kesän 

 ja koko  vuoden arvot  keliluokkien suoriteosuuksilla  painottaen.  

Sääohjattu  tie  -kokeilun tässä vaiheessa järjestelmän vaikutuksia pystytään 
 vain  arvioimaan muista lähteistä saatavien tietojen  ja Kotka-Hamina  tieosuu

-delta  saatujen alustavien kokemusten perusteella. Tästä johtuen  on  tärkeää 
ottaa huomioon vaikutuksiin liittyvä epävarmuus, mikä tehdään antamalla 

 koetien keskinopeuksifle  ja  henkilövahinkojen  onnettomuusasteiHe  kolme 

arviota. Optimistisessa vaihtoehdossa arvioidaan  sääohjauksen  suurimmat 
mandolliset vaikutukset liikenteeseen,  pessimistisessä  pienimmät  ja  kolman-

nessa vaihtoehdossa todennäköiset vaikutukset. Myöhemmin, kun järjestel-
mä  on  ollut kauemmin käytössä, vaikutuksista saadaan enemmän tietoa  ja 

 arvioita pystytään tarkentamaan.  

6.1. Keliluokkien  osuudet 

Talvi 

Kappaleessa  keliolosuhteiden  taloudelliset vaikutukset  on  taulukossa  3  esi- 
tetty  koko  Suomen  kelijakauma  talvikaudella  1992-93.  Samana vuonna  
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 tehtiin Kymen  tiepiirissä tiesäähavaintojen luotettavuusselvitys  (Toivonen, 
 1993),  jossa kerättiin  tiesääaseman  ja  ihmisten tekemiä keli-  ja sadehavainto- 

ja  kolmen eri  tiesääaseman  kohdalta.  Havaintoaineistosta  yhdistetty  kelija- 
kauma  on  esitetty taulukossa  13.  Taulukossa  tiesääaseman keliluokat  'kos- 

tea'  ja  'kostea  ja  suolainen' sekä 'märkä'  ja  'märkä  ja  suolainen'  on  yhdistetty. 

Taulukko  13.  Kelijakauma  talvella  1992-93  Kymen tiepiirin kolmella  tiesää
-asemalla aseman  ja  ihmisen havaintojen perusteella. 

Keli Asema Ihminen 

kuiva  21% 37%  
kostea (suolainen)  22% 23%  
märkä (suolainen)  28% 23%  
kuura  21% 7%  
lumi  8% 6% 
jää  alle  1% 3%  

Estlander  (1995) on  kandeltatoista  liikenteen automaattiselta  mittauspisteeltä 

 ja sääasemalta talvlaikana  kerättyjen tietojen perusteella laskenut henkilö-  ja 

 kuorma-autojen eri  keleille  kohdistuvan  liikennesuoritteen.  

Taulukko  14.  Henkilö-  ja  kuorma-autojen eri  keleille  kohdistuva osuus  liiken-
nesuoritteesta  talvella (Estlander,  1995)  

Keli Osuus  lilkennesuoritteesta (%)  

Henkilöautot Kuorma-autot 

hyvä  talvikeli  56 50  
märkä  ja  suolainen  talvikeli  9 10  
liukas  talvikeli  14 18  
lumisade  2 2  
talvinensade  5 5  
lämmin  talvikeli  13 14  
talvituuli, sateeton  1 1  

Keliluokkien jakaumaa  talven  aikana pystytään arvioimaan myös  sääohjatulta 

 tieltä saatujen ensimmäisten kokemusten avulla. Vuosien  1994  ja  -95  vaih- 

teessa kanden kuukauden ajalta kerätyn tiedon perusteella automaattinen  



54  

sääohjausjärjestelmä  olisi laskenut nopeusrajoituksen  80  kilometriin tunnissa 

yhdeksässä prosentissa tapauksista. Samaan aikaan automaattiohjauksessa 
esiintyi kuitenkin virheitä  ja  järjestelmä oli osan aikaa käsikäytöllä. Todellista 
nopeusrajoitusten jakaumaa  on  seurattu tammikuuta  1995  puolivälistä  ja  in

-formaatiotaulujen  tilaa helmikuun alusta. Helmikuun  1995  loppuun mennessä 
oli nopeusrajoitus rajoitettu  80  kilometriin tunnissa  18  prosentin aikana  ja  in

-formaatiotauluilla  oli jokin varoitus, yleensä liukas ajorata -merkki,  17  prosen-
tissa tapauksia. Tiellä  on  pääsääntöisesti alennettu nopeusrajoitus  ja  infor-
maatiomerkeissä  varoitus saman aikaisesti. 

Edellä esitettyjen tietojen perusteella  on  tehty arvio tässä tutkimuksessa käy-

tettävästä talviajan keliluokkien jakautumisesta. Hyvän talvikelin osuus  on 
 noin  54  prosenttia  ja  kohtalaisen  kelin  30  prosenttia suoritteesta, joten  no

-peusrajoitusta  100 km/h  käytetään noin  84  prosentissa tapauksia. Huonon 
 kelin  osuus  on  noin  16  prosenttia suoritteesta. Hyvän  ja  kohtalaisen  kelin  yh-

distetyn luokan  ja  huonon talvikelin luokan osuuksien vaihteluväliksi arvioi-

daan  ±6  prosenttia. 

Kesä 

Kesäaikana liikenneteen jakautumista eri keleille  on  tutkittu kandeksalta lii-
kenteen mittauspisteelta  ja  tiesääasemalta  saatujen tietojen perusteella. Ke-
sän tiedot käsittävät ajan  16.4.  -  15.10.  (Estlander,  1995)  

Taulukko  15.  Henkilö-  ja  kuorma-autojen eri keleille kohdistuva osuus liiken-
nesuoritteesta kesällä. (Estlander,  1995) 

Kell 

 _____________________ 
Osuus lilkennesuoritteesta (%) 

Henkiläautot  Kuorma-autot 
kuiva kesäkeli  82 79  
märkä, sateeton kesäkeli  9 11  
sateinen kesäkeli  6 6  
kevät/syyspakkanen  2 4  
kesätuuli, sateeton  1 0  
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Kesäaikana hyvän  kelin  luokkaan arvioidaan kuuluvan  80  prosenttia liiken-

teestä, vaihteluvälillä  75  -  85  prosenttia. Huonoimman  kelin  luokkaan kuulu-
vat  kevät-  ja  syyspakkasista  ne tapaukset, jolloin tieflä  on  jäätä sekä sateisis-

ta keleistä tapaukset, joissa  sade  on  runsasta. Keliluokan arvioitu osuus  on 4 
 prosenttia, vaihteluvälillä  2  -  8  prosenttia. Loput tapaukset eli  16  prosenttia 

liikenteestä kuuluvat keskimmäiseen kohtalaisen  kelin  luokkaan,  jolle  arvioi-
daan vaihteluväliksi  10 -23  prosenttia.  

6.2.  Nopeudet 

Vertailunopeudet  Kotka-Hamina tieosuudelle  on  määritelty kuudetta moottori- 

teillä sijaitsevalta liikenteen mittauspisteeltä kerättyjen tietojen perusteella. 

Moottoriteillä, joissa nopeusrajoitus oli kesäaikana  120 km/h  kaikkien ajoneu-

vojen keskinopeus oli noin  108 km/h.  Kevyiden ajoneuvojen keskinopeus oli  
111 km/h  ja  raskaiden ajoneuvojen  89 km/h.  Talvella, jolloin moottoriteillä oli 

voimassa  100 km/h  rajoitus kevyiden uiojen keskinopeus oli 99km/h  ja 
 raskaiden  86 km/h. Koko  liikenteen keskinopeus oli talviaikaan noin  98 km/h. 

 (Saijamo,  1995)  Vuodenajan mukaan vaihtuvien nopeusrajoitusten kokeilus-

sa (Peltola,  1991a, s.15)  vuosina  1987-1 989  keskinopeudet moottoriteillä  oli-

vat talvinopeusrajoituksen aikana noin  95 km/h.  

Keskimääräisten nopeuksien perusteella  on  arvioitu nopeudet eri keliluokissa 

käyttäen hyväksi tietoa  kelin ja  sään vaikutuksesta kuljettajien omaehtoisesti 

valitsemiin ajonopeuksiin. 

Oulun yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa (Saastamoinen,  1992, s.50) to
-dettiln,  että  kelin  vaikutus yleisillä teillä käytettyihin nopeuksiin  on  vähäistä 

lumisia olosuhteita lukuunottamatta. Kuvassa  11 on  esitetty keskinopeuden 

muutosprosentit eri keleillä talvikeliin verrattuna. Kostean  ja  suolatun tienpin-
nan  yllättävän suureen ajonopeutta alentavaan vaikutukseen tärkeimpänä 

syynä lienee tiesääasemien osin virheellinen analyysi, minkä johdosta tämän 

kelitiedon  alla  on  todellisuudessa monenlaisia kelejä. 
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Kuva  11.  Keskinopeuden  muutos eri keleillä kuivaan talvikeliin verrattuna 
(Saastamoinen,  1992, s.50)  

Vuodenajan mukaan vaihdettavien nopeusrajoitusten kokeilussa (Peltola, 
 1991a)  tutkittiin  kelin  vaikutusta kesä- (nopeusrajoitus nostettu  100 km/h)  ja 

 talvikokeilussa  (nopeusrajoitus laskettu  80 km/h)  mukana olleilla teillä. Talvel-

la havaittiin lumisella, jäisellä  tai  sohjoisella  kelillä ajettavan  2,5 km/h  hitaam-
min  ja  sateella  1 km/h  hitaammin kuin muulloin. Kesäkokeilussa huonon  kelin 

 vaikutus keskinopeuksiin oli suurempi kuin talvella eli luminen, jälnen  tai soh-

joinen tienpinta  alensi nopeuksia  3,7 km/h  ja sade  3,4 km/h.  Moottoriteillä 
 vuodenajasta  ja  siihen liittyvistä olosuhteista johtuva nopeuksien omaehtoi-

nen alentaminen  on  vähäisempää kuin kaikilla kokeilussa mukana olleilla teil-

lä keskimäärin. 

Moottoriteiden keskinopeuksien  ja  keliolosuhteiden nopeuksissa  aiheuttavien 

muutosten perusteella määriteltiin vertailunopeudet keliluokille. Talvella hy-

vän  ja  kohtalaisen  kelin  yhdistetyssä  luokassa vertailunopeudet ovat  98 km/h  
kevyille  ajoneuvoille  ja  85 km/h  raskaille  ajoneuvoille. Kohtalaisella kelillä  no-
peuksissa  oletetaan tapahtuvan noin yhden prosentin pudotus hyvään talvi- 

keliin verrattuna. Huonoimman  kelin  luokassa vertailunopeudet ovat  95 km/h  
kevyille  ja  84 km/h  raskaille  ajoneuvoille. Kesällä nopeudet hyvän  kelin  luo-

kassa ovat  111 km/h  kevyille  ja  88 km/h  raskaille  ajoneuvoille, kohtalaisen 
 kelin  luokassa  106 km/h  kevyille  ja  87 km/h  raskaille  ajoneuvoille  ja  huonon 
 kelin  luokassa  105 km/h  kevyille  ja  86 km/h  raskaille  ajoneuvoille. 
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Sääohjaustoimenpiteiden  vaikutusta nopeuksiin voidaan arvioida muista ko-

keiluista saatujen kokemusten avulla. Näitä tietoja ei kuitenkaan voida suoraa 

soveltaa  Kotka-Hamina tieosuudelle  ja  siten nopeusarvioille esitetään  varsin 
 laajat vaihteluvälit. 

Vuodenajan vaihtuvien nopeusrajoitusten kokeilussa nopeusrajoi-
tuksen alentamisen voidaan arvioida alentaneen keskinopeuksia 
moottoriteillä  3,9 km/h  (Peltola,  1991a, s.16).  Kaikilla kokeilussa 
mukana oleilla teillä nopeusrajoitusten muuttamiset vaikuttivat eni-
ten henkilöautojen nopeuksiin. Talvirajoituksen arvioidaan alenta-
neen henkilöautojen keskinopeuksia  5,2 km/h.  Raskailla  ajoneu-
voilla  on  ajoneuvokohtainen  80 km/h  rajoitus  ja  nopeusrajoituksen 

 muutoksilla näytti olevan pieni  (1 km/h)  vaikutus nopeuksiin. Tämä 
muutos  ej  kuitenkaan ollut tilastollisesti merkittävä. (Peltola,  1991 a, 
s.18..19)  

Turun tiepiirissä kokeillaan kelivaroitusmerkkiä, joissa  on  kolme 
mandollista tilaa pimeä (pitävä keli), merkki päällä ( ehkä liukasta) 

 ja  merkki vilkkuu (varmasti liukasta). Alustavien tutkimustulosten 
perusteella merkki alentaisi keskinopeuksia liukkaalla kelillä  2-4 
km/h 500  -  1100  metriä merkin jälkeen. Merkin vaikutus näyttäisi 
olevan  varsin  lyhytaikainen,  sillä  3  -  14  kilometriä merkkien jälkeen 
ei havaittu tilastollisesti merkittävää nopeuksien laskua. (Kulmala, 

 1995, s.9..10)  

Ranskassa Lyonin lähellä sijaitsevalla moottoritiellä kokeiltaan 
muuttuvien opasteiden järjestelmää, jolla pystytään muuttamaan 
nopeusrajoituksia. Ilman muuttuvilla opasteilla esitettäviä nopeus-
rajoituksia keskinopeudet tiellä ovat  130 km/h  reunakaistalla  ja  140 
km/h  ohituskaistalla. Sateella  on vain  vähän vaikutusta näihin  no

-peuksiin.  Sateen  aikana tielle asetetaan  110 km/h  nopeusrajoitus, 
jonka vaikutuksesta nopeuksien  on  havaittu pudonneen  6 km/h 

 reunakaistalla  ja  9 km/h  ohituskaistalla.  (Maurice, 1994, 
s.1094..1096)  

Muuttuvilla opasteilla  ei oleteta olevan vaikutusta keskinopeuksiin opasteiden 

normaalitilassa eli kesän  120 km/h  ja talven  100 km/h  rajoitusten aikana. Tä-

mä ei välttämättä vastaa aivan todellista tilannetta,  sillä  esimerkiksi informaa-

tiotauluilla esitettävillä tienpinnan  ja  ilman lämpötiloilla, voi olla vaikutus  no - 
peuksiin  vaikka olosuhteet olisivat hyvät. Alennettaessa nopeusrajoitusta ke -
lm  vuoksi oletetaan keskinopeuksien pienenevän enemmän kuin kuljettajat 

alentaisivat nopeuksia omaehtoisesti. Talvella huonon  kelin  luokassa sääoh- 
jauksen  oletetaan pudottavan kevyiden autojen keskinopeuden  90  km:iin/h, 
vaihteluvälillä  85  -  93 km/h,  ja  raskaiden autojen keskinopeuden  83  km:iin/h, 



vaihteluvälillä  81  -  84  km/h.Kesällä  kohtalaisen  kelin  luokassa, nopeusrajoi-
tuksen  100 km/h  aikana, arvioidaan kevyiden ajoneuvojen keskinopeuden 
olevan  102 km/h,  vaihteluvälillä  100  -  104 km/h  ja  raskaiden ajoneuvojen  86 
km/h,  vaihteluvälillä,  84  -  87 km/h.  Huonon kesäkelin aikana keskinopeuksien 
oletetaan sääohjauksen vaikutuksesta olevan kevyillä autoilla  90 km/h,  vaih-
teluvälillä  85  -  100 km/h  ja  raskailla  autoilla  84 km/h,  vaihteluvälillä  82  -  85 
km/h.  Taulukkoon  16 on  kerätty vertailu  ja  koetien keskinopeudet  eri keliluo

-kissa ja  luokkien suhteellisilla osuuksilla liikenteestä painottaen lasketut  tal-
ven,  kesän  ja koko  vuoden yhdistetyt keskinopeudet. 

Taulukko  16.  Keskinopeuksien vertailuarvot  sekä keskinopeudet  ja  niiden 
vaihteluväli koetiellä.  

Koko  vuoden keskinopeudet 

vertailukeskinopeus 
 keskinopeus koetiellä  ja  vaihteluväli  

85 	9 95 ¶00 105 ¶10 

-r  

Sääohjaus  laskee keskinopeutta  max 1,4  % /  oletettavasti  0,8  % /  min 0,4  %  
Talven  keskinopeudet  

85 	90 	95 	100 	105 	110  

elta8u 	 i  
cebe 	 -y  

Keskinopeuden  lasku  2,0 /1,0  /  0,3  %  
Hyvän talvikelin keskinopeus  

85 	90 	95 	100 	105 	110  

nopeus 	 I  

Vertailu  ja  koetien  keskinopeus sama 

Kohtalaisen talvikelin keskinopeus 

Kesän keskinopeudet  
85 	90 	95 	100 	105 	110  

vectelu 

Stj• 

Keskinopeuden  lasku  1,4 I 0,8 I 0,4  %  

Hyvän kesäkelin keskinopeus  
85 	90 	96 	100 	105 	110  

nopeus 

Vertailu  ja  koetien  keskinopeus sama 

Kohtalaisen kesäkelin keskinopeudet  
85 	90 	95 	100 	105 	110 	85 	90 	95 	100 	105 	110  

nopeus  L_1  v•fl  

cell.  

Vertailu  ja  koetien  keskinopeus sama 	Keskinopeuden lasku  6  /  4 I 2  %  
Huonon talvikelin keskinopeudet  

85 	90 	95 	100 	105 	¶10  

vertaiki 

Cetle L 
Keskinopeuden  lasku  11  /  5  /  2  %  

Huonon kesäkelin keskinopeudet  
85 	90 	95 	100 	105 	110  

vertsij 

 cell.  

Keskinopeuden lasku 14 I 7 / 3 % 
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Vaikka ohjaustoimenpiteUlä arvioitiin olevan suhteellisen suuri vaikutus hei-

koimpien kelien luokissa, niin  koko  vuoden keskinopeus laskee  vain  puolesta 
puoleentoista prosenttiin,  sillä  alennetun  nopeuden luokkien osuus  koko  vuo-

den liikennesuoritteesta  on vain  noin  18  prosenttia.  

6.3.  Onnettomuusasteet 

Moottoriteiden  henkilövahinkojen onnettomuusasteena voidaan pitää  0,12 
 onnettomuutta miljoonaa ajoneuvokilometriä kohti,  jos  tien nopeusrajoitus  on 

120 km/h  ja  0,1  onn./milj.km ,  jos  nopeusrajoitus  on 100 km/h.  (Kallberg, 
 1991, lute 2/4).  Kotka -Hamina moottoritiellä onnettomuusasteen  on  arvioitu 

olevan näiden maan keskimääräisten lukujen mukainen  ja  henkilövahinkojen 

onnettomuusasteen vertailuarvona pidetään  0,11  onn./milj.km.  Keli  ja  säätila 

 vaikuttavat voimakkasti onnettomuuksien syntymiseen. Liitteessä  I on  arvioitu 

eri kelien onnettomuusasteet moottoriteillä. Arviointi  on  tapahtunut jakamalla 
 koko  vuoden onnettomuusaste eri keliolosuhteille niiden suhteellisen  riskin ja 

 yleisyyden mukaisesti. Keliluokissa käytettävät onnettomuusasteet  on  määri-

telty liitteen arvojen perusteella. Näitä onnettomuuslukuja käytetään vertailu-

arvoina, joiden perusteella arvioidaan miten sääohjaus vaikuttaa 

liikenneturvallisuuteen.  

Talven  henkilövahinkojen onnettomuusasteen arvioidaan olevan hieman yli 

kaksinkertainen kesään verrattuna  ja koko talven  onnettomuusasteena  Kot-
ka -Hamina moottoritiellä käytetään  0,17  onnettomuutta miljoonaa ajoneuvoki-

lometriä kohti. Talvella hyvän  kelin  onnettomuusaste  on  noin  0,05 
 onn./milj.km.  Huonon  kelin  luokassa käytetään onnettomuusastetta  0,6  ja 
 keskimmäisessä luokassa  0,18  onn./milj.km.  Hyvän  ja  kohtalaisen talvikelin 

luokat yhdistämällä saadaan onnettomuusasteeksi  0,09  onn./milj.km.  Kesällä 

yleinen henkilävahinkojen onnettomuusaste  on 0,07  onnettomuutta miljoonaa 

ajoneuvokilometriä kohti niin, että hyvän  kelin  luokassa onnettomuusaste  on 
0,04,  keskimmäisessä luokassa  0,16  ja  huonon  kelin  luokassa  0,4 

 onn./milj.km. 



Tieosan  lyhyyden vuoksi sääohjauksen turvallisuusvaikutuksia  on  lähes mah-

dotonta arvioida onnettomuuslukujen perusteella. Turvallisuusvaikutuksen 

arvioinnissa joudutaan kiinnittämään huomio ajonopeuksiin, nopeusrajoitus-

ten noudattamiseen, nopeuksien hajontaan, aikaväleihin sekä kuljettajien kä-

sityksiin vaihtuvista nopeusrajoituksista  ja  muuttuvista opasteista. (Rämä, 
 1994, s.2..3)  Tässä vaiheessa arviot sääohjauksen vaikutuksesta onnetto-

muusasteisiin eri keliluokissa  on  tehtävä nopeuksien muutosten perusteella. 

Salusjärvi  (1981, s.95..99) on  esittänyt suhteen keskinopeuden muutoksen 
 ja  onnettomuuksien välillä. Yhtälöissä  6  ja  7  sekä kuvassa  12  esitetyt nippu - 

vu  udet  on  määritelty Suomessa  1970-luvulla tehdyissä nopeusrajoituskokej-
lu issa saatujen tulosten perusteella. 

Lineaarisen nippuvuuden yhtälö:  

AO  = 5,5Av -1 
	

(6)  
jossa  

AO 	=  onnettomuuksien määrän muutosprosentti  
Av 	= keskinopeuden  muutos 

Ei-lineaarisen riippuvuuden yhtälö:  

O=15Jif+0,8 	 (7) 

	

-80 -1 	_1__  _i__  _Å_ 	_..L.. 	I 

	

0 	-2 	-4 	-6 	-8 	-10 	-12 	-14  
Kesanopeuden rTtJutos (Th1  

Kuva  12.  Keskinopeuden  muutoksen  ja  onnettomuusasteen  muutoksen väli-
nen yhteys (Salusjärvi,  1981, s.96)  
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Lineaarinen kuvaaja selittää kaikkien onnettomuuksien muutosta hieman pa-

remmin kuin ei-lineaarinen kuvaaja. Kummankin  mallin  selitysaste  on  noin  76 
 prosenttia. Henkilövahinko-onnettomuuksien muutosta kuvaa paremmin ei-li-

neaarinen kuvaaja. Pienillä keskinopeuden muutoksilla henkilövahinkoihin 

johtavat onnettomuudet vähenevät enemmän kuin kaikki onnettomuudet. Esi-
merkiksi,  jos  keskinopeus laskee  2 km/h  henkilövahinko-onnettomuudet vä-
henevät noin  20  prosentilla, mutta onnettomuuksien kokonaismäärä  vain  noin 

 10  prosenttia. Kun keskinopeus vähenee yli  5 km/h,  henkilövahinko-  ja  omai-
suusvahinko-onnettomuuksien määrä vähenee saman verran. Pieni muutos 

keskinopeudessa tarkoittaa käytännössä yleensä, että  vain  suurimmat no- 

peudet ovat laskeneet. Koska suurilla nopeuksilla onnettomuudet ovat vaka-

vampia, nopeuden muutos vaikuttaa ensimmäisenä henkilövahinko-onnetto-

muuksiin. (Salusjärvi,  1981, s.95..98)  

Nopeusrajoituskokeiluissa  ei saatu kokemusta suuremmista kuin  7-8 km/h 
 keskinopeuksien  muutoksista. Teoreettisesti myös suuremmille muutoksille 
 on  esitetty kuvan  13  mukaiset riippuvuudet. Ylempi kuvaaja esittää  70 -luvun 

nopeusrajoituskokeilujen ei-lineaarisen  mallin  mukaan jatkettua riippuvuutta. 
Alempi kuvaaja esittää teoreettista nopeuden  ja  onnettomuuksien suhdetta, 
jossa nopeuden ollessa  nolla  onnettomuusaste  on  nolla.  Kaikkien yleisten 
teiden keskinopeus  on  noin 80km/h. (Salusjärvi,  1981, s.98)  

i:: . 

 2 -4O 	6O  
Keskinopeuden nuutos [kiTYhi  

Kuva  13.  Teoreettiset keskinopeuden muutoksen  ja  onnettomuuksien määrän 
väliset suhteet (Salusjärvi,  1981, s.98)  

Vuodenajan mukaan vaihtuvien nopeusrajoitusten kokeilussa talvikuukausien 

keskinopeuden  3,8 km/h  pudotus vähensi kaikkia onnettomuuksia  14  
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prosenttia. Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vähenivät uskottavim
-min 11  prosenttia, mutta tämä muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Onnet-

tomuusmäärän kehitystä tarkasteltaessa, jaoteltuna tapahtumahetken  sää- 
olojen mukaan,  80 km/h  alennettu rajoitus vähensi onnettomuuksia eniten 
hyvissä  tie-  ja  sääolosuhteissa,  kun tienpinta ei ollut kuiva. Alennettu rajoitus 

pienensi kaikkien onnettomuuksien määrää märällä kelillä uskottavimmin  32 
 prosenttia  ja  lumisella, jäisellä  ja  sohjoisella tienpinnalla uskottavimmin  15 

 prosenttia. (Peltola,  1991b, s.3  ja  26)  

Sääohjauksen  aiheuttaman keskinopeuden pudotuksen perusteella arvioi-

daan henkilövahinko-onnettomuusasteessa tapahtuvaa muutosta. Talvella 
huonon  kelin  luokassa nopeusrajoituksen muuttamisen arvioitiin pienentävän 
keskinopeuden  94 km/h  tasolle  85  -  92 km/h  eli nopeuden muutos  on 2  -  9 
km/h.  Tämän perusteella arvioidaan onnettomuusasteen pienenevän  15  -  46 

 prosenttia, suunnitteluarvona  28  prosenttia. Muutoksen jälkeen huonon talvi - 
kelin  henkilövahinkojen onnettomuusaste  on 0,43  onnettomuutta miljoonaa 

ajoneuvokilometriä kohden, vaihteluvälillä  0,32  -  0,51  onn./milj.km .  Vastaa-

vasti saatiin kohtalaisen kesäkeliri onnettomuusasteeksj  0,12  onn./milj.km, 
vaihteluvälillä  0,10  -  0,14  onn./milj.km  ja  huonon kesäkelin luokassa  0,26 

 onn./milj.km, vaihteluvälillä  0,18  -  0,32  onn./milj.km. Taulukkoon  17 on  kerätty 

henkilävahinkojen onnettomuusasteen vertailuarvot  ja  arviot koetien onnetto-

muusasteista eri keliluokissa  ja  yhdistetyt  talven,  kesän  ja koko  vuoden luvut. 

Arvioiden perusteella  koko  vuoden henkilövahinkojen onnettomuusaste pie-

nenee  0,11  onnettomuudesta miljoonaa ajoneuvokilonietnä kohti  0,08  -  0,10 
 onnettomuuteen miljoonaa ajoneuvokilometnä kohti.  

Kotka-Hamina moottoritieosuudella arvion mukainen onnettomuusasteen 

muutos merkitsisi yhden ehkä jopa kanden henkilövahinko-onnettomuuden 

välttämistä vuodessa. Tilastollisesti tämä merkitsisi, että tiellä vältettäisiin 

kuolemaan johtava onnettomuus kerran  5 tai 10  vuodessa. Lisäksi,  jos  kaikki-

en onnettomuuksien määrä vähenisi samassa suhteessa kuin henkilövahin

-ko-onnettomuudet, vältettäisiin vuodessa kolmesta seitsemään 

omaisuusvahinko-onnettomuutta. 
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Taulukko  17.  Henkilövahinko-onnettomuuksien vertailuarvot  ja  heva-onnetto-
muusasteet koetiellä  ja  niiden vaihteluväli  

Koko  vuoden henkilövaftnkojen (heva) onnettomuusasteet 

heva-onnettomuusaste (onn./milj.km) 

Vertailuarvo  0,11  

Koetien  suurin  I  oletettu / pienin arvio  0,098  /  0,089  /  0,079  

Onnettomuusasteen  suhteellinen lasku  8  %  /15  % /  25  %  

Talvi Kesä 

vertailu  0,17  vertailu  0,07  

koetie  0,16  /  0,14  /  0,13  koetie  0,067  /  0,062! 0,055  

lasku-%  8  /  16  /  26  lasku-%  9  /  15  /  21  

Hyvä talvikeli Hyvä kesäkeli 

vertailu  0,05  vertailu  0,04  

koetie  ei muutosta koetie  ei muutosta 

Kohtalainen talvikeli Kohtalainen kesäkeli 

,ertailu  0,18  vertailu  0,16  

coetie  ei muutosta koetie  0,10  /  0,12  /  0,14  

Iasku-%  12/25/35  

Huono talvikeli Huono kesäkeli 

vertailu  0,6  vertailu  0,4  

koetie  0,51 I0,4310,:32  koetie  0,32/0,26/0,18  

lasku-%  15  /  28 I 46  Iasku-%  20  /  35  /  55  

Sääohjauksella  saavutettava  koko  vuoden henkilövahinkojen määrän vähe-

neminen  8  -  25  prosenttia  on  suuri, kun alennetut nopeudet ovat käytössä 

 vain  noin  18  prosenttia vuodesta  ja koko  vuoden keskinopeuden muutos  on 

 prosentin luokkaa. Suuri liikenneturvallisuusvaikutus perustuu siihen, että  no-

peuksien  on  oletettu alentuvan huonon  kelin  aikana, jolloin onnettomuusaste 

 on  korkea. Korkean onnettomuusasteen keliolosuhteissa keskinopeuden  ale-

nemisen  mukaisella prosenttuaalisella muutoksella  on  suuri vaikutus onnetto-

muuksien kokonaismäärään. 
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7.  YHTEISKUNTATALOUDELLISTEN KUSTANNUSTEN MUUTOKSET 

Sääohjauksen  vaikutukset liikenteeseen muutetaan yhteiskuntataloudellisiksi 

kustannuksiksi. Keskinopeuksille  ja  onnettomuusasteille määriteltyjen vertai-
luarvojen  ja  koetien  arvioitujen lukujen perusteella lasketaan tieosuuden yh-

teiskuntataloudelliset kustannukset ilman sääohjausta  ja sen  kanssa. Kustan-

nusten erotuksena saadaan sääohjauksen yhteiskuntataloudelliset vaikutuk-

set, syntyvät säästöt  tai  lisäkustannukset. Onnettomuus-, aika-  ja  ajoneuvo- 
kustannusten muutokset saadaan laskettua suoraan määnteltyjen onnetto-
muusasteiden  ja  keskinopeuksien  perusteella. Keskinopeuden muutos aihe-
uttaa muutoksen päästöjen  ja  melun  määrässä sekä päällysteen kulumisessa 

 ja  siten näiden kustannuksissa. 

Tutkimuksessa onneettomuus-, aika-, ajoneuvo-, päästö-  ja  melukustannus
-ten  laskemiseen  on  käytetty tielaitoksen yhteiskuntataloudellisten kustannus-

ten laskentaperusteita  ja  vuodelle  1994  määrittelemiä  hintoja. Tässä yhtey-
dessä nämä laskentatavat  on  pyritty käsittelemään mandollisimman lyhyesti 

kuitenkin niin, että laskelmien perusteet selviävät. Tarkempi kuvaus laskenta- 

menetelmästä  on  esitetty tielaitoksen kehittämiskeskuksen julkaisussa Tielii-

kenteen ajokustannukset  1994.  

Esitetyt laskukaavat  on  johdettu muotoon, jossa niillä voidaan suoraan laskea 

sääohjauksen vuotuiset kustannusvaikutukset. Osakustannuksen negatiivi-

nen muutos osoittaa syntyneen säästön  ja  positiivinen muutos merkitsee lisä-

kustannuksia. Laskukaavojen johtaminen  on  esitetty liitteessä  Ill.  

Laskentapenjsteiden  esittämisen jälkeen arvioidaan  Kotka-Hamina sääoh-

jauksen liikenteen yhteiskuntataloudellisissa kustannuksissa aiheuttamat 

muutokset. Varsinaiset laskelmat  on  suoritettu  Lotus 4.01  taulukkolaskenta

-ohjelmalla. Yhteiskuntataloudellisten kustannusten muutos  on  pyritty laske-
maan kullekin keliluokalle erikseen,  vain  melu-  ja  päällystekustannusten  muu-
tos lasketaan suoraan  koko  vuodelle. Kustannusten muutoksille esitetään se-

kä suunnittelu että ääriarvot kappaleessa  6  arvioitujen sääohjauksen liikenne- 
vaikutusten mukaisesti. 
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Yhteiskuntataloudellisissa kustannuksissa tapahtuvien muutosten laskemi-

seksi  on  keskinopeuksien  ja  onnettomuusasteiden  muutoksen lisäksi tiedettä-
vä  mm.  tien liikennemäärä  ja  sääohjauksen vaikutusmatka.  Muut laskelmien 

tekemiseksi tarvittavat arvot  on  esitetty siinä yhteydessä kun niitä tarvitaan. 

 Matkana,  jolla sääohjaus vaikuttaa liikenteeseen pidetään sääohjatun tien 

pituutta  14  kilometriä, vaikka alennetut nopeusrajoituksetja infotauluilla anne-

tut kelitiedot voivat vaikuttaa kuljettajien ajokäyttäytymiseen vielä sääohjatun 

tien jatkeilla  kin.  

Liikennemäärä  ilmoitetaan keskivuorokausiliikenteenä (KyL) eli tiellä kum-

paankin suuntaan vuorokaudessa kulkevien ajoneuvojen määränä. Liikenne- 

määrät  Kotka  -  Hamina moottoritiellä  on  kerätty neljältä tiellä sijaitsevalta lii-

kenteen mittausasemalta, Keskivuorokausiliikenne alkuvuonna  1995  koko 
 tieosuudella  on  noin  14 000  ajoneuvoa. Liikennemäärät vaihtelevat tiellä si-

ten, että suurin liikennemäärä  on  tien Karhulan päässä Otsolan mittauspis-

teellä  ja  pienin Haminan päässä  Summan  mittauspisteellä.  Raskaiden ajo-

neuvojen osuus,  13  prosenttia,  on  jonkin verran maan keskimääristä osuutta 

 9  prosenttia korkeampi. 

Koska taloudellisuustarkastelun periaatteena käytetään annuiteettimenetel

-mää, on  laskelmissa syytä käyttää tarkastelujakson keskimääräistä liikennet-

tä. Kymen läänin pääteillä liikennemäärä  on  neljän viimeisen vuoden aikana 

laskenut keskimäärin noin  0,5  prosenttia vuodessa.  Kotka -Hamina  välin  tiellä 

liikennemäärät ovat vastaavana aikana kuitenkin jatkuvasti nousseet hieman 

 alle  6  prosenttia vuodessa, joten tällä välillä  on  liikenteen kasvu arvioitava 

 koko  läänin lukuja suuremmaksi. Vanhan  Kotka -Hamina tien vuorokausilliken-

ne oli kuitenkin huomattavasti nykyistä moottoritietä pienempi, joten ennustet-

ta ei voida tehdä suoraa vanhan tien kasvulukujen perusteella. Varovaisen 

arvion mukaan liikenne kasvaa  4-5  prosentin vuosivauhtia. Kasvuvauhdinli-

säksi  on  tiedettävä  koko  sääohjausjärjestelmän pitoaika,  jotta liikenne-ennus-

te osataan tehdä oikealle aikavälille. Eri sääohjauslaitteille käytettävistä pitoa-

joista lyhyin  on  viisi vuotta  ja  pisin  20  vuotta. Painottamalla pitoaikoja kustan-

nuksilla saadaan  koko  järjestelmän laskennalliseksi pitoajaksi  14  vuotta.  Tar

-kastelujakson keskimääräiseksi liikenteeksi  tulee siten noin  20 000  ajoneuvoa 



vuorokaudessa, joka voi poiketa ainakin  1 000  ajoneuvoa kumpaankin suun-
taan. Raskaan  ja  kevyen liikenteen suhteen oletetaan pysyvän muuttumatto-
mana, joten  kevyden  autojen  keskivuorokausiljikenne  on 17 400  ja  raskaiden 
autojen  2 600. 

7.1.  Onnettomuuskustannukset 

Onnettomuuskustannusten valohinnat  arvioidaan kahtena osana, jotka ovat 
onnettomuuden aiheuttamat  reaalitaloudelliset  menetykset  ja ns.  hyvinvoinnin 
menetykset. 

Taloudellisia kustannuksia ovat  kustannuserät,  jotka aiheutuvat onnettomuu-

desta syntyneiden vahinkojen korjaamiseen käytetyistä resursseista, onnetto-

muuden seurauksena syntyvistä  tuotannonmenetyksistä  ja  muista vastaavis-
ta  suorista  rahallisista kuluista. Nämä kustannukset muodostuvat seuraavasti: 

 (Tielaitos,  1994c, s.16)  

•  onnettomuuden uhrin työn menetys  
• 	sairaanhoitokulut 
• 	hallintokulut  
• 	(hautajaiset)  
• ajoneuvovahingot  

Hyvinvoinnin menetykset lasketaan yhteiskunnalliseen  maksuhalukkuuteen 
perustuvana. Kustannusosa  sisältää sekä onnettomuuden seurauksena ai-
heutuvat että koetun  onnettomuusriskin  aiheuttamat hyvinvoinnin menetyk-
set. Menetykset  henkilövahinkotyypeittäin  perustuvat  määritelmiin. (Tielaitos, 

 1994c, s.16)  

Yleisillä teillä  sattuvien tieliikenneonnettomuuksien yksikkökustannukset  on 
 esitetty  onnettomuuslajeittain  taulukossa  18.  Korjaamattomat  kustannukset 

 on  laskettu tilastojen perusteella.  Korjatuissa  kustannuksissa  on  otettu huo-
mioon  tielaitoksen onnettomuustilastojen peittävyys. Tieviranomaisten  tietoon 
tulevat kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet, noin  65  prosenttia  yam

-mautumiseen  ja  noin  30  prosenttia  omaisuusvahinkoon  johtaneista onnetto-
muuksista.  (Tielaitos,  1994c, s.17)  
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Taulukko  18.  Onnettomuuksien yksikkökustannukset yleisillä teillä  1994 (Tie - 
laitos,  1994c, s.17)  

Onnettomuuslaji 

 _________________________________ 
Kustannus (mk) 

Korjaamaton  Korjattu 

kuolemaan johtanut  8 900 000 8 900 000  

muu henkilövahinko  165 300 212 000  

henkilövahinko  (keskimäärin)  877 400 952 000  

omaisuusvahinko  14 200 46 000  
tieliikenneonnettomuus  (keskimäärin)  251 000 321 300  

Sääohjausjärjestelmästä  johtuva vuotuisten onnettomuuskustannusten muu-

tos lasketaan kaavalla. 

AKonn  = zOA  x  KVL  x k0  x 365 x  LuO 6 	(8)  

jossa 

= onnettomuuskustannusten  muutos vuodessa 
AOA = onnettomuusasteen muutos (onn./milj.km/vuosi) 

 k0 	= onnettomuden yksikkökustannus 
KVL = keskivuorokausiUikenne  
L 	= tieosan  eli linkin pituus  
365 	=  päiviä vuodessa 

Onnettomuusasteen  muutos (AOA) lasketaan vähentämällä onnettomuusas-

teesta, kun sääohjausta käytetään, onnettomuusaste ilman sääohjausta. 

Laskettaessa onnettomuuskustannusten muutokset eri keliluokissa käytetään 

kyseisen luokan onnettomuusasteen muutosta  ja  osuutta  koko  liikenteestä. 

Esimerkiksi huonon talvikelin liikennesuorite  on 16  prosenttia talvesta  ja tal-
ven  pituutena  käytetään  4  kuukautta  koko  vuodesta. Eri keliluokkien henkilö-

vahinko-onnettomuuksien kustannusten vuotuiset muutokset  on  esitetty tau-

lukossa  19.  Koska onnettomuusasteet ovat laskeneet,  on  syntynyt säästää. 



Taulukko  19.  Henkilövahinkojen  onnettomuuskustannusten  vuotuinen säästö  

Keliluokka Kustannussäästä  (1000  mk) 
talvi, huono keli  900  
kesä, kohtalainen keli  400  
kesä, huono keli  350  
Yhteensä  i  650 

Henkilövahinko -onnettomuuksien vähenemisestä seuraa yhteensä  0,9 - 2,6 
 miljoonan  markan  yhteiskuntataloudelliset säästöt. Selvästi suurimmat  sääs

-tät  saadaan huonon  talvikelin  onnettomuuksien vähenemisestä. 

Henkilövahinkojen määrän perusteella voidaan arvioida  omaisuusvahinkojen 
 määrää. Vuodenajan mukaan  vaihdettavien  nopeusrajoitusten kokeilussa 

(Peltola,  1991b, s.18  ja  20) yleisiltä  teiltä kerättyjen  onnettomuustilastojen  pe-
rusteella voidaan laskea, että  omaisuusvahinko-  ja  henkilövahinko-onnetto-
muuksien suhde  on  noin  3  siten, että talvella suhde  on 3,3  ja  kesällä  2,1. Jos 

 kaikkien onnettomuuksien oletetaan muuttuvan samassa suhteessa kuin 

 henkilövahjnko-onnettomuudet  nn omaisuusvahinko-onnettomuuksien vä-
henemisestä seuraa vuodessa  100 000 - 400 000  markan  säästä.  Onnetto-
muusasteen  muutoksen  oletusarvon  mukaan säästö  on 250 000  markkaa.  

7.2. Aikakustannukset 

Tielaitos  julkaisee vuosittain tieliikenteen  aikakustannustietoja,  joissa ajan ar-
vo lasketaan keskimääräisen  taskentatuntipalkan  perusteella.  Henkilöautolla 
ajettaessa  käytetään  laskentaperusteena teollisuustyöntekijän  keskimääräis-
tä  kokonaistuntipalkkaa.  Työaikana tehtyjen  matkojen  ajan arvo  on 1,3  kertaa 

 bruttopalkan  ja  vastaavien  työnantajakulujen  summa.  Kun matka tapahtuu 
 kodin ja  työpaikan välillä  tai  kyseessä  on asiointimatka,  ajan arvona käyte-

tään  35  prosenttia keskimääräisestä  bruttotuntipalkasta.  Loma-  ja  vapaa-ajan 
matkoilla ajan arvo  on 20  prosenttia keskimääräisestä  bruttotuntipalkasta.  Jos 
henkilöautolla  tehtävän  matkan  tarkoitusta ei tiedetä  on  käytettävä yhdistet-
tyä arvoa.  Pakettiautolla  ajan arvo  on  kuljettajan  bruttotuntipalkan  ja  



työnantajakulujen  summa.  Yhdistämällä henkilö-  ja  pakettlautojen  ajan arvot 

kilometrisuorjtteella painottaen saadaan kevyen auton ajan arvot, jotka  on 
 esitetty taulukossa  20.  (Tielaitos,  1994c, s.15)  

Raskaan auton ajan arvo, esitetty taulukossa  20,  saadaan yhdistämällä linja- 
ja  kuorma-autojen ajan arvot. Linja-autoilla ajan arvo  on  laskettu kuljettajan 
bruttotuntipalkan  ja  työnantajakulujen  sekä matkustajien ajan arvon  summa

-na.  Kuorma-autoilla ajan arvo määräytyy ajohenkilöstön keskimääräisen  brut
-totuntipalkan  ja  vastaavien työnantajakulujen summana. Kuljetettavalle tava-

ralle ei lasketa ajan arvoa. (Tielaitos,  1994c, s.15)  

Taulukko  20.  Kevyen  ja  raskaan auton aikakustannukset  1994  (Tielaitos, 
 1994c, s.15)  

Autolaji  Matkan  tarkoitus Kustannus 
___________ (suorite-%) (mk/tunti/auto)  

työajan matka  (20) 116,8  
Kevyt työ-  tai  asiointimatka  (36) 32,4  

vapaa-  tai  loma-ajan matka  (44) 25,4  

keskimäärin  46,1  

Raskas  155  

Vuotuisten aikakustannusten muutos johtuen sääohjausjärjestelmästä esite-

tään kaavana: 
-  (v 1  v2) 

 Xka XKVLx  365  xL 	 (9)  azk  

jossa 

=  vuotuinen aikakustannuksen muutos  
v 1 	=  keskinopeus ilman sääohjausjärjestelmää  
v2 	=  keskinopeus sääohjausjärjestelmän kanssa  
kalk 	=  tunnin  aikakustannus 

Sääohjausjärjestelmä  laskee keskinopeuksia tieosuudella  ja  siten aikakustan-
nukset kasvavat. Taulukossa  21 on  esitetty aikakustannusten vuotuinen muu-

tos eri keliluokissa. 
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Taulukko  21.  Aikakustannusten  vuotuinen kasvu  

Keliluokka Lisäkustannus  (1000  mk) 
talvi, huono keli  140  

kesä, kohtalainen keli  190  

kesä, huono keli  90  
Yhteensä  420  

Keskinopeuden  vaihdellessa  arvioidulla  tavalla  aikakustannukset  kasvavat 
 170 000  markasta  850 000  markkaan.  Oletusarvojen  mukaan  lasketussa  ti-

lanteessa  14  prosenttia  aikakustannusten  kasvusta johtuu raskaista 
 ajoneuvoista.  

7.3.  Ajoneuvokustannukset 

Ajoneuvokustannukset  muodostuvat auton hankinnasta  ja  käytöstä. Kustan-
nuksista polttoaine-, korjaus-, huolto-, voitelu-  ja  rengaskulutuksen  oletetaan 
muuttuvan polttoaineen kulutuksen mukana. Ylläpito-, hallinto-  ja  pääoma-
kustannukset  on  jaettu  ajosuoritteesta  ja  ajoajasta määräytyviin  osiin. Muuttu-
vien  ja  kiintekjen  kustannusten  perustasot kevyille  ja  raskaille  autoille  on  esi-
tetty taulukossa  22.  (Tielaitos,  1994c, s.12)  

Taulukko  22.  Kevyiden  ja  raskaiden autojen muuttuvien  ja  kiinteiden  ajoneu-
vokustannusten perustaso (vertailunopeuksilla  80  ja  70 km/h)  (Tielaitos, 

 1994c, s.12-13)  

Autolaji  
________________________ 

Kustannus 
 (penniä/km)  

Kevyt  82,9  

Raskas  379,5  

Autojen  ajokilometrin  kustannukset muuttuvat nopeuden muuttuessa.  Kustan - 

nusmallissa ajoneuvokustannusten perustaso  määräytyy  sen  nopeuden mu- 
kaan,  jota  kuijettajat  keskimäärin noudattavat vapaissa  liikenneoloissa. 
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Tähän kustannusten tasoon lasketaan korjaus, kun  tie  ja  liikenneolot  aiheut-

tavat keskinopeuden aleneman. (Tielaitos,  1994c, s.13) 

 Ajoneuvokustannusten  muutos kevyille ajoneuvoille:  

AK - (8OxA(vi  —v2  +MPxB) xKVLxLx365 	(10) aJo— 	2 	v1xv2)  

jossa 

LKaio  = ajoneuvokustannusten  vuotuinen muutos  
A 	= ajoneuvokustannusten kinteä  osa  
B 	= ajoneuvokustannusten  muuttuva  osa  
dP 	=  suhteellisen polttoaineen kulutuksen muutos  

80 	= vertailunopeus kevyille  ajoneuvoille  (70  raskaat ajoneuvot) 

Suhteellisen polttoaineen kulutuksen muutos saadaan laskettua liitteessä  Ill 
 esitetyllä  tavalla. Ajasta riippuvien kiinteiden kustannusten  osa  kasvaa no-

peuden laskiessa. Polttoaineen kulutuksesta riippuva muuttuvien kustannus-
ten  osa  laskee nopeuden laskiessa liikuttaessa suurilla (yli  75 km/h) 

 nopeuksilla. 

Sääohjausjärjestelmällä  voidaan olettaa olevan myös muita kuin suoraan no-

peuden mukaan määräytyviä vaikutuksia ajoneuvokustannuksiin. VTT:n  Kot-
ka-Hamina kokeilutien tutkimuksessa kerätään tietoja polttonesteen kulutuk-

sesta  ja  päästöistä.  Tässä tutkimuksessa ajoneuvokustannukset arvioidaan 

nopeuden muutoksen perusteella. 

Taulukossa  23 on  esitetty ajoneuvokustannusten muutokset eri keliluokissa. 

Koska ajoneuvokustannusten kiinteä  ja  muuttuva osuus muuttuvat nopeu-

desta riippuen eri suuntiin, voivat kustannusvaikutukset olla joko säästöjä  tai 

 kustannuksia. Kohtalaisen kesäkelin luokassa kevyiden autojen ajoneuvokus-

tannukset alenevatkin noin  3 000  markkaa. Liikuttaessa sääohjatulla tiellä 

käytettävillä nopeuksilla keskinopeuden lasku merkitsee yleensä ajoneuvo- 

kustannusten kasvua. Taulukossa  23  esitetyt luvut ovat sääohjauksesta syn-
tyneitä lisäkustannuksia. 
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Taulukko  23.  Ajoneuvokustannusten  vuotuinen kasvu 

Keliluokka Lisäkustannus  (1000  mk) 
talvi, huono keli  30  

kesä, kohtalainen keti  10  
kesä, huono keli  10  
Yhteensä  50  

Nopeuksiin  liittyvästä vaihtelumandoilisuudesta johtuen ajoneuvokustannuk

-set  voivat kasvaa  8 000  markasta  150 000  markkaan. Ajoneuvokustannusten 

muutoksesta puolet selittyy raskaiden autojen osuudella.  

7.4.  Ympäristökustannukset 

Ympäristökustannuksiin  sisältyvät meluhaitat, jotka aiheutuvat lähinnä viihtyi-

syyden vähenemistä,  ja  pakokaasupäästöjen  haittojen aiheuttamat taloudelli-

set menetykset. (Tielaitos,  1994c, s.18)  

Pakokaasupäästöt 

Pakokaasujen  haittojen yksikköhintoja määritettäessä  on  tarkasteltu sairauk-

sia, korroosiota, likaantumista, viihtyisyyden vähenemistä, metsän  ja  pellon 

tuottojen vähenemistä sekä kasvihuoneilmiötä. Pakokaasuhaittojen yksikkö- 

hinnat  on  esitetty taulukossa  24.  (Tielaitos,  1994c, s.18)  

Taulukko  24.  Tieliikenteen pakokaasujen yksikköhinnat  1994  (Tielaitos, 
 1994c, s.18)  

Päästä Kustannus (mkltonni)  

typen  oksidit  5 000  

hillivedyt  10 000  

hiukkaset  92 000  

hiilidioksidi  170  
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Päästökustannusten  muutos voidaan esittää  yhtälöllä: 

= 	x 	x  KVL  x  LO1  x 365 x L) 	(11)  

jossa  

AKpaa  = päästäkustannusten  vuotuinen muutos  
= päästön  muutos  

kpaapi  = päästön  kustannus  
LA1  = ajoneuvolajin  osuus liikenteestä  
p  =  päästä  (NO r ,  HC,  hiukkaset)  

= ajoneuvolaji  (kevyt  auto,  raskas  auto)  

Päästön  muutos kerrotaan kustannuksellaan, jolloin saadaan yksittäisen ajo-
neuvon  päästökustannusten  muutos. Tämä kerrotaan  tieosuudella  kyseistä 
päästää  aiheuttavaHa liikennesuoritteefia.  Laskemalla yhteen  en  päästätyyp

-pien  kustannukset saadaan vuotuinen  päästökustannusten  muutos. Päästä- 
tyypeistä arvioidaan  typen  oksidit,  hiilivedyt  ja  hiukkaset. 

Kaavaa  11  voidaan  moottonteillä  käyttää keskimääräisen  vuorokausililken
-teen  ollessa  alle  30 000  ajoneuvoa. Tällöin  päästät  kasvavat suoraan  liiken-

nemäärän  suhteessa. Liikenteen  velä  tästä kasvaessa lisääntyy  ruuhkatun -
tien osuus  ja  päästät  eivät enää kasva samassa suhteessa  liikennemäärän  
kanssa.  (Tielaitos,  1990a, s.21..22)  

Päästöt määritellään tässä tutkimuksessa  ajonopeuden  perusteella. Nopeu-
den  vaikutuksella päästäihin  on  suuri merkitys  nopeusalueella  70 -120 km/h. 

 Kiihdytyksillä, jarrutuksilla  ja  ajotavoilla  on  myös merkityksensä  päästäihin,  
mutta niiden vaikutukset näkyvät paremmin  alle  50 km/h  nopeuksilla.  (Tielai-
tos,  1 990b, s.4)  Kuvissa  14  ja  15 on  esitetty eri  päästälajien  syntyminen no-
peuden funktiona henkilö-  ja  kuorma-autoilla.  Kuvaajien  perusteella  on  määri-
telty  sääohjauksen  aiheuttaman nopeuden muutoksen vaikutukset kevyiden 

 ja  raskaiden ajoneuvojen  päästäihin. 
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Kuva  14.  Henkilöauton  päästät  tasaisella  ajonopeudella (Tielaitos,  1990b, s.4)  
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Kuva  15.  Perävaunulllsen  kuorma-auton päästöt  tasaisefla ajonopeudella (Tielaitos,  1 990b, s.4)  

Päästöjen muutoksen  ja  taulukon  24  varjohintojen  perusteella laskettiin  pääs-
tökustannusten  muutokset eri  keliluokissa,  jotka  on  esitetty taulukossa  25. 

 Käytettävalla nopeusalueella nopeuksien  lasku alentaa  päästäkustannuksia. 
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Taulukko  25.  Päästökustannusten  vuotuiset säästöt  

Keliluokka Kustannussäästö  (1000  mk) 

talvi, huono keli  lo  

kesä, kohtalainen keli  15  

kesä, huono keli  5  

Yhteensä  30  

Päästökustannuksista  saatavat säästöt voivat vaihdella  10 000  markasta  

50 000  markkaan.  Kustannussäästöstä  liki  80  prosenttia syntyy  typen oksidi

-en  vaikutuksesta. Raskaiden ajoneuvojen osuus säästöstä  on  noin  15 

 prosenttia. 

Melu  

Melun  yksikköhinta  on  määritelty  melun  aiheuttaman päivittäisen häiriön kes-

ton  ja tielaitoksen  käyttämien ajan  yksikköarvojen  avulla. Taulukossa  26 on 

 esitetty käytettävät  melun yksikköhinnat melutason  mukaisesti.  (Tielaitos, 

 1994c, s.18)  

Taulukko  26.  Melun yksikköhinnat  eri  melutasoilla (Tielaitos,  1994c, s.18)  

Melutaso  (dB)  Vuosikustannus  (mk)  I  asukas  

55-65 1 716 

65-75 2 600 

>70 5 200  

Melukustannusten määrittämiseksi  on  tiedettävä kuinka moni tienvarren asu-

kas altistuu melulle ja  missä määrin.  Kotka-Hamina tiellä  melulle altistuvien 

 määrä  on  arvioitava hyvin karkeasti. Suurin  osa tienvartta  on  täysin asuma

-tonta.  Ihmisiä  altistuu meluile  lähinnä tien  Kotkan  puoleisessa päässä Karhu- 

Ian  kohdalla.  Meluile  arvioidaan  altistuvan  1 000  ihmistä, joista  200  yli  70 de- 

sibelin melutle,  300 6.  -  70  desibelin melu  ile ja  500  ihmistä  55  -  65  desipelin 
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melulle.  Tämän perusteella meluhaittojen aiheuttamiksi vuotuisiksi kustannuk-
siksi saadaan  2,7  miljoonaa markkaa. 

Sääohjauksen melussa  aiheuttamat muutokset pitäisi arvioida laskemalla uu-

delleen kullekin melutasolle altistuvien ihmisten määrä, kun tieosan nopeus 

 on  laskenut. Koska näin ei voida tehdä, täytyy melun muutokset arvioida las-

kennallisesti. Melutason perusarvo määrätyllä nopeudella  10  metrin etäisyy-
dellä tien keskikohriasta voidaan laskea kaavalla  12.  (Tielaitos,  1990c, lute 7)  

= 	1Om +  30 Log (v/50) 	 (12)  
jossa  

LA 	= melutaso 
LA10m 	= melutason perusarvo  10  metrin etäisyydellä tien keskikohdasta 

Melutason  laskemisessa käytettiin  koko  vuoden keskinopeuksia. Laskemalla 
melutaso ilman sääohjausta  ja  sääohjauksen  kanssa pystyttiin laskemaan 

sääohjauksen aiheuttama melutason prosentuaalinen lasku, joka  on  noin  0,1 
 -  0,2  prosenttia. Sääohjauksen arvioidaan alentavan meluhaittojen kustan-

nuksia saman verran eli säästää syntyy vuodessa  1 500  -  6 000  markkaa. 

Meluhaitat  muuttuvat sääohjauksen vuoksi niin vähän, ettei  sillä  ole mitään 
käytännön merkitystä. Melu haittojen kustannuksissa syntyväksi osoitettu 

säästä  on  täysin laskennallinen.  

7.5.  Päällystekustannukset  

Tiet  on  päällystettävä  uudelleen määrätyin väliajoin johtuen päällysteen kulu-

misesta. Sääohjauksen aiheuttamalla nopeuden muutoksella voidaan ajatella 

olevan pieni vaikutus siihen, miten usein uusintapäällystys  on  tehtävä. Vuo-

tuiset päällystyskustannukset saadaan laskettua kertomalla yhden päällystys- 

kerran kustannukset päällystyskertojen  välisen  ajan mukaisella annuiteettite-
kijällä. Sama voidaan esittää kaavana: 

K 1 =Lxsxk 1 xAN 	 (13)  
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jossa  

Kpaai 	=  vuotuiset  päällystekustannukset  
s 	= päällystettävän  alueen leveys  
k paa 	= päällystyksen yksikkökustannus (mklm 2 ) 

Uusintapäällystyksen yksikkökustannukseksi  arvioidaan  25  markkaa neliö-

metriltä (Karhula,  1994).  Yhden  Kotka -Hamina moottoritien kaistan  pinta -ala 

 on  noin  63 000  neliömetriä  ja  siten  päällystyskustannus  on  noin  1,6  miljoonaa 

markkaa.  

Päällystyskertojen  välinen aika voidaan arvioida vuotuisen kulumisen avulla. 

 Urautumisnopeus  saadaan  VTT:n uramallista,  kun  keskivuorokausiliikenne 

 tunnetaan.  Päällysteen  kuluminen vaihtelee  päällysteominaisuuksien  mukaan 

 ja uramallissa  on  esitetty  urautumisnopeuden minimi-  ja maksimiarvot. Kotka - 

Hamina tiellä sovelletaan  uramallin minimiarvoja,  jotka  on  esitetty kuvassa 

 16. 
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Kuva  16. Urautumisnopeus vuorokausiliikenteen  mukaan  (Tielaitos,  1994) 

Kaksikaistaisella  moottoritiellä  on  reuna-  ja ohituskaistojen  kuluminen arvioi-

tava  erikseen. Kuvasta  17  nähdään  vuorokausiliikenteen  jakautuminen eri 

 ka isto ilie. 
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Kuva  17.  Liikenteen osuus reuna-  ja  ohituskaistoilla vuorokausiliikenteen  mu-
kaan (Pursula,  1988, s.32)  

Kotka-Hamina moottoritielle oletetusta  20 000  ajoneuvon liikenteestä hieman 
yli  3 000  kohdistuu ohituskaistoilla. Kuvan  16  perusteella voidaan sanoa 
urautumisnopeuden olevan reunakaistoilla noin  4,1  mm/vuosi  ja  ohituskais-
toiUa  noin  1,1  mm/vuosi.  Kun uusintapäällystys tehdään unen syvyyden ylittä

-essä  14 mm  ja  alkupainumana  käytetään  2 mm,  niin reunakaistojen päällys-
tysväliksi saadaan  2,93  vuotta  ja  ohituskaistojen  10,91  vuotta.  Koko  moottori-
tien päällystämisen vuosisuontteeksi saadaan noin  1,5  miljoonaa markkaa. 

Urautumista  tapahtuu lähinnä talvella, kun ajoneuvoissa käytetään nastaren-

kaita. Nastarenkaiden aiheuttaman päällysteen kulumisen voidaan arvioida 

olevan verrannollinen ajonopeuden neliöön. (VTT,  1985, s.24)  Kun tiedetään 
vertailunopeus  ja  alennettu nopeus, voidaan nopeuden muutoksen vaikutus 
päällysteen kulumiseen esittää kaavalla  14.  Kaavan johto lähtien päällysteen 
kulumisen yhtälöstä (VTT,  1985, s.24) on  esitetty liitteessä  Ill.  

U=r(2.)2_l]lOO 	 (14) L V  
jossa 

= päällysteen  kulumisen prosentuaalinen muutos 

Päällysteen  kulumisessa tapahtuvan muutoksen perusteella pystytään laske-

maan uudet kaistojen päällystysvälit. Jakamalla yhden kerran päällystyskus-

tannukset uuden päällystysvälin mukaisilla annuiteettitekijällä vuosisuoritteiksi 

saadaan vanhan  ja  uuden vuosisuoritteen erotuksena päällystekustannusten 
vuotuinen muutos. 
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Sääohjatulla  tiellä talviaikaan tapahtuva  keskinopeuden alentuminen  vähen-

tää  päällysteen urautumista  1  prosentista  3  prosenttiin. Vuotuisissa päällys

-tyskustannuksissa  muutos merkitsee noin  20 000  markan  säästää.  Päälystys

-kustannusten säästä vaihtelee  8 000  markasta  40 000  markkaan.  

7.6.  Yhteenveto yhteiskuntataloudellisista vaikutuksista 

Yhteiskuntataloudelliset kustannukset pienenevät  sääohjauksen  vaikutukses-
ta yhteensä  0,85 -2,1  miljoonaa markkaa, todennäköisimmin  1,5  miljoonaa 

markkaa. Kuvassa  18 on  esitetty eri tekijöiden muutokset  ja  niiden  vaihteluvä

-lit.  Kustannussäästät  on  esitetty  negatiivisina  ja  lisäkustannukset positiivisina 

 lukuina.  
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Kuva  18.  Yhteiskuntataloudellisten  vuosikustannusten  muutokset 

Kuvasta nähdään, että  onnettomuuskustannuksista syntyvien säästäjen  odo-

tetaan olevan selvästi suurin tekijä.  Aikakustannusten  kasvu pienentää on-

nettomuuksien vähenemisestä saatua säästää noin  20  prosentilla. Ajoneuvo-, 

päästä-, melu-  ja  päällystekustannusten  muutokset ovat pieniä, yksittäisen 

tekijän vaikutus  yhteismuutokseen  jää  alle  3  prosenttiin. Lisäksi yhteenlasket-

tuna nämä tekijät kumoavat lähes täydellisesti toisensa.  



8.  EDULLISUUS  

Sääohjauksen  kustannukset  ja  hyödyt  on  edellisissä kappaleissa käsitelty 
erikseen. Investointi-  ja  ylläpitokustannusten  sekä  liikennekäyttäytymisen  yh-
teiskuntataloudellisissa kustannuksissa aiheuttamien muutosten tunteminen 
erikseen  on  tärkeää, kun  sääohjauksen  edullisuutta arvioidaan,  sillä  kustan-
nustekijät poikkeavat luonteeltaan merkittävästi toisistaan.  Sääohjausjärjes-
telmän  rakentaminen  ja  ylläpito vaativat rahaa, joka kuluu samalla kun laittei-
ta asennetaan  ja  huolletaan. Hankkeesta saatavat  hyödyt  ovat nekin todelli-
sia, mutta niiden  rahamääräinen  arvottaminen  on  pitkälti sopimuksen  varai-
nen  asia. 

Toisaalta tieliikenteen  rahamääräisen  tarkastelun eräs  pensidea  on,  että  en 
 tyyppisiä kustannuksia  ja  hyötyjä  voidaan yhdistellä. Eri  kustannusenä  yhdis-

telemällä saadaan kokonaiskuva, jonka hahmottaminen toisistaan erillään 

olevien tapahtumien perusteella voisi olla mandotonta  tai  ainakin hyvin 
hankalaa.  

Kotka -Hamina  sääohjatun  tien  vuotuisiksi yhteiskuntataloudellisiksi hyödyiksi 
 saatiin  suunnitteluarvoilla  laskettuna  1,5  miljoonaa markkaa, jonka saavutta-

miseksi käytettävät vuotuiset  kokonaisresurssit  olivat noin  1,35  miljoonaa 
markkaa. Hyöty-kustannussuhde  on 1,1  eli  sääohjauksesta  saatavat yhteis-
kuntataloudelliset  hyödyt  riittävät kattamaan syntyneet kustannukset.  Sääoh-
jatun  tien kannattavuutta ei kuitenkaan voi pitää hyvänä. 

Sijoitetun pääoman  tuottoastetta  varten vähennettiin  ylläpitokustannukset  yh-
teiskuntataloudellisista hyödyistä, jolloin  sääohjauksen  voitoksi jäi noin  1,1 

 miljoonaa markkaa vuodessa. Jaettaessa tämä  kokonaisinvestoinnilla  saatiin 
sijoitetun pääoman  tuottoa'eeksi  14  prosenttia.  Tuottoasteen  tulkintaa vai-
keuttaa  se,  ettei tämän  tv  selle investoinnille  ole suoraa  vertailukohdetta. 

 Verrattuna esimerkiksi  useirnpen tienrakennushankkeiden tuottoon sääoh- 
jauksen  14  prosentin tuotto  on  hyvä.  Tienrakennuksessa perusinvestointi  on 

 kuitenkin suuri  ja  pitoaika  pitkä, joten vertailu ei anna oikeaa kuvaa.  Sääoh-
jausta  voitaisiin ehkä verrata rationalisointi-investointeihin  tai  tuottoja  lisääviin 



investointeihin, joista riittävä tuotto olisi  15 tai 20  prosenttia (Talonen,  1993, 
s.64).  Sääohjatun  tien tuottoastetta voidaan pitää välttävänä. 

Edullisuuden laskemiseen liittyvän epävarmuuden  ja  monien arvioiden vuoksi 

esitettyihin kannattavuuden  ja  tuottavuuden tunnuslukuihin  on  suhtauduttava 
varauksella  ja  sääohjauksen  lopullisen edullisuuden arvioiminen ei voikaan 

olla tämän työn varsinainen tarkoitus. Tärkeämpää  on  laajasti arvioida epä-
varmuuden vaikutusta investointiin. 

Investointi-  ja  ylläpitokustannuksia  käsiteltäessä eri osakustannuksiHe arvioi-

tiin vaihteluvälit. Keliryhmissä nopeuksille  ja  onnettomuusasteille  määritelty-

jen arvojen epävarmuuden perusteella myös yhteiskuntataloudellisille  kustan
-nuksille  saatiin laskettua pienimmät  ja  suurimmat muutokset. Yhdistämällä 

arviot saadaan käsitys missä rajoissa  koko  sääohjausjärjestelmän  kannata-
vuus  on.  Kuvassa  19 on  esitetty sääohjauksen pienin, suurin  ja  todennäköi-

sin hyöty-kustannussuhde tällä hetkellä  ja  tulevaisuudessa. Äärirajojen tun-

nusluvut  on  laskettu yhdistämällä samaan suuntaan vaikuttavat tekijät, esi-

merkiksi minimirajan laskemiseksi suurin ylläpitokustannusten kasvu  ja  pie-

nimmät vaikutukset liikenteeseen. Vuoden  1995  arviossa  on  yhdistetty  no
-peuksien  ja  onnettomuusasteiden  muutoksista syntyneiden yhteiskuntatalou-

dellisten vaikutusten sekä ylläpitokustannusten epävarmuus. Tulevaisuuden 

ennusteessa  on  edellisten lisäksi otettu mukaan investointikustannuksissa 

mandollisesti ajan mukana tapahtuvat muutokset.  
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Kuva  19.  Hyöty-kustannussuhteen vaihtelu 

Kuvasta nähdään, että kun useat samaan suuntaan vaikuttavat epävarmuus- 

tekijät yhdistetään  koko  laskelman epävarmuus tulee suureksi.  Kotka-Hamina 



sääohjatun  tien hyöty-kustannussuhde  vaihtelee välillä  0,6  -  1,6,  jolloin tuotto- 
aste  on  vastaavasti  5  prosentista  22  prosenttiin.  Investointikustannusten  ole-
tettu  10  prosentin lasku tulevaisuudessa parantaisi vastaavan järjestelmän 
hyöty-içustannussuhdefta  0,1  :llä.  Mikäli  investointikustannuksissa  tapahtuisi 
suurempia muutoksia, kuten optimistisessa  arviossa  oletetaan, paranisi jär-
jestelmän kannattavuus huomattavasti. 

Esitetyn tavan mukaisella epävarmuuden  yhdistelyllä  saadaan selville kan-
nattavuuden  ääriarvot,  mutta  se  ei ota huomioon yksittäisten tekijöiden toi-
siaan  kumoavia  vaikutuksia. Tekijöiden eri  suuntaiset  muutokset voivat  pen

-aatteessa  olla toisistaan riippuvia  tai  epävarmuuden vallitessa täysin satun-
naisia. Tilanne, jossa kaikki tekijät olisivat muuttuneet heikoimman  tai  par-
haimman arvion mukaisella tavalla, lienee epätodennäköinen.  

8.1  Herkkyysanalyysi 

Herkkyysanalyyseissä  arvioidaan  sääohjauksen  kannalta  olennaisimpien  teki-
jöiden muuttumisen vaikutuksia.  Herkkyysanalyysi  suoritetaan seuraamalla 
hyöty-kustannussuhçjefta  ja  pääoman  tuottoastetta,  kun eri tekijöitä muute-
taan laajalla  vaihteluvälillä.  Samalla esitetään tunnusluvut kullekin tekijälle  jo 

 aikaisemmin  määritellyillä vaihtelurajoilla  ja  arvioidaan millaisia muutoksia te-
kijöissä saisi tapahtua, jotta  sääohjausjärjestelmä  pysyisi taloudellisesti kan-
nattavana.  Herkkyysanalyysillä  tutkittaviksi tekijöiksi  on  valittu:  

Reaalikustannukset 
•  investointikustannukset 

 • ylläpitokustannukset 

Liikennekäyttäytymisen  yhteiskuntataloudelliset seuraukset  
• keskinopeudet vaikuttaen  onnettomuuksien määrään 

 •  pelkkä keskinopeus  
•  pelkkä  onnettomuusaste  

Tekijät, joihin  sääohjauksella  ei ole suoraa vaikutusta  
• 	liikennemäärä 

keliluokkien  osuudet  
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Herkkyysanalyysillä  ei tutkita sellaisia tekijöitä, joihin ei sääohjauksen osalta 

liity mitään erityistä mielenkiintoa, vaikka ne vaikuttaisivat investoinnin edulli-

suuteen. Tässä työssä ei ole tarkoitus tutkia esimerkiksi yhteiskuntataloudel-

listen kustannusten määritelmän mukaisia hintoja  tai  investointilaskelmissa 
 käytettävän  koron  vaikutusta. Siksi kaikkia yhteiskuntataloudellisia kustan-

nustekijöitä ei ole järkevää tarkastella yksittäisinä herkkyysanalyysissä. Esi-

merkiksi poikkeuttamalla pelkästään aikakustannuksia saataisiin tietoa ajan 

arvon vaikutuksesta. Ajan arvon epävarmuuteen ei sääohjauksen kannalta 

liity mitään erityisiä ongelmia, joita ei olisi muissa tieliikenteen 

investointihankkeissa.  

8.1.1.  Investointikustannukset  

Kotka -Hamina sääohjatun tien investointikustannukset ovat toteutuneita kus-

tannuksia. Esitetyt muutokset investointikustannuksissa ovat arvio siitä, mitkä 

olisivat vastaavan järjestelmän kustannukset tulevaisuudessa noin vuoden 

 2000  paikkeilla. 

Herkkyysanalyysi  on  tehty poikkeuttamalla  koko  investointikustannusta  tasai-

sesti muuttuvilla prosenttimäärillä, samalla myös investoinnin vuosikustannus 

muuttui vastaavasti. Kuvissa  20  ja  21 on  esitetty muutoksen vaikutukset hyö-

ty-kustannussuhteeseen  ja  pääoman tuottoasteeseen. Kuvista nähdään, että 

kustannusten pienenemisellä  on  hyöty-kustannussuhdetta  ja  tuottoastetta 
kiihtyvästi  kasvattava vaikutus. 
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Kuva  20.  Hyöty-kustannussuhde pääomatarpeen muuttuessa  
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Kuva  21.  Tuottoaste pääomatarpeen  muuttuessa  

Kotka-Hamina sääohjatun tien pääomatarve saisi kasvaa noin  15  prosenttia 
ennen kuin kannattavuuden  raja  alitettaisiin.  Rahana tämä merkitsisi noin  1 ,2 

 miljoonan  markan  lisäkustannuksia. Sijoitetun pääoman tuottoaste alenisi täl-

lä muutoksella  12  prosenttiin.  Optimistisen  ennusteen mukaan investointikus-

tannuksissa voitaisiin saada  33  prosentin säästö tulevaisuudessa, mikä  mer-
kitsisi  hyöty-kustannussuhteen nousua  1  ,5:een  ja tuottoasteen  kasvua hie-
man yli  20  prosentin. Tällaisella pääomatarpeen muutoksella sääohjauksesta 

tulisi hyvin kannattava. Investointikustannusten muutosennusteen oletusarvo 

 on  noin  10  prosentin lasku, jolla hyöty-kustannussuhde kasvaisi 1,2:een. 
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Pessimist  isen  ennusteen mukaan pääomatarve nousisi noin kaksi prosenttia, 

jolloin investoinnin kannattavuus pysyisi lähes ennallaan.  

8.1.2.  Ylläpitokustannukset 

Herkkyysanalyysi  tehtiin muuttamalla ylläpitokustannuksia määrätyllä  pro
-senttiosuudella.  Vaikutukset  on  esitetty kuvissa  22  ja  23.  Muutokset hyöty-

kustannussuhteessa, jossa ylläpitokustannukset ovat jakajassa, ovat saman 

suu ntaiset kuin investointikustannuksia muutettaessa, mutta lievemmät,  sillä  
investointikustannusten vuosisuorite  on  noin  3  kertaa suurempi kuin ylläpito- 

kustannukset. Pääoman tuottoasteessa ylläpitokustannukset ovat jaettavas

-sa ja  muutos vaikuttaa suoraviivaisesti tunnuslukuun.  
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Kuva  22.  Hyöty-kustannussuhde ylläpitokustannusten muuttuessa 

:  
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Kuva  23.  Tuottoaste ylläpitokustannusten  muuttuessa 

Hyöty-kustannussuhteen putoamiseksi  alle  ykkösen  ylläpitokustannusten  pi-
täisi kasvaa  130 000  markkaa eli noin  35  prosenttia.  Pessimistisenkään  arvi-
on mukaan näin suuri kustannusten nousu ei ole mandollinen,  sillä  suurin 
mandollinen muutos  on  arvioitu  20  prosentiksi, jolloin hyöty-kustannussuhde 

 olisi  1,05  ja  tuottoaste  13  prosenttia.  Ylläpitokustannusten  ei  oleteta  voivan 
 koetien  tyyppisessä ratkaisussa olla merkittävästi arvioitua pienempiä.  

8.1.3.  Nopeus  

Keskinopeuden  muutoksen vaikutusta  on  herkkyysanalyysissä  tutkittu laske- 
malta  tieosuudella  eri  keliryhmissä  käytettäviä nopeuksia tasaisesti vertailu

-nopeudesta.  Koska  oletusarvojen  mukaiset muutokset ovat eri  keliryhmissä 
 sekä  kevylllå  että  raskailla  ajoneuvoilla  erisuuruisia,  muutettiin arvoja  suhteu-

tetusti. Pudotettaessa  kevyiden ajoneuvojen  keskinopeutta  1  kilometrillä tun-
nissa kohtalaisen  kesäkelin  luokassa muutettiin muita nopeuksia seuraavasti: 
kohtalainen  kesäkeli  raskaat  ajoneuvot  0,25 km/h,  huono  kesäkeli  kevyet ajo- 
neuvot  1,5 km/h  ja  raskaat  0,5 km/h  sekä huono  talvikeli  kevyet  1,25 km/h  ja 

 raskaat  0,25 km/h.  Näiden muutosten perusteella määriteltiin  tunnusluvuissa 
 ja koko  vuoden  keskinopeudessa  tapahtuvien muutosten väliset yhteydet.  
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Sääohjausjärjestelmän  yhteiskuntataloudellisten kustannusten muutosten tär-
kein selittävä tekijä  on  keskinopeuden  muutoksen  ja  onnettomuusasteen  väli-

nen yhteys. Tätä tutkittiin herkkyysanalyysillä kappaleessa  6  esitettyjen line- 

aarisen (yhtälö  7, AO  = 5,5Av -  1)  ja  ei-Iineaarisen riippuvuuden (yhtälö  8, 
AO  =  15  f[J[  +0, 8)  yhtälöiden  avulla. Nopeutta muutettiin edellä kuvatulla 
tavalla  ja  onnettomuusasteen  muutos laskettiin yhtälöillä. Nopeuden muuttu- 

essa siis kaikki yhteiskuntataloudelliset kustannukset muuttuivat. Kuvissa  24 
 ja  25 on  esitetty hyöty-kustannussuhde  ja  tuottoaste  näin laskettuina.  

2  

pessirris- 	oletus - 

Keskinopeuden rruutos  (km/h)  

Kuva  24.  Hyöty-kustannussuhde keskinopeuden muutoksen vaikuttaessa 
onnettomuusasteeseen 
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Kuva  25.  Tuottoaste keskinopeuden  muutoksen vaikuttaessa 
 on n  ettom  u u  sasteeseen 
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Sääohjauksen  oletettiin  perusratkaisussa  alentavan  keskinopeutta  noin  0,8 
km/h.  Ei-lineaarisen riippuvuuden  yhtälöllä  saataisiin kustannus-hyötysuh-
teeksi  1,3  ja  tuottoasteeksi  0,18  eli investointi olisi kannattava  ja  keskinopeu

-den  muutoksen  oletusarvo  saisi  pienetä  jopa  50  prosenttia ennen kuin inves-
tointi kävisi kannattamattomaksi. Lineaarista  yhtälöä  käytettäessä investointi 
jäisi kannattamattomaksi, hyöty -kustannussuhteen  ollessa  0,8  ja  tuottoasteen  
9  prosenttia.  

Sääohjauksen aiheuttamalle keskinopeuden  laskulle  on  arvioitu  vaihteluväli 
 0,3  -  1,4 km/h.  Alarajalla  ei-iineaarisen  riippuvuuden  yhtälöä  käytettäessä oli-

sivat hyöty-kustannussuhde  0,9  ja  tuottoaste  10  prosenttia  ja  lineaarisella  yh-
tälöllä  laskettuna olisi hyöty -kustannussuhde  0,3  ja  tuotto lähes  nolla.  Ylära-
jalla  kannattavuus olisi ei-lineaarisella  yhtälöllä  1,5  ja  tuottavuus  20  prosent-
tia. Lineaarinen kuvaaja  on  nopeuden muutoksen  ylärajalla  lähellä  kuvaajien 
leikkauspistetta  ja  tunnusluvut olisivat lähes samat kuin ei-lineaansen  mallin.  

Eri  mallien  antamissa  tuloksissa  on  suuria eroja varsinkin pienillä nopeuden 
muutoksilla. Nopeuden  ja  onnettomuuksien väliseen yhteyteen liittyvää epä-

varmuutta voidaan arvioida tarkastelemalla  keskinopeuden  muutoksen vaiku-
tusta  enliisenä  onnettomuuksista. Kuvassa  26 on  esitetty hyöty-kustannus-
suhteen kehitys  keskinopeuden  muutoksen kuvaajana, kun  onnettomuusas-
teessa  ei tapandu muutosta. Kuvassa  27 on  esitetty vastaava  tuottoasteen 

 riippuvuus.  Keskinopeuden  muutos vaikuttaa aika-, ajoneuvo-, päästä-, melu - 

ja  päällystyskustannuksiin. Onnettomuusaste  pysyy muuttumattomana.  
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Kuva  26.  Hyöty-kustannussuhde keskinopeuden muuttuessa ilman vaikutusta 
onnettomuuksiin  
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Kuva  27.  Tuottoaste keskinopeuden  muuttuessa ilman vaikutusta 
onnettomuuksiin 

Kuvasta  26  nähdään, että  jos  arvionmukainen  onnettomuuksien vähenemi-

nen saavutettaisiin  0,9 km/h  keskinopeuden  laskulla  0,8 km/h  laskun sijaan, 

olisivat investoinnin hyödyt  ja  kustannukset samansuuruiset. Kappaleessa 

sääohjauksen liikennevaikutukset saatua nopeuden muutoksen vaihteluväliä 

ei voida käyttää tässä tapauksessa, kun nopeuden  ja  onnettomuusasteen 

 välinen riippuvuus  on  purettu. Sitävastoin kuvan  24  kanden eri riippuvuuden 

avulla voidaan tehdä eräs arvio siitä, paljonko nopeus voi poiketa onnetto-

muusasteen pysyessä ennallaan. Sääohjatun tien perusratkaisun kustannus- 

hyötysuhde  on 1,1,  joka ei-lineaarisen riippuvuuden mukaan saavutetaan 



nopeuden  muutoksefia  -0,5 km/h  ja  lineaarisen riippuvuuden mukaan hieman 
yli  1 km/h  nopeuden laskulla.  Optimistisen  arvion perusteella saatu 
hyöty-kustannussuhde  on 1,2  ja  pessimistisen arvion mukaan investoinnin 

 hyödyt  jäisivät hieman kustannuksia pienemmiksi.  

8.1.4.  Onnettomuusaste  

Nopeuden  ja  onnettomuuksien  välisen  riippuvuuden epävarmuuden vaikutus-
ta voidaan arvioida  poikkeuttamalla  pelkästään  onnettomuusastetta. Tällöir 

 kannattavuuden  ja  tuottavuuden  tunnusluvuissa  tapahtuvat muutokset  johtL 
 vat  ainoastaan  onnettomuuskustannusten  muuttumisesta.  Onnettomuusas

-teen  herkkyysanalyysi  tehtiin pienentämällä kohtalaisen  kesäkelin  ja  huonon 
kesä-  ja  talvikelin onnettomuusasteita vertailuarvoista. Keliluokissa onnetto-
muusasteiden  oletettu aleneminen  on  eri suuruista, joten  keliluokille  määritel-
tiin suhteelliset arvot, joilla  vertailuarvoa  vähitellen  pienennettlin. Vähennettä

-essä  onnettomuusastetta  kohtalaisen  kesäkelin  luokassa  0,005  onnettomuu-
della miljoonaa  ajoneuvokilometnä  kohti  pienennettiln  vastaavasti huonon  ke-
säkelin onnettomuusastetta 0,0175:llä  ja  huonon  talvikelin  0,02125  onnetto-
muudella miljoonaa  ajoneuvokilometriä  kohti. Kuvissa  28  ja  29 on  esitetty 
hyöty-kustannussuhde  ja  tuottoaste  koko  tieosan  henkilövahinkojen  onnetto- 
muusasteen  muuttuessa.  
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Kuva  28.  Hyöty-kustannussuhde onnettomuusasteen  muuttuessa  
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Kuva  29.  Tuottoaste onnettomuusasteen  muuttuessa 

Kuvasta  28  voidaan päätellä, että hyöty-kustannusraja alitetaan,  jos  onnetto-

muusaste  laskee oletetun  15  prosentin sijasta  alle  14  prosenttia.  Koko  vuo-

den keskinopeuden  0,8 km/h  laskun aiheuttamaan onnettomuuksien vähene-

miseen liittyvää epävarmuutta voidaan arvioida käyttämällä ei-lineaarisen  ja 

 lineaarisen riippuvuuden yhtälöiden antamia eri tuloksia. Kun 

onnettomuusasteen muutokset keliluokissa lasketaan lineaarisen riippuvuu-

den yhtälöllä saadaan  koko  onnettomuusasteen  muutokseksi  -14  prosenttia. 

Ei-lineaansen riippuvuuden yhtälöllä laskettuna muutos  on -18  prosenttia, jol-

loin hyöty-kustannussuhteeksi saataisiin  1,3  ja  tuottoasteeksi  18  prosenttia.  

8.1.5.  Liikennemäärä 

Sääohjausjärjestelmäilä  ei ole vaikutusta liikennemäärään, mutta tieosuuden 

liikennemäärä vaikuttaa voimakkaasti yhteiskuntataloudellisiin kustannuksiin 

 ja  siten liikennemäärän vaikutusta  on  perusteltua arvioida herkkyysanalyysis

-sä.  Liikennemäärän  muutokset vaikuttavat kaikkiin yhteiskuntataloudellisiin 

kustannuksiin lähes samassa suhteessa,  vain  niiden absoluuttiset erot muut-

tuvat. Liikennemäärällä  on  yhteiskuntataloudellisten kustannusten kokonais-

muutosta vahvistava vaikutus. 
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Olettamus onnettomuuksien määrän kasvamisesta suoraviivaisessa suhtees-

sa liikennesuoritteeseen ei välttämättä ole täysin oikea. Asiasta  on  olemassa 
joukko keskenään ristiriitaisia tutkimustuloksia. Käytännössä liikenne-ennus-

teisiin sisältyvät epätarkkuudet lienevät turvallisuustarkasteluissa paljon suu-

rempi virhelähde kuin onnettomuusmäärän  ja  liikennesuoritteen  välisen  nip
-puvuuden ofettaminen suoraviivaiseksi.  (Kallberg,  1991, s.1 1)  

Kuvissa  30  ja  31 on  esitetty hyöty-kustannussuhde  ja  tuottoaste  tieosuuden 
keskivuorokausiliikenteen riippuvuutena.  
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Kuva  30.  Hyöty-kustannussuhde riippuen keskivuorokausiliikenteestä  
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Kuva  31.  Tuottoaste  riippuen keskivuorokausiliikenteestä 
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Kuvasta  30  nähdään, että hyöty-kustannusraja alitetaan noin  18 000  ajoneu-

von vuorokausiliikenteellä eli  Kotka -Hamina sääohjausjärjestelmä pysyy yh-

teiskuntataloudellisesti perusteltuna keskimääräisen liikennemäärän virhe-

mandollisuuden rajoissa.  

8.1.6.  Keliluokkien  osuudet 

Sääohjauksella  ei voida vaikuttaa keliolosuhteisiin, mutta ohjausperiaatteita 

muuttamalla voidaan määritellä miten herkästi nopeutta alennetaan  tai  keliva-
roituksia  käytetään. Keliluokkien osuuden vaikutus hyöty-kustannussuhtee

-seen  ja  tuottoasteeseen  on  arvioitu kuvissa  32  ja  33  kasvattamalla alennettu-

jen nopeuksien keliluokkien osuutta tasaisesti niin, että huonon kesäkelin 

osuuden kasvaessa prosentilla kohtalaisen kesäkelin  ja  huonon talvikelin 

osuuksia nostettiin neljällä prosentilla. Kuvissa hyöty-kustannussuhde  ja  tuot-
toaste  muuttuvat näiden keliluokkien  koko  vuoden osuuden suhteessa.  
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Kuva  32.  Hyöty-kustannussuhde riippuen kohtalaisen kesäkelin  ja  huonojen 
talvi-  ja  kesäkelien yhdistetystä  osuudesta  koko  vuoden keleistä 
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Kuva  33.  Pääoman  tuottoaste  riippuen kohtalaisen  kesäkelin  ja  huonojen tal-
vi-  ja  kesäkelien yhdistetystä  osuudesta  koko  vuoden  keleistä  

Jos  alennettuja  nopeuksia käytettäisiin  16  prosentin aikana  18  prosentin si-
jasta putoaisi hyöty -kustannussuhde  1,0.  Huonon talvi-  ja  kesäkelin  sekä 
kohtalaisen  kesäkelin  osuus  koko  vuoden  keleistä  voi arvion mukaan vaihdel-
la  13  prosentista  24  prosenttiin, jolloin hyöty -kustannussuhde  vaihtelee vas-
taavasti  0,8:sta  1 ,4:ään.  Onnettomuusasteiden  ja  keskinopeuksien vertailuar-
vot  on  kuitenkin arvioitu  keliluokkien  osuuksien  oletusarvoille,  joten tehty 
osuuksien muutos ilman, että  vertailuarvoja  muutetaan, vääristää tilannetta. 
Oletetulla  vaihteluvälillä onnettomuusasteen vertailuarvo  muuttuu  0,09:stä 
0,12:een  onnettomuuteen miljoonaa  ajoneuvokilometnä  kohti  ja  keskinopeus 
nousee yli  1 km/h. 

8.2. 120 km/h  talviaikana  

Kotka -Hamina  sääohjatulla  tiellä käytetään  talvialkana  suurimpana  nopeusra-
joituksena  100 km/h  kuten muillakin Suomen  moottoriteillä.  Sään  ja kelin  mu-
kaan muuttuvat  opasteet  antaisivat mandollisuuden käyttää  120 km/h  rajoi-
tusta  myös  talviaikana,  jos  olosuhteet tiellä ovat niin hyvät, että tähän  on 

 edellytyksiä. Aikaisempien kappaleiden tietojen perusteella  ja  tekemällä arviot 
miten  120 km/h  nopeusrajoitus vaikuttaisi  keskinopeuksiin  ja  onnettomuuksiin 
hyvän  talvikelin  luokassa voidaan arvioida tällaisen vaihtoehdon edullisuutta.  
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Kohtalaisen  kelin  luokassa oletetaan koetien keskinopeuksien  ja  onnetto-
muusasteen  olevan samat kuin vertailuarvot. Hyvän talvikelin luokassa nope-

usrajoituksen nostaminen  120  km:iin/h  oletetaan kasvattavan kevyiden ajo-

neuvojen keskinopeutta  7 km/h  ja  raskaiden  1 km/h  niin, että muutoksen jäl-

keen nopeudet ovat  105  ja  86 km/h.  Yhteensä muutokset merkitsevät keliluo
-kan  keskinopeuden  kasvua  6 km/h, 96  km:stä/h  103  kmiin/h.  Muutos vaikut-

taa  koko  vuoden keskinopeuteen niin, että aikaisemman laskun sijasta tapah-

tuu noin  0,3  prosentin keskinopeuden kasvu. 

Nopeusrajoituksen  120 km/h  käyttämisen johdosta koetien aikakustannukset 
laskevat  550 000  markkaa vuodessa  ja  muutoksen jälkeen aikakustannuksis

-sa  syntyy  130 000  markan  vuotuinen säästä. Ajoneuvokustannuksista aiheu-

tuva lisäkustannus laskee  50 000  markasta noin  10 000  markkaan. Päästöis

-tä,  melusta  ja  päällysteen  kulumisesta saadut säästöt kääntyvät nyt lisäkus-

tannuksiksi, joista merkittävin  on  päällystekustannusten  100 000  markan  kas-

vu. Yhteensä nopeusrajoitukseni  20 km/h  käyttäminen synnyttää säästää, 

muissa yhteiskuntataloudellisissa kustannuksissa kuin onnettomuuskustan-

nuksissa noin  450 000  markkaa, tilanteeseen  100 km/h  verrattuna. 

Keskinopeuden  kasvun vaikutuksista onnettomuuksiin  on  olemassa vielä vä-

hemmän tutkimustietoa kuin laskun vaikutuksista, mutta nopeuksien kasvaes-

sa tiedetään onnettomuusmäärien nousevan. Koska ennustetta nopeusrajoi-

tuksen  120 km/h  käyttämisen vaikutuksesta onnettomuusmääriin ei pystytä 

tekemään, niin tyydytään tarkastelemaan paljonko onnettomuusaste saisi 

nousta, ennen kuin onnettomuuskustannusten kasvu ylittää muista yhteiskun-

tataloudellisista kustannuksista saadut säästöt. Kuvassa  34 on  esitetty hyöty-

kustannussuhde, kun hyvän talvikelin onnettomuusastetta  on  nostettu 
tasaisesti. 
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Kuva  34.  Hyöty-kustannussuhde hyvän talvikelin onnettorr. usasteen 
kasvaessa 

Kuvasta nähdään, että hyvän talvikelin onnettomuusaste saisi kasvaa noin 
 45  prosenttia, jotta hyöty-kustannussuhde laskisi  1,1,  joka  se  oli, kun talvella 

käytettiin ylimpänä nopeusrajoituksena  100 km/h.  Tämän muutoksen seu-
rauksena  koko  sääohjauksesta  saatava onnettomuuskustannusten säästö 
olisi noin  1,4  miljoonaa markkaa vuodessa. Hyöty-kustannussuhteen kannat-
tavuusraja alitetaan,  jos  hyvän talvikelin onnettomuusaste kasvaa yli  55  pro-
senttia. Perusratkaisuun verrattuna nopeusrajoituksen  120 km/h  käyttäminen 

merkitsisi joka tapauksessa onnettomuuksien määrän kasvua. Mikäli onnetto-

muusaste keliluokassa kasvaisi  45  prosenttia, merkitsisi  se  laskennallisesti 
yhtä henkilövahinkoa enemmän  2  vuodessa.  

9.  YHTEENVETO 

Tässä työssä selvitettiin miten sääohjausjärjestelmän yhteiskuntataloudellista 
edullisuutta  on  arvioitava. Sääohjaustoimenpiteillä vaikutetaan tienkäyttäjien 

käyttäytymiseen liikenteessä. Tieosu uden nopeuksissa  ja  onnettomuuksien 

määrässä tapahtuvan muutoksen perusteella voidaan laskea järjestelmän 

yhteiskuntataloudelliset vaikutukset, joina tässä työssä käsiteltiin onnetto-

muus-, aika-, ajoneuvo-, päästö-, melu-  ja  päällystyskustannuksissa  tapahtu-

vat muutokset. Vertaamalla yhteiskuntataloudellisten kustannusten muutosta 

sääohjausjärjestelmän rakentamis-  ja  ylläpitokustannuksiin  voidaan laskea 
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investoinnin kannattavuus  ja  tuottavuus, joiden  tunnuslukuina  käytettiin hyö-

ty-kustannussuhdetta  ja  sijoitetun pääoman  tuottoastetta. 

Laskentamenetelmän  avulla arvioitiin alustavasti  Kotkan ja  Haminan välillä 

sijaitsevan  sääohjatun kokeilutien  yhteiskuntataloudellista edullisuutta. Koska 

 sääohjatun  tien vaikutukset liikenteeseen  ja  ylläpitokustannukset  oli toistai-

seksi arvioitava, ei työssä pystytty esittämään varmoja kannattavuus-  ja  tuot-
tavuuslukuja.  Kun lisäksi  on  todennäköistä, että vastaavien järjestelmien kus-

tannukset tulevat muuttumaan jatkossa, oli  kustannustekijöiden  epävarmuu-

den  ja  vaihtelun arviointi  herkkyysanalyyseissä  tärkeää.  

Sääohjauksen  vaikutukset liikenteeseen arvioitiin antamalla  onnettomuusas

-teille  ja  keskinopeuksille  kaksi arvoa:  vertailuarvot  tilanteelle, jossa  sääoh-

jausta  ei käytettäisi  ja  koetielle  arvioidut arvot, kun  sääohjaustoimenpiteet  vai-

kuttavat. Koska sekä  keskinopeudet  että  onnettomuusasteet  ovat eri suurui-

set eri  keliolosuhteissa  ja  sääohjaustoimenpiteet  muuttuvat  kelin  mukaan, oli 

järjestelmän vaikutuksia tarkasteltava erikseen hyvän, kohtalaisen  ja  huonon 

 kelin  luokissa.  

Koska  sääohjatulla  tiellä nopeuksia pyritään alentamaan pelkästään  heiken-

tyneiden  sää-  ja  keliolosuhteiden  aikana, jolloin  onnettomuusaste  on  huomat-

tavasti hyviä olosuhteita korkeampi, voidaan  sääohjauksella  vaikuttaa suu-

reen määrään onnettomuuksia ilman, että liikenteen sujuvuus kärsii siitä mer -

kittävästi. Tehdyn arvion mukaan  sääohjauksella  voitaisiin vähentää onnetto-

muuksien määrää  8  -  25  prosenttia, kun keskinopeus alenisi vastaavasti  vain 

0,4  -  1,4  prosenttia.  Yhteiskuntataloudellisesti  tämä merkitsee, että  onnetto-

muuskustannuksissa  saavutetaan merkittävä säästä, josta  aikakustannusten 
 kasvu leikkaa  vain  noin  viidesosan.  Muiden yhteiskuntataloudellisten kustan-

nusten muutokset olivat suhteellisen pieniä.  

Oletusarvojen  mukaan laskettuna  sääohjattu  tie  -investoinnin hyöty-kustan-

nus suhde näyttäisi olevan hieman  kannattavuusrajan  yläpuolella  ja  tuottoas-

teeksi  saatua  14  prosenttia voidaan pitää  välttävänä. Yhdistettäessä  kaikki 

samaan 	suuntaan 	vaikuttavat kustannustekijät  pessimistiseksi  tai  



optimistiseksi  arvioiksi,  todettiin kannattavuuden  ja  tuottavuuden  mittaluvuilla 
 olevan kuitenkin suuri  vaihteluväli.  Yksittäisten tekijöiden  herkkyysanalyysissä 
 hyöty-kustannussuhde  säilyi  pessimistisimmilläkin arvioiDa  vähintään  1,0  kaik-

kia muita tekijöitä paitsi  keliluokkien  osuuksia muutettaessa. Kun  onnetto-
muusasteen  muutos sidottiin  keskinopeudessa  tapahtuvaan muutokseen, jäi 
investointi pienimmällä  arvioidulla  nopeuden alenemisella kannattamattomak-
si, mutta toisaalta arvion  ylärajalla  hyöty-kustannusstjhde  oli noin  1,5.  Sääoh-
jauksen  todelliset vaikutukset liikenteeseen ovat tärkein kannattavuuteen vai-
kuttava tekijä. Tässä työssä  liikennevaikutuksille  jouduttiin käyttämään laajaa 

 vaihteluväliä,  mutta kun tutkimustulokset todellisista vaikutuksista valmistuvat, 
pystytään myös  taloudellisuuslaskelmia  tarkentamaan.  

Sääohjatun  tien alustavien  edullisuustarkastelujen  perusteella vastaavien  jär-
jestelemien  käyttö muillakin  pääteillä  voisi olla  yhteiskuntataloudellisesti  pe-
rusteltua.  Sääohjauksen  kannattavuutta  on  kuitenkin arvioitava tapauskohtai-
sesti.  Kovin  pitkälle meneviä yleistyksiä  Kotka-Hamina  sääohjatun  tien perus-
teella ei voida tehdä. Esimerkiksi tien  liikennemäärän  merkitys  on  suuri,  Kot-
ka-Hamina  sääohjauksen  tyyppinen ratkaisu vaatii korkean  liikennemäärän, 

 lähes  20000  ajoneuvoa vuorokaudessa, ollakseen kannattava. Toisaalta 
käyttämällä  yksinkertaisempia  muuttuvia opasteita  ja  käsikäyttöistä  ohjausta 
olisivat investointikustannukset pienemmät  ja  sääohjausta  voitaisiin harkita 
käytettävän myös  vähäliikenteisemmillä  teillä. Mielenkiintoinen muuttuvien 

 opasteiden käyttökohde  olisivat  ongelmapaikat,  joissa  keliolosuhteet  poikkea-
vat muusta tiestä  ja  siten aiheuttavat huomattavasti kohonneen  riskin.  

Sääohjauksen  yhteiskuntataloudellisten  edullisuuslaskelmien  tarkoitus  on  hie-
man toinen kuin voittoa  tavoittelevien  yksityisten yritysten  investointilaskel

-mien.  Yhteiskuntataloudellinen kannattavuus  on  enemmän investoinnin edel-
lytys kuin perustelu.  Sääohjattu  tie  ei saa olla yhteiskunnalle  kannattamaton, 

 mutta toisaalta  hyväkään  kannattavuus ei ole yksin riittävä syy varojen  käyttä-
miselle  juuri tähän tarkoitukseen. Päätöksenteossa  on  otettava huomioon 
myös tekijöitä, joiden taloudellinen arvottaminen ei ole mielekästä.  



Sääohjattua  tietä  on  tässä työssä arvioitu pelkästään taloudellisin perustein. 

Taloudellisten laskelmien avulla  on  helppo vertailla esimerkiksi missä kohteis-

sa  sääohjausta  olisi perusteltua käyttää  ja  millaiset järjestelmät kyseisissä 

kohteissa olisivat  järkevimpiä.  Koska laskelmissa käytettävät tekijät ovat  so

-pimuksenvaraisia  ja  tässä työssä  tarkasteltujen  tekijöiden lisäksi liikenteen  

sääohjauksella  on  muitakin vaikutuksia esimerkiksi  ajomukavuuteen  tai  tielai

-toksen  palvelukuvaan,  on  tärkeää tuntea miten yhteiskuntataloudelliset  edulli-

suuslaskelmat  on  tehty. Taloudellisten laskelmien avulla  on  mandollista ver-

tailla keskenään erilaisia hankkeita, kunhan pidetään mielessä todelliset vai-

kutukset, joista yhteiskuntataloudellinen kannattavuus  on  laskettu  ja  myös 

hankkeen muut vaikutukset. Yhteiskuntataloudelliset tunnusluvut eivät saa 

olla itsetarkoitus vaan apuväline.  
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Yhtälöissä  käytetyt lyhenteet  

A 	= ajoneuvokustannusten  kiinteä  osa  
AN 	= annuiteetti  (investoinnin vuosisuorite)  
B 	ajoneuvokustannusten  muuttuva  osa  
O 	=  vuotuiset kustannukset 

°yht 	=  yhteiskuntataloudelliset vuotuiset kustannukset 

Oy» 	= ylläpidosta johtuvat vuotuiset kustannukset  
c, 	= annuiteettitekijä 
AdP 	=  suhteellisen polttoaineen kulutuksen muutos 

=  investointikustannukset 
= laskentakorko  

J 	= jäännösarvo  
K ai 	=  vuotuiset päällystyskusta nnukset 
KVL 	= keskivuorokausililkenne  
kalk 	=  tunnin  aikakustannus  
k0 	=  onnettomuuden yksikkökustannus 
kpaa 	= päästön  kustannus 
kpaai 	= päällystyksen yksikkökustannus 
AKaik 	= aikakustannusten  muutos 
AKa10  = ajoneuvokustannusten  muutos 

= onnettomuuslcustannusten  muutos 
AKpaa  = päästökustannusten  muutos  
L 	= linkin  eli tieosan pituus 

= ajoneuvolaji  
LA 	= melutaso 
LA iom  = melutason perusarvo  10  metrin etäisyydellä tien keskikohdasta  
LO 	= ajoneuvolajin  osuus liikenteestä  
n 	= tarkastelujakson  vuodet 
AOA = onnettomuusasteen  muutos  
p 	= päästötyyppi  
AP 	= päästön  muutos  
S 	=  vuotuiset hyödyt  
s 	= päällystettävän  alueen leveys  
AU 	= päällysteen  kulumisen prosentuaalinen muutos  
v 	=  keskinopeus  
v 1 	=  keskinopeus ilman sääohjausta  
v2 	=  keskinopeus sääohjauksen kanssa 



Arvio  kelin  vaikutuksista 	 Lute 1,1  

Kelistä  johtuvat onnettomuudet  

Taulukossa  on  esitetty vuoden  1993  yleisten teiden henkilövahingot eri keli- 
olosuhteissa (Tielaitos,  1994, s.32)  ja  keliolosuhteiden  suhteelliset riskit  (Tie - 
ja  vesirakennushallitus,  1987, s.8).  Suhteellisten riskien avulla  on  arvioitu ke -lm  aiheuttamat onnettomuudet. 

Keli kuiva märkä lumi sohjo  jää  yhteensä 
Onnettomuudet 
kuolemaan johtaneet  160 40 12 14 68 294  
muut henkilövahinko  1 544 402 171 143 767 3 027  
Suhteellinen riski  1 2 2,1 9 17  
Kelistä  johtuvat 
kuolemaan johtaneet  0 20 6 12 64 102  
muut henkilövahinko  0 204 90 127 722 1143  

Lisäksi tapahtui  4  kuolemaan johtanutta  ja  63  loukkaantumiseen johtanutta 
onnettomuutta, joista kelitieto puuttuu. (Tielaitos,  1994, s.32)  

Kuolemaan johtaneen onnettomuuden varjohintahinta oli vuonna  1994 8,9 
 miljoonaan markkaa  ja  muiden henkilövahinko-onnettomuuksien  212000 

 markkaa. (Tielaitos,  1994c, s.17)  

Kaikkien vuoden  1993  henkilövahinko -onnettomuuksien kustannukset olivat: 
kuolemaan johtaneet: 	2 600  miljoonaa 
muut henkilövahingot: 	600  miljoonaa 
Yhteensä: 	 3 300  miljoonaa markkaa 

Kelistä  johtuvat kustannukset: 
kuolemaan johtaneet: 	910  miljoonaa 
muut henkilövahingot: 	240  miljoonaa 
Yhteensä: 	 1150  miljoonaa markkaa 	(35  %  kaikista) 

Kymen  ja  Mikkelin tiepiirien (nykyisen Kaakkois-Suomen tiepiirin) alueella ta-
pahtui henkilövahinko-onnettomuuksia: (Tielaitos,  1994, s.27)  

kuolemaan johtaneet: 	52  kpl 	460  miljoonaa 
muut henkilövahingot: 	357  kpl 	76  miljoonaa 
Yhteensä: 	 536  miljoonaa markkaa 

Kelistä  johtuen  35  prosenttia 	 190  miljoonaa markkaa  

Kelin  aiheuttama aikakustannusten kasvu 

Vuonna  1993  yleisten teiden kokonaisliikennesuorite oli  27,1  miljardia ajo-
neuvokilometriä. (Tielaitos,  1994, s 15)  Voidaan arvioida, että  talven  aikana 
ajetaan noin  5/12  koko  vuoden liikenteestä eli  11,3  miljardia ajoneuvokilomet

-nä.  Kun  talven  aiheuttama keskimääräinen aikakustannusten kasvu  on  noin 
 0,028  mk/km  aiheutuu talvesta noin  316  miljoonan  markan  aikakustannukset. 



Arvio  kelin  vaikutuksista 	 Lute 1,2  

Onnettomuusriskit  

Henkilävahinko-onnettomuudet yleisillä teillä eri keliolosuhteissa vuonna 
 1993  (Tielaitos,  1994, s.32)  ja  arvio niiden jakautumisesta talvi  ja  kesäajalle.  

Keli  Koko  vuosi Talvi Kesä 
kuiva  1 704 682 1 022  
kostea/märkä  442 177 265  
luminen  183 183  - 
sohjo  157 157  -  
jäinen  835 835  -  
tieto puuttuu  67 27 40  
Yhteensä  3 388 1 327 2 061  

Kuivan  ja  kostean/märän  kelin  onnettomuudet  ja  onnettomuudet, joista keli- 
tieto puuttuu  on  jaettu talvi-  ja  kesäajan  suhteessa. Tämän perusteella näh-
dään, että talvella tapahtuu noin  61  prosenttia kaikista onnettomuuksista. 
Kun  talven  pituus  on  noin  5  kuukautta, voidaan arvioida kuinka paljon vaaral-
lisempaa liikenne  on  talvella kun kesällä.  

Talven  suhteellinen kerroin:  0,61/(5/12)  =  1,46 
 Kesän suhteellinen kerroin:  0,391(711 2)  =  0,67  

Talviaikana  onnettomuuden todennäköisyys  on  siis noin kaksi  (1 46/0,67)  
kertaa suurempi kuin kesällä.  

Jos  moottoritien  koko  vuoden henkilövahinko-onnettomuuksien onnettomuus-
asteena pidetään  0,11  onnettomuutta miljoonaa ajoneuvokilometriä kohti 

 (Kallberg,  1991, lute 2/4),  niin silloin kesän onnettomuusasteeksi saadaan 
 0,07  onn./milj.km  ja talven  0,17  onn./milj.km. 

Ajosuoritteen prosenttijakauma  ja  suhteelliset riskit pääteillä talvikausina 
 1982-83  ja  1984-85. (Tie  ja  vesirakennushallitus,  1987, s.3  ja  8)  

Keli  Ajosuorite  Suhteellinen riski 
kuiva  53 %  1  
märkå  23 %  2,5  
lumi  12% 4  
sohjo  3% 15 
jää 9% 27  

Lasketaan onnettomuusasteet eri keleillä talviaikaan:  

0,17  =  53  %  XX  +  23% x 2,5X  +  12% x 4X  +  3  %  x 15X  +  9% x 27X 
 (=) 	X  =  0,04  

Tämän perusteella kuivan  kelin  riski  on 0,04  onn./milj.km, tienpinnan  ollessa 
märkä  0,10,  luminen  0,18,  sohjoinen  0,6  ja  jäinen  1,08  onn./milj.km. 
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Sääohjausjärjestelmä  jakaa  kelit  hyvän, kohtalaisen  ja  huonon  kelin  luokkiin. 
Hyvän  talvikelin  luokkaan  (54%  talven  liikenteestä) kuuluvat  kelit  kuiva  ja kas- 
tea  tienpinta  ja  onnettomuusasteena  käytetään  0,05  onn./milj.km.  Huonon 

 talvikelin luakkaan  (16  %  liikenteestä) kuuluvat  kelit  luminen,  sohjoinen  ja  jäi-
nen  tienpinta  ja  onnettomuusasteena  käytetään  (1/3*0,18+1/3*0,6+ 1/3*1 , 08) 

 0,6  onn./milj.km.  Loput tapaukset jäävät luokkaan kohtalainen  talvikeli  (30  % 
 liikenteestä),  jolle  saadaan  onnettomuusasteeksi ( (0,17.54%*0,0516% 

 *06)/30%) 0,18  onn./milj.km.  Yhdistämällä hyvän  ja  kohtalaisen  kelin  luokat 
 Uikennemääräljä  painottaen saadaan  onnettomuusaste  0,09  onnettomuutta 

miljoonaa  ajoneuvokilometriä kohtr.  

Kesän  lilkennesuoritteen  jakautuminen eri  keleille  (Estlander,  1995)  ja talven 
 tietojen perusteella arvioidut suhteelliset riskit. 

Keli Ajosuorite  Suhteellinen riski 
kuiva  80% 1  
märkä  10% 2,5  
sateinen  6 %  4  
kevät/syyspakkanen  3 %  21  
tuuliyli8m/s  1% 2  

Lasketaan  onnettomuusasteet  eri  keleillä  talviaikaan:  

0,07=80%xX+ 10%x2,5X+6%x4X+3 %x27X+1 %x2X 
(=) 	X=0,036  

Tämän perusteella kesällä kuivan  kelin  riski  on 0,036  onn./milj.km, tienpinnan 
 ollessa märkä  tai  kovalla tuulella noin  0,09  onn./milj.km,  sateisella ilmalla  0,14 

 onn./milj.km  ja  syys-  tai  kevätpakkasten  aikaan  0,75  onn./milj.km.  

Hyvälle  kesäkelille  (80%  kesän liikenteestä) eli  tienpinnan  ollessa kuiva  tai 
 kostea käytetään  henkilävahinkojen onnettomutjsaseena  0,04  onnettomuut-

ta miljoonaa  ajoneuvokilometriä  kohti. Huonon  kesäkelin  (4%  liikenteestä) 
luokkaan kuuluvat  tienpinnan liukkaaksi  tekevät kevät-  ja  syyspakkaset  sekä 
sateista ne tapaukset, joissa  sade  on  runsasta  ja  onnettomuusasteena  käyte-
tään  (1/2*0,14+1/2*0,75)  0,4  onn./rnilj.km.  Loput tapaukset  (16  %  liikentees-
tä) jäävät kohtalaisen  kesäkelin  luokkaan, jonka  onnettomuusasteena  käyte-
tään  0,14  onnettomuutta miljoonaa  ajoneuvokilometriä  kohti.  
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Yhteiskuntataloudelliset kustannukset 	 Lute Ill, I  

Onnettomuuskustannukset 

Tielaitoksen ajokustannusten laskentanienetelmässä  henkilövahinkojen määrä 
saadaan kaavasta:  (Tielaitos,  1994c, s.29) 

O=OAxKVLx365xL/10 6 
	

(1) 

jossa  

o 	=  onnettomuudet vuodessa  
OA 	= onnettomuusaste (onnimilj.km/vuosi) 
KyL 	=  keskimääräinen  vuorokausiljikenne  
L 	=  likin  eli tieosuuden pituus  
365 	=  päiviä vuodessa  

Sääohjauksen  vaikutus  onnettomuusmäärään  ilmenee  onnettomuuskustannusten  
muutoksena  (AOA). Onnettomuuskustannusten  muutos voidaan laskea 
vähentämällä  onnettomuusaste  ilman  sääohjausta onnettomuusasteesta 
sääohjauksen  kanssa. Tällöin  sääohjauksen  aiheuttama onnettomuuksien määrän 
muutos  sadaan:  

AO  = AQA  x  KVL  x 365 x  LuO 6 	 (2)  

jossa  

AO 	=  onnettomuuksien määrän muutos vuodessa  
AOA 	= onnettomuusasteen  muutos  

Sääohjauksen onnettomuuskustannusten  aiheuttama muutos saadaan kertomalla 
edellinen kaava  keskimääräisellä onnettomuuskustannukseua  (k0 ). 

= AOA  x  KVL  x 365 x  Lib 6  x k0 	 (3)  

jossa  

= onnettomuuskustannusten  muutos vuodessa  
k0 	=  keskimääräinen  onnettomuuskustannus  

Laskelmia voidaan tarkentaa tekemällä ne erikseen kaikille eri  tyyppisille 
onnettomuuksille. 
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Aikakustannukset  

Vuotuiset  ajoneuvokustannukset tieosittain  lasketaan kaavalla:  (Tielaitos,  1 994c, 
s.27) 

Ka  = kmat  X  KVL  x 365 x  LuO 6 	 (4)  

jossa  

Ka& 	=  vuotuiset  aikakustannukset (Mmk/vuosi) 
kmag 	= matkakustannus (mk/km) 

Sääohjauksen  oletetaan vaikuttavan  tieosuudella käytettävään nopeusteen. 
Matkakustannukset  voidaan esittää nopeuden  avufla:  

kmat 
 kaj 	

(5) 

jossa  

ka& 	= aikakustannus (mk/tunti)  
V 	=  nopeus  

Jos  tieosuuden keskinopeus ilman  sääohjausta  on v 1  ja  sääohjauksen  kanssa  V2,  
niin vuotuisten  aikakustannusten  muutos saadaan kun vähennetään 

 aikakustannukset  ilman  sääohjausta aikakustannuksista sääohjauksen  kanssa.  

AKaik = 	X  KVL  X 365 X L)  - 	X  KVL  X 365 X L) 	(6)  

jossa  

lXKaik =  vuotuisten  aikakustannusten  muutos  
v1 	=  keskinopeus ilman  sääohjausta  
v2 	=  keskinopeus  sääohjauksen  kanssa 

Edellinen kaava  (6)  voidaan esittää myös muodossa:  

AK  _(VI_V2)XkaXKVLX365XL 	 (7)  azk 



Yhteiskuntataloudelliset_kustannukset 	 Lute III, 3  

Ajoneuvokustannukset 

Ajoneuvokustannukset kevyiue  ja  raskaille  ajoneuvoille lasketaan seuraavasti: 
(Tielaitos,  1994c, s.24)  

Kajoj ev = Akev/2 + 8O/Vk  x Akev/2 + dPkev  X  Bkev 	(8)  
Kajo,ras  = Aras/2 + 70/Vras  X  Aras/2 + dP ras  X Bras 	 (9)  

jossa 

Kajo ,icev  =  kevyen ajoneuvon ajoneuvokustannukset 
Kajo  ,ras  =  raskaan ajoneuvon ajoneuvokustannukset 
Akev 	=  kevyen ajoneuvon kiinteät ajoneuvokustannukset  (41 ,3  p/km) 
Aras 	=  raskaan ajoneuvon kiinteät ajoneuvokustannukset  (211,7  p/km) 
Bkev 	=  kevyen ajoneuvon muuttuvat ajoneuvokustannukset  (41 ,5  p/km)  
Bras 	=  raskaan ajoneuvon muuttuvat ajoneuvokustannukset  (167,7  p1km) 
dPk€ 	=  kevyen ajoneuvon suhteellinen polttoaineenkulutus 
dPras 	=  raskaan ajoneuvon suhteellinen polttoaineenkulutus  
80 	=  kevyen ajoneuvon vertailunopeus  
70 	=  raskaan ajoneuvon vertailunopeus 

Sääohjauksen  vaikutuksesta tapahtuva nopeudenmuutoksen kustannusvaikutus 
voidaan johtaa sekä kevyille että raskaille autoille samalla tavalla. 

Kiinteiden ajoneuvokustannusten muutos nopeuden muuttuessa voidaan laskea 
seuraavasti: 

Kajo ,icii =  A/2 + 80/v 2  x A/2) - (A/2 + 80/v 1  x A/2) 	(10)  

jossa 

=  kiinteiden ajoneuvokustannusten muutos  
v 1 	=  keskinopeus ilman sääohjausta  
v2 	=  keskinopeus sääohjauksen kanssa 

Edellinen kaava  (10)  voidaan esittää myös muodossa: 

Kajokzi 
8OxA  (v 1 —v2 '\  = 	XI 

2 	'\vlxv2) 	 (11)  
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Muuttuvien ajokustannusten muutos voidaan esittää seuraavasti: 

AKa10 , muu  =  MP x B 	 (12)  

jossa 

AKajo  muu  =  muuttuvien ajoneuvokustannusten muutos 
AdP 	=  suhteellisen polttoaineen kulutuksen muutos  

Suhteellisen polttoaineen kulutuksen muutos lasketaan seuraavasti. Määritellään 
kevyiden  ja  raskaiden autojen matkanopeus vapaissa oloissa.  

2-ajorataisefle  tielle: (Tielaitos,  1994c, s.22)  

Vkev =  20 +0,87 X  Vraj 	 (13) 
Vras  18+0,87x  Vraj 	 (14)  

jossa 

Vk 	=  vapaa nopeus kevyille ajoneuvoille 
Vr 	=  vapaa nopeus raskaille ajoneuvoille 
Vraj 	=  nopeusrajoitus  

Kun nopeusrajoitus  on 100 km/h,  käytetään raskaille autoille rajoituksen arvona  81 
km/h  ja  kun nopeusrajoitus  on 120 km/h,  käytetään  Vraj  arvona kevyille autoille  110 
km/h  ja  raskaille  autoille  82 km/h.  

Muille tietyypeille vapaiden nopeuksien määrittäminen  on  esitetty julkaisussa 
Tielilkenteen ajokustannukset  1994.  (Tielaitos,  1 994c)  

Tiekohtaiset  ominaisuudet aiheuttavat vapaaseen matkanopeuteen aleneman. 
Vähentämällä matkanopeuden alenema vapaasta matkanopeudesta saadaan 
keskimääräinen matkanopeus, joka  on  sama kuin keskimääräinen matkanopeus 
tieosuudella ilman sääohjausjärjestelmää. 

Suhteellinen polttoaineenkulutus saadaan määriteltyä vapaan matkanopeuden  ja 
 keskimääräisen matkanopeuden avulla taulukoista  1  ja  2.  

Sääohjausjärjestelmä  aiheuttaa edelleen matkanopeuden muutoksen, jonka 
jälkeen tieosalla käytetään uutta keskinopeutta. Vapaan nopeuden  ja  tämän uuden 
keskinopeuden avulla saadaan uusi suhteellinen polttoaineenkulutus. 
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Laskemalla erotus suhteellisesta polttoaineen kulutuksesta ilman sääohjausta  ja 
 sääohjauksen  kanssa saadaan sääohjauksesta johtuva suhteellisen 

polttoaineenkulutuksen muutos. 

AdP=dP 2  —dP1 	 (15) 

jossa 

	

z\dP 	=  suhteellisen polttoaineenkulutuksen muutos. 

	

dP 1 	=  suhteellinen polttoaineenkulutus ilman sääohjausta 

	

dP2 	=  suhteellinen polttoaineenkulutus sääohjauksen kanssa  

Koko  ajoneuvokustannusten  muutokseksi saadaan siten yhdistämällä kaavat  (11) 
 ja  (12)  seuraava lauseke: 

AKajoyks 8OxA(vi —v2'  +MPxB  
2  \VjXV2) 

	 (16)  

jossa 

LKajcyks  =  yksittäisen auton ajoneuvokustannusten muutos  

Vuotuinen ajoneuvokustannusten muutos saadaan kertomalla edellinen yhtälö  (16) 
 tieosuudella  vuodessa ajettavalla Ilikennesuoritteella.  Eli  sääohjausjärjestelmästä 

 johtuva vuotuinen ajoneuvokustannusten muutos  on  kaavana. 

._(8oxA(v1_v2+AdpxB)xKvLXLX365 	(17)  aJo 	2 	v1xv2)  

jossa  

	

K 0 	=  vuotuiset ajoneuvokustannukset 
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Taulukko  1.  Kevyen auton  suhteefiinen poittoalneenkulutus  verrattuna keskimääräi-seen kulutukseen,  (Tielaitos,  1994c, s.25)  

Kevyen auton  sUtileetMnen polnoaneenkulutus(dp)  

Matka- Vapaa  matkancpe 	('I)  kJTV7 

(y)knvl',  
20 

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 12C 
25 

1,355 1395 1,423 1,438 1.439 1,439 1,439 1.439 1.439 1,439 1,439 1,439 1,439 1,439 1,439 
30 

1.224 1,266 1,296 1,319 1,321 1,327 1,327 1,321 1,327 1.327 1,327 1,327 1.327 1,327 1.327 
35 

1.112 1.154 1,188 1.213 1,227 1.231 1,231 1,231 1.231 1.231 1,231 1,231 1,231 1,231 1,231 
40 

1.019 
0.944 

1,059 
0,960 

1,093 1,120 1,139 1,149 1,150 1,150 1,150 1,150 1.150 1,150 1,150 1,150 1,150 
45 0.889 0,918 

1.013 
0,948 

1,041 
0,915 

1,062 
0.997 

1,078 1,083 1,064 1,064 1,084 1,064 1,084 1,084 1,084 1,111 

50 0.852 0.873 0,696 0,922 0,945 
1,015 
0,963 

1,026 
0.977 

1,031 
0,967 

1.032 1.032 1.032 1.032 1,038 1,055 1.091 
55 0,845 0,863 0,883 0,904 0.922 0,938 0,950 

0.902 
0,950 

0,995 
0.966 

0,998 
0.973 

1.004 
0.983 

1,015 1.037 1,073 
60 0,843 0,858 0,875 0.892 0,907 0,921 0,933 0.943 0.953 0,966 

0,997 
0,983 

1.021 
1,009 

1.059 
1,048 65 

70 
0,845 0,857 0,871 0,866 0,900 0,913 0,926 0.939 0,954 0,973 1,001 1,040 

75 
0,852 0,862 0,874 0888 0,901 0.915 0.929 0.948 0.967 0,996 1,035 

80 
0,863 0.871 0,883 0,896 0,910 0.925 0.943 0,965 0,994 1.033 

85 
0,878 0,886 0,897 0,910 0.926 0,944 0,967 0,996 1,034 

90 0,897 0,905 0.917 0,932 0,950 0,972 1,001 1,038 
96 0,921 0.930 0,943 0.960 0,982 1,009 1.045 

100 0,948 0,959 0,974 0,995 1,021 1,055 

106 0,980 0,993 1,012 1,036 1,068 

110 1,017 1,033 1,055 1,085 

115 1,058 1,077 1,104 

120  1,103 1,126 - 

-  1,152  

Taulukko  2.  Raskaan auton suhteellinen  polttoaineenkulutus  verrattuna keskimää-
räiseen kulutukseen,  (Tielaitos,  1994c, s.25)  

Raskawi  auton  sutttoelttnen potttoaln.enleiutis (dP) 

Msøca- Vapaamaopeus(V)kmTh 

(!Lksm?t  45 50 55 80 65 70 75 80 85 90 95 100 
20 1,427 1,496 1,553 1,595 1,624 1,639 1,643 1,643 1,643 1,643 1,643 1,643 
25 1,264 1,338 1.400 1,450 1,488 1.514 1,528 1,532 1,532 1.532 1.532 1.532 
30 1.116 1,192 1,260 1,310 1,362 1,396 1,420 1,434 1.441 1,441 1,441 1,441 
35 0,983 1,061 1.132 1,193 1,245 1,287 1,320 1,343 1,359 1,369 1,376 1,383 
40 0.865 0,943 1,016 1,081 1.139 1,187 1,327 1,259 1,283 1,302 1,318 1,333 
45 0,763 0,839 0,912 0,980 1,042 1,096 1,142 1,181 1.213 1,240 1,263 1,286 
50 0,749 0,821 0,890 0,955 1.013 1,065 1,110 1,149 1,183 1.214 1.243 
55 0,742 0.811 0.877 0,939 0,995 1,045 1,090 1,131 1,168 1,204 
60 0.743 0,509 0,873 0,933 0,987 1,038 1,084 1,127 1,169 
65 0,752 0,818 0,878 0,936 0,991 1,042 1,090 1.137 
70 0,767 0,831 0,891 0.949 1,005 1,057 1,109 

0.791 0,853 0,914 0,973 1,029 1,085 
80 0,822 0.884 0,946 1,005 1,065 

0,860 0,923 0,986 1,048 
90 0,906 0,971 1.035 

0,960 1,026 
100 1021  
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Päällysteen  kuluminen 

Päällysteen  kuluminen  ajettaessa nastarenkailla  voidaan esittää seuraavalla kaa-
valla  (VTT,  1985, s.24).  

U=kx- 	 (18)  

jossa  

U 	= päällysteen  kuluminen  
m 	= nastan  massa  
k 	=  kerroin 

Nopeuden muuttuessa kulumisen  prosentuaalinen  muutos saadaan:  

k x  -  k x  
xlOØ 	 (19)  

mv  k x  -i -- 

jossa  

= päällysteen  kulumisen  prosentuaalinen  muutos 

Kaava  (19)  sievenee  muotoon  

100 	 (20)  
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