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TI1VISTELMÄ  

Tämä selvitys liittyy osana tiehallituksen  v. 1992  aikana toimineen tullitie-
työryhmän selvitystyöhön. Tämän osaselvityksen tarkoituksena  on  selvittää 
automaattisen perintäteknologian soveltuvuutta Suomen moottoriväylihle 
tienkäyttömaksun perimiseksi väylien käyttäjiltä. Selvityksen pääpaino 
kohdistuu suoriteperusteisen maksun teknisiin edellytyksiin. Lisäksi  on 

 järjestelmää kuvattaessa otettu huomioon miten yksittäisasiakkaille voidaan 
järjestää riittävä palvelutaso  ja  mitä vaatimuksia tulisi asettaa valvontajäijes-
telmälle  ja  asiakkaiden intimiteettisuojalle. Selvityksen liitteenä  on  kiinteistä 
moottoriväylämaksuista laadittu esiselvitys. 

Erilaisten tienkäyttömaksujen elektroniseen perintään  on  jo  olemassa hyvin 
toimivia järjestelmiä (lähin hyvä esimerkki  on Trondheim).  Nopean teknisen 
kehityksen ansiosta lähivuosina tulee käyttöön nykyisiä monipuolisempia, 
vähemmän rakentamistoimenpiteitä vaativia, käyttäjäystävällisempiä  ja 
kokonaiskustannuksiltaan eduhhisempia  järjestelmiä. EY:ssä  on  käynnissä 
perintätekniikkaa koskeva standardisointityö, joka  on  otettava meilläkin 
huomioon. 

Moottoriväylämaksu  on vain  eräs mandollisuus pena suoriteperusteista 
tienkäyttömaksua. Elektroninen penintä  on tehokkaimmillaan suurkaupun-
kialueiden aluetullin  perinnässä, mutta sitä sovelletaan myös yksittäisten 
tullikohteiden, esim. siltojen kohdalla  ja tuffiteillä. 

Moottoriväylätulli  voidaan muodostaa usean eri periaatteen pohjalta. 
Järjestelmä voi olla suljettu, jolloin maksulliselle väylälle pääsee ajamaan 

 vain  pääosin rampeilla sijaitsevien tulliasemien kautta. Avoimessa järjestel-
mässä tulliasemat sijaitsevat tielinjalla liittymien välillä. Lisäksi  on  mandol-
lista sijoittaa tulhiasemia avoimen periaatteen mukaisesti, mutta  vain  tarkoin 
valituille tieosuuksffle pistekohtaisesti. 

Järjestelmän kustannuksiin  ja käyttömukavuuteen  vaikuttaa oleeffisesti 
yksittäisasiakkaiden palvelupeniaate.  Jos  mandollisuus käteis-  tai  kortti- 
maksuun tarjotaan jokaisen tulliaseman kohdalla  (ye 1), on  rakennettava 
lisäkaistoja. Tulliasemien sijoittaminen nykyisifie rampeile tuottaa tällöin 
useimmissa tapauksissa vaikeuksia. Vathtoehtoisesti  (ye 2) yksittäisasiakkaat 

 hankkivat tarvittavan aikarajoitteisen ajoluvan muualle sijoitetuista palve-
lupisteistä, jolloin tulliasemat koostuvat  vain  kandesta portaalista, toisessa 

 on perintälaitteet, joffla mikroaaltotekniikalla penitään  maksu asiakkaan ajo-
neuvoyksilcköön sijoitetulta sirukortilta,  ja  toisessa  on videovalvontajär-
jestelmä.  Ongelma poistuisi,  jos  elektroninen tunnistin (kustannus  n. 100 

 mk) tulisi pakolliseksi kaikissa ajoneuvoissa. Ne, jotka haluavat liikkua 
täysin anonyymisti, voisivat hankkia hiukan kalliimman sirukortillisen 
laitteen autoonsa. 



Suomen moottoriväylile sovellettuna tullijärjestehnä vaatisi vathtoehdosta 
riippuen  n. 330 - 640 tulliasemaa.  Investointikustannukset olisivat vastaa-
vasti erittäin karkean ennakkoarvion mukaan  750 - 2200  miljoonaa markkaa. 
Tuottoarviot  on  laadittu kandella tariffilla,  10  ja  20 p/km henkilöautoffle  ja 
raskaille  ajoneuvoille kolminkertaisena. Tuotto olisi tällöin  420 - 840  milj. 
mk/v. Jäijestelmä  maksaisi itsensä vasta  2 - 5  vuoden kuluessa, jonka 
jälkeen  se  rupeaisi tuottamaan "voittoa". Vertailun vuoksi voidaan todeta, 
että Oslon  ja  Trondheimin aluetuifijäijestelmät ovat maksaneet itsensä  n. 5 

 kuukauden kuluessa  ja  Tukholman tulevan aluejärjestelmän arvioidaan 
tuottavan investoinnit takaisin  3  viikossa. 

Moottoriväylämaksun  ollessa kyseessä tietuffien esteenä  on  monta ongel-
maa: 

Suomen moottoriväyläverkon suuri liittymättheys aikaansaa erittäin 
suuren tuffiasemien määrän, mistä seuraa erittäin suuret investointi-  ja 

 käyttökustannukset  ja  huono tuottoaste verrattuna esim. aluetullethin 

* yksittälsasiakkaiden  palvelu  on  ongelmallista: joko varustetaan kaikki 
tulliasemat maksuautomaatein (mikä aiheuttaa miljardiluokan kustan-
nukset)  tai  sitten autoilijan tulee ostaa kohtuuttoman kalliiksi muodos-
tuvan aikarajoitetun  luvan esim. huoltoasemalla  tai levähdysalueella 

 sijaitsevasta automaatista (palvelutaso  on  tällöin huono). 

moottoriväylän maksuifisuus  siirtää eräissä kohdin liikennettä vath-
toehtoisffle väylille aiheuttaen siellä turvallisuus-, sujuvuus-  ja  ympä-
ristöhaittoja 

Uusin perintäteknologia saadaan tarvittaessa käyttöön muutaman vuoden 
kuluessa. Tukholman aluetuffi saattaa olla  sen  ensimmäisiä sovellutuksia. 
Jäljestelmien yleistyessä laskee myös niiden hinnat. Teknistä kehitystä  on 

 muutoinkin syytä seurata, jotta mandollisten sovellutusten valmistelu voi 
tapahtua ajan tasolla olevan tiedon pohjalta. Kehityksen seuranta tapahtuu 
parhaiten siten, että esim. tielaitos aktiivisesti osallistuu alan kansainvälisen 
kehitystyön seurantaryhmien työskentelyyn. 

Suomessa tulisi käydä laajempi keskustelu tienkäyttömaksun roolista  koko 
tieliikennesektorin  rahoituksessa: minkälaisia maksuja tulisi  per,  millä 

 perusteella  ja  mitä varten. Tarvitaan sekä poliittista tahtoa että lainsäädäntöä 
tienkäyttömaksujen toteuttamiseksi. 

Tekniikka ei tule olemaan tietullien perustamisen esteenä. Sensijaan tekniik
-kakin  maksaa, eikä elektroninen perintä  tai tietuffi  ylipäätänsä ole  kovin 

 edullinen tapa vähäliikenteisten teiden maksunperintään. Tarvittava tekniik-
ka  on  kuitenkin olemassa  jos ja  kun sitä tarvitaan. Tekniikan rajoitukset  ja 

 kustannukset  on  otettava huomioon päätöksiä tehtäessä. 



SAMMANDRAG 

Denna utredning representerar  en del  av det arbete, som  den  av vägverket 
för  år 1992  tillsatta arbetsgruppen för tullvägar har utfört. Denna delutred-
ning avser att utröna hur automatisk inkrävningsteknologi kan tillämpas för 
att inkräva bruksavgifter av trafikanterna för användning motorledsriätet. 
Utredningens tyngdpunkt ligger vid  de  tekniska förutsättningarna. Därutö-
ver har  man  vid beskrivning av systemet tagit i betraktande hur tillfälliga 
kunder skall kunna betjänas  på  ett acceptabelt sätt och vilka krav som skall 
ställas  på  övervakningen och trafikanterrias integritetsskydd. Som bilaga  till 

 rapporten ingår  en förutredning  om  fast motorledsavgift.  

För elektronisk inkrävning av vägavgifter finns redan ett flertal väl  hinge-
rande system  (ett  bra  och närbeläget exempel utgör  Trondheim). Den 

 snabba tekniska utvecklingen medför nya lösningar  under de nännaste  åren. 
 De är  mångsidigare, kräver mindre byggnadsingrepp,  är användarvänligare 

 och totalt  sett  mer ekonomiska. Inom EG pågår standardiseringsarbete 
gällande inkrävningsteknologin, som också påverkar våra lösningar. 

Motorledsavgiften  utgör endast ett sätt att ta ut  en bruksbaserad  vägavgift. 
Elektronisk avgiftsupptagning  är  effektivast vid inkrävning av  regional  tull 
i storstadsområden  men  tillämpas också vid avgiftsupptagning vid enskilda 
projekt, t.ex broar och tullvägar.  

En motorledstull  kan bildas enligt flere olika principer. Systemet kan vara 
slutet, varvid tififart  till  vägen alltid sker  via en  tullstation, som i allmänhet 

 är  belägen  på  ramperna.  I  ett öppet  system  förläggs tullstationerna  på  själva 
leden mellan anslutningarna. Dessutom kan  man  tänka sig  en  punkttull 
enligt  den  öppna principen, varvid läget för dessa noga överväges. 

Principen för hur tillfäffiga kunder betjänas inverkar i hög  grad på system-
kostnaderna och användarvänligheten.  Om  möjlighet  till  kontant eller 
kortbetalning erbjuds vid vaije tullstation  (alt. 1),  måste  extra  körfält byggas. 

 I de  flesta  fall  uppstår  då problem  vid placering av tulistationer  på  befintli-
ga ramper. Alternativt  (alt. 2)  kan  de  tillfälliga kunderna betjänas genom 
försäljning av tidsbundna tillstånd vid särskilda betjäningspunkter utanför 
leden, varvid tullstationerna består av enbart två portaler,  den  ena bär upp 
inkrävningstekniken för milcrovågsbaserad inkrävning från det 'tsmarta" 
kortet i systemets fordonsenhet och  den  andra videoövervakningutrustning

-en.  Problematiken med  de  tillfälliga kunderna förenklas om alla bilar vore 
försedda med  en  elektronisk identifikationsenhet (kostnad  ca 100  mk).  De, 

 som vifi vara anonyma, kan skaffa sig  den  något dyrare smartkortenheten 
 till  sitt fordon. 



Tillämpat  på  Finlands motorleder skulle systemet innebära  ca 330 - 640 
 tullstationer. Investeringskostnadema vore enligt  en  mycket grov förhands-

kalkyl  750 -  2200  miljoner  mark  beroende  på  alternativ. Avkastningen har 
beräknats enligt två tariffaltemativ,  10  resp.  20  p/km  för personbilar medan 
tariffen för tunga fordon vore tre gånger större. Avkastningen vore  då 420 - 
840  milj. mk/år. Systemet skulle betala sig självt först efter  2  -  5 åi,  varefter 

det skulle bölja inbringa "vinst". Som jämförelse kan konstateras att  de 
 regionala tullarna i  Oslo  och Tronctheim återbetalar sig  på ca 5  månader och 

det planerade systemet i  Stockholm på ca 3  veckor. 

Många  hinder  står i vägen för  en motorledsavgift: 

*  den  stora anslutningstätheten  på  Finlands motorleder medför ett mycket 
stort antal tullstationer, varav följer höga investerings- och driftskostna-
der och låg avkastning i förhållande  till  exempelvis regionala tullar 

*  betjäningen av tillfäffiga kunder  är  problematisk: antingen förses  vaje 
 tullstation med betalningsautomater och körfält  (en  investering i mil-

jardklassen) eller  så  tvingas dessa trafikanter inlösa ett oproportionerligt 
dyrt tidsbundet tillstånd från automater t.ex  på  servicestationer, rastp-
latser osv. (låg servicenivå) 

*  avgiftsbeläggning av motorlederna medför åtminstone  på  vissa ställen 
 en  förskjutning av trafiken  till  alternativa leder, där  den  medför säker-

hets-, framkomlighets- och milj öolägenheter 

Ny inkrävningsteknologi blir tifigänglig inom några  år. Den  regionala tullen 
i  Stockholm  kan bli  en  av  de  första tillämpningarna. Efterhand som syste-
men blir allmännare sjunker priserna.  Den  tekniska utvecklingen bör följas 
upp,  så  att beredningen för eventuella  system  kan ske basen av aktuell 

 information.  Utvecklingen kan bäst följas upp, genom att vägverket aktivt 
deltar i  de  internationella arbetsgrupper, som bildats för detta ändamål.  

En  bredare diskussion om vägavgifternas  roll  inom vägtrafiksektoms 
finansiering i  Finland  behövs: hurudana avgifter skall uppbäras,  på  vilka 
grunder och för vilka ändamål? Det behövs såväl politisk vilja som lagstift-
ning för införande av vägavgifter. 

Tekniken utgör ej något  hinder  för vägavgifter.  Den  medför  dock  betydande 
kostnader. För avgiftsupptagning  på  vägar med låg trafik  är  elektronisk 
inkrävning och vägtullar överhuvudtaget ingen förmånlig lösning. Erforder

-hg  teknik står  dock  tillbuds om och när  den  behövs.  De  kostnader och 
begränsningar tekniken medför bör  dock  tas i betraktande vid beslutsfatt-
ningen. 



SUMMARY 

In this report the applicability of automatic toll collection systems to the 
Finnish motorway network is analyzed. The main emphasis is on the 
technical properties of kilometer based charging systems. In addition, the 
following factors have been studied in detail: how can a minimum service 
level be organized for infrequent users, what requirements should the 
survefflance system fulfill and how to guarantee the privacy of clients. A 
separate report on fixed motorway charges is in the appendix. 

There are already fully functional electronic toll systems in use  (eg.  in 
Trondheim). Due to rapid technological development the near future will 
bring about more versatile, less land demanding, user friendlier and cheaper 
systems. The European Community is undertaking a standardization work 
concerning the charging technology which should be taken into account also 
in Finland. 

The electronic system is most efficient when used for areawide tolling but 
it can also be applied for bridges and other roads. 

The toll system is called closed if it is possible to enter the toll road only 
through toll stations situated on the ramps. In an open system, toll stations 
are on the road between junctions. It is also possible to place toll stations 
between selected junctions only. 

The costs and user friendliness of the system depend heavily on the princi-
pies applied to rare customers. If cash or credit card payment is offered on 
every toll station, additional lanes are necessary. Placing toll stations on 
existing ramps is extremely difficult in most cases. Alternatively, rare 
customer could purchase a permit in stations placed elsewhere allowing 
them to drive on the toll motorway within a certain time limit. In this case 
the toll stations consist of only two portails: one with charging equipment 
which, using microwave technology, charges the toll from the customer's 
chip card placed in the vehicle; the other with video surveillance system. 
The electronic tag (price about 100 FIM) could also be made cumpulsory to 
every vehicle desiring to use motorways. Those who prefer travelling 
anonymously can purchase a chip card which is more expensive. 

The application of a tolling system to the Finnish motorway network would 
require 330-640 toll stations depending on the chosen alternative. The 
investment cost would vary from 750 to 2200 million marks respectively. 
The estimated revenues would vary between 420-840 mfflion marks per 
year. Break even point would be reached only after 2-5 years whereas the 
Oslo and Trondheim area toll systems began to produce profits after 5 
months and the planned system for Stockholm city is estimated to pay back 
the investments in only 3 weeks. 



The motorway toll has several disadvantages:  

*  due to high density of junctions in Finland, the number of toll stations 
(and thus investment and running costs) would be extremely high and 
the rate of return low  

*  the handling of rare clients is problematic  
*  motorway tolls  wifi  shift part of the traffic to alternative routes causing 

problems in safety, environmental damage and congestion. 

The latest charging technology  wifi  be in commercial use within a couple of 
years. The city of Stockholm  wifi  most probably be the first user of it. When 
the technology is widely applied, its price  wifi  decrease. 

The role of user charges in the  finandng  of road traffic sector should be 
discussed in detail in Finland: what charges should be applied, on what 
basis and why. The application of user charges necessitates political will and 
new legislation. 

Technology  wifi  not hinder the application of road tolls. But the cost of 
technology will require careful consideration. Electronic charging system is 
not the cheapest way to charge for the use of roads with low  trafic  volumes. 
The limitations and costs should be taken into account when making 
decisions.  



ALKUSANAT 

Tielaitoksen  johtoryhmä asetti vuoden  1991  lopulla työryhmän selvittämään 
yleisten teiden käyttömaksujen käyttöönottoa  ja  edellytyksiä yksittäisissä 
tiehankkeissa  ja moottoriväylihlä.  

Työryhmään kuuluivat ylijohtaja Jarkko Saisto (puh.joht.) tielaitoksesta, 
hallitusneuvos Samuli Haapasalo liikenneministeriöstä, tiejohtaja  Sven-Åke 

 Blomberg  Turun tiepiiristä, tieinsinööri Erkki Vuontisjärvi  Lapin tiepiiristä, 
tiejohtaja  Eero Karjaluoto Hämeen tiepiiristä, yli-insinööri Juhani Tervala 
liilcenneministeriöstä  ja dipiomi-insinööri Eeva Linkama (stht.) tielaitoksesta. 

Työryhmä  on  teettänyt neljä osaselvitystä pääotsikoila "Yleisten teiden 
käyttömaksut":  

A. Teoria, käytäntö  ja  soveltuvuus Suomeen  
B. Automaattisen perintäteknologian soveltuvuus Suomen moottoriväylille  
C. Selvitys Turunväylän  ja Landentien  rakentamisesta tullirahoituksella  
D. Parainen - Nauvo kiinteä tieyhteys tullitienä 

Työryhmä  on  laatinut mietinnön, johon  se on  koonnut selvitysten pohjalta 
tekemänsä johtopäätökset  ja  toimenpide-ehdotukset. 

Tämän osaselvityksen  B  tarkoituksena  on  selvittää automaattisen perintätek-
nologian soveltuvuutta Suomen moottoriväylille tienkäyttömaksun perimi-
seksi väylien käyttäjiltä. Selvityksen pääpaino kohdistuu suoriteperusteisen 
maksun teknisiin edellytyksiin. Lisäksi  on  järjestelmää kuvattaessa otettu 
huomioon miten yksittäisasiakkaffle voidaan järjestää riittävä palvelutaso  ja 

 mitä vaatimuksia tulisi asettaa valvontajärjesteirnälle  ja  asiakkaiden intimi-
teettisuojalle. 

Selvityksessä  on  arvioitu eri tullivaihtoehtojen kustannuksia  ja tuottoasteita 
 Suomen kaikkien nykyisten  ja  rakenteilla olevien  moo ttoriväylien  osalta. 

Esimerkkisovellutuksena  on  tutkittu valtatietä  1.  

Selvityksen liitteenä  on  kiinteistä moottoriväylämaksuista laadittu esisel-
vitys. 

Selvitys  on  tehty Traficon  Oy:ssä, jossa selvityksestä  on  vastannut  DI Kristi-
an Appel.  Työhön  on  myös osaffistunut  ins. Anna-Maija  From.  

Työtä  on  työryhmän puolesta ohjannut  DI  Eeva Linkama. 

Helsingissä tammikuussa  1993  

Työryhmä 
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JOHDANTO  

1. JOHDANTO 

Tämä selvitys liittyy osana tiehaffituksen  v. 1992  aikana toimineen tuffitie-
työryhmän selvitystyöhön. 

Selvityksen tarkoituksena  on  selvittää miten automaattinen perintäteknolo-
gia  elektronisen tietullijärjestelmän  muodossa soveltuu käytettäväksi 
Suomen moottoriväylifiä siten, että moottoriväylämaksu voidaan penA 
väylien käyttäjiltä tehokkaasti, oikeudenmukaisesti  ja eduffisesti.  Ensisijaises-
ti selvitetään suoriteperusteisen maksun (esim. maksu/matka, rriaksulkm)  
vaihtoehtoja  ja  teknisiä edellytyksiä. Lisäksi  on jäiestelmää  kuvattaessa 
otettava huomioon miten yksittäisasiakkaille voidaan järjestää riittävä pal-
velutaso  ja  niitä vaatimuksia asetetaan mtimiteettisuojalle  ja  valvonnan 
luotettavuudelle. 

Selvityksen liitteenä  2 on  syyskuussa  1992  laadittu esiselvitys kiinteän 
moottoriväylämaksun perimisestä tuulilasiin kiinnitettävän tarran avulla.  

2. ELEKTRONISTEN TIETULLIEN NYKYRATKAISUT 

Yleistä penintäteknologioista 

Selvityksessä lähdetään  slita,  että moottoriväylämaksun penintä  ja  valvonta 
 on automatisoitava  mandollisimman pitkälle liikenteen sujuvuuden tur -

vaamiseksi  ja perintään ja  valvontaan liittyvien kustannusten minimoi-
miseksi. Tätä lähtökohtaa perustellaan seuraavassa. 

Manuaali-  ja  n-iaksuautomaattiratkaisuil],a tulliaseman  kaistan välityskyky  on 
vain vildesosa  elektronisen perinnän kaistavälityskyvystä. Kaistamäärää 
pitisi  siten jopa vlisinkertaistaa elektroniseen perintään verrattuna. Liikenne 
joutuu pysähtymään tulliaseman kohdalla  ja  palvelutaso  on  huono. Liiken-
teen sujuvuus  on  tyydyttävä, kun päivittäiset asiakkaat voivat ajaa  tulin 

 läpi pysähtymättä tulliaseman kanavoinnin kuitenkin rajoittaessa liikenteen 
nopeutta. Nykyiset elektroniset tulliratkaisut  mm.  Norjassa, Italiassa  ja 

 USA:ssa mandollistavat tämän. Sujuvuus paranee erinomaiseksi kun tul-
liaseman kohdalla ei tarvitse edes hidastaa, koska tietä ei ole kanavoitu tul-
liaseman kohdalla. Perintä  ja sen  valvonta tapahtuu tien normaalin poikki- 
leikkauksen olosuhteissa liikennevirran ollessa täysin vapaa. Tälläiset 
järjestelmät ovat kehitteillä (katso kohta  3).  

Kallein perintätapa  on  manuaalinen (miehitetty palvelukioski). Pienissä 
järjestelmissa (muutaman vähällikenteisen tuffiaseman järjestelmät) voidaan 
turvautua pelkästään maksuautomaattethin (kolikot/setelit/luottokortit/ra-
hakortti). Euroopan isot moottonitietulliasemat jopa kymmenine kaistoineen 
tosin perustuvat näihin kahteen perintätapaan johtuen siitä, ettei muuta 
tekniikkaa ole ollut aikaisemmin tarjolla. Nämä maksulliset tieosuudet ovat 
kuitenkin niin pitkiä, että pysähdyksestä aiheutuva haitta  on  suhteellisen 
pieni. Tällä hetkellä näiden isojen tuffiasemien varustaminen elektronisella 
perinnällä  on  osin alkanut sekä Ranskassa  etta  Italiassa. 

Laajoissa järjestelmissä elektroninen perintä  on kokonaistaloudellisesti 
 edullisin. Yleisimmin käytetty ajoneuvoja identifioiva tekniikka (esim. 

Norjan  ja  Italian  järjestelmät)  on hallintojärjestelmiltään  melko  raskas ja  siten 
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käyttökustannuksiltaan  kalliimpi kuin hajautettu sirukorttiiri (karisanomai-
sesti ns. "älykortti"; terminologia, katso  lute 1)  ja  automattiseen  valvontaan 
perustuva tuleva tekniikka, joka myös takaa autoilijan anonymiteetin. Koska 
uusi tulossa oleva tekniikka ei edellytä tulliaseman kanavointia lainkaan  tai 

 ainakaan samassa määrin kuin nykyinen tekniikka, rakentamistoimenpitei
-den  ja  tilan tarve  on  merkittävästi pienempi. 

Nykyisten elektronisten järjestelmien pääpiirteet 

Kaikkiin järjestelmiin kuluu seuraavat kolme pääosaa: 

ajoneuvoyksikkö, engi.  "on board unit" tai "in car unit" (heijastava tun-
nistin  eli "elektroninen laatta", sirukortifiinen ("älykortti"terniinologia, 
katso  lite  1) ajoneuvoyksikkö  tms) 
luku/kitjoituslaite  tien päällä/alua/sivussa  (antenni,  silmukka tms) 
hailintajäijestelmä (rahaliikenne, valvonta ym toiminnot) 

AJONEUVO 	 elektnninen  laatta  

antenni  

/mera  

tufliaseman  tietokone 	TUWASEMA 

Kuva  1.  Elektronisen  tietullijärjestelmän  komponentit  (Trondheim) /1/ 
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Aioneuvoyksikkö  on  yksinkertaisimmillaan infrapunaisella  valolla luettava 
vllvakoodi. Lnfrapunateknllkkaa ei kuitenkaan pidetä riittävän luotettavana 
tieliikenneolosuhteissa. 

Toinen käytettävissä oleva lukutekniikka perustuu radioaaltothin. Yksin-
kertaisirnmfflaan ajoneuvoyksikkö  vain  muokkaa radiosignaalia yksilöllisesti 
tunnistettavaksi signaalin heijastuessa ajoneuvoyksiköstä takaisin tul-
liaseman lukulaitteeseen (esim. Oslon  ja  Trondheimin järjestelmät). Tällainen 
heijastin  on  passiivinen eikä tarvitse omaa virtalähdettä. Sensijaan jäijestel

-mä  edellyttää raskaan hallintajärjestelmän tilaajarekistereineen  ja  ajankoh-
taisine saldotietoineen.  Asiakkaalla eli autoilijalla tulee olla asiakastili,  jolta 

 maksu veloitetaan. Järjestelmä tunnistaa jokaisen autoilijan eikä autoiijan 
anonymiteetti siten ole automaattisesti turvattu. Passiivinen heijastin vaati 
voimakkaan lähettimen, mikä saattaa olla terveydellinen huolenaihe.  /2/  

Ajoneuvoyksikkö  voi myös olla luku/kiijoitustyyppinen. Tällaisella järjes-
telmällä  on  paljon etuja. Yksikköön voidaan tallettaa tieto siitä missä  auto 

 saapuu maksuffiselle tielle  ja  auton poistuessa tullitieltä tuffiaseman tieto-
kone esim. laskee ajettuun matkaan liittyvän maksun  ja  vähentää  sen 

 ajoneuvoyksilcön rahasaldosta  lisäten vastaavan  summan  tulliaseman  vas
-tatiifie.  Järjestelmä ei sinänsä edellytä tietoliikenneyhteyksiä tuffiasemien 

välillä eikä reaaliaikaisia tilaaja-  ja  saldorekistereitä. Hallintajärjestelmä  voi 
siten olla kevyt. Järjestelmä takaa myös autoiijan anonymiteetin. Käytän-
nössä ratkaisuksi  on  muodostumassa ajoneuvoyksikkö,  johon asiakas sijoit-
taa oman sirukorttinsa, jonka lataaminen rahalla  on  yksinkertaista. Järjes-
telmä siis perii maksun asiakkaan sirukortilta, jolla siten täytyy olla  mak

-suhetkellä korttirahaa  eli positiivinen  saldo.  Sirukorttiin  voi liittyä muitakin 
käyttömandollisuuksia (yleinen korttiraha, pysäköinti, joukkoliikenne, ylei-
nen maksukortti), jolloin  se  voi myös olla toimikortti, joka pystyy hallitse-
maan erilaisia tariffeja ym. Koska ajoneuvoyksiköllä  on  oma virtalähde, 
käytettävät lithetintehot voivat olla pienet. Luku/kirjoitustyyppisiä ajoneu-
voyksikköratkaisuja kehitetään  ja  kokeillaan sekä Euroopassa että USA:ssa. 

Luku/kirjoit-uslaite (lähetin/vastaanotin)  voi olla päällysteeseen upotettava 
silmukka.  Sen  haittana  on  Suomen olosuhteissa fyysinen haavoittuvuus. 
Toinen haitta  on  että heijastin täytyy asentaa auton  alle,  jossa  se  vaatii 
ammattimiehen suorittaman luotettavan kiinnityksen  ja  on  vaurioille  altis. 

 Etuna  on  lyhyt etäisyys auton  ja  lähettimen välillä. 

Toinen vaihtoehto  on  käyttää  antennia,  joka sijoitetaan tien sivuun  tai 
 yläpuolelle. Kun  antenni  on  kaistan yläpuolella, heijastin  on  helppo itse 

kiinnittää tuulilasin sisäpuolelle. 

Radiotajuuksila  toimivat järjestelmät ovat osoittautuneet erittäin luotetta-
vilcsi. USA:ssa järjestelmät toimivat pääosin taajuudella  915 MHz.  Norjan 
järjestelmät toimivat taajuudella  856 MHz.  Molemmat ovat melko lähellä 
NMT  900-radiopuhelintaajuutta,  mistä aiheutuu häiriövaaraa.  Italian  järjes-
telmä toimii taajuudella  5,72  GHz,  mikä  on  lähellä valittua eurooppastan-
dardlia. 
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Esimerkkejä 

Trondheimin järjestelmä 

Trondheimin järjestelmä  on  hyvä esimerkki nykytekrtiikalla toteutetusta 
hyvin toimivasta järjestelmästä.  Se  otettiin käyttöön lokakussa  1991.  Järjestel-
män tariffirakenne  on suhteeffisen  monipuolinen  ja sillä  pyritään paitsi 
nostamaan automaattiasiakkaiden osuutta maksimiin, myös jonkin verran 
vaikuttamaan autoffijoiden käyttäytymiseen (maksu riippuu  matkan  ajan-
kohdasta). 

Elektroniseen järjestelmään liittynyt vakioasiakas saa kirjallista asiakas- 
sopimusta vastaan ilmaiseksi ajoneuvoon sijoitettavan  elektronisen  bin-
nistinlaitteen,  joka kiinnitetään tuulilasin sisäpuolelle.  Se  ei tarvitse  vii-
talähdettä,  vaan  se  saa käyttöenergiansa tulliaseman lähettämästä signaa

-lista. 

Asiakassopimuksessa  sovitaan  mm. maksutavasta (etukäteismaksu  ja sen 
 suuruus  tai  maksu jälkikäteen laskua vastaan). 

Tulliasemalla  tällainen vakioasiakas ajaa tuffiaseman läpi erityistä kaistaa 
pitkin, joka  on  varustettu kaistan yläpuolisella  antennilla. Antenni  lähettää 
signaalin, joka heijastuu yksilöllisesti koodattuna takaisin ajoneuvon heijas-
timesta. Tällä tavoin järjestelmä tunnistaa asiakkaan, tarkistaa että tilillä  on 

 katetta  ja veloittaa  asiakkaan tffiltä sovitun tariffin mukaisen maksun. 
Asiakas saa valo-opastimen avulla kuittauksen joko siitä että asia  on  kun-
nossa, että maksu  on  hyväksytty, mutta tifin  saldo  lähenee nollaa  tai  ettei 
kaikki ole kunnossa (tilifiä ei ole katetta, ajoneuvoa ei ole tunnistettu, 
heijastin  on  varastettu tms) jolloin autoa videokuvataan jälldselvityksiä  ja 

 mandollista sakotusta varten. 

Trondheimin aluetullin 16:lla tulliasemalla  on  lisäksi pysäköintautomaatti-
tyyppinen maksuautomaatti kolikoita varten omalla kaistallaan. Kandella 
valtatien tulliasemalla (jotka  on  otettu käyttöön ennen aluetuflin käyt-
töönottoa)  on  lisäksi miehitetyt maksupisteet, koska satunnaisten matkaili-
joiden osuus  on  näissä kohdin suuri. 

' 	.,4 	f.. 

1'  

Kuva  2.  Tyypillinen Trondheimilainen pieni tulliasema  /3/ 
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Tulliasemffla  on radiolähetin/vastaanotinlaite,  tietokone, videokamerajär-
jestelmä  ja liikennevalojärjestelmä. Tulliaseman  tietokone ohjaa laitteiden 
toimintaa  ja  on  yhteydessä keskustietokoneeseen ISDN-verkon verkko 
(digitaalinen puhelinliikenneprotokolla, joka mandollistaa myös videokuvien 
tehokkaan slirron normaalin puhelinverkon kautta). 

Hallintokeskuksessa  on keskustietokone, käyttöpäätteet  järjestelmän val-
vontaa, videokuvien tulkintaa sekä laskujen  ja sakkojen  lähettämistä varten. 

Trondheirnin  tariffin lähtökohtana  on kertamaksu 10  NOK keskustan suun-
taan ajettaessa, joka  on  voimassa arkisin  06.00-17.00.  Ulospäin ajettaessa ei 
ole maksua. Tiliasiakkaile myönnetään alennuksia maksutavasta  ja matkan 

 ajankohdasta riippuen. Alennus  on  suurempi  klo  10.00-1 7.00  välisenä aikana 
kuin aamuruuhkassa. Suu  riman  alennuksen saa maksamalla suurimman 
etukäteismaksun (vaihtoehdot  500/2500/5000  NOK  ja  vastaavat alennukset 
aamuruuhkassa  ja aamuruuhkan  jälkeen ovat  20/30/40  ja  40/50/60 %). 
Tiliasiakkailta veloitetaan  enintään  1 maksu/h  ja  75 maksua/kk.  Kandella 
valtatien tulliasemalla  on  korkeampi tariffi, joka koskee molempia ajosuun

-tia. Sakko  on 250  NOK  ja  korvaus hävitetystä heijastimesta  on 250  NOK. 

Oslon järjestelmä 

Oslossa  v. 1990  alussa toteutettu järjestelmä  on  syksyllä  1991 päivitetty 
 teknisesti samalle tasolle kun Trondheimin järjestelmä. Alkuvaiheessa Oslon 

järjestelmä perustui vuosi/kuukausipassethin ilman elektronisista valvonta-
mandollisuutta.  Passin haltijoille  varattiin omat kaistat, joita valvottiin 
satunnaisesti videolla (tietoturvaviranomaiset saffivat kuvattavan enintään 

 5 % kokonaishikenteestä). Rikkojat  oli etsittävä tunnistamalla videokuvasta 
kaikkien kuvattujen autojen rekisterinumerot (jopa  8000 kpl/vrk)  ja syöttä-
mällä  ne tietokoneeseen, joka vertasi niitä tilaajarekisteriin. Menetelmä oli 
niin tehoton  ja  hidas, että rikkojia lopulta oli peräti  10 %.  Sakot pystyttiin 
perimään niin hitaasti, että monelle ehti kertyä kymmeniä  sakkoja  ennen-
kuin ensimmäistä ehdittiin pena, mikä johti aivan kohtuuttomaan tilantee-
seen. 

Oslon elektronisessa järjestelmässä  on  edelleen käytössä vuosi-  ja  kuu-
kausiluvat, mistä syystä  sillä  ei ole lainkaan liikenteen ruuhkaa vähentävää 
vaikutusta. Oslon pääteiden tulliasemat ovat melko laajoja johtuen siitä, että 
manuaalista maksumandoifisuutta  tai kolikkoautomattia  käytti alussa peräti 

 50 %.  Oslon järjestelmän toteutus-  ja  käyttökustannukset ovat  em.  seikoista 
johtuen melko suuret (kustannukset esitetään  alla). Tietosuojaviranomaiset 

 ovat asettuneet tiukat säännöt siitä miten järjestelmässä tarvittavia tietorekis-
tereitä  ja  otettavia videokuvia saa käsitellä  ja  säilyttää.  /4/ 

Italian moottoriteiden  Telepass-iäriestelmä  /5, 6/ 

Italian 6000 km käsittävälle tullimoottoritievericolle  ollaan toteuttamassa 
sirukorttiin perustuva elektroninen perintäjärjestelmä. Tullitiet varustettiin 
alunperin manuaalisella palvelulla,  jota  vuosien varrella  on täydenrtetty 
erilaisifia maksuautomaateilla. Tulliyhtiöt  ottivat käyttöön oman asiakas- 
kortin Viacard,  jolloin tulliasemalla ei enää tarvittu kolikoita maksamiseen. 
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Tulliasemat  ovat usein laajoja käytetystä perintäteknologiasta johtuen. Uusi 
elektroninen järjestelmä  on  toteutettu toisaalta parantamaan vakioasiakkai

-den  palvelua  ja  toisaalta helpottamaan eriffisten tuffiyhtiöiden välisiä 
tilityksiä. Uusi jäijestelmä asennetaan siten nykyisifie paikoittain laajoile tul-
liasemifie lisätoiminnoksi. Järjestelmä toimii taajuudella  5,72 GHz  ja  edellyt-
tää kolme antennia/tulohaara  tai  -kaista maksutapahtuman toteuttamiseksi. 
Suurin sallittu nopeus  on  ensimmäisen  antennin  kohdalla  120 km/h  ja 

 kanden muun  antennin  kohdalla, jossa ajetaan kapeata kanavoitua kaistaa 
pitkin,  50 km/h. 

LAYOUf  OF A TOLL-STATION 

 [UIJIFPED  WITH  TELEPASS 

EITA$EÅ2 -- 	-  

£3211  AIU  2 
WI 3321 3  

OOIMAT øAO 

-  EXIT AREAS 

- ENIRI AREAS 
11231  A&A  1 	 1  -  1 APPROACH  
_______ 	2  -  2 PRESENTATION 

3 	3  PAICOATION  

TELEPASS  -  Functional diagram  

han10.000carscIrculatin  

Alert 
	

P  ____  I 	Confirm 

lOOm 
	

20 m 	Baffler 	20 m  

Kuva  3.  Telepass-järjestelmällä varustetun tuffiaseman  lay-out  ja  toiminta-
periaate  /6/ 
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Käytettävä sirukortti  on tuffiyhtiöiden  oma Viacard. Samalla  kortilla  voi 
tulevaisuudessa maksaa esim. moottoriteiden huoltoasemilla. Ratkaisua voi-
daan luonnehtia automaattiseksi tiliveloitukseksi. Hyväksytyn maksutapah

-tuman  tapauksessa järjestelmä ei taltioi autoffijan identiteettiä vaikkakin 
jokainen  auto  ensin  tunnistetaan. Ratkaisu  on  melko monimutkainen: 

*  Ensimmäisen antenriin kohdalla  auto identifioidaan  ja  sille annetaan 
ajoneuvoyksikön kautta sekä akustisesti että visuaalisesti lupa jatkaa 

 Telepass-kaistalle. (Moottoritielle saavuttaessa tallentuu saapumiskohta 
ajoneuvoyksikön muistiin; poistumiskohdassa veloitus tapahtuu ajetun 

 matkan  perusteella). 

Toisen  antennin  kohdalla suoritetaan itse veloitustapahtuma  ja kol-
maimen  kohdalla  on  vielä lopullinen varmistus  kaiken  onnistumisesta. 

Veloitus  ei siis tapandu itse sirukortilta vaan asiakkaan  tulta.  Ei-hyväksytyt 
läpäisyt videokuvataan sakotusta varten. 

Kustannusesimerkkejä 

*  OSLO: 250 mi.  NOK (yksisuuntaiset miehitetyt asemat  19 kpl yht. 110 
 milj.  NOK, tuifitekniikka  140  milj.  NOK), yksinkertainen elektroninen 

tunnistusjäijestelmä raskaalla hallintojäijestehnällä; tuotto vuosittain  600 
 milj.  NOK, käyttökustannus  60  milj. NOK/v; kokonaisinvestointi 

 keskimäärin  10  milj. mkltulliasema  /4/ 

*  TRONDHEIM:  50  milj.  NOK  (12 kpl tulliasemia,  joista  10 yksissuntaista 
miehittämätöntä;  yksinkertainen elektroninen tunnistusjärjestelmä, 
hallintajäijestelmä kevyempi kuin Oslossa), tuotto  1992 130  milj. 
NOK/v, käyttökustarinus  9  milj NOK/v; kokonaisinvestointi  keski-
määrin  3,2  milj. mk/tulliasema  /7/ 

3.  KEHITYSTRENDIT  

Kansainvälinen kehitys-  ja  standardisointityö  /8, 9/  

Euroopassa, USA:ssa  ja  Japanissa  on  meneillään voimakas kehitystyö liiken-
teen ohjaus-  ja infomaation  alalla (RTI-ala). Tämä koskee myös tienkäyttö-
maksujen elektronista perintää  ja valvontatekniikkaa.  

On  olemassa kolme laajaa tutkimusohjelmaa, Euroopassa DRWE, jossa  on 
 meneillään  11-vaihe eli pioottiprojektit, USA:ssa 1VHS-ohjelma  ja  Japanissa 

VICS-ohjelma. Näissä ohjelmissa teoffisuus, tutkimuslaitokset  ja tienpitäjät 
 kehittävät kilpailevia laite-  ja jäijestelmäkonsepteja,  joita esim.  DRIVE- 

ohjelmassa vaihe vatheelta karsitaan määrällisesti.  DRIVE Ill-vathe,  laaja-
mittainen käyttöönotto, käynnistyy  v. 1994. 

Standardisointityö  on  monitahoista. Käytännössä RTI-alalle ei näytä synty- 
vän kansainvälisiä standardeja. EY:n alueella standardeffla pyritään turvaa- 
maan alan kilpailu määrittelemällä standardit ainakin eri laitekomponenttien 
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rajapirinoille.  Samalla järjestelmien selkeä modulirakenne helpottaa osajärjes-
telmien päivittämistä tekniikan kehittyessä  ja  suuremmat tuotantosarjat 
takaavat alenevan hintatason. USA:ssa eräät osavaltiot kehittävät omia 
standardejaan samalla kun liittovaltiotasolla myös  on  standardisointipyrki-
myksiä.  Tilanne  on  USA:ssa epäselvä, mutta nykyisissä pyrkimyksissä  on 

 nähtävissä oleellisia eroja esim. EY:n vastaavan standardisointityön kanssa, 
mistä syystä tulevaisuudessa amerikkalaisia ratkaisuja ei seUaisinaan voitane 
ottaa käyttöön Euroopassa.  

Suomi on  ETA:n  ja  mandoifisen  EY-jäsenyyden johdosta riippuvainen EY:n 
alueen standardeista. Yksittäisen tienpitäjän ei myöskään kannata hankkia 
ainakaan laajaa järjestelmää, joka jäisi yksittäiseksi lajissaan, varsinkaan kun 
kyse ei ole kotimaisesta järjestelmästä. 

Tienkäyttömaksujen  alueella  on  käynnissä kaksi merkittävää  DRIVE-pro-
jektia  CASH  ja  ADEPT. 

CASH -projektissa Euroopan tienpitäjät pyrkivät sopimaan yhteisistä tulli- 
järjestelmien toiminnallisista vaatimuksista. Toiminnalliset vaatimukset 
vaikuttavat oleellisesti käyttäjämukavuuteen, luotettavuuteen, intimiteet-
tisuojaan, tariffimandollisuuksiin, laajennettavuuteen muihin toimintothin 
jne. Työ kangertelee melkoisesti periaatteellisista näkemyseroista (latinalai-
nen/germaaninen käsitys tavoitetasosta)  ja  työrymän henkilökokoonpanosta 

 johtuen. Pohjoismaista  on  mukana  mm.  Ruotsin tielaitos  ja  TFK  (Institutet 
för transportforskning).  

ADEPT-projektissa alan teollisuus kehittää yllä mainitun  CASH-projektin 
 määrittämien  toiminnallisten vaatimusten edellyttämää tekniikkaa. Pohjois-

maista  on  mukana  Saab  Scania Combitech  (S),  TFK  (S), AU-System  infocard 
 (S)  ja  Micro Design (N).  Göteborg  on  pioottiprojektien koekenttänä.  

Alaan liittyviä standardeja kehitetään CEN TC  278  komiteassa, jossa kolme 
työryhmää ovat tärkeitä:  

WC 1 Automatic Fee Collection and Access Control 
 WG  9 Dedicated Short-Range Communication 

WC 12 Automatic Vehicle Identification  

Työryhmässä WG  1,  joka  on  tienpitäjäpainotteinen,  työ kangertelee (vrt 
 CASH).  Teollisuuspainotteisessa  työryhmässä WG  9  työ  on  pitkällä  ja 

 standardiehdotus,  jossa määritellään järjestelmien modulit  ja  niiden väliset 
rajapinnat, saadaan valmiiksi kesäkuussa  1993.  Yhteisyn-imärrys  on  olemassa 
siitä, että standardiehdotus tulee olemaan niin yksityiskohtainen, että  se 

 käytännössä muodostaa  "de facto"-standardin,  jonka pohjalta voidaan 
kehittää yhteistä konseptia  WC 1  työryhmästä  riippumatta. Työryhmässä 

 WC 12  työ  on  myös pitkällä. Mikroaaltopohjaisen perinnän  ja  muiden RTI-
sovellutusten taajuudeksi  on  jo  päätetty  5,8  GHz.  

Ruotsin, Norjan  ja  Hollannin tielaitosten toimesta  on  perustettu yhteistyö- 
ryhmä  CONNECT,  joka seuraa edellä selostettua  DRIVE-  ja  CEN-työsken-
telyä  ja  tarvittaessa ryhtyy toimiin pohjoiseurooppalaisen tavoitetason 
mukaisen järjestelmäkonseptin synnyttämiseksi. Suomen tielaitos osallistuu 
jatkossa  CONNECT-ryhmän työskentelyyn. 
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KEHITYSTRENDIT  

Ruotsissa  on  lisäksi perustettu  RUFSA-työryhmä, jonka tehtävana on  var-
mistaa, että Ruotsiin syntyvät tuffijärjestelmät ovat keskenään yhteensopivia. 
Ajankohtaisia tullihankkeita ovat Tukholma,  Göteborg, Svinösundin  silta 
(Ruotsin/Nollan rajalla)  ja Öresundin  silta (Ruotsi/Tanska). Edelleen  on 

 sovittu, että Tukholman  ja Göteborgin aluetullijärjestelmien  tulee olla 
identtiset, ts. toiseen järjestelmään liittynyt asiakas voi ilman toimenpiteitä 
käyttää myös toista järjestelmää. Tukholmaan  on  nykyisten kaavailujen 
mukaan tarkoitus ottaa käyttöön  alla  kuvatun tavoitejärjestelmän mukainen 
laaja aluetuuijärjestelmä kesäkuussa  1996.  Tullituotolla  on  tarkoitus rahoittaa 
ns  Dennis-sop  imuksen  mukaiset liikenneinvestoinnit Tukholman liikenne on-
gelmien  ja  niistä syntyvien ympäristöhaittojen torjumiseksi. 

Tavoitejärjestelmä  

ADEPT  projektin  osana TFK,  Saab-Scania  Combitech,  AU-System  Infocard 
 ja  Micro Design  ovat kehittämässä korkeat vaatimukset täyttävää järjestel-

mää.  Jo  nyt  on  siirrytty kenttäkokeislin Göteborgissa. 

Perintäjärjestelmä, joka kykenee multilanetoimintaan (vapaa liikennevirta 
normaalipoikkileikkauksessa),  on  käytännössä valmiina. Videovalvonta-
järjestelmän kehittäminen onkin vaativampaa multilaneympäristössä, eikä 
hinnaltaan kilpailukykyinen tekniikka vielä ole valmiina.  Kaiken  oletetaan 
kuitenkin ratkeavan vuoteen  1996  mennessä, jolloin Tukholman järjestelmä 
nykyisten päätösten mukaan otetaan käyttöön. Tarvittaessa voidaan tur-
vautua ns.  pseudo-multilanevalvontaan,  joka onnistuu nykytekniikalla 

 (pseudo-multilane  = kaistanvaihto  kielletty  tullin  kohdalla; valvotaan viivan 
ylityksiä omalla kameralla  ja sakotettaan  siitä yhtä lailla). 

---------------------- 1 
AU-System  Infocard 	I 	 Ceotral Vertitcatico Syste(CVS)  I  

(titlocard  SW-library) I  

_____  

4  

Sinartcard 	
. 

Cootrol  Area  lIetwork(CAN) 

Traosooder 	I 	tjgp_IgzAJS 	-------------- 
(2 ay) 	 Etheroet  I 	' 

rtpter ________ 	ri  
L VI  Syst 	

j[  roa  I 	i!  _______ 
,/.... 	\ Troaceiver 	 L 	 / 	Debtio Syste(DS) 
[ 	j (to  aateaoa) 	

• 	 / ------------ 
--- -- - Infocard 

crotkroi1er  I 	 [Card Service  Syste(CSSi 

Rev3/pab 	 ______ 	 I  
Kuva  4.  Tavoitejärjestelmä, rakenneperiaate 
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Videokuvan  tulkinta olisi tavoitejäijestelmässä täysin automaattinen sako-
tusta myöten perustuen ns. digitaaliseen kuvatullcintaan. Nykyisissä järjes-
telmissä videokuva tulldtaan okulaarisesti, mistä aiheutuu suuria käyttökus-
tannuksia. 

TavoitejäIjestelmän perintäteknologia  on  jo  teknisesti toimintavalmis. 
Valvontaratkaisut ovat teknisesti vaativampia,  ja  niiden kehitystyö  on 

 edelleen käynnissä. Laajamittainen käyttöönotto edellyttää vielä yksityis-
kohtien määrittelemistä (ottaen huomioon syntyvät standardit)  ja asiak-
kassovellutusten  kehittämisen. Tilanne  on  sama USA:ssa  /10/,  jonne  on 

 syntymässä omat standardit. 

- 	WIL'I  r.__ i  - I 	=  

I 	 -- 

Kuva  5. Tavoitejäijestelmän  mukainen 'tu1liasema"järjestely  /9/ 

Tavoitejärjestelmän kustannusesimerkki  

TUKHOLMA: Kesäkuussa  1996  Tukholmassa käyttöönotettavaksi 
kaavaillussa järjestelmässä olisi  n. 25-30 tulliasemaa  ja  yllä selostettu 
sirukorttiperusteinen perintätekniikka multilanetoimirmalla; järjestelmän 
tämän hetken suuruusluokka-kustannusarvio  on n. 130  milj. SPK 

 perustuen siihen, ettei ole manuaalista maksumandollisutta välittömästi 
 tulin  kohdalla; tuottoarvio  2000  milj. SEK/v, käyttökustannusarvio  6,5 

%  tuotosta sisältäen järjestelmän poistot; kokonaiskustannus keski-
määrin  3,2  milj. mk/tulliasema  /8/  

Tilanne Suomen näkökulmasta 

Suomen kannalta tilannetta voidaan luonnehtia seuraavasti. Niin laajamit-
taista järjestelmää, kuin mitä Suomen moottoriväylät kattava tietullijärjes-
telmä olisi, ei ole tarkoituksenmukaista lähteä toteuttamaan nykytekniikalla 
koska uuden sukupolven järjestelmä, jolla  on  merkittäviä etuja, saadaan 
näillä näkymillä käyttöön  1996-97.  Suomessa tulisi käydä laajempi keskuste-
lu tienkäyttömaksujen roolista  koko tieliikennesektorin  rahoituksessa: 
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mmkälaisia  maksuja tulisi periä,  millä  perusteella  ja  mihin tarkoituksiin. 
Tarvitaan sekä poliittista tahtoa että lainsäädäntöä tienkäyttömaksujen 
toteuttamiseksi. 

Kun  em. toteuttamisedellytykset  ovat näköpiirissä voidaan aloittaa sovellu-
tusten esivalmistelu. Kun hankkeet  on  hyväksytty, voidaan ryhtyä yksityis-
kohtaiseen suunnitteluun, hankintaan  ja  toteutukseen. Näihin valmisteluihin 
kuluu helposti  pari  vuotta. Tällöin Tukholman järjestelmä, joka edustaa poh-
joiseurooppalaista tavoitetasoa anonymiteetin, multilanetoiminnan, moni-
puolisuuden, luotettavuuden  ja  valvonnan suhteen,  on  jo  käyttöönotettu  tai 
käyttöönottovaiheessa  ja sen  toteuttamisesta saadaan arvokasta tietoa. 
Tekniikka  on  näillä näkymillä olemassa kun sitä tarvitaan. Teknistä kehi-
tystä seurataan parhaiten osallistumalla  Connect-työryhmän työskentelyyn, 
koska siinä  on  edustettuna pohjoiseurooppalaisia tienpitäjiä  ja  TFK,  yksi 

 ADEPT-kehitystyön päätekijöistä  ja  koordinaattoreista.  Mandolliset Suomen 
erityisvaatimukset voidaan myös tällöin ottaa huomioon  jo  järjestelmän 
kehittämistyössä.  

4.  ELEKTRONINEN TIETULLIJÄRJESTELMA SUOMEN MOOTFORI-
VÄYLILLÄ 

Suomen moottoriväylät 

Suomen "moottoriväyläverkko" koostuu pääosin toisistaan erillään olevista 
väylistä. Nykyisten väylien kokonaispituus  on 533 km (MO 328 km  ja MOL 

 205 km). Rakenteffla on  yhteensä  77 km (MO 62 km  ja MOL  15 km). Vain 
 muutamissa tapauksissa voidaan puhua verkosta, kun vähintään kaksi 

väylää liittyvät toisiinsa. Seuraavassa tarkastellaan nykyisiä  ja  rakenteilla 
olevia väyliä yhdessä, jolloin käsiteltävän "verkon" pituus  on 610 km (MO 
390 km  ja MOL  220 km). 

Eritasoliittymiä  väylillä  on  yhteensä  165 kpl,  jolloin keskimääräinen liitty-
mäväli  on 3,7 km.  Yhteensattuma  on,  että liittymävälejä  on  yhtä paljon  (165 
kpl).  Liittyviä ramppeja  on 276 kpl  ja  erkanevia  264 kpl.  Väylien alku-  ja 

 päätepisteitä  on  yhteensä  100 kpl.  

Selvitystyön yhteydessä  on  laadittu väyläkohtaiset kaaviot nykyisistä  ja 
 rakenteilla olevia moottoriväylistä, joista ilmenee kunkin eritasoliittymän 

muoto  ja  ramppijärjestelyt.  Tiedot  on  kerätty monesti eri lähteestä, eikä 
niiden absoluuttista luotettavuutta voida taata. Moottoriväylätullin  koko

-naisarvioinnin  kannalta muutamalla virheellä ei kuitenkaan ole käytännön 
merkitystä. 

Kuvissa  6  ja  7 on kaaviomaisesti  esitetty nykyiset  ja  rakenteilla olevat 
moottoriväylät eritasoliittymineen. 

Taulukkoon  1 on  kerätty tullijärjestelmävathtoehtojen kannalta oleelliset 
tiedot nykyisistä  ja  rakenteilla olevista moottoriväylistä. 
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HÄMEENLINNA  

VT lo 

1(154 

flRIIHIM 

KT53  

0 	5 	10 	15km  

II 	H—H  

)  

HELSINKI 

1(160  

Kuva  6.  Nykyiset  ja  rakenteilla olevat moottoriväylät. Pääkaupunkseutu  ja 
Tampereen  seutu. 
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Kr75 

T2O 

juoo  

_____ 

VAASA  

VT6 	'  

K161  
VTI5  

5 	1015km  

Kuva  7.  Nykyiset  ja  rakenteilla olevat  moottoriväylät.  Muu  Suomi 
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Taulukko  1.  Tiedot nykyisistä  ja  rakenteilla olevista moottoriväylistä  

Tie 	Nimi  

____________________ 

i1T  
-  

Pituus  

(km)  

Eritaso- 
liittymien 
määrä  (kpl) 

Liittymävälit  
(e.I.ajunnat) 

(kpl) 

Alku-  ja  
päätepisteet 

(kpl) 

Liittyvät 
 rampit 

(kpl) 

Erkanevat 
rampit 

(kpl)  

Suorite 

(milj.  akm/v)  
1, 2, 	Munkkivuori-  U 42.6 8 9 8 13 13 348 
1186 	Lohjanharju  
1 	Raadelma-  T 17.0 5 5 4 8 7 90 

Vista 
3 	Kehä  III  - U, H 104.7 15 14 4 24 25 508  

Hämeenlinna  
3 	Kulju.  H 12.0 6 6 6 6 6 83 

Tampere 
3 	Vaasa- V 12.0 6 6 4 8 8 52  

Helsingby  
4 	Koskela-  U, H 99.7 17 16 2 33 29 653  

Kymijärvi  
4 	Pukinniitty - KS 6.6 2 2 6 2 2 40  

Pumperi  
4 	Kempelo - 0 25.3 7 8 4 14 14 137  

Kello  
4 	Veitsiluoto-  L 10.5 3 4 4 6 6 34  

Keminmaa  
5 	Kymijärvi- H,M  41.0 7 8 2 13 12 137  

Lusi  
5 	Pitkälahti - Ku 27.0 14 14 4 26 23 199  

Sillin  järvi  
6,12 	Keltti- Ky  12.0 3 3 4 6 5 31  

Tykkimäki  
7, 1135  Tattariharju - U 62.4 14 14 4 23 22 312 
1542 	Koskenkylä  
7 	Heinlahti - Ky  23.0 9 9 4 15 14 100 

Summa 
8 	Turku  - T 3.1 3 2 4 3 3 23  

Raisio  
9 	Turku- T 13.1 6 7 4 13 13 52  

Lieto  
9 	Lakalaiva - H 17.0 6 6 2 14 12 90  

Aitolahti  
9, 	Jyväskylä  -  KS 6.4 3 2 4 5 5 38 
6018 	Vaajakoski  
11,41 	Nokia- H 8.0 3 3 4 2 2 42  

Lielahti  
12 	Suorama-  H 7.5 3 2 4 3 1 26  

Huutijärvi  
12 	Hälvälä-  H 4.0 1 1 4 1 1 10  

Soramäki  
12 	Joutjärvi - H 10.8  -  1 4  - -  38  

Nastola  
45 	Kalkku-  H 10.4 4 4 2 7 7 40  

Lakalaiva  
51 	Ruoholahti-  U 17.4 10 9 4 14 14 242  

Kivenlahti  
137 	Käpylä-  U 17.3 10 10 4 17 20 170  

Maantiekylä _________ __________ __________ __________ __________ __________ __________  
YHTEENSÄ  -  610.8 165 165 100 276 264 3495  
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Sovellutusvaihtoehdot,  koko  moottoriväyläverkko 

Moottoriväylämaksu  voi koskea joko  koko  moottoriväyläverkkoa  tai vain 
 sen  tiettyjä osia. Tasapuolisuusnäkökohdat, järjestelmän selkeys (lainsäädän-

tö, informointi, merkitseminen maastossa)  ja  tuoton maksimointi puoltavat 
 koko  moottoriväyläverkkoa  koskevaa maksua. Joidenkin väylien jättämistä 

järjestelmän ulkopuolelle puoltavat niiden huono hyöty/kustanriusuhde, 
haitat jotka syntyvät liikenteen siirtymisestä rinnakkaisteilie  ja  puuttuvat 
vaihtoehtoiset yhteydet. 

Tässä selvityksessä  on  teittäin  tutkittu kaikkien nykyisten  ja  rakenteilla ole-
vien moottoriväylien varustamista elektronisella tullifia. Näin  ollen  on 

 helppo jatkossa tarvittaessa selvittää miten yksittäisten väylien poisjättämi-
nen vaikuttaa eri tekijöihin.  On  huomattava, että yhden poikkeuksen teke-
minen, ts. jokin moottoriväylä halutaan jättää järjestelmän ulkopuolelle, 
atheuttaa laajamittaisen merkitsemistarpeen maastossa,  jos  muutoin voidaan 
katsoa että tien maksuffisuutta ilmaisee moottoriväylien vihreä opastus 
(tästä maininta lainsäädäntöön). Vaihtoehtoisesti voidaan muuttaa  ko. 

 poikkeustapaus tavaUiseksi maantieksi. Maastoonmerkitsemistarvetta syntyy 
myös,  jos  tietullin  piiriin halutaan ottaa jokin sellainen pääväylä, joka ei ole 
moottoriväylä, esim. Kehä  III,  koko  moottoriväyläverkon  lisäksi. 

Järjestelmävathtoehdot  

Periaatteessa  koko  verkkoa koskeva tullijärjestelmä voidaan toteuttaa mo-
nella tavalla, esim.:  

Ve  A.  Suljettu järjestelmä  
Ve  B. 	Avoin järjestelmä  
Ve  C. 	Pistekohtaiset  tullit 

Sulj etussa  järjestelmässä tulliasemat sijaitsevat moottoriväylille johtavifia  ja 
 siltä erkaneviUa rampeilla. Moottoriväyläverkolle pääsee  vain  ajamalla  tullin 

 läpi. Normaalitapauksessa maksu peritään auton poistuessa moottoriväylä-
verkosta ajetun  matkan  pituuden mukaan. Tämä edellyttää tuffiasemia 
kaikissa poistumiskohdissa.  Jos  maksun perusteena  on  pelkkä kertamatka 
pituudesta riippumatta, voidaan poistumiskohtien tullit jättää pois  ja  periä 
maksu  jo  auton ajaessa moottoriväylälle. Tällainen järjestelmä olisi  hives

-toinneiltaan  arviolta  30-40  %  halvempi, mutta  varsin  epäoikeudenmukainen 
lyhyiden  matkojen  tullessa  varsin  kalliiksi. Jatkossa käsitellään  vain  täydel-
listä suljettua järjestelmää. 

Avoimessa järjestelmässä tulliasemat sijaitsevat kaikilla liittymäväleillä  ja 
 jokaisessa pisteessä peritään maksu, joka vastaa liittymävälin pituutta. 

Pistekohtainen  järjestelmä  on  periatteessa  yksinkertaistettu avoin järjestel-
mä, jossa  vain  tietyille tarkoin valituille liittymäväleille sijoitetaan tul-
liasemat. Etuna  on  huomattavat investointikustannussäästöt, mutta haittana 
epäoikeudenmukaisuus  ja  liikenteen siirtyminen pois tuifiasemaosuuksilta 
(pistekohtainen maksu melko suuri). Sopivien tuffiasemien sijoituspaikkojen 
valitseminen  on  varsin  vaikeaa etenkin taajamaolosuhteissa. 
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VE  A:  SULJETTU  

O"PIippu  0  

•  Ulosajo  ja  maksaminen 

 VE  B:  AVOIN  

____ . • 
•  -7L-.-- 	•  __.__.1_____ 	• 	• 	

- 
•  Maksaminen  

VE  C:  PISTEKOFjTAINEN  TULL \ 	 ________________ ___________ 

•  Maksaminen  

Kuva  8.  Järjestelmävaihtoehdot  

Elektroniseen järjestelmään  liittyneiden  asiakkaiden kannalta kaikki  em. 
 järjestelmät ovat  vaivattomia.  Harvaan ajavien  ja  yksittäisasiakkaiden 

 palvelun järjestämiseksi löytyy  vathtoehtoja:  

Ve 1: Manuaalipalvelu ja/tai maksuautomaatit  joka  tullin  kohdalla  
Ve 2: Ao.  asiakkaille myydään  aikarajoitetut luvat erityisissä  palve- 

lupisteissä (huoltoasemat/levähdysalueet/ tavaratalot/marketit 
 jne.  moottoriväylien  läheisyydessä) 

Vaihtoehto  1  (maksumandollisuus  joka  tullirt  kohdalla)  on  yksittäisasiak-
kaille kohtuuffisen  vaivaton  suijetun  järjestelmän ollessa kyseessä.  Sen  sijaan 
voidaan katsoa ettei  ye 1  voi  tulla  kysymykseen avoimessa järjestelmässä, 
koska matkanteko  häiriytyisi kohb.iuttomasti  alituisista  pysähdyksistä 

 (Euroopan  moottoriteillä  vaihtoehtoa  1  sovelletaan myös avoimessa  jäijes-
telmässä,  mutta siellä  liittymävälit  ovat yleensä kymmeniä kilometrejä). 

 Pistekohtaisessa  järjestelmässä vaihtoehtoa  1  voidaan harkita  tulliasemien 
 määrästä riippuen. Vaihtoehto  1  takaa myös  anonymiteetin,  mikäli maksu-

välineenä  on  käteis-  tai  elektronmen ns korttiraha.  

Vaihtoehdon  2  (ei  käteis-  tms  maksumandoifisuutta tulliasemilla)  huonona 
puolena  on,  että  lyhyttäkin  matkaa varten täytyy  automaatin  avulla  tai 

 palvelupisteessä  rekisteröityä järjestelmään  ja  ilmoittaa ajoneuvon rekiste-
rinumero. Voidaan kuitenkin järjestää niin, että maksu myös voidaan 
suorittaa jälkikäteen (ehkä hiukan  korotettuna) esim.  24 h  sisällä, mikä tekee 
järjestelmän  oleeffisesti käyttäjäystäväifisemmäksi,  koska  maksupistettä  ei 
tarvitse etsiä ennen  moottoriväylälle  ajamista. Vaihtoehdon  2  erittäin  mer- 
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kittävänä  etuna  on tulliasemien pelkistyminen  hyvin yksinkertaisiksi (tavoi-
tejärjestelmässä tarvitaan näkyvinä laitteina  vain  kaksi portaalia, toisessa 
perintätekniikka, toisessa valvontatekniikka). Sekä investointi- että käyttö-
kustannukset pienenevät oleeffisesti  ja  asemat eivät vaadi lainkaan lisätilaa. 

Yksittäisasiakkaisun  liittyvä ongelma poistuisi, mikäli kaikissa ajoneuvoissa 
olisi vähintään elektroninen tunnistin. 

Edellä olevista vaihtoehdoista voidaan koota seuraavat "järkeviksi" katsotta
-vat kombinaatiot:  

Ve  Al:  Suljettu jäijestelmä/manuaalimaksumand. tulliasemilla 
 Ve  A2:  Suljettu järjestelmä/ei manuaalimaksumand. tuffiasemilla 

 Ye B2:  Avoin järjestelmä/ei manuaalimaksumand. tulliasemilla 
 Ve  C2: Pistekoht. tuffit/ei manuaalimaksumand. tulliasemilla  

Myös  Cl  saattaa olla mandollinen ainakin pidemmifiä moottoriväy]illä. 

Taulukossa  2 on teittäin  esitetty vaihtoehtojen  Al, A2  ja  B2 kustannusarviot 
 ja tuottoasteet  (1.  vuoden tuottoaste, joka kuvaa kuinka nopeasti investointi 

saadaan takaisin:  1,0 =  järjestelmä maksaa itsensä vuodessa,  0,5 = jäijestelmä 
 maksaa itsensä kandessa vuodessa,  2,0 =  järjestelmä maksaa itsensä kaksin- 

kertaisesti vuodessa eli kertaalleen  jo  puolessa vuodessa jne). 
Pistetuffivaihtoehdoffle  Cl ja  C2  ei voida tehdä arvioita ilman tarkempia 
väyläkohtaisia suunnitelmia.  Vt  1:n  osalta  on  jäljempänä arvio  C-vaih-
toehtojen osalta. Kustannusarvioiden pohjana  on  seuraavassa esitetyt 
yksikköhinnat, jothin sisältyy järjestelmän vaatimat yhteiset hallintajärjes-
telmälaitteet. Yksikköhintojen pohjana ovat Tukholman tavoitejärjestelmän 
erittäin alustavat kustannusarviot. 

yksisuuntainen tuffiasema rampifia ilman 
manuaalimaksumandollisuutta  2,0 milj.mk 

- 	 yksisuntainen tulliasema rampifia 
manuaalimaksumandoifisuudella  3,5 milj.mk 

- 	 kaksisuuntainen tuffiasema  väylällä ilman 
manuaalimaksumandoffisuutta  4,5 milj.mk 

- 	 kaksisuuntainen tuffiasema  väylällä 
manuaalimaksumandollisuudella  6,0 milj.mk 

Tuottoarviot  perustuvat pääosin nykyisiin liikennesuoritteisiin  ja  kahteen 
tariffivathtoehtoon: henkilöautolla  10 tai 20 p/km  ja raskaille ajoneuvoile (> 

 3,5 t) 30 tai 60 p/km. 
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Taulukko  2.  Nykyisten  ja  rakenteffla  olevien  moottoriväylien tullijäieste1-
mien  kustannukset  ja  tuotot, vaihtoehdot  Al, A2  ja  B2  

Tuotto  Kustannusarvlot  ja  I  vuoden  toottoasteet 	 ________________________  
Vo  Al  _________  Vo  _________  Va  82 	_________  Tie  Suorite  (milj.  mkN)  

Tontti Kustannusarvio  Tuottoaste Kustannusanvio Tuottoasto  Kustannusarvio  Tuottoasta No.  ja  nimi  (milj.  akm/v)  
____________ _______ lOt3O  20160  mii].  mk  10P30 20160  milj,  mk  10t30 20160  mllj.  mk  1OP.30  20160 
1,2, 	Munkkivuorl-  348 41.6 63.5 119.0 0.4 0.7 68.0 0.6 12 40.5 1.0 2.1 
1186 	Lohjanharju  
1 	Raadelma-  90 10.8 21.6 66.5 02 0.3 38.0 0.3 0.6 22.5 0.5 1.0  

v9sta  
3 	KehälIl-  508 61.0 121.9 185.5 0.3 0.7 106.0 0.6 12 63.0 1.0 1.9  

Hämeenlinna  
3 	Kulju-  83 10.0 19.9 63.0 02 0.3 36.0 0.3 0.6 27.0 0.4 0.7 

Tampere 
3 	Vaasa  - 52 62 12.5 70.0 0.1 02 40.0 02 0.3 27.0 02 0.5  

Helsingby  
4 	Koskela-  653 78.4 156.7 224.0 0.3 0.7 128.0 0.6 12 72.0 1.1 22  

Kymijänvi  
4 	Pukinniltty-  40 4.8 9.6 35.0 0.1 0.3 20.0 02 0.5 9.0 0.5 1.1  

Pumperi  
4 	Kompele - 137 16.4 32.9 112.0 0.1 0.3 64.0 0.3 0.5 36.0 0.5 0.9  

Kello  
4 	Veitsiluoto-  34 4.1 82 56.0 0.1 0.1 32.0 0.1 0.3 18.0 02 0.5  

Keminmaa  
5 	Kymijarvi - 137 16.4 32.9 94.5 02 0.3 54.0 0.3 0.6 36.0 0.5 0.9  

Lusi  
5 	Pitkälahti - 199 23.9 47.8 185.5 0.1 0.3 108.0 02 0.5 63.0 0.4 0.8  

Siilinjäivi  
6, 12 	KoItti - 31 3.7 7.4 52.5 0.1 0.1 30.0 0.1 02 13.5 0.3 0.6  

Tykkimäki  
7,1135  Tattariharju-  312 37.4 74.9 171.5 02 0.4 98.0 0.4 0.8 63.0 0.6 12 
1542 	Koskonkylä  
7 	Heinlahtl-  100 12.0 24.0 115.5 0.1 02 66.0 02 0.4 40.5 0.3 0.6 

Summa 
8 	Turku  - 23 2.8 5.5 35.0 0.1 0.2 20.0 0.1 0.3 9.0 0.3 0.6  

Raisio  
9 	Turku  - 52 62 12.5 105.0 0.1 0.1 60.0 0.1 02 31.5 02 0.4  

Ueto  
9 	Lakaialva-  90 10.8 21.6 98.0 0.1 02 56.0 02 0.4 27.0 0.4 0.8  

Aitolahti  
9, 	Jyväskylä-  38 4.6 9.1 49.0 0.1 02 28.0 02 0.3 9.0 0.5 1.0 
6018 	Vaajakoskl  
11,41 	NokIa-  42 5.0 10.1 28.0 0.2 0.4 16.0 0.3 0.6 13.5 0.4 0.7  

Uelahti  
12 	Suorama-  26 3.1 62 28.0 0.1 02 16.0 02 0.4 9.0 0.3 0.7  

HuuilJärvl  
12 	Hälvälä-  10 12 2.4 21.0 0.1 0.1 12.0 0.1 02 4.5 0.3 0.5  

Soramäld  
12 	Joutjärvl - 38 4.6 9.1 14.0 0.3 0.7 8.0 0.6 1.1 4.5 1.0 2.0  

Nastola  
45 	Kalkku-  40 4.8 9.6 56.0 0.1 02 32.0 02 0.3 18.0 0.3 0.5  

Lakalaiva  
51 	Ruoholahtl-  242 29.0 58.1 112.0 0.3 0.5 64.0 0.5 0.9 40.5 0.7 1.4  

Kiventahti  
137 	Käpylå - 170 20.4 40.8 143.5 0.1 0.3 82.0 02 0.5 45.0 0.5 0.9  

Maantiekylä _______ _________ _________ _________  
YHTEENSÄ  3495 T4 8388 2240.0 02 04 1280.0 03 0] 742.5 _Q  ,jj 
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Taulukon  2  lukujen perusteella voidaan todeta seuraavaa:  

Ve  Al:  Suljettu järjestelmä/manuaallmaksun-iandollisuus tuffiasemifia 

"järjestehnäkustannus"  2200 milj.mk 
tuottoaste  erittäin alhainen: investointi saadaan takaisin  2,5 ... 5  vuoden 
kuluessa tariffivaihtoehdosta riippuen 
kannattavimpienkaan  väylien osalta investoinnit eivät maksa itseään  1. 

 vuoden aikana  ja karinattamattomimmat  vasta  10  v:n  kuluessa  

Ve  A2:  Suljettu järjestelmä/ei manuaalimaksumandollisuutta tuffiasemilla 

"jäijestelmäkustannus"  1300 milj.mk 
tuottoaste  erittäin alhainen: investointi saadaan takaisin  1,4 ... 3,3 

 vuoden kuluessa tariffivaihtoehdosta riippuen  
vain  neljän väylän osalta (25:stä)  t-uottoaste  ylittää  1,0 kalliinimalla 
tariffilla:  vt  1  (Munkkivuori-Lohjanhaiju),  vt  3  (Kehä  III-H:lirina),  vt  4 

 (Koskela-Kymijärvi)  ja vt  12 (Joutjärvi-Nastola)  

Ve  B2:  Avoin jäijestelmä/ei manuaalimaksumandollisuutta tulliasemilla 

'äijeste1mäkustannus"  750 milj.mk 
tuottoaste  alhainen, vaikkakin selvästi korkeampi kuin  ye A:  inves-
tointi saadaan takaisin  0,9 ... 1,7  vuoden kuluessa tariffivathtoehdosta 
riippuen 
yhdeksän väylän osalta investoinnit maksavat itsensä  1.  vuoden aikana 
kaffliniman tariffin mukaan, halvimman tariffin mukaan  vain  neljän 
järjestelmän osalta. 

Rahankeruujärjestelmänä moottoriväylätulli on.tehoton  ja kallis. Liitteen  2 
 mukaisen tarramuotoisen kiinteän moottoriväylämaksun perintäkustannus 
 on  pieni verrattuna tullijäijestelmään. Mandollisen korvamerkityn polttoai-

neen lisämaksun perintäkustannukset olisivat vähäpätöiset. 

Seuraavassa  on  vertailtu Suomen moottoriväylätullin eri vathtoehtojen 
tuottoasteita (kandella tariffivathtoehdolla) Oslon, Trondheimin  ja  Tukhol-
man aluetullien tuottoasteisiin. Vertailussa  on  myös mukana erittäin karkea 
arvio pääkaupunkiseudun mandollisen aluetullin  /11/  vastaavasta tuottoas-
teesta. 

1.vuoden 	 kuole- 
tusaika 

tuottoaste  

Oslo 	 2,4 	 5,0  kk  
Trondheim 	 2,6 	 4,6  kk 
Tukholma 	 15,4 	 0,8  kk 

Moottoriväylämaiksu  
ye Al (sulj./man.) 	 0,2...0,4 	 30...60  kk  
ye A2 (sulj./ei man.) 	0,3...0,7 	 20...44)  kk  
ye B2 (avoin/ei man.) 	0,6...l,1 	 11...20  kk 

PKS-aluetuffi 	 3...6 	 2...4kk 
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Muut huomioonotettavat tekijät 

Yksittäisasiakkaat  ja  tariffi 

Yksittäisasiakkaiden  tariffin määrittäminen vaihtoehdossa  2  (ei manuaali-
maksumandollisutta itse väylällä)  on  ongelmallista. Koska maksua ei voida 
periä  ja  valvoa kiometriperusteisena maksuna, kuten elektronisesti perittä-
vien asiakkaiden kohdalla, maksun  on  oltava aikarajoitteinen. 

Esim. päivämaksu  ei saa olla niin alhainen, että  se on  houkutteleva päivit-
täin paljon ajavan kannalta.  Jos  perustaksi otetaan  500 km/vrk,  niin henki-
löauton päivälipun hinnaksi lulisi  50/100  mk riippuen kilometritaksasta. 
Hinta  on  kohtuuttoman korkea sellaisilta matkoilta, jotka ovat lyhyitä. 
Vastaavaksi viikkomaksuksi tulisi  250/500  mk, mikä myös tuntuu koh-
tuuttomalta esim.  turistin  näkökulmasta. Jäljelle  jää mandolisuus  myydä 
tuntikohtaisia lupia, jolloin hinta  em.  mukaan olisi  10/20  mk. Tämäkin 
tuntuu korkealta hinnalta esim. lyhyen hiukan yli  tunnin kestävältä ostos- 
matkalta  (matkan kokonaistullimaksu  20. ..40  mk), kun sitä vertaa Oslon  ja 
Tronctheimin  nykyisiin  ja  Tukholman kaavailtuun aluetullimaksuun  (mak-
simissaan  7-15 mk/matka).  

Koska kertaluvan hankinta olisi melko vaivalloista,  on  mandollista, että  sen 
 hintaa voitaisiin laskea vaikkapa puoleen, ilman että siitä tulisi houkutteleva 

vakioasiakkaan näkökulmasta. Tuntilupien myynti voisi tapahtua automaat-
tien avulla huoltoasemien, tavaratalojen, markettien ym. yhteydessä. Samalla 
kertaa voisi valita useita eri tunteja, esim. lähtiessä paluumatkalle voisi 
samalla lunastaa menomatkan  luvan  jälkikäteen (esim.  24 h  sisällä). 

Päivä/viikkolupien  sijasta voitaisiin (esim. turisteille)  panttia  vastaan luo-
vuttaa normaalia yksinkertaisempi  ja  halvempi ajoneuvoyksikkö, jonka 
avulla veloitus voisi tapahtua normaalin kiometritariffin mukaan. 

Yksittäisasiakkaiden  kohtuullinen palvelu  on vathtoehdossa 2  varsin  moni-
tahoinen  ja  ongelmallinen asia. Ongelma aiheutuu siitä, että moottoriväylifiä 
tehdään sekä hyvin lyhyitä  matkoja  että hyvin pitkiä  matkoja  (100 km 

 tunnissa  ja  jopa yli  500 km/vrk),  jolloin oikeudenmukaisen aikarajoitteisen 
 ja  kohtuullisen tuntihinnan asettaminen  on  lähes mandotonta. Aluetul-

lisovellutuksissa ongelma  on  selvästi pienempi. 

Ongelman johdosta esim. vaihtoehtoa  B2  (avoin jäijestelmä ilman manuaa-
lista maksumandollisuutta) ei voida suositella, ellei muilla toimilla taata, että 
yksittäisasiakkaiden osuus  on  hyvin pieni. Tällöin toisaalta perintäkustannus 
näiden osalta  on  erittäin suuri. Kertamaksuautomaatteja tarvittaneen ehkä 
tuhansia  ja  niitä pitää jatkuvasti ylläpitää. Automaattien hankintakustannus 

 on  merkittävä (esim.  jos  automaatti maksa  100.000 mk/kpl tietoliikenneyh-
teyksineen,  niin  1000 kpl  maksaa  100 milj.mk.). 

Koko  ongelma poistuisi,  jos  elektroninen heijastin olisi pakollinen kaikissa 
autoissa (kustannus  n. 100 mk/kpl). 
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Ajoneuvoyksiköiden  kustantaminen 

Trondheimin  ja  Oslon  mallien  mukaisen ajoneuvoyksikön valmistuskustan
-nus  on  noin  100  mk. Yksikkö  on  periatteessa  annettu ilmaiseksi asiakasso-

pimuksen allekfijoittamisen yhteydessä, jotta mandollisimman moni käyt-
täjistä saadaan  elektronisen  perinnän  piiriin. Muutoin tuffiasemat  ja val

-vontajäijestelmä ylikuormittuisivat  ja  perintäkustannukset  nousisivat 
suuriksi. 

Tavoitejäijestelmän  mukainen älykäs ajoneuvoyksikkö tulee nykyarvioiden 
mukaan maksamaan  n. 300  mk, kun tuotantosarjat ovat suuret. Tästä huoli-
matta  se  kannattaisi jakaa asiakkaffie ilmaiseksi (esim.  panttia  vastaan), jotta 
mandollisimman suuri määrä autolijoista saataisiin  elektronisen  järjestelmän 
piiriin. Riittävän korkea käyttöaste saattaisi tehdä vaihtoehdon  2  (ei  ma

-nuaaalimaksumandollisuutta  itse väylällä) realistiseksi. Ajoneuvoyksilcöiden 
kustannuksen voidaan katsoa sisältyvän kiometritariffiln. Itse asiassa 
yksikön hinta  on  suuruusluokaltaan sama kuin keskimääräinen autokohtai-
nen moottoriväylämaksu vuositasolla, mikä  jo  sinänsä osoittaa  koko  mootto-
riväylämaksun  huonon taloudellisuuden. 

Valvonta 

Riittävän luotettava valvonta  on  koko  perintäjätjestelmän  perusta. Vuosi-
tasolla tienkäyttömaksut nousevat keskivertoautoilijankin osalia merkittävä-
ksi kustannukseksi. Oslon vuosikortti maksaa  n. 2000  mk. Suomen  moot

-toriväylämaksu  olisi keskimäärin  250  -  500  markkaa. PKS-tullin  vuosikus-
tannus vakiokäyttäjäfle  saattaisi olla samaa luokkaa kuin Oslossa.  Jos 

 viranomaiset asettavat pakollisen maksun,  on  sen  valvonnan oltava uskotta-
vaa  jo  oikeudenmukaisuussyistä. Tietullien  valvonta manuaalisesti  on 

 käytännössä mandottomuus. Oslossa osoittautui videokuvaukseenkin 
perustuva valvonta mandottomaksi ilman kuvien määrää rajoittavaa elekt-
ronista tunnistusta (katso esimerkki  alla).  Valvonnan  on  siten laajoissa 
jäijestelmissä oltava mandollisimman automatisoitu  ja  luotettava.  

Elektronisen  peririnän  piirissä olevia asiakkaita ei tavoitejärjeste]mässä 
tarvitse valvoa kunhan  he  huolehtivat siitä, että sirukortifia  on  rahaa. Oslon, 
Trondheimin  ja  Italian  moottoriteiden tyyppisissä järjesteirnissä  tilanne  on 

 sama, kunhan asiakastilihlä  on  rahaa. 

Valvonta  on  järjestelmissä, jossa elektronisesti perittävät asiakkaat voivat 
ajaa pysähymättä tuffiaseman läpi, tarpeen siksi, että ao kaistoilla voi 
'luvatta" olla myös kerta-asiakkaita  tai  vakioasiakkaita,  joiden sirukortilla  tai 

 asiakastilillä  ei ole riittävästi rahaa. 

Oslosta löytyy esimerkki valvonnan tarpeellisuudesta. Oslon järjestelmässä 
 on  mandoffista  hankkia vuosi-  tai  kuukausilupa.  Alussa  se  oli ns. tarra, joka 

kiinnitettiin tuulilasin sisäpuolelle  ja  näitä vakioasiakkaita varten oli omat 
kaistat, joita valvottiin satunnaisesti videolla. Alkuvaiheessa rikkojia (ilmai-
seksi väärää kaistaa ajavia) oli  2  %.  Kun tuli yleiseen tietoon, ettei valvonta- 
kapasiteetti (videokuvien tulkinta  ja sakkojen  perintä) ollut riittävä, nousi 
rikkojien määrä jopa  10  %:iin.  Sen  jälkeen otettiin vuosi-  ja  kuukausiluvan 

 haltijoiden osalta käyttöön elektroninen heijastin, jolloin videovalvonta 
tehostui merkittävästi (valvotaan  vain  niitä, jotka rikkovat määräyksiä). 
Tämän jälkeen laski rikkojien määrä  0,2  %:iin,  mikä  on  tä*mänkaltaisessa 

 tilanteessa normaali.  /4/  
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Liittyminen muthin tuffiiäriestelmiin 

Mikäli moottoriväylämaksu otetaan käyttöön,  on  otettava huomioon mah-
dollisesti syntyvät alueeffiset tietullijärjestelmät. Tämä koskee sekä tariffipo-
litiikkaa että teknistä yhteensopivuutta.  

Jos  Suomeen aikanaan syntyy useampia alueellisia tullijäiestelmiä  ja sen 
 lisäksi vielä pääteitä/moottoriväyliä koskeva tuffijäiestelmä  on  selvää, että 

 on  luotava yhtenäinen tekniikka, joka mandollistaa kaikkien maksujen 
suorittamisen saman  elektronisen perinnän  kautta. Yhtenäinen järjestelmä 
nostaisi elektronisesti perittävien osuuden suuremmaksi kuin yksilöllisissä 
järjestelmissä, mistä hyötyisivät taloudeffisesti kaikid "tulliyhtiöt"  ja  niiden 
asiakkaat. 

Tämä yhtenäinen järjestelmä voisi olla sama,  jota  parhaillaan kehitetään 
Ruotsin, Norjan  ja  Hollannin viranomaisten  ja ao.  maiden  tutkimuslaitosten 

 ja teoffisuuden  toimesta,  ja  josta näyttäisi syntyvän joko EY:n standardi  tai 
 ainakin lähialueittemme standardijäijestelmä. 

Hallintoiäriestelmä  

Mikäli Suomeen syntyy useita aluetulleja  ja  yleistä tieverkkoa koskevia 
tuiljärjestelmia lienee välttämätöntä, että teknisen yhteensopivuuden var-
mistamiseksi  ja tullimaksujen tulityksen  hoitamista varten perustetaan 
tullijärjestelmien rahaliikennettä hallinnoiva erillisyhtiö.  Sen yhtiömuoto 

 voisi olla osakeyhtiö  ja sen osakkaina tietuifiyhtiöitä  ylläpitävät tienpitäjät 
 ja  vastaavat organisaatiot. Tulliyhtiön tehtävät voidaan rajata  minimiin.  Se 

 voi rakennuttaja-  ja  ylläpito-oraganiasaationa turvautua ostopalveluihin 
osakkailtaan  ja  muilta halukkailta organisaatioilta tarjousten perustella. 

Intimiteettisuoja 

Nykyisissä elektronisissa tullisovellutuksissa syntyy järjestelmien toiminta-
periatteista johtuen monenlaisia rekistereitä  mm.  asiakkaiden liikkumisesta 
sekä videokuvatiedostoja, jotka ovat kyseenalaisia tietoturvan  ja intimitet-
tisuojan  kannalta. Esim. Norjassa tietosuojaviranomainen  on  asettanut tiukat 
ehdot sifie, miten  em. tiedostoja  saa käsitellä. Esim. tarpeettomat videokuvat 

 on  heti tuhottava  ja tarpeellisistakin  on  matkustajan  kuva  peitettävä. Va-
paasta ilikennevirrasta saa videokuvata enintään  5 %.  

Kehitteillä olevassa perintätekniikan tavoitejärjesteiniässä, jossa maksu peri-
tään suoraan asiakkaan rahakortilta "käteisenä", ei synny hallintajärjes-
telmässä minkäänlaisia tiedostoja, kuitteja tms siitä missä  ja  milloin  auto on 

 ajanut  tulin  läpi. Asiakas voi sensijaan halutessaan tulostaa ajo-  ja veloitus
-tapahtumat omalta sirukortiltaan tarkistaakseen niiden oikeellisuuden. 

Silrtyvä ffikenne  

Suomen moottoriväylille  on  lähes poikkeuksetta hyvä vaihtoehtoinen yhteys. 
 Jos moottoriväylällä  ajamisesta peritään maksu,  on  selvää että tapahtuu 

jonkinasteinen siirtyminen alempiasteiselle verkolle. Siirtymä voi paikoitel-
len olla oleellista haittaa aiheuttava. Siirtyvä liikenne koostuu pääasiassa 
harvoin  ja  vähän ajavista. Slirtymisherkkyyteen vaikuttaa  mm. kertamaksun 

 suuruus  ja maksutapahtumaan  liittyvät epämukavuustekijät. 
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Vt  1  esimerkkisovellutuksena  

Vaihtoehdot  A  (suljettu)  ja  B  (avoin) 

Valtatien  1 vahllaMunlddvuori-Lohjanhaiju  ja  siihen liittyvien moottori- 
väylien  Vt  2  ja mt  1186  osalta  on  laadittu luonnokset tulliasemajäijestelyistä. 
Täydellinen karttasarja  on  laadittu vaihtoehdosta  Al  (suljettu järjestelmä 
manuaalimaksumandollisuudella). Vaihtoehdoista  A2  ja  B2  (suljettu  ja  avoin 
järjestelmä ilman manuaalista maksumandollisuutta)  on  laadittu luonnokset 
muutamien tulliasemien/liittymien osalta. Lisäksi  on  pohdittu, miten 
valtatiellä  I  voitaisiin toteuttaa vaihtoehto  C,  joka perustuu  tullin  perimiseen 

 vain  tarkoin valituissa kohdissa. 

Yleisesti voidaan todeta, ettei tulliasenuen sijoittaminen nykyisiin ramppei
-hin  ole  kovin  helppoa, mikäli  on  järjestettävä manuaalinen maksumandol-

lisuus jokaiselle tulliasemalle  (ye 1).  Kun  osa ajoneuvoista  joutuu pysähty-
mään tulliasemalla,  on se  sijoitettava melko suoralle  ja  tasaiselle osuudelle 

 mm. näkemä-  ja liukkaussyistä.  Jos tuffiasema  sijoittuu lähelle erkanevan 
 rampin  alkua  on  ajoneuvojen nopeusero suuri tuffiaseman kohdalla.  Jos tul-

baserna  toisaalta sijoitetaan lähelle tasoliittymää  rampin  loppuun  on tul-
liasemilla, joffla on  paljon liikennettä, rakennettava lisäkaista sekä vasem-
malle että oikealle puolelle turvallisuussyistä. 

Kuvissa  9  ja  10 on  esitetty eräiden tulliasemien luonnokset, jotka valaisevat 
tilannetta. Luonnokset paljastavat myös, miksi vaihtoehto  2  (ilman manu-
aalimaksukaistoja)  on  kustannuksiltaan  ja tilankäytön  kannalta niin paljon 
edullisempi kuin  ye 1.  

Vaihtoehto  C (pistekohtaiset  tullit) 

Vaihtoehdossa  C tulliasemia  sijoitettaisiin  vain  muutamalle liittymävälille, 
jotka  on  valittava siten, ettei liikenne merkittävästi siirry vathtoehtoisffle 
väylille. Toisaalta, kun useat liittymävälit ovat ilman tulliasemia, voidaan 
näiksi valita ainakin ne, joffla vaihtoehdoissa  A  ja  B  olisi ao. siirtymison-
gelma. Siirtymäriski kasvaa, mikäli pyritään samaan tuottoon kuin vaihtoeh-
doissa  A  ja  B,  koska pistekohtaiset tullimaksut tulevat melko korkeiksi sel-
laisten autoilijoiden kannalta, jotka ajavat  vain  yhden  tai  muutaman liitty-
mävälin  ja  tälle  matkalle  sattuu tuffiasema. Toisaalta tiettyjä osuuksia voi 
ajaa ilmaiseksi. Oikeudenmukaisuus ei siten ole samaa luokkaa kuin muissa 
vaihtoehdoissa. 
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ELEKTRON  IN EN  TIETULLIJARJESTELMA  SUOMEN MOOTTOR IVAYLILLA  

VT1/ KEHA  I  ERITASOLIITTYMÄ 

 LUONNOKSET  1:4000  

Kuva  9.  Vt  1 - KehA I eritasollittymä,  suljettu jäiesteImä, vathtoehdot  Al 
(manuaalimaksumandoifisuus)  ja  A2  (ei manuaalimaksumandollisuutta) 
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ELEKTRON  IN EN  TIETULLIJÄRJESTELMA  SUOMEN  MOOTTOR IVAYLILLA 

VT1 / MERIPENGER  VÄLILLÄ  KEHA  I  -  MUNKKIVUORI 

LUONNOKSET  1:2000  

VEB1  

_r  __ 

VEB2  

Kuva  10.  Vt  1,  meripengerosuus  välillä Kehä  I  -  Munkkivuori, avoin järjes-
telmä, vaihtoehdot  Bl (manuaalimaksumandollisuus) ja  B2  (ei  manuaali-
maksumandollisuutta) 
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TEKN ISELLE JARJESTELMALLE  ASETETTAVAT VAATI  MUKSET  

Seuraavassa kaavio vathtoehdosta  C2  valtatien  1  osalta. 

LHAR 	
2)4  mk 	 HEL SI  HKI 

Q5I  .O  mk  

1513mk 

 o 	 5km 

	

• TIETULLIASEMA  JA 	 ___________ 
PISTEKOHTAINEN HAKSU 
)esm  1.513 ink)  

Ve:n  C2  kustarinusarvio  on 14  milj.nik  ja  1.  vuoden tuottoaste  3,0...6,0 
 (kuoletusaika  2...4  kk),  jos tuottovaatimus  on  sama kuin muissa vaihtoeh-

doissa. Kustannusarvio perustuu sithen, että jätjestelmä  on  osa  suurempaa 
kokonaisuutta. Eriifisjärjestelmänä kustannus olisi moninkertainen tarvitta-
vasta halintajärjestelmästä johtuen. Tullipisteittäin tullimaksu vathtelisi  0,5 

2  mk (kalliimmalla tariffiesimerkfflä  1  ...  4  mk), mikäli vuosituoton tulisi 
olla sama kuin muissa vaihtoehdoissa. Edestakainen matka esim. Nummela- 
Veikkola maksaisi  4  -  8  mk  C-vaihtoehdossa, kun hinta vathtoehdoissa  A  ja 

 B  olisi  0,6-1,3  mk. Näin suuren pistekohtaisen maksun vaikutuksesta liiken-
teen sijoittumiseen ei ole tietoa. 

Vaihtoehto  Cl (pistekohtainen  tulli manuaalimaksumandollisuudella) tuskin 
voi  tulla  kysymykseen, kun otetaan huomioon Suomen kaikki moottori- 
väylät  ja  niillä vallitseva keskimääräinen liittymättheys.  Syy  on  sama kuin 
vathtoehdossa  B2.  Kerta-asiakkaat joutuvat pysähtymään liian usein maksun 
suorittan-iiseksi.  

5.  TEKNISELLE JÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET 

Edellä  on  käyty läpi nykyistä  ja kehitteilä  olevaa elektronista perintätekno-
logiaa, moottoriväylämaksun perintään liittyviä näkökohtia, analysoitu  koko 
moottoriväyläverkkoa tulliperinnän  kannalta  ja  tutkittu tarkemmin tuffien 
rakentamista valtatielle  1.  Näiden selvitysten  ja  ulkomaisen kirjallisuuden 
perusteella voidaan asettaa seuraavat vaatimukset mandollisesti käyt-
töönotettavalle tullijäijestelmälle. 

Tienkäyttäjän  vaatimukset 

maksuri  tulee olla suoriteperusteinen (maksu/matka, maksu/km, 
maksu/ailca tms) 
maksua vastaan tulee saada jotain, esim. parempi tieverkko, suju- 
vammat ilikenneolosuhteet, turvallisempi  ja  puhtaampi liikku-
misympäristö jne. 
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JOHTOPAATÖKSET 

* 	useita maksutapoja  tulin  suorittamiseksi  on  oltava taijolla: kerta-asia- 
kas. ..vakioasiakas/käteinen...niaksukortti...elektroninen perintä  till-
ta.  ..elektroninen perintä sirukortilta 

* 	anonymiteetin turvaavia maksutapoja  on  oltava taij olla, mutta myös 
identifioivia maksutapoja  voi olla (halvempi ajoneuvoyksikkö eli 
identifioitava elektroninen heijastin soveltuisi esim. vuokrattavaksi 
matkaiijoffie  ja  muffle  harvoin  tai  vähän ajaville) 

* 	vakioasialckaiden  tulee voida ajaa hidastamatta tulliaseman läpi 
* 	järjestelmän luotettavuuden tulee olla lähes  100 %  (asiakkaalla  on  

oltava mandollisuus tarkistaa veloituksen oikeefflsuus) 
* 	tarvittavien laitteiden tulee olla autoffijalle joko ilmaiset  tai  hyvin 

halvat (mandofflsen  pantin  tulee myös olla kohtuullinen)  ja  helposti 
itse asennettavissa 

* 	asiakkaan tulee voida käyttää samaa maksuvälinettä  koko  valtakunnan 
alueella  ja  mieluummin myös naapurimaissa  ja koko  Euroopassa 

Yhteiskunnan  ja tienpitäjän  vaatimukset 

* 	tullijärjestelmä  ei saa atheuttaa merkittäviä rakennusteknisiä toimen- 
piteitä  tai  maisemaa /kaupunkikuvaa rumentavia rakennelmia 

* 	teknisen järjestelmän tulee olla luotettava, pitkaikain en  ja  edullinen 
* 	järjestelmän tulee mandoifistaa erilaisten tariffiperiaatteiden 

käyttö eri alueffla, eri ajankohtina  ja  eri ajoneuvolajeille  ja  siten 
esim. ns. ruuhkatullin periminen 

* 	perintä-  ja valvontajäljestelmän  on  oltava uskottava (varmuus  99,99..%) 
noudattavuus-  ja oikeudenmukaisuussyistä 

* 	järjestelmän  on  oltava standardisoitu  ja modulirakenteinen,  jotta 
järjestelmän osien pälvitys  on  mandollista tekniikan kehittyessä samal-
la kuin kilpailu  on  mandollinen eri laitetoimittajien väifilä 

* 	tekninen yhteensopivuus EY:n  tai  Pohjois-Euroopan alueella  ja  vähin- 
tään valtakunnan alueella 

* 	toimintavarmuus  kaikissa sääolosuhteissa 
* 	laajoissa järjestelmissä  on ns. ttmultilane"toiminta  tarpeen rakentamis- 

ja käyttökustannusten minimoimiseksi (tufflasemia  ei tarvitse kana-
voida, koska perintä  ja  valvonta onnistuu vapaasta liikenevirrasta) 

* laajennettavuus  muihin RTI-toimintoihin (liikenteen ohjaus-  ja  infor-
maatiojärjestelmät) vähentää myös kustannuksia, koska samaa  teknik-
kaa  voidaan soveltaa muun, esim. Ilikenneinformaation välittämiseen 
ajoneuvon  ja  infrastruktuurin välifiä  

6.  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Erilaisten tienkäyttömaksujen elektroniseen perintään  on  jo  olemassa hyvin 
toimivia järjestelmiä (lähin hyvä esimerkki  on Trondheim).  Nopean teknisen 
kehityksen ansiosta lähivuosina tulee käyttöön nykyisiä monipuolisempia, 
vähemmän rakentamistoimenpiteitä vaativia, käyttäjäystävällisempiä  ja 
kokonaiskustannuksiltaan  edullisempia järjestelmiä. EY:ssä  on  käynnissä 
perintätekniikkaa koskeva standardisointityö, joka  on  otettava meilläkin 
huomioon. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET  

Moottoriväylämaksu  on vain  eräs mandollisuus pena suoriteperusteista 
tienkäyttömaksua. Elektroninen perintä  on tehokkaimmilaan suurkaupun-
kialueiden aluetullin  perinnässä, mutta sitä sovelletaan myös yksittäisten 
tuliikohteiden, esim. siltojen kohdalla  ja  tuifiteifiä. 

Moottoriväylämaksun  ollessa kyseessä tietuffien esteenä  on  monta ongel-
maa: 

Suomen moottoriväyläverkon suuri liittymätiheys aikaansaa erittäin 
suuren tuffiaseniien määrän, mistä seuraa erittäin suuret investointi-  ja 

 käyttökustannukset  ja  huono tuottoaste verrattuna esim. aluetulleihin 
 (koko  järjestelmä maksaa itsensä vasta  2-5  vuoden kuluessa). Investoin-

nit ovat luokkaa  1-2  miljardia markkaa nykyhinnoin  ja  vuosituotto 
suuruusluokkaa  400-800 milj.mk tariffista  riippuen. 

yksittäisasiakkaiden  palvelu  on  ongelmallista: joko varustetaan kaikki 
tulliasemat lisäkaistoin  ja  maksuautomaatein  (mikä aiheuttaa miljardi- 
luokan kustannukset)  tai  sitten autoffijan tulee ostaa kohtuuttoman kal-
liiksi muodostuva aikarajoitettu lupa esim. huoltoasemalla  tai leväh-
dysalueella  sijaitsevasta automaatista (palvelutaso  on  tällöin huono) 

moottoriväylän maksullisuus  siirtää eräissä kohdin liikennettä vaih-
toehtoisffle väylille aiheuttaen siellä turvallisuus-, sujuvuus-  ja  ympä-
ristöhaittoja 

Uusin perintäteknologia saadaan tarvittaessa käyttöön muutaman vuoden 
kuluessa. Tukholman aluetulli saattaa olla  sen  ensimmäisiä sovellutuksia. 
Järjestelmien yleistyessä laskevat myös niiden hinnat. Teknistä kehitystä  on 

 muutoinkin syytä seurata, jotta mandollisten sovellutusten valmistelu voi 
tapahtua ajan tasalla olevan tiedon pohjalta. Kehityksen seuranta tapahtuu 
parhaiten siten, että tielaitos aktiivisesti osaffistuu alan kansainvälisen 
kehitystyön seurantaryhmien työskentelyyn. Ajankohtainen  on  tällä hetkellä 
Ruotsin, Norjan  ja  Hollannin tielaitosten perustama  CONNECT-työryhmä, 
joka tiivisti seuraa EY:n  DRIVE-kehitystyötä tuffijäiesteImien osalta. 

Suomessa tulisi käydä laajempi keskustelu tienkäyttömaksun roolista  koko 
 tieliikennesektorin  rahoituksessa: minkälaisia maksuja tulisi periä,  millä 

 perusteella  ja  mitä varten. Tarvitaan sekä poliittista tahtoa että lainsäädäntöä 
tienkäyttömaksujen toteuttamiseksi. 

Tekniikka ei tule olemaan tietullien perustamisen esteenä. Sensijaan tekniik
-kakin  maksaa, eikä elektroninen perintä  tai tietulli  ylipäätänsä ole  kovin 

 edullinen tapa vähäliikenteisten teiden maksunperintään. Tarvittava tekniik-
ka  on  kuitenkin olemassa  jos ja  kun sitä tarvitaan. Tekniikan rajoitukset  ja 

 kustannukset  on  otettava huomioon päätöksiä tehtäessä. 
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1. JOHDANTO 

Maan tuottavuuden  ja  kilpailukyvyn ylläpitämiseksi  ja  parantamiseksi 
infrastruktuurin  ja  erityisesti tieverkon palvelutasolla  on  olellinen  merki-
tys. Budjettirahoitus kehittämishankkeisiin näyttäisi kuitenkin edelleen 
pienenevän lähivuosina. Tämä muistio, joka käsittelee kiinteää moottori-
väylämaksua, liittyy osana tiehallituksen laajempaan tienpidon käyttäjä- 
perusteista rahoitusta koskevaan selvitystyöhön. 

Muistiossa käsitellään kiinteää moottoriväylämaksua (MOV-maksua).  Se 
on  noussut esiin suhteeffisen helposti  ja  nopeasti toteutettavissa olevana 
käyttäjärahoitusmuotona,  jota  mandollisesti voitaisiin soveltaa ylimeno-
kautena kunnes  on  riittäviä teknisiä  ja  hallinnollisia edelletyksiä siirtyä 
lopuffisena  tavoitteena olevaan elektroniseen tietuifijärjestelmään. Kiinteä 
MOV-maksu  on  kaikille sama riippumatta ajosuoritteesta  tai  matkan 

 ajankohdasta. Elektroninen tietuffi voi sensijaan olla suoriteperusteinen  ja 
 tarvittaessa myös ruuhkamaksun luonteinen. 

Kiinteän MOV-maksun eli vuosittaisen  tai  mandollisesti myös lyhyem
-pää  aikaa koskevan ajoneuvolajista riippuvan maksun maksettuaan au-

toilija voisi vapaasti käyttää moottoriväyliä. Ne. jotka eivät maksua ha-
lua maksaa, voivat käyttää muuta tieverkkoa.  Täten  maksu olisi periaat-
teessa vapaaehtoinen. 

Mitä korkeammaksi maksu asetetaan sitä suurempi  on  maksun tuotto 
ainakin tiettyyn rajaan saakka. Samalla kasvavat kuitenkin haitat muulla 
tieverkolla, kun  osa  liikenteestä siirtyy pois moottoriväyläverkosta.  On 

 siis löydettävä maksujen sopiva taso. 

Muistion laatiiniseen käytettävissä olevana aikana ei kaikkiin asiaan 
liittyviin kysymyksiin ole voitu löytää vastauksia. Mikäli päädytään 
moottoriväylämaksun eteenpäinviemiseen,  on  pyrittävä selvittämään 
avoinna olevat kysymykset, jotka lähinnä liittyvät måksun tason maan t

-tämiseen, haittavaikutusten  arviointiin, valvonnan järjestämiseen  ja koko 
 järjestelmän organisoimiseen. 

Selvitystyöhön  on  tiehaffituksen  esikunnasta osallistunut  DI  Eeva  Lm
-kama.  Muistion  on  laatinut  DI Kristian Appel  Traficon  Oy:stä.  

2. KIINTEÄN MOOTTORI VÄYLÄMAKSUN YLEISET OMINAISUU-
DET 

Kiinteän tienkäyttömaksun seurauksena lisämatkan hinta (rajakustannus) 
 on  tienkäyttömaksun  osalta  nolla  heti kun vuosi-  tai  kuukausimaksu  on 

 maksettu. Järjestelmä suosii siten niitä, jotka ajavat paljon. Vähän ajavat 
joutuvat harkitsemaan  luvan  hankkimisen järkevyyttä.  Osa  autoilijoista 
siirtyy maksuttomille reiteille, mistä aiheutuu toirnivuusongelniia, onnet-
tomuuksia  ja  ympäristöhaittoja.  Matkojen kokonaismäärään  maksut eivät 
juuri vaikuta. 

Kiinteä maksu ei ole kansantaloudellisesti optimaalinen.  Vain  rajakustan-
nushinnoittelulla  saavutetaan yhteiskunnan varojen tehokas käyttö. 
Muuhun perustuva hinnoittelu johtaa väistämättä kysynnän vääristymi- 
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seen.  Kun  matkan  hintaan ei täysimääräisesti vaikuta  matkan  pituus  tai 
 suoritusajankohdan  liikenneolosuhteet, autoiijoiden matkapäätösten 

seurauksena ruuhkat ovat tarpeettoman suuret. Kun kysyntä  on  vääris-
tynyt Ilikennejärjestelyt saatetaan mitoittaa väärin perustein, ts. yli-inves-
toidaan. 

Kiinteä MOV-maksu joudutaan asettamaan melko alhaiseksi suhteessa 
keskimääräiseen maksuvalmiuteen haittavaikutusten (esim. liikenteen 
siirtymien) rajoittamiseksi. Maksun taso määräytyy lähinnä maakunta- 
olosuhteiden perusteella, ei  sen hikennetilanteen  perusteella joka val-
litsee esim. Helsingin seudulla, Turussa, Tampereella, Kuopiossa  tai 

 Oulussa.  

	

3. 	ULKOMAISET ESIMERKiT  

	

3.1 	Sveitsi 

Sveitsissä  on  otettu käyttöön kiinteä moottoriväylämaksu  v. 1984.  Mene-
telmänä  on  vuositarra  (voimassa kalenterivuoden ± 1kk ennen  ja  jälkeen) 
joka liimataan tuulilasiin. Tarra  on  painettu turvatekniikalla  ja  rikkoutuu 
sitä irroitettaessa.  Se on  siten ajoneuvokohtainen, mutta rekisterinumeroa 
ei tiettävästi rekisteröidä tarran hankinnan yhteydessä vaan ainoastaan 
ostajan nimi (ainakin Suomesta tarraa ostettaessa ei ostajan tarvitse to-
distaa henkilöllisyyttänsä). Jokaisella tarralla  on  oma yksilöllinen koo-
dinsa.  

Vignette rod, tragero.oieo ablönen  und direkt  dot die Innunencte der Windactoutznche,b. 
kIflen !nrntort SiGh bairn Enttetnen Niflt aulgekletta Vignetted trod urguing. 

Détflflea  il  oignene  Cu  Suopon  et in coiled dr,ecternent nu: La lace inténewe du 
pEn-Onni  Se dntrurt lorspu on leedeot Les oigflettes non Collées  ne  tant  pie vili011S 
Sbaccate  il  Conttasanqno  dal nupposto  C  incollateda d:teoamente nu! Iata  interna det 

 pIfaeteaoL  LI  000tnaanegro  Si  leceta ailorche sr canoe  dr  ataccalta  
I Contoasnegn. non incollatr non  sona  011:0:  

Ditect  the ognette road the batting nod  anta  it doect to the naiVe et the ia:ndncrnnrs 
Cannot be re-ettached once remnant Vignettes wnrcn ate not edited are non nut 
Vigned ran het athuttlad aVtalen en rechtntteets  ap  de Irinn*ntinn van de 0000nurt 
piekdert Na onrwtdenoq  tiet  micra gebnuikr. thet oppeplaite vrgnetlen urIn angeldrg.  

w_+  
fi 

Ouurttuang 	SFn GdkbqOeet 
StatIonen 	Fri Vititté 
Queetaozs 	rna 	31-  Vitrdrti 	1.12. Igul -  31.1. t9t 
Recerpi 	Cfr Vetrdrtg 
Kw,Oentn. 	Zn.  tt  eldighnrd 

Fontta  590 	UrpO 

Ajoneuvotariffi  (1  CHF  n. 3,60  mk)  on  seuraava (vuosimaksu)  
<3,5 t 
3,5-11 t 
11-16 t 
16-19 t 

 >  19 t  
ja  perävaunujen osalta  

3,5-7 t 
8-10 t 

 >  10 t  
bussit  

30  CHF 
 500  CHF 

 1500  CHF 
 2000  CHF 
 3000  CHF  

500  CHF 
 1000  CHF 

 1500  CHF 
 500  CHF 
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Vuosituotto  on  henkilöautojen osalta  150  milj  CHF  ja  raskaiden ajoneu-
vojen osalta  180  milj.  CHF (yhteensä  n. 1200  milj.  mk). 

Valvonta perustuu poliisin pistokokeisiin. Lisäksi lupia tarkkaillaan  raja- 
asemilla. Luvatta ajavia  on 2-3 %.  Sakko  on esim. henkilöautoffle 100 

 CHF +  30  CHF lupaniaksu. 

Ulkolaiset transitliikenteessä  olevat kuorma-autot voivat lunastaa lyhyt-
aikaisia lupia. 

Lupia myydään  mm. huoltoasemilla  ja  kioskeissa  ja  maahan saapuville 
myös  raja-asemifia.  Suomessa tarran voi ostaa Autohitosta. Välittäjien 
palkkio  on n. 10 %. 

	

3.2 	Hollanti 

Hollannissa  on  menossa laaja tienkäyttömaksuja koskeva selvitys-  ja 
 kehitystyö (Rekening Riej  den),  johon kuuluu kaupunkialuieiden  road- 

pricing,  automaattiset perintäjärjestelmät  ja  mm. moottoriväylämaksua 
 käsittelevä osaprojekti. Ajoneuvon rekisterinumerolle reldsteröitäisiin 

moottoriväylillä ajoa salliva lupa. Valvonta tapahtuisi pistokein videoku-
vaamalla  ja sen  jälkeen digitaalisella kuvatuilcinnalla (siis täysin auto-
maattinen digitaalinen rekisterinumeron tulkinta kuvasta, rekisterinume

-ron  vertaaminen tilaajarekisteriin  ja  sakon kirjoittaminen).  

	

3.3 	Saksa 

Moottoriväylämaksua  kaavaillaan myös Saksan moottoriteffle.  Ensin 
 maksun piiriin kuuluisi  raskas  liikenne  ja  myöhemmin myös henkilöau-

toliikenne. Käytännön ratkaisu olisi Sveitsin  mallin  mukainen. Raskaiden 
autojen vuosimaksu saattaisi enimnullaanolla  9000  DEM  (29000  mk). 
Henkilöauton maksu olisi  200-400  DEM  (600-1200  mk).  

	

3.4 	Ruotsi  

Vägavgiftsutredningenissä  on  kuvattu mandoffisen moottoriväylämaksun 
 (SMOLK) pääpiirteitä (moottoriväylät koko  Ruotsissa paitsi pohjoisosat; 

vuosimaksu:  ha 1000  SEK, raskas ka  9000  SEK ja  perävaunu lisäksi  6000 
 SEK;  valvonta poliisin pistokokein; korttien myynti huoltoasemat, posti, 

kioskit,  raja-asemat jne., myös pv, vk  ja  kk-lupia voisi olla tarjolla). 

Vathtoehtona  on  esitetty läänikohtaiset luvat, jolloin  koko  Ruotsin katta-
va vuosikortti maksaisi  2-3 lääninluvan  verran. 

Väginvest Ab:sta  saadun tiedon mukaan  em. kaavailuista on  luovuttu.  

	

3.5 	Muita huomioita  

Digitaalinen kuvatulkinta  on  voimakkaan kehitystyön  alla  ympäri maa-
ilmaa (varsinkin Euroopassa/Drive-projekteja, USA:ssa  ja  Japanissa). 
Kaupallisia  ja  luotettavia järjestelmiä saadaan kuitenkin vielä odottaa 
useita vuosia. Kun tekniikka  on  valmis sovellutusmandoifisuuksia  on 

 paljon. Rekisterilaattojen tunnistus, liikenteen määrän, nopeuden, tthey
-den, ruuhlcautumisen ym.  mittaus jne. Useat sovellutukset edesauttavat 

myös optimaalisen  ja eduffisen tietuffijärjestelmän  aikaansaamista. 
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Vägavgiftsutredningenissä  on  tuotu esiin malidollisina ratkaisuina  infra-
punatekniikka  ja  jonkinlainen yksinkertaistettu "Alesundin ratkaisu". 

Infrapunatekniikan  kehittämisestä esim. moottoriväylämaksutarrojen 
tms lukemiseen lienee luovuttu kokonaan huonon luotettavuuden takia 
kysymykseen tulevissa olosuhteissa  (sää, ajonopeus). Infrapunatekniikka 
on  sinänsä tehokas tiedonsllrtokeino, johon  mm.  perustuu vuvakoodien 
käyttö vähittäiskaupassa. 

Norjan Alesundissa  on  käytössä nyttemmin tietullitekniikan perusrat-
kaisuksi muodostunut mikroaaltotekniika, jonka avulla "luetaan" ajoneu-
votunnistimen koodi (toimittajana  Philips  eli nyk.  Saab-Combitech),  eikä 

 se  siten ole ratkaisu moottoriväylätarran lukemiseen.  

	

4. 	MOOTTORI  VÄYLÄMAKSU  SUOMESSA; SOVELTAMISEEN LIIT- 
TYVIÄ TEKIJÖITÄ  

	

4.1 	Vathtoehtoiset periaateratkaisut 

Moottoriväylämaksun haittavaikutusten  ja  maksun oikean hintatason 
määrittämiseen liittyvien ongelmien takia  on  syytä pohtia vaihtoehtoisia 
malleja. Muuttujina voivat tällöin olla alueellinen laajuus sekä toteutus- 
ja  valvontaperiaatteet. 

Alueeffinen  laajuus 
*  Koko  maan kattava kiinteä MOV-maksu 
* Kolmen läänin kiinteä MOV-maksu 

Toteutustapa 
*  Vain vuositarra 
* Vuosi/kk-tarrat (mand.  vk-tarra) 
* Tarraton järjestelmä 

Valvontatapa 
* Okulaarinen  (poliisin pistokokein) 
* Kameravalvonta + jälkiperintä 

ALUEELLINEN LAAJUUS  

Koko  maan kattava kiinteä  moottoriväylämaksu 
-  helposti ymmärrettävä (ellei poikkeuksia ole sallittava, esim. Länsi- 

väylä,  jolta  puuttuu rinnakkaisyhteys välifiä Karhusaari-Lauttasaari) 
- hinta asettava niin  alas,  ettei missään kohdin synny liian suuria 

siirtymiä  pois MOV-verkosta, mistä seuraisi ympäristöhaittoja, on- 
nettomuuksia ym. 

-  kokonaisuuden kannalta maksutaso  on  tällöin turhankin athainen, 
jolloin menetetään melkoisesti potentiaalisia tuloja 
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Kolmen läänin kiinteä moottoriväylämaksu 
-  hinta voidaan asettaa "ruuhkasuomen" tasolle eli todennäköisesti 

selvästi korkeammalle kuin  em  tapauksessa 
-  muu  Suomi 'l-työtyy" (aluepohittiset  näkökohdat?) 
-  voitaisiinko tuotot käyttää  vain  niiden läänien  tie-investointeihin, 

joista maksut peritään (tiepiirien oma  business) 

TOTEUTUSTAPA  

Tarra 
- tarran  olemassaolo helpottaa valvontaa (varsinkin ulkolaisten ajo-

neuvojen osalta, joiden jälkisakottaminen  on  käytännössä mandoton-
ta 

-  tarra toimii myös sosiaalisen  kontrollin  välineenä (ei  kovin  herkästi 
ajeta luvatta) 

Vuositarra 
-  helposti hallittava  ja käyttökustannuksiltaan  edullinen 

Vuosi! kk-tarrat 
-  järjestelmänä kalliimpi kuin pelkkä vuositarra (myyntipisteissä pitää 

olla tarvittava valikoima tarroja, joista käytännössä melkoinen  osa 
 vanhenee varastoon) 

- vuosimalcsun  suuruus määrää kuinka monta muuta lupajalcsoa 
käytännössä voidaan soveltaa (päivämaksu  on poissuijettu  ja  viikko-
maksukin kyseenalainen; tarffirakenteen tulee ohjata vuosiluvan 
hankkimiseen) 

-  monimutkainen järjestelmä vaikeuttaa valvontaa 

Tarraton  järjestelmä  
-  on  myös mandollista soveltaa tarratonta järjestelmää (moottoriväylä-

maksun suoritus rekisteröidään tietylle ajoneuvolle eli rekiste-
rinumerolle) 

-  valvonta perustuisi kameravalvontaan  ja jälkiperintään  (moottori- 
väylän käyttäjien reidsterinumerot syötetään tietokoneeseen, joka 
tarkistaa luvat  ja  hoitaa jälkiperinnän) 

-  maksujen jälkiperintä ulkolaisilta autoilta lähes mandotonta 
- sosiaalinen kontrolli puuttuu täysin  

VALVONTATAPA 

Okulaarinen  valvonta  
-  poliisi,  jolle  lain  valvonta kuuluu, suorittaa tarkastuksen pistokokein 

liikennettä hidastamalla  ja  tarvittaessa pysäyttämällä 
-  valvonta tapahtuisi käytännössä moottoriväylien poistumiskohdissa 
- suuri määrä erityyppisiä tarroja vaikeuttaa valvontaa  ja  edellyttää 

käytännössä liikenteen pysäyttämistä 

Kameravalvonta 
- valvontapartiot  kuvaavat moottoriväylän hikennevirtaa erikoislait-

teistolla, jonka jälkeen rekisterinumerot kuvia manuaalisesti tulkitse-
maila siirretään tietokoneeseen, joka vertaa niitä "asiakas"rekisteriin 
(järjestelmä edellyttää siten MOV-maksun sitomista ajoneuvon rekis-
terinumeroon; syyntyy suuri  ja  byrokraattinen rekisteri) 

- 	valvonta  on  erittäin työlästä  ja  kallista ("saalis't esim. Sveitsissä  vain 
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2-3 %)  
järjestelmälliseen kuvaamiseen liittyy intimiteetti-  ja tietosuoja

-kysymyksiä, jotka  on  selvitettävä ennen päätöksentekoa (pakkokei-
nolain mukaan henkilötuntomerkkejä, esim. valokuvaa, saa ottaa 

 (vain)  rikoksesta epäillyistä eikä tietoja saa säilyttää  tai  rekisteröidä 
muuta käyttöä varten)  

4.2 	Tarran  tekniset ominaisuudet 

Tarra  on  syytä painaa guilloche-teknlikalla väärennösten estämiseksi 
(sama tekniikka kun seteleissä). Jokaiselle tarralle painetaan lisäksi yk-
silöllinen koodinumero. Kun periaatteena ilmeisesti tulisi olemaan ajo-
neuvokohtainen lupa, tarraa ei kiinnityksen jälkeen pitäisi voida siirtää 
autosta toiseen  sen rikkoutamatta  (tämä ei ole ongelma). 

Suurena painoksena  em.  vaatimukset täyttävä tarra kooltaan  n. 25 cm2  
maksaa Setec:in arvioiden mukaan  0,40 mk/kpl.  Kustannukset nousevat 
hiukan, mikäli järjestelmä edellyttää useita eri tarroja  ja  painosmäärä 
joidenkin osalta  jää  pieneksi. Toimitusaika  on  kokonaisuudessaan  n. 2  kk 
alkaen taiteilijan työstä tarrojen toimitukseen.  

4.3 	Maksun periminen 

Mandollisesti käyttöönotettavalle tarralle  tulee jäijestää riittävän laaja 
myyntiverkosto. Huoltoasemat  ja  raja-asemat ovat luonnollisia myynti- 
pisteitä. Lisäksi voidaan harkita postia  ja kioskeja.  Mikäli tarroja  on  usei-
ta joudutaan tarkkaan harkitsemaan myyntipisteiden määrää hukan 
vähentämiseksi (lyhyen voimassaoloajan omaavat tarrat vanhenevat va-
rastoon). 

Tarrat  ovat arvopereihin verrattavia  ja  niiden painamiseen, jakeluun, 
säilyttämiseen, myyntitilityksiin ym. liittyvät rutiinit tulee järjestää  sen 

 mukaisesti. Hukkateille joutuvat tarrat ovat puhdasta rahaa. Vuosi- 
myynnin volyymi  on  satoja miljoonia  markkoja ja  vuosittain painettavien 
tarrojen kokonaisarvo kaksin-kolminkertainen. Voidaan harkita, että  vain 
postitoimistot voimassaolojakson  alkuvaiheessa möisivät vuositarroja, 
joista muodostuu suurin  osa  myyntituloista. Suuret huoltoasemat  moot-
toriväylien  vaikutusalueella voisivat myydä kuukausilupia  ja alkujakson 

 jälkeen myös vuositarroja. 

Tarrattomassa  järjestelmässä luvanmyyntiverkostolle kohdistuu suurem-
pia luotettavuusvaatimuksia, koska valvonta edellyttää, että  luvan  tieto-
konerekisteröinnissä ei tapandu virheitä, viiveitä  tai  väärinkäyttöä. Mikä-
li  esim.  vain  posti  ja  vastaavat valtion laitokset voivat  tulla  kysymyk- 
seen, vaikeutuu  luvan  saanti tarpeettomasti estäen samalla käytännösssä 
lyhytaikaisten lupien käytön.  

4.4 	Maksullisten  teiden merkitseminen maastossa  

Moottoriväyläverkoston  käytön maksullisuudesta säädettäneen lailla.  Jos 
maksullisuus  koskee kaikkia moottoriväyliä, voidaan ehkä katsoa  moot-
toriväylien vthreiden opasteiden  kertovan maksullisuudesta riittävässä 
määrin, kunhan järjestelmästä informoidaan käyttö önottovatheessa  ja 
esim.  maan rajoilla  sen  jälkeenkin. 
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Mikäli joudutaan sallimaan poikkeuksia (esim.  osa Länsiväylästä)  tai 
 järjestelmä otetaan käyttöön  vain  osassa maata, väylän maksullisuus  on 

ilmaistava  myös maastossa. Ennen jokaista moottoriväylän  ja sen ilitty-
misrampin alkamiskohtaa  on  selvyyden vuoksi asetettava asianmukaiset 
informaatiotaulut/merkit/symbolit. laulut  on  asetettava siten, että au-
toilija todella voi valita maksullisen  ja  ilmaisen yhteyden  valilla.  Tarvit-
tavien taulujen määrää ei tässä vatheessa ole ole arvioitu. 

Taulu/merkki/symboli  on  vahvistettava asianmukaisella tavalla (tyypis-
tä riippuen Tiehaffitus  tai LM).  Kun merkin tyyppi  on  saatu päätettyä, 
voidaan arvioida merkkien kustannukset.  

4.5 	Järjestelmän  ja  maksun suuruuden määrittämiseen liittyviä näkökohtia 

Maksun määrittämisen tärkeimpiä lahtökohtia ovat 'tmyytävän tuotteen 
laatu  ja  ominaisuudet"  ja  asiakkaiden valintaan vaikuttavat muut tekijät.  

Suomi vs  muut maat 

Suomen m000ttoriväyläverkosto  on  verrattuna niihin maihin, joista mali-
dollisia ratkaisumalleja  on  haettu, loppujen lopuksi melko vaatimaton 

 (249 km MO-  ja  202 km  MOL-teitä, yht.  451 km).  Asiaa pahentaa vielä 
 se,  että rinnakkaisväylät meillä yleensä ovat korkeatasoisia maanteitä  ja 

välityskykyynsä  nähden usein jopa vajaakäytössä. 

Esim.  Sveitsissä, jossa  on tarrajärjestelmä,  vaihtoehtoiset reitit ovat yleen-
sä selvästi pitempiä kun moottoriväylä  ja  lisäksi osin ruuhkaisia. 

Saksassa  ja  Hollannissa moottoriväylämaksujen eräänä tarkoituksena 
lieneekin ruuhkahuippuina tasoittaa kuormitusta väyläverkostojen kes-
ken. Ruotsissa kiinteä moottoriväylämaksu lienee jäänyt pois keskuste-
luista siitä syystä, että haitat alempiasteisella verkolla (ruuhkat, ympäris-
töhaitat, ajokustannukset, onnettomuudet jne) voisivat kasvaa jäljestel

-män hyötyjä  suuremmiksi. 

Suomessa ei liene toivottavaa, että liikenne merkittävässä määrin siirtyy 
alempiasteiselle verkolle. Siksi maksu  on  asetettava melko alhaiseksi. 
Oikean tason määrittäminen edellyttää erikoisselvityksiä. Sveitsin maksu 

 on henkilöautoilta n. 100 mk/v.  Saksassa kaavailtu maksu  on henkilöau-
toffle 600-1200  mk. Molemmissa  em.  maissa  on  korkeatasoinen  ja  kattava 
moottoriväyläverkosto. 

Italiassa, jossa  on 6000 km maksullisia  moottoriteitä, suoriteperusteinen 
maksu vastaa  50 % autoffijan  tiestä saamasta hyödystä. Tällöin ei ole 
vaaraa, että liikenne käyttäisi vaihtoehtoisia yhteyksiä, päinvastoin. 

Tuottolaskelmissa  käytetty maksutaso 

Kiinteän MOV-maksun tuottoarvioita laadittaessa (kohta  4.6) on  oletettu 
maksutason olevan henkilöautojen osalta  100-500 ink/v.  Mikäli maksu 

 on 100  mk, ei lyhyempiä lupia karinattane myydä. Mikäli vuosimaksu  on 
200  mk, voisi kuukausimaksu olla esim.  50  mk. Vuosimaksun ollessa  300 

 mk, voisi kk-maksu olla  100  mk. Maksun ollessa  500 mk/v  kk-maksu 
voisi olla  150  mk  ja vuilckomaksu  50  mk. Lyhyempiin jaksoihin ei hallin-
nollisista  ja  kustannussyistä kannattene ao maksutasoffila mennä. 
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Muille kuin henkilöautoffle maksun tulisi olla suurempi. Ulkomaisissa 
esimerkeissä maksut  on  yleensä sidottu ajoneuvotyyppiin  ja maksimipai

-noon.  Maksut voivat olla todella suuret. Sveitsissä  bussin vuosimaksu  on 
n. 1700  mk  ja raskaimpien  ajoneuvoyhdistelmien jopa  n. 15.000  mk. 
Saksassa kaavailtu maksu olisi raskaille ajoneuvoffle maksimissaan lähes 

 30.000  mk. 

Tuottoarviot  on  tehty raskaan liikenteen maksuile, jotka ovat keskimää-
rin  5-, 10- tai 20-kertaisia henkilöautothin  nähden. Varsinaisen tariffin 
tulisi olla sidottu ajoneuvon tyyppiin  ja  painoon. 

Vaikutukset ajoneuvojen vuotuisiin ajokustannuksiin 

Tiehallituksen  tutkimuskeskus  on  alustavasti arvioinut käyttömaksujen 
kustannusosuutta ajoneuvojen vuotuisista käyttökustannuksista.  

300  mk:n tienkäyttömaksu muodostaisi  1,1 % keskimääräisistä  vuotuisis-
ta käyttökustannuksista yksityistaloudeifiselta kannalta. Raskaalle  liken- 
teelle maksu, joka olisi  5-, 10- tai 20-kertainen henkilöautoihin  nähden, 
vastaisi  0,6-, 1,2- tai 2,4-prosenttista vastaavaa osuutta. Vastaavankokoi-
sella poittonesteen  hinnan korotulcsella  ei ole juuri mitään vaikutusta 
autonkäyttöön.  On vain  muistettava että polttoaineeseen uhrattu raha-
määrä  on suoriteriippuvainen,  kun kiinteä käyttömaksu  on kertamaksu 

 riippumatta siitä, ajaako paljon vai vähän. 

Liikenteen siirtymien vaikutukset 

Tiehallituksen  tutkimuskeskus  on  alustavasti arvioinut myös liikenteen 
siirtymien vaikutusta onnettomuuskustannuksiin. 

Moottoriväylifiä  ajetaan yhteensä  2800  milj. autokm  vuodessa. Henkilö-
vahinko-onnettomuusaste  on  arviolta  n. 50 %  korkeampi moottoriväylien 
vaihtoehtoina olevilla yhteyksifiä. Karkea arvio onnettomuuskustannuk-
sien lisäyksestä  on  tällöin (siirtyvän liikenteen osuudesta ei ole tässä vai-
heessa luotettavia arvioita): 

moottoriväyliltä 
 siirtyvä liikenne 

5 
10 

henkilövahinko
-onnettomuuksien 

lisäys/v, kpl 

7 
14 

ormettomuuskustan
-nusten lisäys/v 

milj.mk  

7 
13  

Maksua määritettäessä tulee ottaa huomioon paitsi  em. onnettomuuskus-
tannukset  myös syntyvät muut haitat kuten lisääntynet ajokustannukset, 
ajanhukka, ympäristöhaitat jne. 

Organisaatio 

Kiinteän MOV-maksun valmistelu  ja  käyttöönotto vaatii oman projekti- 
organisaationsa.  Sen  tehtäviin kuuluisi  mm:  

hallintokoneiston perustaminen (henkilökunta, lupatarrojen toimi-
tukseen  ja  maksujen tilitykseen liittyvän ATK-valmiuden kehittämi-
nen  ja  ylläpito) 
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* lupatarrojen painatuksen  ja  jakelun jäiestäminen 
* myyntikanavien jäijestäminen 
*  informaatio 
*  valvonnan varmistaminen 
* rahavirran  hallinta 

Toiminnan käynnistyttyä  em.  asiat  muodustuvat jatkuviksi rutiineiksi, 
 jotka vaativat oman kiinteän organisaationsa. 

Kun tavoitteena oleva elektroninen tullijäijestelmä vaatii pitkän ennakko- 
valmistelun saattaisi olla järkevää  jo  MOV-maksun käyttöönoton yh-
teydessä perustaa "Oy Suomen tierahoitus -  Finlands vägfinansiering 
Ab"  haffitsemaan rahavirtoja.  Tämä yhtiö voisi vastata paitsi kiinteään 
MOV-maksuun liittyvästä valmistelusta, käyttöönotosta  ja  hallinnoimi-
sesta  myös tulevien elektronisten jäijestelmien edellyttämistä esiselvityk-
sistä  ja  suunnittelusta  ja  aikanaan niiden toteutuksesta  ja  käytöstä.  On 

 toivottavaa  ja  melko todennäköistä, että maan kaikki elektroniset tien-
käyttömaksujäijestelmät pitkallatähtäimellä ovat eurooppalaisten stan-
dardien mukaisia integroituja jäijestelmiä. Tällöin  on  tarpeen, että yksi 
katto-organisaatio käytännössä vastaa tullimaksujen keräämisestä, jyvit-
tämisestä  ja  tilittäniisestä  niiden lopullisille saajifie (tielaitos/piirit,  kun-
nat,  alueelliset yhteistyöorganisaatiot).  

4.6 	Moottoriväylämaksun tuottoarviot  

Luotettavan tuottoarvion tekeminen edellyttäisi sellaista tietoa ajoneu-
vonhaltijoiden arvostuksista,  jota  nyt ei ole käytettävissä. Tuottoarvioihin 
vaikuttaa voimakkasti maksun suuruus eikä nyt tiedetä, mille tasolle  se 

 voidaan asettaa ilman suurempia haittavaikutuksia. Tuottoarviot  on  siksi 
laadittu vaihtelevin lähtöoletuksin, jolloin saadaan jonkinlair  en  käsitys 
tuoton vathteluväleistä. 

Liitteessä  I on  esitetty laadittujen tuottoarvioiden perusteet (maksut, 
 luvan  hankkivien  osuudet  ja  määrät sekä autokanta  1990)  sekä tietoja 

Suomen moottoriväyläverkon pituudesta. Arviot perustuvat tässä vai-
heessa vuositarrajäijestelmään, jonka tuottoarvioihin voidaan katsoa 
sisältyvän myös mandoifisten lyhyempiaikaisten lupien tuotto.  Luvan 

 hankkivien  osuuden  on  oletettu riippuvan asuinpaikasta  ja  maksun suu-
ruudesta. Raskaiden ajoneuvojeri tariffin  on  oletettu olevan kokonais-
painosta riippuvainen. Laskelmissa  on  kuitenkin käytetty tämän oletetun 
tariffin painotettua keskiarvoa. Tälle keskiarvolle  on  oletettu kolme pe-
rustasoa,  5-, 10-  ja  20-kertainen kevyeisiin ajoneuvoihin  nähden. 

Perusvathtoehtona  on  pidetty  koko  maata kattava jäijestelmä  WE A). 
 Laskelmissa sovelletut tariffivaihtoehdot, kokonaistuotto sekä tuotto 

kevyeiden  ja  raskaiden ajoneuvojen osalta erikseen ilmenee seuraavasta 
taulukosta: 

Tanffivaihtoehdot  Vuosituotto  

__________  <3.5 t  >  3.5 t <3.5 t  >  3.5 t  Yhteensä  
Al2 100,- 2 000,- 120  Mmk  180  Mmk  290  Mmk  
A22 200,- 4000,- 190  Mmk  310  Mmk  500  Mmk  
A32 300,- 6 000,. 230  Mmk  430  Mmk  660  Mmk  
A52 500,- 10000,. 300  Mmk  670  Mmk  980  Mmk  

Perusvaihtoehdon  tuoton kokonaishaarukka  on 170. ..980  Mmk/v. 
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Vaihtoehtona  B on  kolme lääniä (Uusimaa, Häme sekä Turun  ja  Porin 
lääni) käsittävä vaihtoehto, jonka  tuottoarviot  ovat:  

Tanffivaihtoehdot  Vuosituotto  

<3.5 t  >  3.5 t <3.5 t  >  3.5 t  Yhteensä  
B22 200,- 4 000,- 180  Mmk  270  Mmk  440  Mmk  
B32 300,- 6 000,- 220  Mmk  360  Mmk  580  Mmk  
852 500,- 10000,- 280  Mmk  470  Mmk  750  Mmk  

B-vailitoehdon tuottoarvioiden  haarukka  on 270-450  Mink/v.  Kun  mak-
sutaso  tässä vaihtoehdossa mitä todennäköisemmin voisi olla selvästi 
korkeampi kuin  perusvaihtoehdossa  se  tuottaisi enemmän pienemmillä 

 haittavaikutuksilla.  (Ye B  muistuttaa Ruotsissa aikaisemmin esillä ollutta 
esitystä, eteläisen Ruotsin  moottoriväylämaksua.)  

Em.  arvioihin liittyy suurta epävarmuutta.  Esim.  oletukset  luvan lunasta
-vien määrästä eri  maksuffia  ovat  vain  arvailuja. 

4.7 
	

Järjestelmän kustannukset 

Kokonaiskustannukset riippuvat  valittavasta  vaihtoehdosta  ja sen  yksi-
tyiskohdista. Seuraavassa luetellaan eräitä  kustarinustekijöitä  ja  osin 
hyvin  karkeita  arvioita niiden suuruudesta 

Suoranaiset investoinnit 
Toimiston perustaminen 	 2,0  Mmk 
ATK-jäijestelmät  (lupien toimitus- 
ja  kirjanpito-ohjelmisto  ja  laitteet) 	 2,0  Mmk 
Valvonnan  kuvausjäiestelmä  sekä  kuvakäsittelyyn 

 ja sakkojen  perimiseen liittyvä ATK-ohjelmisto  
laitteineen)  tarvittaessa 	 x  Mmk  
"Maksullinen  tie" info-taullut  maastossa  tarv. 	x  Mmk 

Järjestelmän valmistelu edellyttää laajaa  viranomaistyötä,  jonka määrää 
 tai  kustsannuksia  ei ole arvioitu. 

 

Käyttökustannukset  

Jäqestelmän  hallinta  (toimistokulut + 
 henkilökunta  5..7 h?)  

Tarrojen  painaminen  2-3  milj/kpl/v 
 Tarrojen  välityspaikkiot esim.  10  mk/kpl 

 Valvonta  
-  poliisi  
-  1  kuvauspartio  (3 h)  +  tsto  2 h 

2 ...3  Mmk/v  
l,0...1,5  Mmk/v 

 7  ...  12  Mmk/v  

ei arvioitu 
 1,5  Mmk/v  

4.8  Muut näkökohdat  

 

Kiinteän  moottoriväylämaksun  käyttöönotto  on  vaativa projekti paitsi 
hallinnollisesti myös muulla tavoin. Ainakin seuraaviin asioihin tulisi 
kiinnittää huomiota:  

moottoriväylämaksuperiaatteen  markkinointi  päättäjffle, juildselle 
 sanalle  ja  kansalaisille 

missä vaiheessa  ja millä  perusteilla päätetään  maksutariffista  (henki- 
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löautot,  bussit, erilaiset tavara-autot) sekä järjestelmän alueellisesta 
laajuudesta 

* tunnetaanko  riittävästi  mm.  vaihtoehtoisilla väylillä syntyvät haitat 
* miten hoidetaan ongelmakohdat (Länsiväylä, lyhyet moottoriväylät 

maakunnissa ym.) 
* malcsullisten  teiden mandollinen maastoon merkintä (tarve, periaate, 

toteutus) 
*  poliisin mandollisesta valvontatehtävistä neuvoteltava ao. viran-

omaisten kanssa 
*  tarrojen jakelukanavien järjestäminen  

5. 	Yhteenveto  ja  johtopäätökset 

Kiinteä moottoriväylämaksu  on kertamaksuperusteisena epäoptimaali-
nen  ja  epäoikeudenmukainen  ja sillä  on  kiistattomia haittavaikutuksia; 

 mm.  liikenteen siirtyminen vathtoehtoisile reiteille voi aiheuttaa ruuh
-kin,  onnettomuuksia  ja  ympäristöhaittoja sekä kokonaisuuden kannalta 

ajokustannusten nousua.  Sen  suurimmat edut liittyvät suhteeffisen help-
poon  ja  nopeaan tekniseen toteutettavuuteen. Verrattuna esim. ylimää-
räiseen polttoainemaksuun, joka sitä paitsi olisi suoriteriippuvainen, 
kiinteä moottoriväylämaksu  on  kömpelö  ja kallis raharikeruujäijestelmä.  

Maksun määrittämiseen liittyy suuria ongelmia. Sitä ei saa asettaa niin 
korkealle, että liikennettä merkittävässä määrin siirtyy vathtoehtoisffle 
väylille. Maksu voidaan asettaa korkeammalle tasolle,  jos  maksut koski-
sivat  vain  Uudenmaan, Hämeen  ja  Turun  ja  Porin läänin moottoriväyliä. 
Siten saataisiin todennäköisesti suurempi tuotto pienemmillä haittavai-
kutuksilla. Tuotto voitaisiin ehkä sifioin jakaa tiepilrien pääväyläinves-
tointethin siinä suhteessa kun tiepllreittäin autoffijat ovat lunastaneet 
lupia. Järjestely ainakin nostaisi lupaa hankkivien motivaatiota  ja  määrää 
kun tiedettäisiin, että maksu käytetään oman seudun investointeihin. 

Elektronisia tietulleja koskevat standardit ovat kehitystyön  alla.  Mikäli 
standardiehdotus valmistuu  v. 1993 tai 1994,  kuten odotetaan,  on  Eu-
roopan alueella yhteensopivien järjestelmien toteutus mandollinen ehkä 

 jo  1996-97. Standardityön  etenemisestä riippuu, missä vaiheessa laajamit-
taisia järjestelmiä kannattaa toteuttaa.  Asiat selkiintyvät  lähivuosina. 
Siihen asti kiinteä tienkäyttömaksu voisi olla varteenotettava väliaikais-
ratkaisu, mikäli asia pystytään markkinoimaan  ja  toteuttamaan niin 
hyvin, ettei  koko tienkäyttömaksujärjestelmän  tulevaisuus siitä vaaran- 
nu.  

Yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa: 

budjetin kautta saatava tienpidon kehittämisrahoitus vähenee toden-
näköisesti edelleen näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa 
tiestön palvelutaso  on  tärkeimpiä taloudellisen toiminnan perusedel-
lytyksiä 
pikaisesti toteutettavissa oleva kiinteä moottoriväylämaksu voidaan 
nähdä rahoitusta kohentavana välivatheen ratkaisuna,  jota  voitaisiin 
soveltaa kunnes riittävät edellytykset oikeudenmukaisemmalle, opti-
maalisemmalle  ja tehokkaammalle  elektroniselle järjestelmälle ovat 
olemassa (arviolta  vv. 1996-97) 
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kiinteä MOV-maksu tulisi väliailcaisena toteuttaa selväpiirteisenä  ja 
 mandollisimman pienin haitoin  ja  kustannuksin. Perusratkaisut voi-

sivat tällöin olla: 
- 	maksu koskisi kaildda moottoriväyliä ilman poikkeuksia  

1.5.1993  alkaen 
- 	maksullisuutta  ei merkittäisi maastoon 
- 	lupajärjestely  "Sveitsin  mallin"  mukainen ajoneuvokohtai- 

nen vuositarra "kohtuuffiseen"  hintaan (henkilöautolle  200 
 mk, raskaat keskimäärin  4000  mk) (koemielessä voidaan  1. 

 vuotena testata kk-tarran tarvetta hintaan  50  mk1500  mk) 
- 	valvonta pistokokein poliisin toimesta 
- 	perustetaan "Oy Suomen tierahoitus -  Finlands vägfinan- 

siering Ab"  toteuttamaan  ja  hallitsemaan järjestelmää sekä 
valmistelemaan seuraavia toteutusvatheita 

kuvatun järjestelmän vuosituotto  on  arvioitu olevan  500  Mmk (kevy-
et  190  Mmk, raskaat  310  Mmk), perustamiskustannukset  5  Mmk  ja 

 käyttökustannukset  15-20  Mmk/v  (kaikkiin arvioihin liittyy tässä 
vaiheessa erittäin suuria epävarmuustekijöita) 
kun MOV-verkon ajosuorite  on 2800  milj.autokm/v, MOV-maksun 
keskimääräinen kustannusvaikutus olisi  0,18  mk/MOV-km/auto 

 (kevyet  0,074  mk/km,  raskaat  1,22  mk/km) 
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LuTE  1  
KIINTEÄT  MOOTTORIVÄYLÄMAKSUT 
TUOTTOARVIOT  ERI  LÄHTÖOLETUKSILLA  

VE  A. Koko  maan kattava moottoriväylämaksu 
 B.  Kolmen läänin moottoriväylämaksu 

Laskelman perusteena olleet  tariff It  Ja  arviot  luvan han  kkivien  osuudesta  

(1i 3.5 tpÅrae ooeuvoWe D5o4 	tonf kdcnoopnon mukoees. 

o I 	ekro 	, kåyletty riIfi  det, 	potettu kervo) 

Tariffivaihtoehdot _______  Luvan hankkivien  oletettu 
Uusimaa 

osuus 
Häme, 

- 

Turun  ja  Porin lääni 
_______________________ 

 Muu maa  
<3.51 >3.51 <3.51 >3.5t <3.51 >3.51 <3.51 >3.51  

Aio ioo,-  500,- 80% 95% 70% 90% 30% 80% 
All 100,- 1 000 80% 90% 70% 85% 30% 70% 
Al2  1OO  2000,- 80% 85% 70% 75% 30% 60% 
A20 20Q- 1 00C- 70% 90% 60% 85% 20% 70% 
A21  2OO  2 000,- 70% 85% 60% 75% 20% 60% 
A22 200,- 4000,- 70% 80% 60% 65% 20% 50% 
A30 300,- 1 50O 60% 87.5% 50% 80% 15% 65% 
A31 300,- 3000,- 60% 82.5% 50% 70% 15% 55% 
A32 300- 600Q- 60% 75% 50% 60% 15% 45% 
A50 500 2 500,- 50% 85% 40% 75% 10% 60%  
A5i  500,- 5000,- 50% 80% 40% 65% 10% 50% 
A52 500,- 10000,- 50% 75% 40% 55% 10% 40% 
B20 200,- 1 000,- 70% 90% 60% 85% 15% 50% 
821 200,- 2000,- 70% 85% 60% 75% 15% 40% 
B22 200,- 4000,- 70% 80% 60% 65% 15% 30% 
B30 300,- 1 500 60% 87.5% 50% 80% 10% 45% 
B31 300,- 3000,- 60% 82.5% 50% 70% 10% 35% 
B32 300,- 6000,- 60% 75% 50% 60% 10% 25% 
B50 500,- 2 500,- 50% 85% 40% 75% 5% 40% 
B51 500,- 5 000,- 50% 80% 40% 65% 5% 20% 
B52 500,- 10000,- 50% 75% 40% 50% 5% 10%  

VUOSITUOTFO  VUODEN  1990  AIJTOKANNALLA  (milj,  mk)  

__________  <3.51 >3,51  Yhteensä 
AiO  115.0 55.3 170.3 
All 115.0 101.2 216.2  
Al2  115.0 179.8 294.8 
A20 187.4 101.2 288.6 
A21 187.4 179.8 367.1 
A22 187.4 314.2 501.6 
A30 231.8 143.3 375.2 
A31 231.8 252.7 484.5 
A32 231.8 432.9 664.7 
A50 304.4 224.7 529.1 
A51 304.4 392.7 697.2 
A52 304.4 672.1 976.5 
B20 177.5 89.2 266.7  
B2i  177.5 155.7 333.2 
B22 177.5 266.1 443.6 
830 217.0 125.3 342.3 
831 217.0 216.6 433.6 
B32 217.0 360.7 577.7 
B50 279.7 194.6 474.4 
B51 279.7 302.5 582.2 
B52 279.7 472.3 752.1  

AUTOKANTA  1990 

<3.51 
>3.51 

 yhteensä 

Uusimaa Häme, Turun  ja  Porin lääni Muu maa yhteensä  
517189 

29213 
628691 

38619 
987672 
60153 

2133552 
127985 

546402 667310 1047825 2261537 

MO- JA  MOL-TEIDEN PITUUS  

MO  
MOL 

 yhteensä 

Uusimaa 	 Häme, Turun  ja  Porin lääni Muu maa yhteensä  
158 	 56 
87 	 60 

35 
55 

249 
202 

245 	 116 90 451  
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