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Tiivistelmä  

Tutkimuksessa selvitetään  soratien  tasaisuuden  ja pinnan kiinteyden  vaiku-
tuksia  ajokustannuksiin. Ajokustannukset  koostuvat ajoneuvo- aika-, onnetto-
muus-  ja ympänstökustannuksista.  Tutkimuksessa  on  selvitetty ajoneuvo-, 
aika-  ja onnettomuuskustannuksia.  

Tutkimus koostuu kolmesta osasta.  Ensin  selvitetään yleisesti  sorateiden 
kunnossapitoa, kiinteyden  arvostelua  ja  tasaisuuden mittaamista. Seuraavaksi 
käsitellään  soratien  kunnon vaikutuksia  ajokustannuksiin  kirjallisuuden 
perusteella. Lopuksi esitetään kesällä  1995  suoritettujen  polttoaineenkulutus

-ja ajonopeustutkimusten  tulokset.  

Soratien  pinnan kiinteys  arvosteltiin käyttäen  Tielaitoksen  kehittämää  viisipor-
taista kiinteysluokitusta. Kiinteysluokkaan  1  kuuluva  tie on  erittäin pehmeä 

 pintakelinkon  johdosta  ja kiinteysluokkaan  5  kuuluvan tien  pinta on  kauttaal-
taan  kova ja  puhdas  irtokivistä.  Tasaisuutta  on  kuvattu kansainvälisellä 

 tasaisuustunnusluvulla IRI. Empiirisissä  tutkimuksissa  tRI -arvot mitattiin 
Hämeen tiepiirin  Roadman-tasaisuusmittaritla.  

Ilmeni, ettei suomalaisilla  sorateillä  normaalisti  esiintyvillä  tasaisuuden 
muutoksilla  (IRI=2...8 mm/m)  ole merkittävää vaikutusta ajoneuvon  polttoai-
neenkulutukseen.  Pinnan kiinteydellä  on  selvästi suurempi vaikutus.  Höyläyk

-sen  tai  sorastuksen  jälkeen  soratien  pinta on  pehmeä  ja  tällöin polttoaineen- 
kulutus kasvaa noin  20%.  Huolto-  ja  korjauskustannukset lisääntyvät merkittä-
västi  ajettaessa  epätasaisella tiellä, noin  67%  tasaiseen  soratiehen  verrattu-
na.  Rengaskustannukset  ovat  soratiellä  noin kaksinkertaiset  päällystettyyn 

 tiehen verrattuna. Tasaisuuden heikkeneminen lisää  renkaisiln  kohdistuvia 
rasituksia  ja  lisää renkaiden kulumista.  Poistokustannukset  riippuvat ajoneu-
von  käyttöiästä.  On  ilmeistä, että ajaminen huonokuntoisilla  sorateillä  lyhentää 
ajoneuvon  käyttöikää  ja  kohottaa näin  poistokustannuksia.  

Normaalisti  esiintyvillä  tasaisuuden muutoksilla ei ole suurta vaikutusta autoili-
joiden  nopeuksiin. IRI:n  muuttuessa  2  mm/m:stä  8  mm/m:iin  alenivat no-
peudet  havaintoaineistossa  keskimäärin noin  10  %. Kiinteydellä  ei  kiinteys-
luokissa  3.. .5  ollut merkittävää vaikutusta  ajonopeuksiin. 

Onnettomuuskustannukset  ovat  sorateillä  pienemmät kuin saman toiminnalli-
sen luokan  päällystetyillä  teillä, mikä johtunee suuremmista  nopeuksista 
päällystetyillä  teillä. Mikäli  soratien  kunnon huononeminen pienentää käytettä-
viä nopeuksia, pienenevät myöskin  onnettomuuskustannukset. 
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Abstract 

This study examines the effects of roughness and looseness on user-costs 
on gravel roads. User-costs consist of vehicle operating costs, time costs, 
accident costs and environmental costs. This study clarifies vehicle operating 
costs, time costs and accident costs. 

The study consists of three parts. The first part introduces the maintenance 
of gravel roads, road looseness classification and the measuring of 
roughness. The second part is the literature study of operating costs on 
gravel roads, and the third part introduces the results of the field study on fuel 
consumption and driving speeds carried out during summer 1995. 

ln  this study looseness was evaluated using the looseness classification 
developed by the Finnish National Road Administration. This classification 
comprises five classes. ln class I the road is classified as very soft and in 
class 5 the road is classified as hard and there is no loose material on it. 
Roughness has been evaluated using the International Roughness Index IRI. 
ln empirical research IRI-values were measured using Roadman-profilometer. 

It was found out that the changes in roughness that normally occur on 
Finnish gravel roads (lRl=2. . .8 mm/rn) have no significant effect on fuel 
consumption. However looseness is significant. After grading or regravelling, 
the surface of the road is soft and the fuel consumption increases 
approximately by 20 %. The vehicle maintenance costs increase significantly 
when driving on uneven gravel roads. This increase is approximately 67 % 
compared to even gravel roads. Tire costs on gravel roads are about twice 
the tire costs on paved roads. This is because driving on uneven roads 
increases the stress in tires and they wear more. Depreciation costs depend 
on vehicle service life. It is possible that driving on poor gravel roads reduces 
vehicle service life and increases depreciation costs. 

The changes in roughness have no great effect on the driving speeds. When 
IRl changed from 2 mm/rn to 8 mm/rn the driving speeds decreased on an 
average of about 10 % . Looseness had no significant effect on the driving 
speeds in looseness classes 3.. .5. 

Accident costs on gravel roads are less than accident costs on paved roads 
of the same functional class. This is probably due to higher speeds on paved 
roads. if the poor shape of gravel roads decreases driving speeds, it is very 
obvious that also accident costs will decrease. 



Alkusanat  

Tien  pintakunnon  vaikutukset ajokustannuksiin  on  tunnettava,  jos 
 tavoitellaan tiestön palvelutason yhteiskuntataloudellista optimia. 

Nyt selvitettiin soratien tasaisuuden  ja pinnan kiinteyden  vaikutus 
ajokustannuksiin. 

Selvityksen teki tielaitoksen tutkimuskeskuksen tilauksesta  diplo-
mityönään tekn.yo.  Jarkko Karttunen  Tampereen  teknillisen kor-
keakoulun Liikenne-ja kuljetustekniikan  laitoksella. 

Selvitys liittyy vuoden  1995  alussa käynnistyneeseen Soratlen  
palvelutason maäritys-projekti  in.  

Helsingissä joulukuussa  1995  

Tutkimuskeskus  
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I  JOHDANTO 

Suomessa  on  yleisiä sorateitä  29 000 km,  joka  on 37%  yleisten teiden  koko-
naispituudesta. Sorateiden kesäkunnossapitoon  käytetään joka vuosi noin 

 240  Mmk pelkkinä työkustannuksina. (Vuonna  1994  soratien  hoito  ja  kunnos-
tus  230  Mmk.) Hoito  ja  kunnostus tulee näin maksamaan vuodessa noin  8000 

 mk/km.  

Toiminnalliselta luokaltaan soratiet ovat kokooja-  ja yhdysteitä. Kokoojateistä 
 oli vuoden  1993  lopussa päällystämättömiä  17% (n. 2500 km)  ja yhdysteistä 

 63% (n. 27200 km).  Näin  ollen  valtaosa  (n. 92%)  sorateistä  on  yhdysteitä. 
 /25/  

Vaikka liikennesuoritteesta  vain 4,7%  syntyy sorateillä,  on  niillä silti suuri 
yhteiskunnallinen merkitys:  Monet  raskaat raaka-ainekuljetukset, kuten 
puutavarakuljetukset, alkavat yleensä sorateiltä. Sorateille  on  myös tyypillis-
tä, että kesäfiä niiden liikennemäärät ovat suurempia kuin  koko  vuoden 
keskiarvo.  /8,11/  

Taulukko  1.  Kunnossapidettävät soratiet tiepiireittäin  vuonna  1994. /25/  
Piiri  km  Milj.mk mk/km KVL KKVL  
Uusimaa  960 12 12399 155 198 
Turku 2551 28 10886 107 135  
Häme  2694 19 7229 112 147  
Kaakkois -Suomi 4193 31 7489 112 151 
Savo-Karjala  5297 47 8934 116 157  
Keski -Suomi 2468 15 5920 126 168 
Vaasa 3166 28 8829 137 179 
Oulu 4746 29 6170 105 137  
Lappi  2958 20 6722 99 132  
KOKO  MAA  29032 230 7909 115 152  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena  on  selvittää sekä kirjallisuuteen perustuen 
että omilla mittauksilla sorateiden tasaisuuden  ja pinnan kiinteyden  vaikutuk-
sia ajokustannuksiin. Tutkimuksessa tarkastellaan ainoastaan sorateiden 
kesäkunnossapidon vaikutuksia ajokustannuksiin. Talvikunnossapidon 
vaikutuksia ei tarkastella. Ajokustannukset koostuvat ajoneuvo-, aika-, 
onnettomuus-  ja ympäristäkustannuksista. Ympäristökustannuksia  ei kuiten-
kaan käsitellä tässä tutkimuksessa.  Tien  pinnan  epätasaisuudet lisäävät 
auton polttoaineenkulutusta  ja  renkaiden kulumista. Lisäksi huolto-  ja  korjaus-
kustannukset kasvavat ajettaessa epätasaisilla teillä.  Tien  pintakunnon  vaiku-
tuksista onnettomuuskustannuksiin  on  hyvinkin paljon toisistaan poikkeavia 
tietoja. Periaatteessa  pinnan  tasaisuuden huonontuessa liikenneturvallisuus 
heikkenee, mutta käytännössä tien  pinnan  huono kunto alentanee ajono- 
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peuksia,  joka puolestaan pienentää onnettomuusriskiä. Ajonopeuksien 
aletessa aikakustannukset vastaavasti kasvavat.  

Tien  pinnan  epätasaisuus vaikuttaa merkittävästi tienkäyttäjän ajomukavuu
-teen. Ajomukavuudella on  tietenkin arvo sinänsä, mutta tiehankkeiden 

liikennetaloudellisissa tarkasteluissa sitä  on  hyvin vaikea ottaa huomioon. 

Tämä tutkimus  on  osa Tielaitoksen käynnistämää sorateiden kehittämispro-
jektia,  jonka tarkoituksena  on  kehittää sorateiden palvelutason  ja  rakenteelli-
sen kunnon määritystä.  /8/ 

2  SORATIEN  KUNTO  JA  KUNNOSSAPITO  

2.1  KUNNOSSAPITOTOIMENPITEET 

2.1.1 Pölynsidonta  

Liikenne irrottaa kuivasta soratien pinnasta hienoa ainesta,  jota  nousee 

pälynå ilmaan.  Tien  pinnan pölyämisellä  on  useita haitaflisia vaikutuksia. 
Tienkäyttäjän  ja  ympäristön kannalta katsottuna pölyäminen haittaa näkyvyyt-
tä heikentäen liikenneturvallisuutta  ja  pöly likaa lähiympäristön rakennuksia  ja 

 kasvillisuutta. Lisäksi pölyävän tien irtonainen kiviaines vaunoittaa autojen 
maalipintoja. Tienpitäjälle soratien pölyäminen merkitsee lisääntyneitä kun-
nossapitotöitä  ja  -kustannuksia. Kun kulutuskerroksen hienoainespitoisuus 
laskee, kulutuskerroksesta tulee irtonainen. Seurauksena  on  kuoppia, urautu

-mista ja kulutuskerrosmateriaalin sinkoutumista pientareelle ja luiskiin. 
Pölynsidontaa  tarvitaan, kun tien  pinta on kuivimmillaan  ja hienoaineksen 

 sitova vaikutus pyrkii häviämään  veden  aiheuttaman rakeiden  välisen  tartun-

tavoiman vähetessä. 

Pölynsidontaan  käytetään kalsiumkloridia (CaCl 2 )  joko hiutaleutettuna irto-

suolana  tai suursäkeissä hankittuna  sekä liuoksena. Vähäisessä määrin  on 
 käytetty myös muita pölynsidontamateriaaleja. Tällaisia ovat kipsi  ja suiflittili-

peä. Suoloista magnesiumkloridi (MgCl 2 )  on kalsiumklondin  tavoin käyttäytyvä 
pölynsidontamateriaali. Vaihtoehtoinen pälynsidontamateriaali saattaa tulevai-
suudessa olla bitumiemulsio.  Emulsion pälynsidontavaikutus on  monivuotinen. 

 /17/  

Kevään ensimmäinen pölynsidonta tehdään sekoitussuolauksena muokkaus- 
höyläyksen yhteydessä heti pintakelinkon loputtua. Pintasuolaukseen verrattu- 
na sekoitussualauksella saadaan kulutuskerroksesta homogeeninen  ja 
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kosteutta pidättävä. Sekoitussuolauksessa ku lutuskerros sekoitetaan suolan- 
levityksen jälkeen esimerkiksi lanalla  ja  viimeistellään tiehöylällä.  Tarvittaessa 

 tie  kastellaan,  jolloin suola liukenee paremmin kulutuskerrokseen.  Pin
-tasuolauksessa kalsiumkloridi  levitetään tien  pinnalle  kulutuskerrosta sekoitta

-matta.  Vilkasliikenteisillä  tai  aukeilla tieosuuksilla kulutuskerros  saatetaan 
joutua käsittelemään useita kertoja kesän aikana. Lisäpölynsidonta tehdään 
yleensä pintasuolauksena.  /5,17/ 

2.1.2  Sorakulutuskerroksen  tasaus  ja  muokkaus  

Sorateiden kulutuskerroksen  tasaus  ja  muokkaus suoritetaan höyläämällä 
ja/tai lanaamalla. Höyläyksellä pyritään säilyttämään tiesså  sen  oikea muoto 

 ja  pitämään ajorata tasaisena ajokustannusten pienentämiseksi  ja  liikennetur-
vallisuuden parantamiseksi. Höyläyksessä voidaan käyttää kolmea eri tasaus- 
tyyppiä: raskashöyläys, normaali- eli tasaushöyläys  ja  kevythöyläys.  Ras

-kashöyläyksessä  irrotettava materiaalimäärä  on  niin suuri, että karheentasaa
-jaa  ei voida käyttää. Raskashöyläystä käytetään pääasiassa kulutuskerroksen 

muokkaushöyläyksessä. Normaali- eli tasaushöyläys  on  yleisin sorateiden 
kunnossapidossa käytetty tasaustyyppi. Kevythöyläystä käytetään lähinnä 
raskashöyläyksen jälkeen viimeistelyyn. 

Muokkaushöyläys  tehdään, kun tien kunto  ja  poikkileikkausmuoto  ovat 
huonontuneet merkittävästi  tai  kun kulutuskerrokseen lisätään mursketta  tai 

 sidemaata. Muokkaushöyläys  jakaantuu irrotus-  ja  sekoitusvaiheeseen  sekä 
levitys-  ja  tasausvaiheeseen.  I  rrotusvaiheessa kulutuskerros  leikataan kuoppi-
en pohjia myöten  ja  materiaali siirretään karheelle tien reunoille  (ras

-kashöyläys).  Sekoittamista jatketaan siirtämällä materiaali tien keskelle. 
Tämän jälkeen tien keskellä oleva materiaali levitetään keskiviivan molemmil-
le puolille  ja  tasoitetaan (kevythöyläys). Muokkaushöyläystä  käytetään 
yleensä kevätkunnostuksessa, jolloin kalsiumkloridi sekoitetaan kulutuskerrok

-seen  muokkaushöyläyksen  yhteydessä.  /11,17/  

Tasaushöyläyksessä leikkaussyvyyden  täytyisi ulottua kuoppien pohjien 
tasalle  ja  muuallakin vähintään syvyydelle  1 ,5x  maksimiraekoko. Kulutusker-
roksen  tulee höylättäessä olla riittävän kostea, jotta materiaali irtoaa tasaisesti 

 ja  riittävältä  syvyydeltä. Irrotettu materiaali levitetään käyttäen höylässä 
karheenlevitintä. 

Lanan leikkaussyvyys  on  kovassa kulutuskerrosmateriaalissa usein  vain 
5.10 mm.  Kelirikkokauden  aikana, jolloin kulutuskerros  on  veden  pehmentä

-mä, on  pinnan  tasaus mandollista tehdä myös lanaamalla. Koska lanan 
sekoitusvaikutus  on  tehokas,  on  lanaaminen  suositeltavaa esimerkiksi 
kulutuskerrosmateriaalin lisäyksen yhteydessä.  /17/  
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2.1.3  Murskeen  ja  sidemaan  lisääminen 

Sorateillä  joudutaan kulutuskerrokseen lisäämään uutta materiaalia, koska 
materiaalia häviää pölynä ilmaan, lentää ojiin  ja  sekoittuu tien rakenteeseen. 

Murskeen  ja sidemaan  lisäämisen tarkoituksena  on  kulutuskerroksen  säilyttä-

minen riittävän paksuna  ja  laadultaan oikeana, ts. korjata kulutuksessa 

menetetty  tai  muuttunut materiaali. Materiaalihävikki riippuu ensisijaisesti 
liikennemääristä, säästä, materiaalin koostumuksesta  ja rakeisuudesta  sekä 

kunnossapitotoimenpiteiStä. Oikea-aikaisilla hoitotoimenpiteillä voidaan 
kulumista hidastaa, mutta ei kokonaan estää. 

Sorateiden kulutuskerros  voidaan tehdä moreenimurskeesta, soramurskeesta 

 tai  kalliomurskeesta. Murskeita  käytetään, koska luonnonsora  ja moreeni  eivät 

useinkaan täytä rakeisuusvaatimuksia. Kulutuskerrosmateriaalissa  on side- 
maan (raekoko  <0,074 mm)  osuuden oltava noin  13%.  Sidemaan  tulee 

sisältää savilajitteita (raekoko  <0,002 mm)  vähintään  25  painoprosenttia. 

 Paras tulos  saavutetaan, kun savilajitteiden osuus  on  yli  50  painoprosenttia. 

 Oikea suhteitus  on  syytä tehdä  jo murskausvaiheessa. 

Kevätsorastuksella  lisätään kulutuskerrosmateriaalia kohtiin, jotka ovat 
pintakelirikon seurauksena pehmenneet. Kesällä tehdään täydennyssorastus

-ta  niissä tien kohdissa, joissa kuluminen  on  normaalia suurempaa (mäet, 

kaarteet, kantavuudeltaan heikot kohdat jne.) Syyssorastus  on  varsinaista 
kulumisesta aiheutunutta materiaalin lisäystä. Tällöin tien  pinta on  kostea  ja 

 materiaali tarttuu parhaiten kiinni kulutuskerrokseen. Syyssorastuksella 
pyritään tiet saamaan kuntoon myös talvikunnossapitoa varten  mm.  auraus

-työn helpottamiseksi. 

Sidemaan  lisäyksen tarkoituksena  on  korvata tien pinnasta pois pölynnyt 
hienoaines. Moreenimurskeen käyttö kulutuskerroksessa vähentää pölyämis

-tä.  Ongelman muodostavat alueet, joilla moreenia  on  saatavissa rajoitetusti. 

Tällöin sideaineena voidaan käyttää savea. Saven käyttöä sideaineena  on 

 syytä lisätä, koska sitä  on  taloudellista kuljettaa pitkiäkin  matkoja. Saven 

 lisäyksen materiaaliin tulisi tapahtua  jo murskausvaiheessa. Sidemaata 
 voidaan kuitenkin lisätä myös muokkaushäyläyksen yhteydessä. 

Liikenteen vaikutuksesta siirtyy suurin  osa sorakulutuskerroksen  materiaalista 

sivuojiin. Kunnossapitokustannusten alentamiseksi  on  ryhdytty hyödyntämään 

 oja- ja reunapallemateriaalia  siirtämällä  se  takaisin kulutuskerrokseen. Tämän 
seurauksena vähenee uuden kulutuskerrosmateriaalin lisäystarve. Sisäluis

-kan  puhdistaminen tulee tehdyksi samanaikaisesti.  /11,17/  
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2.1.4 Kuivatusrakenteiden  kunnossapito 

Kuivatuksella  estetään pintavederi  ja  maan sisäisten vesien tuomat haitat 
liikenteelte, tien rakenteelle  ja  tien lähialueille. Pintakuivatuksen toimivuuden 
puutteet aiheuttavat sorateillä  mm. reikiintymistä, syöpymiä  tien pinnalla 
varsinkin mäkisillä osuuksilla, luiskien syöpymistä  ja  toisinaan myös kantavuu-
den alentumista. 

Avo-ojien kunnossapidon tehtävä  on tukkeutumien  poistaminen  ja  ojien 
oikeista viettävyyksistä huolehtiminen. Puhdistamisen yhteydessä syntyviä 

 oja- ja luiskamateriaaleja  voidaan joissakin tapauksissa hyödyntää myös 
kufutuskerrosmateriaalin osana. Rumpujen kunnossapitotöitä ovat umpeen 
jäätyneiden rumpujen sulattaminen kevääfiä, liettyneiden rumpujen puhdista-
minen  ja painumisen  tai routimisen  seurauksena rikkoutuneen rumrnun 
korjaaminen  tai  uusiminen.  /17/ 

2.1.5 Runkovaunoiden  korjaaminen 

Sorateiden kantavuusongelmien pääsyyt  ovat tien puutteellinen kuivatus, 
pohjamaan heikko kantavuus sekä liian ohuet rakennekerrokset erityisesti tien 
reunoilla  tai pohjamaahan  joko osittain  tai  kokonaan sekoittuneet rakenneker-
rokset. Reunojen kantavuusongelmiin  ja painumiin  vaikuttavat lisäksi kapea 
piennar  ja  jyrkät sisäluiskat. Sorateiden runkovaunot  ja  kelirikon aikaiset 
painorajoitukset aiheuttavat merkittäviä kustannuksia tienpitäjälle  ja  -käyttäjil-
le. 

Yleisimmin kysymykseen tuleva wnkovaurioiden korjausvaihtoehto  on  kanta-
vuuden lisääminen murskeella. Routa-  ja kantavuusvaurioiden  korjaamisessa 
kannattaa useimmiten käyttää suodatinkangasta murskekerroksen  alla. 
Suodatinkangas  toimii erottimena pohjamaan  ja rakennekerrosten  välillä, 
mutta  se  ei pysty lujittamaan rakennetta. Lujittavana rakenteena voidaan 
käyttää geolujitetta murskekerroksen  alla.  Muita korjausmenetelmiä ovat  mm. 
kuivatuksen  tehostaminen, stabiloinnit  ja  joskus myös lämpöeristeet.  /17/ 

2.2 SORATIEN  KUNNON ARVIOINTI  

2.2.1 Tielaitoksen sorateiden kulutuskerroksen kuntoluokitus 

Sorateiden  kuntoa  on  mitattu vuodesta  1985  lähtien tiepiirien toimesta 
arvostelemalla laatustandardin mukainen kunto. Teiden kunto luokitellaan 
seuraavasti: 
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Kuntoarvo 	Kunto-ominaisuus  
1 	 Huono  
2 	Väfttävä  
3 	Tyydyttävä  
4 	Hyvä  
5 	Erittäin hyvä  

Tien,  jonka  kuntoarvo  on 1  poikkileikkausmuoto  on  useista kohdista muuttu-

nut.  Pinta on  epätasainen kuoppien,  "pyykkilaudan"  ja  purkautumien  vuoksi. 

Tiellä  on  painumia  ja  kohoumia,  joita ei voida väistää.  Tie  pölyää  runsaasti. 
 Tien  pintaa  on  jatkuvasti  tarkkailtava  ja  ajonopeutta  useasti vaihdettava.  

Kuntoarvoltaan välttävän  (2)  soratien poikkileikkausmuoto  on  voinut jonkin 

verran muuttua.  Tien  pinnassa  on  jonkin verran  'pyykkilautaa'.  Paikoin voi 

olla  varoitusmerkein  osoitettava  painumia  tai  kohoumia.  Tie  pölyää  kohtalai-

sesti.  Ajonopeutta  on  joskus  hiljennettävä  ja  epätasaisia kohtia varottava. 

Tyydyttävän  (3)  soratien  pinta on  yleensä säilyttänyt muotonsa  ja  on  suurim-

maksi osaksi tasainen  ja  kiinteä. Pienehköjä kuoppia  ja  muuta epätasaisuutta 

voi olla paikoitellen.  Tie  pölyää  jonkin verran. Tiellä olevat  kuopat  ja  muut 

epätasaisuudet voidaan väistää  tai  ne ovat sellaisia, ettei  ajonopeutta  tarvitse 

niiden vuoksi hiljentää.  Ohittavaa  tai  vastaantulevaa  ajoneuvoa  väistettäessä 
 sekä vastaavissa olosuhteissa saattaa  ajonopeuden hiljentäminen  tulla 

 kyseeseen. 

Hyvän  (4)  soratien  pinta on  yleensä säilyttänyt muotonsa  ja  on  tasainen  ja 

 kiinteä. Muutamia erillisiä kuoppia voi siellä täällä esiintyä.  Pölyämistä  ei tiellä 

ole havaittavissa.  Pinnan  epätasaisuuden vuoksi ei  ajonopeutta  tarvitse 

hiljentää. 

Erittäin hyvän  (5)  tien  pinta on  säilyttänyt muotonsa  ja  on  hyvin tasainen  ja 

 kiinteä.  Pinnan  mandollinen epätasaisuus ei vaikuta  ajomukavuuteen.  /18/ 

2.2.2 FUG -projeklin  mukainen  kuntoluokitus  

Vuosina  1979  -  82  toteutettiin yhteispohjoismainen tutkimusprojekti  'Soratei
-den  parantaminen  ja  kunnossapito,  FUG  (Förbättring och underhåll av 

grusvägar)".  FUG-projektiin  kuuluneilta koeteiltä  kerättiin tiedot kaikista niillä 
 suoritetuista kunnossapitotoimenpiteistä  sekä tien kunnon kehittymisestä.  Tien 

 kunto arvioitiin  kulutuskerroksen  tasaisuuden,  kiinteyden  sekä  pölyämisen 

 perusteella.  Arviointimenetelmä  oli subjektiivinen perustuen  havainnoitsijoiden 
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silmävaraisiin  arvioihin. Tasaisuus arvioitiin arvosanoin  0-5, kiinteys 0-4  ja 
pölyävyys  0-3.  Arvosanan kasvaessa arvioitava ominaisuus paranee.  

P rojektissa  saatujen kokemusten perusteella luokitusta päätettiin tarkistaa  ja 
 päädyttiin kaikkien arvioitavien ominaisuuksien (tasaisuus, kiinteys, pölyävyys) 

osalta kolmiportaiseen asteikkoon. 

Tasaisuus 

Hyvän tasaisuuden omaavan tien pinnassa  on  tarvittava sivukaltevuus  ja  se 
on  tasainen  ja  kiinteä. Yksittäisiä kuoppia voi olla. 

Hyväksyttävän  tasaisuuden omaavan tien pinnassa  on  enimmäkseen tarvitta-
va sivukaltevuus  ja  se on  suurimmaksi osaksi tasainen  ja  kiinteä. Kuoppia  ja 
epätasaisuuksia  on  joillakin osuuksilla. 

Huonon tien pinnassa  on  huono sivukaltevuus  tai se on poikkisuunnassa 
deformoitunut.  Pinnasta  on  suuri  osa  epätasaista kuoppien  tai aaltoilun  takia. 

Kiinteys  

Hyvällä tiellä ei ole lainkaan  tai  sillä  on  aivan vähän irtosoraa ajoradalfa. 
lrtosoraa voi mandollisesti esiintyä tien pientareilla. 

Hyväksyttävän  tien ajoradalla voi esiintyä jonkin verran irtosoraa. Pieniä 
soraharjanteita voi esiintyä tien reunoilla  ja  kaarteissa. 

Huonolla tiellä irtosora muodostaa selviä harjanteita tien reunoille  ja kaartei
-sun. Irtosoraa  esiintyy runsaasti  koko ajoradalla. 

Pälyävyys  

Hyvällä tiellä pölyä ei nouse lainkaan  tai  aivan vähäisiä määriä. Hyväksyttä-
välIä tiellä esiintyy pienehköjä pälypilviä usein. Huonolla tiellä esiintyy selviä 
pölypilviä suurimmalla osalla tietä.  /10/ 

2.2.3  Uusi  soratien  pinnan kiinteysluokitus 

Tielaitos  on  kehittänyt käynnissä olevan soratie -projektin  käyttöön  ja  mandolli-
sesti myöhemmin yleisesti käyttoonotettavan sorateiden kiinteysluokituksen. 
Luokituksessa soratiet jaetaan viiteen kiinteysluokkaan seuraavasti: 
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- 	Kiinteysluokka  5: Tien pinta on  kauttaaltaan  kova ja  kiinteä. 
- 	Kiinteysluokka  4: Ajourat  ovat kovat, mutta reunoilla jaltai 

ajourien  välissä  on irtokiviä. 
- 	Kiinteysluokka  3: Tien  pinnalla  on  kauttaaltaan irtokiviä.  Alla  on  

kova  pohja. 
- 	Kiinteysluokka  2:  Rengas  jättää tiehen jäljen.  Tien pinta on  

pehmeä. 
- 	Kiinteysluokka  1:  Tiellä  on pintakelirikko  (kevät, syksy, rankka- 

sateet).  Pinta on liejuinen. / 1 5 / 

2.3  TASAISUUDEN MITTAAMINEN  

2.3.1  Kansainvähnen tasaisuustunnusluku IRI 

tRI  (International Roughness Index) on  kansainvälinen tasaisuustunnusluku, 

joka  on  käytössä Suomessa, USA:ssa  ja  useissa Euroopan maissa. Suomes-
sa IRI-arvoja mitataan Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT)  1980-luvun 
lopussa kehittämällä palvelutasomittarilla (PTM -auto)  sekä Roadman-tasai-
suusmittarilla. PTM-auton tasaisuusmittaus perustuu  laserkameran ja kiihty-
vyysanturin  toimintaan. Kiihtyvyysanturilla mitataan auton pystykiihtyvyyttä  ja 

laserkameralla  auton  korin  etäisyyttä tiehen. Roadman-mittarin tasaisuus- 
mittaus perustuu kiihtyvyysanturilla mitattavaan auton pystykiihtyvyyteen. 
Saatujen mittausten perusteella muodostetaan tien pituusprofiili. IRI lasketaan 
siten, että tuotettuun tien pituusprofiiliin sijoitetaan laskennallisesti kulkemaan 

 80 km/h vakionopeudeUa  etenevä, tietyt  rengas-,  jousi-  ja iskunvaimennusteki-

jät  omaava neljännesauto. Tämän standardi-ajoneuvoneljänneksen  pys-

tysuuntaisista  liikkeistä lasketaan jousitetun  ja jousittamattoman massan 
 välinen liike, joka pituusyksikköä kohden ilmaistuna  on lRl,  yksikkönä mm/m. 

 RI  kuvaa tienkäyttäjän ajomukavuutta.  Sen  laskennassa painotetaan eniten 

standardiajoneuvon rungon  ja  pyörän ominaisvärähtelytaajuuksien huippuar
-voja  1,5 Hz  ja  10 Hz  (kuva  2). 80 km/h nopeudessa  nämä taajuudet vastaa-

vat aallonpituuksia  15 m  ja  2,2 m.  Kaikkiaan IRI:iin vaikuttavat aallonpituudet 
 0,3.. .30 m. Mittaustuloksiin  ei vaikuta mittausauto eivätkä  sen  ominaisuudet. 

PTM-autolla mittausnopeus voi vaihdella  30... 90 km/h,  mutta tulokset ovat 

nopeudesta riippumattomia.  /16/ 

RI  kuvaa tien kokonaisajomukavuutta. Siihen vaikuttaa paitsi  pinnan  tasai-

suus, myös tien geometria (mäkisyys, kaarteisuus),  jos  tie on geometnaltaan 

pienipiirteistä.  Suomessa IRI:ä käytetään yleisesti päällystettyjen teiden 
pintakunnon arvosteluun.  Sen  käyttöä myös sorateiden kunnon arvostelussa 
tutkitaan. Ongelmana sorateillä  on se,  että hoitotoimenpiteillä (sorastus, 
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höyläys)  voidaan vaikuttaa  vain  osaan siitä aallonpituusalueesta, joka vaikut-
taa tRi:n Jaskentaan. Sorateiden ajokustannustarkasteluihin 1RI:ä voidaan 
käyttää ainakin siten, että seurataan tunnustuvun arvon muutosten vaikutusta. 
YksittäiseUä soratieosuudetla tien geometriasta aiheutuva osuus pysyy 
vakiona  ja  muutokset tRi:ssä johtuvat pintakunnossa tapahtuneista muutok-
sista. 

jousitetun  
massan  siirty- 	

tineaan- ma z 	
jousi  

jousittamatto- 
man  massan  y 

 siirtymä  z  

Jousitettu 
 massa  m,  

Iineaannen 
kunvaimennin 

Jousittamaton 
 massa  m  

hneaarijousi  k,  

k 1 m  

U  

L _c = c/rn  

proflulin  syöttö  
y(x) 
	

b 	kiinteä  kosketusprtuus  b  

Kuva  1. 	Standardiajoneuvoneljänneksen  (Quarter car)  laskenn a/linen  
malli.  /16/ 

2,0 

1,5 

J 1,0  
0o 

0,5 

0 	 5 	 10 	15 	20 	25  
Tuuus  (HZ)  

Kuva  2. 	Pituuspro fil/in taajuusvastekäyrä IRI:n  laskennassa.  /16/  
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Keväällä  1995  järjestettiin  Savo-Karjalan  ja  Hämeen tiepiireissä ajopaneeli, 
jossa joukko tavallisia autoilijoita sijoitti erilaisen tasaisuuden omaavia soratie-
osuuksia annettuihin ajomukavuusluokkiin kokemansa ajomukavuuden 
perusteella. Autoilijoiden ajomukavuusarvioiden  ja  mitattujen tRI -arvojen 
perusteella muodostettiin seuraavanlainen sorateiden tasaisuusluokitus: 

Luokka  I,  IRI <  2,5  mm/rn  
Tie on  tasainen, mutta siinä voi olla satunnaisia kuoppia. Ajaminen  on 

 miellyttävää. 

Luokka  Il,  RI  =  2.5.8,1  mm/rn 
Tiessä  on  kuoppia  tai  vähäistä epätasaisuutta, joka ei juurikaan vaikuta 
ajomukavuuteen. Kuopat  on  helppo väistää. 

Luokka  Ill,  IRI =  8,1...13,8  mm/rn 
Tiessä  on  kuoppia  tai  kohoumia,  joiden vuoksi tienpintaa  on  tarkkailtava  ja 

 ajolinjoja  vaihdettava. Ajomukavuus heikkenee yksittäisten keinandusten  tai 
 jatkuvan pienen tärinän vuoksi. 

Luokka  IV, RI  >  13,8  mm/rn 
Ajonopeus  pienenee, koska kuoppia, kohoumia  tai  "pyykkilautaa"  on  niin 

paljon, että niitä ei voi väistää  tai on  väisteltävä  jatkuvasti.  Auto  keinahtelee 

 tai  tärisee.  Ajaminen  on  epämiellyttävää.  /19/  

Ajopaneeli  ja  siihen liittyvät mittaukset tehtiin keväällä,  ja  IRI-arvoissa näkyy 
tien routimisesta johtuvaa epätasaisuusnousua. Kokemukset ovat osoittaneet, 
että tässä ajopaneelissa saadut tasaisuusrajat ovat  koko  kesäkautta ajatellen 

liian korkeita etenkin luokissa  Ill  ja  IV.  IRI -arvon ollessa  8  mm/rn  on  ajaminen 

 jo  melko epämiellyttävää.  

2.3.2  Käytetyt  tasaisuusasteikot  

Ulkomailla  ja  Suomessa tehdyissä tutkimuksissa  on  tien tasaisuuden mittaa-
miseen käytetty useita mittausmenetelmiä. Tulosten vertaamiseksi  on  kehitet-

ty muunnoskaavoja, joiden avulla voidaan muuttaa eri mittausmenetelmien 

tasaisuusarvot esimerkiksi  I RI -arvoiksi. Muutoskaavat,  joilla eri tasaisuusas-

teikoilla ilmaistut tasaisuusarvot  on  muutettu IRI-arvoiksi  on  esitetty seuraa-

vassa. 

Brasiliassa tehdyissä tutkimuksissa  on  käytetty tasaisuuden mittaamiseen QI-

arvoa  (Quarter car index).  Sen  yksikkö  on  counts/km. IRI -arvon  ja  QI -arvon 

välinen riippuvuus  on  lähteen  /7/  mukaan:  
RI  = Ql/13 
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Joissakin tutkimuksissa  on  tasaisuutta mitattu  yhteenlaskevalla sysäysmittaril
-la (Bump Integrator),  jonka yksikkö  on  mm/km. Muunnoskaava lRl-arvoiksi  on 

 lähteen  /7/  mukaan:  
IRI =  0,0032  Bl° ' 89  

Laser-epätasaisuusluvun  yksikkö  on  cm/km. Muunnoskaava  I RI -arvoksi  on 
 lähteen  /16/  mukaan:  

IRI 	e 2856  L°755  

Eri  tasaisuusasteikot  eivät ole täysin verrattavissa keskenään, joten edellä 
esitetyt  muunnoskaavat  ovat  vain  likiarvokaavoja.  

2.4  SORATIEN PINTAKUNNON  KEHITTYMINEN  

Soratien  pinnan  kunnon muuttuminen ajan funktiona riippuu ainakin seuraa-
vista tekijöistä:  

- liikennemäärä 
-  sademäärä  
- kulutuskerroksen  materiaali  
- kunnossapitotoimenpiteet  

FUG-projektin  yhteydessä tehtyjen tutkimuksen mukaan eri pohjoismaiden 
 höyläystoimenpiteiden lukumäärissä  oli selviä eroja.  Liikennemäärään  nähden 

eniten  höyläyskertoja  oli Suomen  koeteillä  eli keskimäärin  4344  ajoneu-
voa/höyläyskerta.  Islanti edusti toista päätä yli  9650  ajoneuvoa/höyläyskerta. 

 Myös sademäärän suhteen Suomessa  höylättiin  eniten: keskimäärin  höyläys-
kertojen  välillä satoi  36 mm.  Islannissa vastaava sademäärä oli  65 mm.  

Taulukko  2.  Sorateiden höyläystiheys  ja kuntoarvo  FUG-projektin koeteillä. 

Ajoneuvomaärä  Sademäärä höy- Kuritoarvo Kuntoarvo Kuntoarvo 
hôyiäysvälilla Iäysvälillä  Tasaisuus Kiinteys Pälyävyys 

_______________  (ajon)  (mm) (0-5) (0-4) (0-3) 

Suomi 4344 36,2 2,7 2,5 2,2  
islanti  9656 65,1 2,5 2,3 2,5  
Noria  9041 54,7 3,0 2,7 2,7  
Ruotsi  7477 51,8 2,7 2,6 2,3  

Kaikki  7539 51,6 2,8 2,5 2,5  

Häyläyskertojen  riippuvuutta  sade- ja  liikennemäärästä  sekä  kulutuskerroksen 
 kunnosta pyrittiin selvittämään useiden  regressioanalyysien  avulla.  Lähtöai-

neisto  kunkin  koetien  osalta oli kuitenkin niin pieni, että ainoastaan käsittele-
mällä kaikkien  koeteiden mittaustuloksia  yhdessä saatiin lineaarisen usean 
muuttujan  regressioanalyysin  avulla mielenkiintoisia tuloksia. Tulosten  perus- 
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teella  on  tehty  diagrammi,  jonka avulla voidaan määrittää  häyläyksen suoritta-

misajankohta  sade- ja liikennemäärän  funktiona  (Kuva  3).  

dö  

.. ... 	

150  
Sad.miirI ITVfl  

Kuva  3. 	Höyläystarpeen  arvioiminen sadekertymän  ja  ajoneuvojen 

ylityskertojen  perusteella  FUG-projektin  koeteillä.  /10/  

Höyläystarve  vaihtelee huomattavasti riippuen  mm.  kulutuskerroksen  maten-

aalista ja  aiemmista  kunnostustoimenpiteiStå.  Tässä tutkimuksessa ei ollut 

otettu huomioon esimerkiksi sitä, oliko  höyläys  ollut  raskas  vai kevyt, vaan 

kaikkia  höyläyksiä  oli käsitelty samanarvoisina'. Tämän vuoksi kuvaajaa ei 

voida pitää  kovin  luotettavana, mutta  se  antaa kuitenkin käsityksen liikenne - 

ja  sademäärän vaikutuksista  soratien höyläystarpeeseen.  /4,10/  

VTT  selvitti vuosina  1979-83  tutkimuksessaan  asfalttibetoni-, öljysora-  ja 

sorateiden  kuntoa  ja palvelutasoa  sekä näihin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus-

aineisto perustuu  58  havaintotiellä  suoritettuihin mittauksiin. Teistä noin  20% 

 oli sorateitä.  Sorateiltä  seurattiin  mm.  tasaisuuden heikkenemistä ajoneuvojen 

lukumäärän funktiona. Tasaisuuden mittauksessa käytettiin  yhteenlaskevaa 

sysäysmittaria  (Bump Integrator).  Laitteen  mittariosan  muodostaa kooltaan  ja 

jousitukseltaan  henkilöauton pyörää muistuttava pyörä, jonka  pystysuorat 

 liikkeet laitteen rungon suhteen rekisteröidään  ja  lasketaan jatkuvasti yhteen. 

 Tulos  ilmoitetaan  epätasaisuuslukuna  e  (cm/km). 
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Kuvasta  4  havaitaan tien  pinnan  tasaisuuden heikkenevän nopeasti heti 
 normaalihöyläyksen  jälkeen, jolloin tien pinnalla oleva  irtoaines  siirtyy tien 

sivuun. Tämän jälkeen  kulutuskerroksen  kunto heikkenee tasaisesti  ja 
 hitaasti, kunnes tietyssä vaiheessa epätasaisuudet lisääntyvät voimakkaasti 

Kuvasta havaitaan myös  kurinossapidon  laadun  ja  ilmaston vaikutus tien 
kunnon kehittymiseen.  Muokkaushöyläyksen  avulla  on  kulutuskerroksen  kunto 
pystytty pitämään selvästi kauemmin tasaisena kuin pelkän  normaalihöyläyk

-sen  avulla. Lisäksi voidaan havaita, että liian kuivan  sorakulutuskerroksen 
höyläys  on  tehotonta, koska pintaa ei saada riittävän tiiviiksi. Tällöin kulutus- 
kerroksen tasaisuus heikkenee  poutakauden  aikana hyvin nopeasti.  /12/ 

600  
•PTIU*lö4iy  

250 

o 	 4 	6 	8 	10 	12  

Llikennemäärä  (1000  ajoneuvo.  höyläyksen jälkeen)  

Kuva  4. 	Soratien  tasaisuuden kehitys liikennemäärän funktiona.  /12/  

Kun  soratien  tasaisuudelle valitaan jokin  tavoitearvo,  voidaan kuvan  4  perus-
teella arvioida, kuinka monta ajoneuvoa voi  höyläyksen  jälkeen ylittää tien, 

ennenkuin  tie  täytyy  höylätä  uudelleen. Tässä mallissa ei ole otettu huomioon 
esimerkiksi  sadekertymän  vaikutusta  höyläystarpeeseen,  joten lopullisen 

päätöksen  höyläyksen  suhteen tulee kuitenkin perustua joko  mitattuihin 
tasaisuusarvoihin  tai  tienpitäjän  subjektiiviseen arvioon toimenpiteen tarpeelli-
suudesta.  /12/  
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3 AJOKUSTANNUKSET SORATEILLA 

3.1  YLEISTÄ  

3.1.1 Ajokustannusten  muodostuminen 

Tieliikenteen ajokustannukset koostuvat neljästä osasta: ajoneuvo-, aika-, 
onnettomuus-  ja  ympäristökustannuksista. Ympäristökustannuksia  ei kuiten-

kaan käsitellä tässä tutkimuksessa. Ajoneuvokustannuksia tarkastellaan 
liikennetaloudellisissa laskelmissa yhteiskuntatalouden näkökulmasta. Kustan-
nuksissa ei siten ole mukana polttoaineiden  ja  autojen hintoihin sisältyviä 
erillisveroja eikä moottoriajoneuvoveroa. Yksityiskäytössä olevien henkilöauto-
jen osalta  on  jätetty pois  se  osa  pääomakustannuksista,  jonka ei oleteta 
olevan sidoksissa ajosuoritteeseen. Ajoneuvokustannukset muodostuvat 
seitsemästä osasta (taulukko  3).  Kustannuksista polttoaine-, korjaus-, huolto-, 

voitelu-  ja  rengaskustannusten  oletetaan Tielaitoksen ajokustannusmallissa 
muuttuvan polttoaineenkulutuksen mukana. Ylläpito-, hallinto-  ja  pääomakus-

tannukset määräytyvät ajosuontteen  ja  ajoajan  perusteella. Ajokustannuslas-

kelmissa liikenteessä käytetyn ajan arvo  on  sidottu henkilöautoilla teollisuus- 

työntekijän keskimääräiseen tuntipalkkaan  ja matkan  tarkoitukseen. Ammatti-
maisen liikenteen aikakustannusten laskentaperustana  on ajohenkilöstön 

 keskimääräinen palkkataso. Onnettomuuskustannuksissa onnettomuuksien 
hintoihin sisältyy suorien taloudellisten menetysten lisäksi myös hyvinvoinnin 
menetystä kuvaava kustannus, joka  on määntetty ns.  yhteiskunnallisen 

maksuhalukkuuden pohjalta.  /21/  

Henkilöauton keskimääräiset ajoneuvokustannukset vuonna  1994  ilmenevät 

taulukosta  3.  Kiinteät kustannukset jaetaan ajoajasta  ja  ajosuontteesta 

määräytyviin  osiin suhteessa  50/50 %.  Kustannukset  on  laskettu vertai-

lunopeudelle  80 km/h.  Tunnetusti polttoaineenkulutus riippuu hyvin voimak-
kaasti käytettävästä nopeudesta. Tielaitoksen ajokustannusten laskentaohje 

esittää taulukon  4  mukaisia kertoimia kevyen auton suhteelliselle polttoai-

neenkulutukselle  en  nopeuksilla verrattuna keskimääräiseen kulutukseen. 

Taulukkoon  on  otettu  vain  kertoimet kun käytettävä matkanopeus = vapaa 
matkanopeus ts. liikennemäärät tms. eivät vaikuta käytettävään nopeuteen. 



Soratien  tasaisuuden  ja pinnan kiinteyden  vaikutukset ajokustannuksiln 	 23  
AJOKUSTANNUKSET SORATEILLA  

Taulukko  3.  Henkilöauton ajoneuvokustannusten muodostuminen keskimää-
rin  1994. /18/  

Osakustannukset  Henkilöauto p/km 

Poittoalneenkulutuksen  mukaan muuttuvat 
kustannukset: 
-  Polttoaine  16,6 
-  Korjaus, huolto  ja  voitelu  20,4 
-  Renkaat  3,1 

Ajosuoritteesta  ja ajoajasta nippuvat  kustan- 
nukset: 
-  Ylläpito  0,9 
-  Hallinto  0,7 
-  Pääoman poisto  19,2 
-  Pääoman  korko  11,9  

Yhteensä (Ank)  72,9  

Taulukko  4.  Kevyen auton suhteellinen polttoaineenkulutus verrattuna keski- 

määrä iseen kulut ukseen, kun  matkanopeus =  vapaa  mat

-kanopeus.  /18/  

Matkanopeus  km/h 50 55 60 65 70 80 90 

Suht. polttoaineenkulutus  0,852 0845 0,843 0,845 0,852 0,863 0,878  

Taulukossa  5 on  laskettu henkilöauton ajokustannukset käyttäen nopeutena 
 70 km/h,  joka lienee lähellä sorateillä keskimäärin kesällä käytettävää  mat-

kanopeutta. (TVH:n  vuonna  1985  tekemän tutkimuksen mukaan ajonopeus 
sorateillä oli kesällä keskimäärin  69 km/h. /5/)  Tässä esitettävät kustannukset 
eivät ole vielä "soratien ajokustannuksia" vaan päällystetyn tien keskimääräl

-slå ajokustannuksia  70 km/h  nopeudella. 

Onnettomuuskustannuksia  laskettaessa  on onnettomuusasteina  käytetty 
henkilävahinko-onnettomuuksjlle  17,7 onnettomuutta/l0 8autokm  ja  omaisuus-
vahinko-onnettomuuksille  56,1 onnettomuutta/l0 8autokm.  Luvut  on  saatu 
vuosina  1990-1994  ei-päällystetyillä kokooja-  ja yhdysteillä sattuneista 

 onnettomuuksista. Tarkemmin sorateiden onnettomuuskustannuksia  on 
 käsitelty luvussa  3.4. 
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Taulukko  5.  Tarkastelun pohjana olevat  ajokustannukset  henkilöautolle no-

peudella  70 km/h v. 1994  hinnoin.  

Kustannuslaji  Kustannus Kustannus 
_______________________________________ p/km ________________ 

AJONEUVOKUSTANNUKSET (ANK) 
-  Polttoaine  14,1 9,4  
-  Korjaus, huolto  ja  voitelu  17,4 11,6  
-  Renkaat  2,6 1,7  
-  Ylläpito  1,0 0,7  
-  Hallinto  0,8 0,5  
-  Pääoman poisto  20,6 13,8  
-  Pääoman  korko  12,8 8,6  

ANK  YHTEENSÄ  69,3 46,3  

AIKAKUSTANNUKSET  60,9 40,7  

ONNETTOMUUSKUSTANNUKSET  19,5 13,2  

YHTEENSÄ  149,7 100,0 

3.1.2  Tasaisuuden vaikutus  ajokustannuksiln päällystetyillä  teillä  

Sammallahti  on  diplomityössään  /16/  selvittänyt tasaisuuden vaikutusta 
ajokustannuksiin päällystetyillä teillä. Tarkastelussa ei ole käsitelty onnetto-
muuskustannuksia, eikä ajoneuvon poistokustannuksia. Sekä kirjallisuuteen, 
että omiin mittauksiin perustuen, kasvaa polttoaineenkulutus Sammallanden 
mukaan päällystetyillä teillä noin  9%  lRl:n  muuttuessa  0  mm/m:stä  7 

 mm/m:iin.  Kun  on  tutkittu auton iskunvaimentimen energiahäviätä,  on  todettu, 

että lyhyen aallonpituuden epätasaisuuksilla  on  suurin energiahäviö. lskunvai-

mentimen energiahäviöllä  on  suora yhteys polttoaineenkulutukseen. Tästä 
voitaneen päätellä, että lyhytaaltoiset epätasaisuudet, joita nimenomaan 
sorateillä esiintyy, kasvattavat polttoaineenkulutusta enemmän kuin pitkäaal-
toiset epätasaisuudet.  /16/  

Rengaskustanriusten  muuttuminen perustuu Sammallanden dipiomityössä 
lähinnä Kenian tutkimukseen (ks.  3.2.4),  jonka mukaan rengaskustannukset 

kasvavat noin kolminkertaisiksi IRI:n muuttuessa  4  mm/m:stä  8  mm/m:iin. 

Rerigaskustannukset  ovat kuitenkin  vain 4%  ajoneuvokustannuksista.  Huolto- 

ja korjauskustannusten  muuttuminen perustuu lähinnä ruotsalaisen  Väg- och 

trafikinstitutin  (VT!)  ajokustannusmalliin  vuodelta  1981.  Tämän mukaan lRl:n 

muuttuessa  0  mm/m:stä  8  mm/m:iin  kasvavat huolto-ja  korjauskustannukset 

päällystetyillä teillä noin  60%.  Muita ajoneuvokustannusten osia ei Sammal- 
lahti ole tarkastellut. Tämän perusteella kasvavat ajoneuvokustannukset 
päällystetyillä teillä noin  26%  IRI:n  muuttuessa  I  mm/m:stä  8  mm/m:iin.  /16/  
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Aikakustannukset  kasvavat Sammailanden mittausten  ja  ruotsalaisen tutki-
muksen perusteella noin  4% lRl:n  muuttuessa  1 mm/m:stä 8 mm/m:iin.  
Taulukossa  6 on  esitetty ajokustannusten muuttuminen päällystetyillä teillä 
Sammallanden selvityksen perusteella. Sarakkeessa huono päällyste (IRI 

 8 mm/rn) on  esitetty kustannusten muutos verrattuna hyvään päällysteeseen 
 (TRI  =  1 mm/rn).  Kustannukset ovat vuoden  1994 ajokustannuksia. /16/  

Taulukko  6.  Tasaisuuden vaikutus ajokustannuksiin  (1994)  päällystefyillä 
 teillä. 

Kustannuslaji  
_____________________ 

Hyvä päällyste 
(IRI =  1 mm/rn)  

Huono päällyste 
(TRI  =  8 mm/rn)  

Polttoaine  16,6 p/km +  1,5 p/km  
Korjaus-  ja  huolto  20,4 p/km +  12.2 p/km  
Renkaat  3,1 p/km ^  6,2 p/km  
Ylläpito-  ja  hallinto  1,6 p/km -  

Pääomakustannukset  31,1 p/km - 

ANK  YHTEENSÄ  72,9 p/km +  19,9 p/km 

Aikakustannukset  57,6 p/km +  2,1 p/km 

3.2  TASAISUUDEN  JA  PINNAN  KIINTEYDEN  VAIKUTUKSET AJO - 

NEUVOKUSTANNUKSIIN  KIRJALLISUUDEN PERUSTEELLA  

3.2.1 FUG -projektl 

 Polttoainekustannukset  

Sorateillä,  kuten muillakin teillä, ajoneuvon nopeus vaikuttaa voimakkaasti 
polttoaineen kulutukseen. Energiaa tarvitaan voittamaan viennvastus, ilman-
vastus, kiihdytysvastus, nousut  ja  laskut mäissä sekä suunnanmuutokset 
mutkissa. 

Ruotsalainen  Väg- och trafikinstitut  (VII)  teki vuonna  1980  tutkimuksia 
soratien pintakunnon vaikutuksista polttoaineenkulutukseen liittyen  FUG- 
projektiin. Tutkimuksissa mitattiin polttoaineenkulutusta ajoanalysaattorilla 
sekä tien tasaisuutta henkilöauton  taka-akselin  ja korin  suhteellista liikettä 
mittaamalla. Mitattu tasaisuus ilmoitettiin  300 m  jaksojen keskiarvoina yksik-
könä cm/km. Pintakunto arvioitiin myös käyttäen  FUG-projektin  arvostelua: 
tasaisuus  0.. .5, kiinteys 0.. .4  ja pölyävyys  0.. .3. 
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Mitattujen  ja  arvioitujen tasaisuuksien erot olivat hyvin suuria, vaikka jonkinlai-
nen korrelaatio niillä näytti keskenään olevan. Tutkimusten mukaan ei tasai-
suuden heikkenemisellä näyttäisi olevan merkitystä polttoaineenkulutukseen, 
ainakaan tällä tasaisuuden vaihteluvälillä.  Pinnan kiinteydellä  näyttäisi kuiten-

kin olevan merkitystä: kiinteyden lisääntyessä polttoaineenkulutus pienenee. 
Päätelmät perustuvat kuitenkin hyvin pienelle havaintomäärälle. Kaikki 
mittaukset oli tehty tienpinnan ollessa kuiva. 

SEQ  

50 km/h 	60 km/h - - - - 65 km/h 

8,00 
E 
0 
0 

- 7,5O 

7,00 

400 	 5(X)  

Tasaisuus  cm/km  

Kuva  5. 	Polttoaineenkulutuksen  ja  tasaisuuden välinen riippuvuus.  /3/ 
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Arvosteltu  kiinteys  

Kuva  6. 	Polttoaineenkulutuksen  ja  arvostellun kiinteyden  välinen riippu- 

vuus.  /3/  
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VTT  suoritti vastaavia mittauksia myös vuonna  1981.  Mittausten tulokset 
ilmenevät  faulukosta  7.  Voidaan todeta, että tulokset ovat hyvin pitkälle 
samansuuntaisia kuin  1980  saadut tuloksetkin. Kulutus  on  suurimmillaan heti 
höyläyksen jälkeen, mutta pienenee sitten voimakkaasti, kun liikenne tiivistää 
tien  pinnan.  Kulutus  on  pienimmillään viikko höyläyksen jälkeen (riippuu 
liikennemäärästä  ja  säästä). Tämän jälkeen kulutus kasvaa, kun  pinta  alkaa 
rikkoutua. Kulutus saattaa tilapäisesti pienentyä, ios  sade kastelee  tien  ja 

 liikenne tiivistää uudelleen.  /4/  

Taulukko  7.  Polttoaineenkulutus  sora teillä  60 km/h  ajonopeudella.  (VT! 
1981) /3/  

Kulutuskerroksen  kunto Polttoaineenkulutus % 
Juun höylätty  (21.06.1981) 116  

Kova,  tasainen  tie (06.07.1981,  viikko höyläyksen jäI-  100 
keen)  

Reikäinen kulutuskerros, reiät sadeveden täyttämiä  118 
(17. 08. 1981)  

Kova,  kuiva mutta reikäinen  tie (28.09.1981) 104  

Kaksi päivää höyläyksen jälkeen, jatkuva  sade,  hyvin  129  
huono kiinteys  (15.10.1981)  ___________________  

Oulun yliopisto selvitti kesällä  1980 tekemillään  tutkimuksilla tien kulutusker-
roksen laadun  ja  kunnon sekä tien mäkisyyden  ja kaarteisuuden  vaikutusta 
ajoneuvon polttoalneenkulutukseen. Tutkimusajoneuvoina olivat  Saab 99 GL 

 ja Jyry-Sisu  (paino  15 t). Kulutusmittaukset  suoritettiin vakionopeuksilla 
henkilöautolla  80 km/h  ja  kuorma-autolla  70 km/h. Sorateiltä  arvioitiin lisäksi 
kunto asteikolla  0... 5,  jossa  0 on  huono  ja  5  erittäin hyvä. Teiden kun nonvaih-
telu oli mittausaikana kuitenkin niin vähäistä, ettei kunnon vaikutuksesta 
polttoaineenkulutukseen voitu tehdä johtopäätöksiä. Verrattaessa polttoai-
neenkulutusta sorateillä asfalttibetoniteihin saatiin sekä henkilö- että kuorma- 
autolla noin  10 %  suurempi kulutus sorateillä. Ennen-jälkeen tutkimuksissa 
sorapintainen mt  2149  päällystettiin öljysoralla. Sorapintaisena polttoaineen- 
kulutus oli  13%  suurempi kuin öljysorapintaisena.  /221  

Norjalainen Transportøkonomisk Institutt (Tøl) teki myöskin vastaavanlaisia 
kulutusmittauksia kesällä  1980.  Kaikki mittaukset suoritettiin henkilöautolla 

 (Opel  Rekord  1,9 I  vm.  1977).  Mittaukset osoittivat  4.5%  lisäyksen kulutuk-
seen ajettaessa kuivalla, tasaiseHa soratiellä verrattuna ajoon hyvällä  ja 

 tasaisella päällysteellä. Mittaukset samalla kiinteäpintaisella soratiellä kosteal-
la kelillä osoittivat  8.. .9%:n  kulutuksen lisäyksen.  /4/ 
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Tutkimukset osoittavat, että sorakulutuskerroksen kiinteydellä  ja märkyydellä 

 on  selvästi suurempi merkitys polttoaineenkulutukseen kuin tavallisesti 
esiintyvillä sorakulutuskerroksen tasaisuuden vaihteluilla. Kulutuskerroksen 
pehmeys voi aiheutua ainakin sateesta  ja höyläyksestä.  Se  kuinka pian 
höyläyksen jälkeen hyvä kiinteys saavutetaan riippuu paljolti säästä  ja 

liikennemäärästä.  /10/  

Muiden ajoneuvokustannusten (voiteluaine-,  rengas-,  huolto-, korjaus-,  ja 

poistokustannusten)  selvittämiseksi ei voitu suorittaa mittauksia kuten polttoai-
neenkulutuksen osalta. Tiedot näiden kustannusten  ja sorateiden  kunnon 

välisestä riippuvuudesta jäivät  sen  vuoksi huomattavasti vähäisemmiksi. 

Voiteluainekustannukset 

Öljynkulutukseen  vaikuttavat moottorin kunnon lisäksi  mm.  moottonn  käynti- 

lämpötila, moottorin kierrosluku, kierrosluvun vaihtelut  ja öljynvaihtojen  tiheys. 

Ajo sorateillä voi aiheuttaa pölyhiukkasten kulkeutumista moottoriln  ja  lisätä 

öljynvaihtotarvetta. Öljynkulutuksen lisäystä  on  mitattu nousuissa  ja  mutkissa 

sekä muissa olosuhteissa, jotka vaativat tavallista enemmän moottoritehoa. 

Tässä tapauksessa öljynkulutus  on  jossain määrin suhteessa polttoaineen 

kulutukseen. Koska öljynkulutus  on vain  pieni  osa  (n. 3%)  ajoneuvokustan-

nuksista  ja  koska ajokustannuslaskelmat halutaan tehdä mandollisimman 
yksinkertaisiksi, lasketaan voiteluainekustannukset tavallisesti samoin perus-
tein kuin polttoainekustannukset, ts. oletetaan polttoaine-  ja voiteluainekus-

tannusten  olevan suorassa suhteessa toisiinsa.  /10/  

Rengaskusta nnukset  

Renkaiden kuluminen  ja rengaskustannukset  aiheutuvat toisaalta renkaiden 

joutumisesta alttiiksi kitkavoimitle renkaan  ja tienpinnan  välillä  ja  toisaalta 

siitä, että renkaat toimivat jousien tapaan  ja absorboivat  osan ajoneuvon 

pystysuorista liikkeistä epätasaisella pinnalla.  On  suoritettu tutkimuksia, jotka 

 sen  tarkemmin selvittämättä sorakulutuskerroksen laatua osoittavat, että 

renkaiden kuluminen  on  sorateillä  huomattavasti suurempaa kuin kiinteillä 

päällysteillä.  Kuvassa  7 on  esitetty renkaiden kuluminen eri päällysteillä 

Goodyeann  tekemien  tutkimusten mukaan.  /10/  
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Kuva  7. 	Renkaiden suhteellinen ikä eri  päällysteillä  (Goodyear). /10/  

Huolto-  ja  korjauskustannukset 

Ajoneuvon huolto-ja  korjauskustannukset riippuvat suuresti omistajan käsityk-
sestä huolto-  ja korjaustoimenpiteiden  tarpeellisuudesta. Tämä vaihtelee hyvin 
huoleilisesta ennaltaehkäisevästä huollosta  vain  pakon sanelemiin korjaus- 
toimenpiteisiin. Vaihtelevat mielipiteet kunnossapidosta vaikeuttavat tarpeelli-
sia tutkimuksia moottoriajoneuvojen huolto-  ja kunnossapitokustannusten 

 suhteesta  tie-  ja liikenneolosuhteisiin.  Useissa tutkimuksissa  on  yhdistetty 
huolto-  ja kunnossapitokustannukset ja  poistot, koska nämä vaikuttavat 
toisiinsa. Oletetaan, että korkeat huolto-  ja kunnossapitokustannukset  aiheut-
tavat vastaavan vähennyksen poistokustannuksissa.  Daniels on  tällä tavoin 
Afrikassa  tullut  siihen tulokseen, että  jos  kiinteillä päällysteillä näiden  kustan-
nuen  arvoksi asetetaan  100,  niin "normaaleilla sorapäällysteillä" kustannuk-
set ovat enintään  150. /10/ 

Poistokustannukset  

Myös ajoneuvon poistokustannusten riippuvuus  tie-  ja liikenneolosuhteista  on 
 vaikea määrittää. Yhtenä perusteena  on,  että hyvällä tien kunnossapidolla 

voidaan pidentää ajoneuvon ikää  ja  siten saavuttaa athaisemmat poisto- 
kustannukset ajokilometriä kohti.  FUG-projektia varten suoritetussa kirjalli-
suusselvityksessä oli löydetty muutamia tutkimuksia, joissa oli yritetty yhdistää 
poistokustannukset tien päällystetyyppiin  ja sen laatutasoon.  Pääpiirteissään 
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ehdotukset lähtevät siitä, että poistokustannukset ovat  20.. 50%  korkeammat 
tavallisella hyvin kunnossapidetyllå soratiellä kuin kestopäällysteillä.  /10/ 

3.2.2  Norjalainen  kirjallisuusselvitys 

Transportøkonomisk Institutt  on  julkaissut  1983 kirjallisuusselvityksen  tien 
kunnossapidon vaikutuksista ajokustannuksiin. Selvityksessä käsitellään sekä 
päällystettyjä että sorateitä. Seuraavassa  on  koottu selvityksen tuloksia 

muiden kuin polttoainekustannusten osalta.  /24/ 

Voiteluainekustannukset 

Voiteluainekustannukset  ovat selvityksen mukaan enintään  3% ajoneuvokus-

tannuksista. Öljynkulutus  koostuu jaksoittaisesta vaihdosta  ja  lisäyksestä 

vaihtojen välillä. Lisäystarve  on  lähinnä riippuvainen moottorista  ja sen 

 kunnosta. Öljynvaihtotarpeeseen  sen  sijaan vaikuttaa tietyyppi. Arviot soratei

-den öljynkulutusta  lisäävästä vaikutuksesta vaihtelevat välillä  25...100% 

 riippuen tutkimuksesta. Johtopäätöksiä ei tämän tutkimuksen perusteella 

pysty tekemään.  /24/ 

Rengaskusta nnukset  

Renkaiden kulumiseen vaikuttavat  mm.  tien pysty-  ja vaakageometria, 

ajonopeudet, jarrutukset/kiihdytykset  sekä renkaiden lämpötila. Danielsin 

 (1974)  mukaan renkaiden lämpötilan ollessa  +30°C on  renkaiden kuluminen 

 20%  suurempi, kuin renkaiden lämpötilan ollessa  +18°C.  Renkaiden kulumi-

nen  on  tutkimusten mukaan noin kaksi kertaa suurempi sorateillä, kuin hyvillä 

asfalttibetoniteillä. Arviot vaihtelevat tässäkin  30.100% lisäykseen,  mutta 

valtaosassa tutkimuksissa  on  päädytty noin  100% lisäykseen sorateillä 

ajettaessa.  Taulukossa  8 on  esitetty VTI:n ajokustannusmallissaan  (1981) 

 käyttämät kertoimet renkaiden kulumiselle erilaisilla päällysteillä.  /24/ 
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Taulukko  8.  Renkaiden kuluminen eri  päällysteillä. (VTI:n ajokustannusmalli 
 1981) /21/ 

Kulutuskerros kulutuskerroin 

Hyvä/välttävä asfalttibetoni  100 
Pintakäsittely,  Y1 1,40 
Pintakäsittely,  Yl  G** 1,40 
Öljysora  1,30 
Soratie  2,00  

vastaa  uomen sirotepntausta 
**  vastaa Suomen  soratien pintausta  

Huolto-  ja  korjauskustannukset 

Huolto-  ja  korjauskustannukset voidaan jakaa kahteen osaan seuraavasti:  
1. Kustannukset, jotka aiheutuvat ajosta johtuvista  kulumisista  ja 

 rikkoutumisista.  
2. Kustannukset, jotka eivät johdu ajosta (vaan  esim.  ajasta  tai 

 säästä).  

VTt:n ajokustannusmallissa (1981)on  huolto-ja  korjauskustannusten  katsottu 
riippuvan  päällysteestä  ja sen  kunnosta taulukon  9  mukaisesti. 

Taulukko  9.  Ajoneuvon huolto-ja  korjauskustannusten  riippuvuus tien kunnos -
ta.  (VTI:n ajokustannusmalli  1981) /21/ 

Kulutuskerros/kunto  Indeksi 
Päällyste 	erittäin hyvä  1,00  

hyvä  1,05  
välttävä  1,10  
huono  1,30  
erittäin huono  1,60  

Sora 	erittäin hyvä  1,50  
hyvä  1,57  
välttävä  1,65  
huono  2,00  
erittäin huono  2,50  

Mikäli valitaan  vertailutasoksi  erittäin hyväkuntoinen  soratie,  ovat huolto-  ja 
 korjauskustannukset  mallin  mukaan erittäin huonokuntoisella  soratiellä 

ajettaessa  67%  korkeammat.  /24/ 



32 	 Soratien  tasaisuuden  ja pinnan  kiinteyden  vaikutukset  ajokustannuksiin 

AJOKUSTANNUKSET SORATEILLA 

Poistokustannukset  

Ajoneuvon poistot riippuvat ainakin: 
-  ajoneuvon iästä 
-  ajoneuvon ajokilometreistä 
-  ajoneuvon huollosta  ja  korjauksista 
- ajonopeudesta 
-  teiden geometriasta 
- päällysteestä  ja sen  kunnosta 

suolauksesta talvikunnossapidossa 
- ilmastosta 
-  talouden suhdanteista 
- automerkin  suosiosta markkinoilla 
- verosäädöksistä 

Paitsi  se,  että poistoihin vaikuttavat erittäin monet tekijät, vaikeuttaa tien 

kunnon vaikutuksen tutkimista myös  se,  että poistot lasketaan hyvin eri 

tavalla riippuen maasta  ja  laskentamallista. VTI:n ajokustannusmallissa  (1981) 

 lasketaan poistot seuraavasti: 

Myyntihinta = uuden hinta  e5  + 
 Bl)  

A = ajosuoritteen parametri, henkiläautolle A=3,275• 1 0 
S = ajosuorite 
B =  ajoneuvon iän parametri, henkilöautolle  B=0,903•10 1  

T  ajoneuvon ikä 

Normaalilla vuosisuoritteella poistot riippuvat noin  1/3 painolla ajosuoritteesta 

 ja  2/3 painolla  ajoneuvon iåstä. Malli arvioi lisäksi, että sorateillä ajosuont-

teesta riippuvat poistot ovat noin  25%  suuremmat kuin päällystetyillä teillä, 

jolloin kokonaispoistot sorateillä olisivat noin  8%  suuremmat kuin päällystetyil

-lä  teillä. 

Muut arviot sorateiden vaikutuksista poistokustannuksiin vaihtelevat välillä 

 8.. .50%. Se  miten soratien kunto vaikuttaa poistokustannuksiin ei tutkimuk-

sesta selvinnyt.  /24/  
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3.2.3  VTI  :n  polttoaineenkulutustutkimukset  

Vuonna  1987 VTI  teki tutkimuksia soratien kunnon vaikutuksesta polttoai-
neenkulutukseen.  Koetta  varten valittiin yksi soratie,  jolle  ei tehty kunnos-
sapitotoimenpiteitä  26.06-13.10.  välisenä aikana. Tiellä mitattiin polttoai-
neenkulutusta joka viikko säästä välittämättä. Vertailua varten mitattiin lisäksi 
polttoaineenkulutusta kandella soratiellä, joita pidettiin kunnossa normaalisti. 

Mittaukset suoritettiin  Volvo 244 DL  (vm.  1978) henkilöautolla.  Jokaisella 
mittauskerralla ajettiin kaksi edestakaista mittausta kolmella eri nopeudella: 

 50, 60  ja  70 km/h,  yhteensä siis  2 x 2 x 3 = 12  mittausta. Mittaukset suoritet-
tiin noin kilometrin mittaisilla tasaisitla  ja  suorilla tieosuuksilla. Yhden mittaus- 
tuloksen muodosti edestakaisen mittauksen keskiarvo. Mitattua polttoaineen- 
kulutusta korjattiin vielä ilman-  ja polttoaineenlämpötiloista saatavalla  kertoi-
mella. Polttoaineen kulutuksen, ilman-  ja polttoaineenlämpötilojen  lisäksi 
mitattiin tuulennopeus, ilmanpaine  ja  ilman suhteellinen kosteus.  Tien pinta- 
kunto arvosteltiin subjektiivisesti käyttäen samaa arvosteluasteikkoa kuin 
yhteispohjoismaisessa  F UG-projektissakin  oli käytetty: tasaisuus  (0... 5), 
kiinteys (0. .4)  ja pölyävyys  (0.. .3).  Lisäksi ylös kirjattiin tieto siitä, oliko 
tienpinta mittaushetkellä kuiva vai märkå. 

Saadut tulokset ovat pitkälti samansuuntaisia kuin  FUG-projektissakin  saadut 
tulokset: tasaisuudella  on  hyvin vähän suoranaista vaikutusta polttoaineenku-
lutukseen kun taas  pinnan kiinteydellä  on  suuri merkitys. 

Koetie höylättiin  siis "viimeisen kerran"  29.  kesäkuuta. Lähes kolme kuukautta 
myöhemmin  (28.  syyskuuta) oli polttoaineenkulutus lisääntynyt  vain  noin  3% 

 vaikka  tie  oli täynnä reikiä. Kuivatla tienpinnatla, jolla oli irtosoraa kohosi 
potttoaineenkulutus noin  3.5%.  Juuri höyläyksen jälkeen oli lisäys  10.15% 

 riippuen siitä kuinka kostea  tie  oli. Voimakkaan sadekuuron jälkeen  (17. 
 elokuuta) oli lisäys polttoaineenkulutuksessa noin  15%  eli samaa luokkaa kuin 

höyläyksen jälkeen. Eniten polttoaineenkulutukseen soratiellä näyttää siis 
vaikuttavan kiinteys  ja pinnan  kosteus. Kokeen päätteeksi  (15.  lokakuuta)  tie 
häylättiin,  kun sadekuuro teki tien kuraiseksi. Tällöin polttoaineenkulutus 
kohosi noin  25%. /20/ 
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Taulukko  10.  Suhteellinen polttoaineen kulutus koetiellä.  (A  Ihaisin  mitattu 

kulutus  100) /17/  

PaiVa  
SuhteeIIen polttoaiieenkukltis 

Saa  Tien  psnan kunb,  
60 km/h SO km/h 70 km/h  

29/6 109 113 115  kostea Juuri höylätty  
30/6 107 109 111  kostea Juuri häylätty  
1/7 104 107 111  kostea Sora alkaa sitoutua  

617 100 100 100  kuiva  Pinta  tasainen, kuiva  ja  tiivis  

1317 100 100 100  kuiva Reikien  muodostuminen  on  alkanut  

20/7 100 100 100  kuiva Reikiä ajourien välissä  

27/7 100 101 103  kuiva  Pinta  alkaa rikkoutua  
3/8 100 103 104  kuiva Irtosoraa  alkaa keraäntya reunoille  

10/8 100 103 104  kuiva Syvempiä  reikiä, enemmän urtosoraa  
1 718** 115 117 116  sataa Paljon vettä rei'issa  
24/8 112 112 107  sataa Pehmeä  tie,  vettä reiissä  
31/8 99 101 103  kuiva  Tien pinta  kova ja  tiivis  
7/9 99 101 103  kuiva  Pinta  alkaa pehmetä uudelleen  

14/9 100 101 105  kuiva Irtosoraa  tien reunoilla  

21/9 107 112 111  sataa Vettä reiissä  
28/9 101 103 103  kuiva Syviä reikiä, mutta hyvin sitoutunut  

5/10 106 110 112  sataa Vettä reiissä  

12/10 104 104 109  kuiva  Tien pinta  kiinteä, vettä reiissä  

13/10 107 112 111  kostea Juuri höylätty  
15/10*** 124 126 127  sataa Juuri höylätty 

* 	Alin  polttoaineenkulutus, irideksiksi  asetettu  100  
** 	Normaalisti  tie  olisi höylätty tässä vaiheessa  

Tie  höylättiin  kandesti kokeen lopuksi 

Kulutuksen mittausten yhteydessä tien pintakunto arvosteltiin siis subjektiivi-
sesti. Kuvissa  8  ja  9 on  esitetty polttoaineenkulutuksen muuttuminen tasai-
suuden  ja pinnan kiinteyden  funktiona. Erilaisin merkinnöin  on  esitetty ne 

mittaustulokset, jotka  on  mitattu tien  pinnan  ollessa kostea  tai  märkä. 

Vaikka tien reikääntymisellä  ja  tasaisuuden heikkenemisellä näyttää olevan 
hyvin vähän suoranaista merkitystä polttoaineenkulutukseen,  on  tällä kuiten-
kin merkitystä silloin kun tienpinta  on  märkä. Häyläämättömällä tiellä reikiin 
pääsee kertymään vettä, joka puolestaan nostaa polttoaineenkulutusta. 
Höylätyillä teillä reikiä ei ole, eikä vesi näin  ollen  jää ajoradalle. 
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Kuva  8.  Polttoaineenkulutus  70 km/h  nopeudella arvostellun tasaisuuden 
 funktion  a. /20/ 
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Kuva  9.  Polttoaineenkulutus  70 km/h  nopeudella arvostellun kiinteyden 
 funktion  a. /20/ 

M  ittaukset  tehtiin  vakionopeuksilla, nelosvaihteella  ajaen, välttäen äkillisiä 
suunnan muutoksia. Todellisuudessa autoilijat eivät tietenkään  menettele 

 näin, vaan  he  kiihdyttävät  ja  jarruttavat tien kunnon mukaan, vaihtavat 
vaihdetta  ja  väistelevät  suurimpia reikiä etenkin  märäUä tienpinnalla. Kiihdy- 
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tykset  ja  jarrutukset  yhdessä vaihteiden vaihdon kanssa lisäävät polttoaineen- 
kulutusta. Ajettava matka lisääntyy reikien väistelyn vuoksi. Nopeuksien 
aleneminen pienentää polttoaineenkulutusta, mutta lisää matka-aikoja. 

Tutkimuksessa todettiin edelleen, että sorateillä liikkuvat päivästä toiseen 
hyvin pitkälle samat ihmiset, jolloin heille kasaantuvat kohonneet ajokustan-

nukset  ja  huonompi ajomukavuus. Mainittakoon vi&ä, että tiemestari oli 
kokeen aikana saanut lukuisia puhelinsoittoja alueen asukkailta tien huonon 

kunnon vuoksi.  /20/ 

3.2.4  Kehitysmaiden tutkimukset 

Lähinnä Maailmanparikki  ja  englantilainen  Transport and Road Research 

Laboratory  (TRRL)  ovat tehneet tutkimuksia eri kehitysmaissa kehittääkseen 

malleja  mm.  tiehankkeiden taloudellisuustarkasteluihin  ja  kunnossapitostrate-

gioiden  vertailuun. Merkittävimmät tutkimukset  on  tehty: 

-  Keniassa  (1971-75)  
- Karibialla  (1977-82)  
-  Brasiliassa  (1975-84)  
-  Intiassa  (1977-83)  

Malleista  on  tässä selvityksessä tarkasteltu lähinnä Maailmanpankin HDM-lIl 
 (Highway Design and Maintenance Standards Model)  mallia  ja  TRRL:n 

RTIM2  (The Road Transport Investment Model)  mallia. Molemmissa malleissa 

selvitetään tien rakeritamiskustannukset, kunnossapitokustannukSet, tien 
kunnon kehittyminen  ja  ajokustannukset.  Kehitysmaissa ajokustannuksista 

hyvin merkittävän osan muodostavat ajoneuvokustannukset. Aika-  ja  onnetto-

muuskustannuksia  ei tämän vuoksi tarkastella malleissa. Ajoneuvokustannuk

-set  määritetään  lähinnä tien geometrian, pintakunnon, ajonopeuden, ajoneu-

votyypin  ja  yksikkökustannuSten  perusteella. 

Ajonopeudet  ja  polttoaineenkulutus  on  voitu määrittää suhteellisen helposti 

 ja  nopeasti, kun muut ajoneuvokustannuSten  osat (rengas-,  huolto-, korjaus- 

ja  voiteluainekustannukSet)  on  voitu selvittää  vain  pitkän aikavälin tarkaste-

luissa keräämällä tietoja ajoneuvojen käyttäjiltä. Tässä lienee syy myös 
siihen, että polttoainekustannuksissa erot  en  tutkimusten välillä eivät ole 

läheskään niin suuria, kuin muissa kustannuksissa. 

Tutkimuskohteissa  on  hyvin erilainen ilmasto kuin Suomessa. Samoin  maiden 

 taloudellinen tilanne vaikuttaa ajoneuvokantaan. Ainakin ajoneuvojen teho/pai

-no  -suhteella  on  huomattava merkitys polttoaineenkulutukseefl. Tiestön taso 

 on  myös yleisesti ottaen huonompi kuin Suomessa. Näillä seikoilla  on  merki- 
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tystä  mallien  soveltamiselle Suomen olosuhteisiin, vaikka kustannukset 
sinänsä  otetaankin  huomioon  erillisinå yksikkäkustannuksina  ja  ajoneuvojen 

 hintoina.  

Tutkimuksissa  on  tasaisuutta mitattu eri menetelmillä.  Brasilian  tutkimuksissa 
 on  käytetty  yksikkää  'Quarter-car Index, QI.  Kenian, Karibian  ja Intian 

 tutkimuksissa  on  käytetty  yhteenlaskevaa sysäysmittaria  (Bump Integrator), 
 Bl.  Muunnos  mittayksiköstä  toiseen ei ole mitenkään yksiselitteistä  tai  tark-

kaa. Kappaleessa  2.3.1  esitetyt kaavat ovat  vain  "hyviä  likiarvoja".  Selvyyden 
vuoksi  on  tutkimusten tulokset kuitenkin seuraavassa muunnettu  lRl -arvosta 

 riippuviksi. 

Polttoaineenkulutus  

Brasiliassa tehtyjen tutkimusten, joihin  HDM-Ill  malli pääasiassa perustuu, 
mukaan  poittoaineenkulutus  riippuu ajoneuvon  kulkuvastuksesta. Kulkuvastus 

 koostuu  vierinvastuksesta, mäkien  aiheuttamasta  nousuvastuksesta  (voi olla 
negatiivinen alamäessä)  ja ilmanvastuksesta.  Jos  liikutaan tasaisella tiellä 

 vakionopeudella,  on nousuvastus  nolla ja  ilmanvastus vakio, jolloin ainoaksi 
 muuttuvaksi  tekijäksi  jää vierinvastus. Vierinvastuskerroin CR henkilöautolla 

 riippuu tien tasaisuudesta  HDM-lll  mallin  mukaan seuraavasti:  

CR =  0,0218 + 0,0006071 IRI  

Suomessa  asfalttipäällysteiden  tutkimusohjelman  (ASTO)  yhteydessä mitattiin 
 vierinvastuskertoimia  myös  sorateillä. Kertoimen  arvo oli  kuoppaisella soratiel

-lä 0,0158.  Luku  on  huomattavasti pienempi, kuin mitä  HDM-lll  mallin  kerroin 
voi edes olla. Toisaalta  lähteessä  /9/ sorateiden vierinvastuskertoimien 

 kerrotaan vaihtelevan välillä  0,030.. .0,075  riippuen tien kantavuudesta. 
Mainittakoon, että  rengaspaine  vaikuttaa huomattavasti  viennvastuskertoi-
meen.  Brasilian  tutkimusten pohjalta  kehitetyssä  mallissa  polttoaineenkulutus 

 riippuu siis  vierinvastuksesta,  joka riippuu tasaisuudesta, mutta eri  päällysteitä 
 ei ole  eroteltu.  Malli lähtee lähinnä siitä, että  sorateillä  tasaisuus  on  huonompi 

kuin  päällystetyillä  teillä,  ja polttoaineenkulutus  näinollen suurempi. Tämä ei 
välttämättä pidä paikkaansa ainakaan Suomen olosuhteissa.  Vierinvastuk

-seen  ei tässä mallissa vaikuta  pinnan kiinteys.  /7/  

Kenian tutkimusten perusteella  kehitetyssä  mallissa  polttoaineenkulutus 
 riippuu  ajonopeudesta, mäkisyydestä  ja  tien tasaisuudesta.  Polttoaineenkulu

-tus  on  erikseen  mallinnettu päällystetyille  ja päällystämättömille  teille. Lisäksi 
 päällystämättömän  tien  irtoaineksen vaikutukselle polttoaineenkulutukseen  on 

 esitetty riippuvuus  (kuva  11).  Intian  tutkimusten perusteella  kehitetyssä mallis- 
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sa poittoalneenkulutus  riippuu nopeudesta, mäkisyydestä  ja  tasaisuudesta, 

mutta eri päällysteitä ei ole eroteltu. 

Henkilöauton polttoaineenkulutuksen riippuvuus tasaisuudesta  Brasilian, 

 Kenian  ja Intian  tutkimusten perusteella  on  esitetty kuvassa  10.  Karibialla 
 tehdyt tutkimukset koskevat pääasiassa päällystettyjä teitä, joten niitä ei ole 

otettu huomioon. RTIM2 mallissa tasaisuus vaikuttaa  vain ajonopeuteen,  joten 
vakionopeudella tasaisuus ei vaikuta polttoaineenkulutukseen.  /7,14/ 
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I  
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Kenia 	- - - -  Brasilia 	 Intia 

Kuva  10.  Henkilöauton  polttoaineerikulutus  tasaisuuden funktiona  Brasilian, 

 Kenian  ja Intian  tutkimusten mukaan (nopeus  80 km/h).  

IRI:n  muuttuessa  3 mm/m:stä 6 mm/m:iin  kasvaa polttoaineenkulutus  Brasili-

an  tutkimusten mukaan noin  1,6%,  Kenian tutkimusten mukaan noin  2,6%  ja 

Intian  tutkimusten mukaan noin  6%. 20 mm irtoaines  lisää Kenian tutkimusten 

mukaan polttoaineenkulutusta  15%.  Tutkimusten tulokset ovat hyvin saman-

suuntaisia VTI:n tutkimusten  ja  FUG-projektin  tutkimusten kanssa.  /7/ 
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Kuva  11.  lrtoaineksen  (syvyys  mm)  vaikutus  polttoaineenkulutukseen  Kenian 
tutkimusten perusteella.  /1/  

Rengaskustannukset  

Minkään maan tutkimuksissa ei renkaiden kulumisen osalta ole eroteltu 
sorateitä  ja  päällystettyjä  teitä. Tutkimusten tulokset eroavat toisistaan 
hyvinkin paljon.  Jos  IRI=2,0 mm/rn  kestävät henkilöauton renkaat  Brasilian 

 tutkimuksen mukaan  67 000 km,  Kenian  33 000 km  ja Intian  vain 16 700 km. 
 IRI:n  muuttuessa  3  mm/m:stä  6  mm/m:iin,  kasvaa renkaiden kulutus  Brasilian 

 tutkimusten mukaan  1,3-kertaiseksi,  Kenian  4,5-kertaiseksi  ja Intian  1,4-
kertaiseksi.  Erot ovat siis melkoisia, joskin  Brasilian ja Intian  tulokset ovat 
samansuuntaisia. RTIM2 mallissa IRI:n muuttuessa  3  mm/m:stä  6  mm/m:iin, 

 muuttuu renkaiden kulutus noin  2,1 -kertaiseksi. RTIM2  perustuu Kenian tutki-
muksiin.  /7,14/  
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Kuva  12.  Tasaisuuden vaikutus  rengaskustannuksiin.  

Huolto-  ja  korjauskuStaflflUkSet  

Sekä  HDM-lll  että  RTIM2  mallissa  on  huolto-  ja  korjauskustannuksia käsitelty 

kandessa osassa:  varaosakustannukset  ja  huoltotyökustaflnUkSet.  Kehitys-

maissa työn arvo, työolosuhteet  ja  käytettävissä oleva  korjauskalusto  eroavat 

Suomen vastaavista, joten keskitytään tarkastelemaan  vain  varaosakustan-

nuksia.  Ajoneuvon  varaosakustannukset  riippuvat malleissa auton  ajosuorit-

teesta,  ajoneuvon iästä,  ajoneuvotyypistä  ja  tien tasaisuudesta.  Päällystetyy

-pillä  ei ole malleissa vaikutusta huolto-  ja  korjauskustannukSiin.  Kuvassa  13 

on  esitetty  varaosakustannusten  muuttuminen tasaisuuden funktiona.  17,141  

Kuten huomataan,  on  eri tutkimuksissa saatu paljonkin toisistaan poikkeavia 

tuloksia.  IRI:n  muuttuessa  3  mm/m:stä  6  mm/m:iin,  muuttuvat  varaosakustan-

nukset  mallista riippuen  1 ,5-3,5-kertaisiksi. 
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Kuva  13.  Tasaisuuden vaikutus huolto -ja  korjauskustannuksiin  (varaosat).  

3.2.5  Yhteenveto ajoneuvokustannuksista 

Seuraavassa tarkastelussa käsitetään tasaisuudeltaan hyvällä soratiellä 
lähinnä kulutuskerroksen kuntoluokituksen  (lute 1)  mukaan kuntoluokkaan  5 

 kuuluvia teitä. Tasaisuudeltaan huonot soratiet kuuluvat lähinnä kuntoluok-
kaan  1,  Kiinteillä teillä tarkoitetaan lähinnä uuden kiinteysluokituksen  (lute 2) 

 mukaan kiinteysluokkaan  5  kuuluvia teitä. Pehmeillä teillä tarkoitetaan 
kiinteysluokkaan  2  kuuluvia teitä. 

Tasaisuuden heikkenemisellå ei kirjallisuuden perusteella ole kovinkaan 
suurta vaikutusta polttoaineenkulutukseen. Tasaisuuden muuttuessa hyvästä 
huonoksi kasvaa polttoaineenkulutus ilmeisimmin noin  5%.  Pinnan kiinteydellä 

 on  suurempi vaikutus viennvastukseen  ja  sitä kautta myös polttoaineenkulu-
tukseen. Pehmeällä tienpinnalla voi olla noin  15%  suurempi polttoaineenkulu

-tus  kuin kiinteällä pinnalla. Mikäli tienpinta  on  märkä  ja  pehmeä, voi polttoai-
neenkulutus kasvaa jopa  30%. 

Tien  pinnan  kunnon vaikutuksista huolto-, korjaus-  ja voiteluainekustannuksiin 
 on  saatavissa huomattavasti vähemmän tutkittua tietoa kuin polttoaineenkulu-

tuksesta. Lähinnä VTI:n ajokustannusmalliin perustuen  on  seuraavassa 
tarkastelussa oletettu, että tasaisella soratiellä huolto-, korjaus-  ja  voitelu-
ainekustannukset ovat  35%  korkeammat kuin päällystetyillä teillä. Vastaavasti 
epätasaisella soratiellä ovat  ko.  kustannukset  67%  korkeammat kuin tasaisel-
la soratiellä. Kiinteyden ei oleteta vaikuttavan huolto-  ja korjauskustannuksiin. 
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KirjaUisuuden  arviot rengaskustannuksista sorateillä vaihtelevat myös melko 
paljon. Rengaskustannukset sorateillä ovat kuitenkin ilmeisesti huomattavasti 
suuremmat kuin päällystetyillä teillä. Seuraavassa tarkastelussa  on  oletettu, 

että rengaskustannukset ovat kiinteällä  ja  tasaisella sorapinnafla  43%, 

 kiinteällä mutta epätasaisella sorapinnafla  72%  sekä pehmeällä  ja  epätasai-

sella sorapinnalla  100%  korkeammat kuin päällystetyiltä teillä. Rengaskustan-
nukset ovat ajokustannuksista  varsin  pieni  osa  (n. 2%). 

Pääomakustannusten  muuttuminen tien kunnon perusteella  on  kirjallisuudes-

sa puutteellisesti esitetty. VTI :  n kustannusmallin  perusteella hyvällä soratiellä 

ovat pääomakustannukset noin  5%  korkeammat kuin päällystetyllä tiellä  ja 

 huonolla soratiellä noin  10%  korkeammat. 

Seuraavassa taulukossa  on  esitetty kirjallisuuteen perustuva arvio  ajoneu-

vokustannuksista tasaisella  ja  kiinteällä sorapinnalla. 

Taulukko  11.  Ajoneuvokustannukset  tasaisella  ja  kiln  teällä soratiellä. 

Kustannuslaji  Kustannus 
p/km 

-  Polttoaine  14,8 
-  Korjaus, huolto  ja  voitelu  23,5 
-  Renkaat  3,7 
-  Ylläpito  ja  hallinto  1,8 
-  Pääoman poisto  ja korko  35,1 

ANK  YHTEENSÄ  78,9  

Taulukossa  12 on  esitetty kirjallisuuteen perustuva arvio  ajoneuvokustannuk

-sista reikäisellä,  mutta kuitenkin kiinteäHä soratien pinnalla.  Sarakkeessa 

muutos-%  on  esitetty ero tasaiseen  ja  kiinteään pintaan. 

Taulukko  12.  Ajoneuvokustannuksef  epätasaisella mutta kiinteällä soratiellä, 

sekä muutos verrattuna tasaiseen  ja  kiinteään soratiehen. 

Kustannuslaji  Kustannus 
p/km 

Muutos-% 
(verrattuna tasaiseen  ja 

 kiinteään  soratiehen) 

-  Polttoaine  15,5 +4,7 
-  Korjaus, huolto  ja  voitelu  39,2 +66,8  
-Renkaat  4,5 +21,6 
-  Ylläpito  ja  hallinto  1,8 0,0 
-  Pääoman poisto  ja korko  36,7 +4,6 

ANK  YHTEENSÄ  97,7 +23,8 
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Taulukossa  13 on  esitetty kirjallisuuteen perustuva arvio  ajoneuvokustanriuk
-sista  epätasaisella  ja  pehmeällä  sorapinnalla. Kiinteyden  on  katsottu vaikutta-

van polttoaine-  ja  rengaskustannuksiin.  

Taulukko  13.  Ajoneuvokustannuksef  epätasaisella  ja  pehmeällä soratiellä, 
sekä muutos verrattuna tasaiseen  ja  kiinteään soratiehen. 

Kustannuslaji  Kustannus 
p/km  

Muutos-%  
(verrattuna tasaiseen  ja 

 kiinteään  soratiehen) 

-  Polttoaine  17,9 +15,5  
-  Korjaus, huolto  ja  voitelu  39,2 +66,8 
-  Renkaat  5,2 +40,5  
-  Ylläpito  ja  hallinto  1,8 0,0  
-  Pääoman poisto  ja korko  36,7 +4,6  

ANK  YHTEENSÄ  100,8 +27,8  

Taulukko  14.  Ajoneuvokustannukset  verrattuna kiinteään, tasaiseen sora- 
tiehen. 

Kustannuslaji  

Kustannukset  p/km 

Kiinteä, tasainen Päällystetty  tie  kiinteä  ,epätasai-  pehmeä  epä- 
soratie  keskimäärin  nen soratie  tasainen  soratie 

- Pofttoaine  14,8 -0,8 +0,7 +3,1  
-  Korjaus, huolto  ja  voitelu  23,5 -6,1 +15,7 +15,7  
-  Renkaat  3,7 -1,1 +0,8 +1,5  
-  Ylläpito  ja  hallinto  1,8  - - - 

-  Pääoman poisto  ja korko  35,1 -1,7 +1,6 +1,6  

ANK  YHTEENSÄ  78,9 -9,6 +18,8 +21,9  

Edellä esitetyn tarkastelun perusteella, henkilöauton  ajoneuvokustannukset 
 huonokuntoisella  soratiellä  ovat  21,9 p/km  korkeammat kuin hyväkuntoisella 

 soratiellä.  Kohottamalla  sorateiden  kuntoa keskinkertaisesta hyväksi, voitaisiin 
 säastää  noin  11 p/ajonkm.  Kesäaikana (kesäkuu-lokakuu)  on sorateiden 

liikennesuorite  noin  690  milj  .ajonkm.  Saatava säästö  ajoneuvokustannuksissa 
 olisi siis luokkaa  76  Mmk.  Koko  vuoden aikana  sorateillä  syntyvät ajoneuvo- 

kustannukset ovat luokkaa  1150  Mmk, joten säästöt olisivat noin  7%. 

3.3  TASAISUUDEN  JA  PINNAN  KIINTEYDEN  VAIKUTUKSET AIKA- 
KUSTANNUKSIIN  

Aikakustannukset  muodostavat  Tielaitoksen ajokustannusmallin mukaar 
 suurimman yksittäisen erän  ajokustannuksista. Ajettaessa henkilöautolla  7C 

km/h  nopeudella muodostavat  aikakustannukset  noin  41% ajokustannuksista. 
 (Vuonna  1994 60,9 p/km 70 km/h  nopeudella.)  
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Vuosina  1983-84 TVH:n tutkimustoimisto  teki tutkimuksia ajonopeuksista 
soratieverkolla. Nopeuksia mitattiin soratieverkolla kesällä, talvella  ja  keväällä. 

Kesällä keskinopeus oli  69,0 km/h.  Keväällä ajonopeus aleni noin  13,4%  eli 

arvoon  59,8 km/h  ja  talvella noin  12,6%  eli arvoon  60,3 km/h. Koko  vuoden 

keskimääräinen ajonopeus oli  61,9 km/h.  Varsinaisesti tien kunnon vaikutusta 
ajonopeuksiin ei tutkittu. Voitaneen kuitenkin päätellä, että kesän mittaustulok

-set  edustavat keskimääräisessä kunnossa olevaa soratietä, jolla ajonopeus 

olisi siis luokkaa  70 km/h.  Kevään mittaustulokset edustavat mitä ilmeisimmin 
kelirikkoajan nopeuksia. Voitaneen olettaa, että myös kesällä tien kunnon 
laskiessa huonoksi ajonopeudet alenevat suunnilleen samalle tasolle eli noin 
arvoon  55 km/h. /6/ 

Sorateiden kulutuskerroksen kuntoluokituksen  mukaan ajonopeutta  on 

vaihdeltava kuntoluokan 1  ja  2  teillä  ja  kuntoluokan  3  teillä ohittavaa  tai 

vastaantulevaa  ajoneuvoa väistettäessä. Kuntoluokissa  4  ja  5 ajonopeutta  ei 

tarvitse tien kunnon vuoksi hiljentää. Tasaisuuden huonontuessa liikenne 
hakeutuu soratiellä tien tasaisimmille alueille, eikä nopeus juuri alene. Kun 
epätasaisuudet lisääntyvät huomattavasti, ei kuoppien kiertely enää onnistu, 
vaan nopeutta  on  alennettava.  /18/  

Pelkästään yllä olevan perusteella voidaan päätellä, ettei kuntoluokissa  3... 5 

 tasaisuudella ole juurikaan vaikutusta ajonopeuksiin.  Tien  kunnon huonotessa 

luokkiin  2  ja  1,  alkavat myös ajonopeudet alentua. Arvioimalla saadaan 

ajonopeuksiksi eri kuntoluokissa seuraavaa: 

Kuntoarvo 	Nopeus  
1 	55 km/h 
2 	63 km/h 

3 	70 km/h 
4 	75 km/h 
5 	75 km/h  

Tämän perusteella soratien kunnon nostaminen keskinkertaisesta hyväksi 

alentaisi aikakustannuksia noin  7%  ja  kunnon heikkeneminen huonoksi lisäisi 

niitä  21%. Sorateiden  kunnon nostolla voitaisiin tällä perusteella säästää 

aikakustannuksissa noin  4 p/ajonkm  eli kesäkuun - lokakuun välisenä aikana 

yhteensä noin  29  Mmk. Vuodessa soratieverkolla muodostuvat aikakustan-

nukset ovat noin  775  Mmk. 

Edellä esitetty tarkastelu ajonopeuksista  ja  aikakustannuksista  on  melko 

pitkälle intuitiivinen, eikä pohjaudu siinä määrin kirjallisuuteen kuin ajoneuvo-
kustannustarkastelu. Kaikesta päätellen tietoa sorateiden kunnon vaikutuksis-
ta ajonopeuksiin tarvitaan siis lisää. 
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34 ONNETTOMUUSKUSTANNUKSET SORATEILLÄ  

Taulukossa  15 on  esitetty vuosina  1990-1994 kokooja-  ja  yhdysteillä  tapahtu-
neet onnettomuudet  ja  onnettomuusasteet, erot&tuna pääHystettyihin  ja 

 päällystämättömiin  teihin. Uudenmaan tiepiirissä ei enää rekisteröidä omai-
suusvahinko-onnettomuuksia, joten onnettomuuskustannustarkasteluista  on 

 Uudenmaan tiepiiri jätetty pois. 

Taulukko  15.  Onnettomuudet kokooja -ja  yhdysteillä  vuosina  1990-1994.  

Onnettomuustyyppi  Päällystetyt tiet Päältystämättömät  tiet  
OA  onn.  OA  onn. 

(onn/1 O8autokm) (kpl) (onn/1 O8autokm) (kpl) 

Omaisuusvahinko-onnettomuu-  51,6 9780 56,1 3132  
det,  ei Uudenmaan tiepiiri 

Henkilövahinko-onnettomuu-  24,8 4691 17,7 989  
det,  ei Uudenmaan tiepiiri 

Henkilävahinko-onnettomuu-  23,9 5663 18,1 1 059  
det, koko  maa 

Kaikki onnettomuudet, ei Uu-  76,4 14 471 73,8 4121  
denmaan tiepiiri  

Voidaan todeta, että päällystetyillä teillä sattuu selvästi enemmän henkilöva-
hinko-onnettomuuksia kuin päällystämättämillä. Päällystetyillä teillä henkilöva-
hinko-onnettomuuksia  on 32%  kaikista onnettomuuksista, kun päältystämättö

-millä  teillä vastaava luku  on 24%.  Tämä johtuu mitä ilmeisimmin päällystetty-
jen teiden suuremmista nopeuksista. Vastaavasti omaisuusvahinko-onnetto-
muuksien onnettomuusaste  on päällystetyillä  teillä hieman pienempi kuin 
päällystämättömillä teillä. 

Onnettomuusastetietojen  perusteella  on  taulukossa  16  esitetty onnettomuus- 
kustannukset vuoden  1994  hinnoin. Henkilävahirko-onnettomuuden kustan-
nukset ovat keskimäärin  952 000 mk/onnettomuus  ja  omaisuusvahinko

-onnettomuuden  46 000 mk1  onnettomuus. 

Taulukko  16.  Onnettomuuskustannukset kokooja-  ja  yhdysteillä,  vuoden 
 1994  hinnoin. 

Onnettomuustyypp  
_________________________________ 

Päällystetyt tiet 
p/km 

PääHystämättömät  tiet 
p/km 

Omaisuusvahinko-onnettomuudet,  2,4 2,6  
ei Uudenmaan tiepliri 

Henkilövahinko-onnettomuudet,  23,6 16,9  
ei Uudenmaan tieplin 

Kaikki onnettomuudet,  26,0 19,5  
ei Uudenmaan tiepiin _______________ ___________________ 
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Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT)  on  selvittänyt sorateiden päällystämi

-sen  vaikutuksia liikenneonnettomuuksiin. Tutkimus tehtiin ns. ennen-jälkeen-
tutkimuksena, jossa kevytpääUysteellä vuosina  1976-1980  päällystettyjen 

sorateiden  turvallisuutta verrattiin niiden turvallisuuteen ennen päällystämistä. 
Onnettomuusaste teillä, joilla ei päällystämisen yhteydessä tehty muita 
tienparannustoimenpiteitä, kasvoi päällystämisen seurauksena tutkimusai-
neistossa keskimäärin  14%.  Päällystäminen  vähensi kohtaamisonnettomuuk

-sia  sekä lisäsi eläinonnettomuuksia. Myäs yksittäisonnettomuudet, jotka olivat 
yleisin onnettomuustyyppi, lisääntyivät hieman. Päällystäminen lisäsi yksit-
täisonnettomuuksien vakavuusastetta. Ennen päällystämistä yksittäisonnetto-

muuksista  35%  johti henkilävahinkoon, päällystämisen jälkeen  52%.  Päällys-

täminen nosti tutkituissa kohteissa selvästi ajonopeuksia. Ajonopeuksien 
kasvu lienee tärkein syy siihen, että soratien päällystäminen usein johtaa 
turvallisuuden huononemiseen.  /23/  

Sorateiden  kunnon vaikutuksista onnettomuuskustannuksiin ei ole saatavissa 
tietoa. Mikäli soratien kunnon nostaminen nostaa nopeuksia,  on  ilmeistä, että 

myös onnettomuuskustannukset kasvavat. Tämä johtuu pääasiassa siita, että 
onnettomuuksien vakavuusaste kasvaa. Myös onnettomuuksien kokonais-

määrä saattaisi kasvaa.  Jos  soratien  kunnon nostaminen ei vaikuta nopeuk

-sun, tai  vaikuttaa  vain  vähän, voivat onnettomuuskustannukset myös pienen-
tyä. Päätelmiä soratien kunnon vaikutuksista onnettomuuskustannuksiin ei siis 
voida tämän perusteella tehdä.  

3.5  AJOMUKAVUUDEN  ARVOTTAMINEN 

Ajomukavuus  on  tunnetila,  joka vaihtelee riippuen  mm.  kuijettajan  mielentilas-

ta, säästä, väsymyksestä  ja  ajoneuvon kunnosta. Ajomukavuuden arvottami-

nen ei ole helppoa eikä välttämättä aina edes perusteltua. Ajomukavuus 
riippuu ainakin tien geometriasta,  pinnan  kunnosta, kulutuskerroksen  maten-

aalista ja  ajoneuvon ominaisuuksista.  Tien  tasaisuuden katsotaan olevan 

hyvin merkittävä ajomukavuuteen vaikuttava tekijä.  Tien  tasaisuus koetaan 

kuitenkin eri tavoin johtuen  mm.  siitä millaisilla teillä  on  totuttu ajamaan: 
Henkilö joka joutuu usein ajamaan huonoa tietä ei koe sitä yhtä epämiellyttä-
vänä kuin henkilö, joka ajaa huonolla tiellä  vain  satunnaisesti. Sorateillä 

ajomukavuuteen vaikuttaa paitsi tasaisuus myös kiinteys siinä mielessä, että 

 mm.  lokasuojiin hakkautuvat irtokivet  aiheuttavat kolinaa  ja  näin vähentävät 

ajomukavuutta. Pölyävyys voi vaikuttaa ajomukavuuteen heikentämällä 

näkyvyyttä  ja likaamalla  autoa. Tasaisuus  on  kuitenkin epäilemättä merkittävin 

tekijä. 

Kuten edellä  on  todettu, tien tasaisuus vaikuttaa auton kulumiseen, polttoai- 

neenkulutukseen  ja  onnettomuuksiin. Huono  tie  kasvattaa halua valita 
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pidempi  ja  parempi kiertotie. Tämä aiheuttaa  lisääntyneitä ajokustannuksia, 

 joiden voidaan katsoa olevan suoraan huonosta  ajomukavuudesta aiheutunei

-ta  kustannuksia.  VTT  teki kesällä  1984  tutkimuksen, jossa  se  selvitti tähän 
periaatteeseen perustuen  ajomukavuuden  arvoa. 

Tutkimuksessa  30  henkilöä ajoi läpi  18  vaihtelevassa kunnossa ollutta 
 koeosuutta  ja  tämän jälkeen vaihtoehtoisen  kiertotien  ja  esitti tämän jälkeen 

arvion siitä kumpaa todennäköisesti käyttäisi  päivittäiseliä työmatkallaan. 

Koekohteista  9  oli sorateitä. 

Hyväksyttävä  kiertotiepituus  laskettiin seuraavasti:  Koetien  pituus kerrottiin 
 koetien valinneiden  henkilöiden  lukumäärällä.  Vastaavasti vaihtoehtoisen 

reitin pituus kerrottiin vaihtoehtoisen reitin  valinneiden lukumäärällä.  Laske- 
maila nämä yhteen saatiin  ajettujen  kilometrien yhteismäärä kutakin koe- 
osuutta kohden. Tämä luku jaettiin edelleen kaikkien  koeosuuden ajaneiden 

lukumäårällä,  jolloin saatiin keskimääräinen käytetty  reittipituus.  Kun keski-
määräinen  reittipituus  jaetaan edelleen  koetieosuuden pituudelia,  saadaan 
hyväksyttävä  kiertotiepituus  jokaista  koetiekilometriä  kohden. Tarkastelemalla 
matka-aikoja, voidaan vastaavalla tavalla laskea myös hyväksyttävä matka- 
ajan  piteneminen.  

Tutkimuksessa haastateltiin myös joillakin huonokuntoisilla  tieosuuksilla 

 autoilijoita  ja  kysyttiin heidän  halukkuuttaan  valita pidempi  parempikuntoi nen 

ajoreitti.  Tämän tutkimuksen tulokset olivat  hajonnaltaan  paljon suurempia 
kuin  ajopaneelin,  mikä johtui varmasti siitä ettei varsinaisia  vaihtoehtoreittejä 

 ollut. 

Tutkimuksessa tasaisuus mitattiin  laser-tasaisuusmittarilla.  Tulokset  on  sel-
vyyden vuoksi muutettu  IRI -arvoista  riippuviksi  kappaleessa  2.3.1  esitetyilä 

kaavalia.  Tien  tasaisuuden vaikutus  halukkuuteen  ajaa pidempi matka  ja 
 pidempi aika tasaista tietä  on  esitetty kuvissa  14  ja  15.  Kuvassa  16 on 

 laskettu edellisten perusteella hinta  huonoile ajomukavuudeile. Kustannuksina 

 on  käytetty  matkan  osalta  ajoneuvokustannusta  69,3  p/km  ja  ajan osalta ajan 
arvoa  42,60  mkIh.  Nopeudeksi  on  oletettu  70 km/h. /13/  

Ajomukavuuskustannukset  eivät ole täysin erillään  ajokustannuksista. Ajomu-

kavuuden huonontuessa  esimerkiksi tien huonon tasaisuuden vuoksi, vähen-
tää autoilija nopeutta parantaakseen  ajomukavuuttaan.  Tällöin  aikakustannuk

-set  kasvavat  ja  huono  ajomukavuus  tulee  otetuksi  huomioon ainakin osittain. 
Vastaavasti  ajoneuvokustannukset  kasvavat tien  pintakunnon heiketessä. 
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Kuva  14. Halukkuus  ajaa pidempi matka välttyäkseen ajamasta epätasais-

ta tietä.  Tie  pituuksien suhde  on kiertotien pituus/huonokuntoisen  

tien pituus.  /13/ 
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Kuva  15. Halukkuus  ajaa pidempi aika välttyäkseen  ajamasfa  epätasaista 

tietä.  /13/ 
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Kuva  16. 	Ajomukavuuden  arvo vuoden  1994  kust  annuksilla  laskettuna.  

4  POLTTOAINEENKULUTUS-  JA  AJONOPEUSTUTKI-
MUKSET  

4.1  TUTKIMUKSISSA KÄYTETTY KALUSTO  JA  MENETELMÄT 

Suoritettujen tutkimuksien tarkoituksena oli selvittää soratien tasaisuuden  ja 
pinnan kiinteyden  vaikutuksia polttoaineenkulutukseen  ja ajonopeuksiin. 

Polttoaineenkulutusta  mitattiin  Tampereen  teknillisen korkeakoulun liikenne - 
ja kuljetustekniikan  laitoksen ajoanalysaattoriautolla  (Opel  Astra  I ,6i GL 
Caravan  vm.1995).  Kulutuksen mittaus perustuu auton ruiskutusjärjestelmän 
ominaisuuteen, jossa yhdestä suuttimesta ruiskutetaan polttoainetta vakiotaa-
juudella  ja -paineella.  Kulutus lasketaan ruiskutussuuttimen aukioloajasta. 
Kulutuslukema ei ole absoluuttisen oikea, mutta järjestelmän toistettavuus  on 

 hyvä, joten vertailumittaukset onnistuvat hyvin. Autoon  on  lisäksi asennettu 
vakionopeudensäädin, joka mandollistaa vakionopeudella tehtävät mittaukset. 
Mittaustiedot kerätään  ja  tallennetaan laitteistoon mittausten ajaksi kiinnitet-
tävällä karinettavalla tietokoneella, jossa  on  mittaustulokset keräävä  ja 
tallentava  ohjelma. Polttoaineenkulutuksen lisäksi tallennetaan  mm.  aika, 
matka, nopeus, käytettävä vaihde  ja kytkinpolkimen  asento.  /2/  
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Tasaisuutta mitattiin Hämeen tiepiirin Roadman-tasaisuusmttarilla. Mittari 
tuottaa tienpinnan tasaisuudesta jokaiselle  100  m:n jaksolle lRl-tunnusluvuri. 

Mittann  toiminta perustuu ajoneuvon akseliin kiinnitettyyn kiihtyvyysanturiin, 
jonka tuottama pystykiihtyvyyssignaali johdetaan keskusyksikköön, jossa siitä 

muodostetaan tien  pinnan  profiili  ja  edelleen lRl-tunnusluku. Mittarista saa-

daan lisäksi  mm.  heittojen  ja  painumien  lukumäärä  ja  suurin havaittu pysty- 

kiihtyvyys. 

Kiinteys  on  arvioitu käyttäen luvussa  2.23  esitettyä luokitusta. 

Ajonopeudet  selvitettiin mittaamalla ajoneuvojen noin kilometrin mittaisilla 
tieosuuksilla käyttämä aika. Aika mitattiin tarkkuudella  0,1 s  ja  matka tarkkuu-

della  1 m.  Käytännössä näin tarkkaan määritykseen ei kuitenkaan päästä. 
Menetelmällä saatavat yksittäiset r'iopeushavainriot voivat poiketa todellisista 

nopeuksista noin  1...2  %.  

4.2  POLTTOAINEENKULUTUSTUTKIMUKSET  

4.2.1  Mittausten toteutus  

Polttoaineenkulutusta  mitattiin  14.06-31 .10.1995  viidellä soratieosuudella. 

Kilometrin pituiset koeosuudet pyrittiin valitsemaan siten, että ne olivat 
geometrialtaan mandollisimman suoria  ja  tasaisia. Näin minimoitiin  geometri- 

an  vaikutus kulutukseen. Koeosuudet sijaitsivat Hämeen tiepiinn alueella teillä 

 13151, 13087, 13321, 3352  ja  3353.  Mittaukset suoritettiin aina  55 km/h 
 vakionopeudella kolmosvaihteella  ajaen. Jokaisella mittauskerralla mittaus 

toistettiin viisi kertaa aina samaan suuntaan ajaen. Mittausauton painon 

vakioimiseksi  auto  tankattiin  ennen mittauksiin lähtöä  ja  koeosuudet  mitattiin 

aina samassa järjestyksessä. Ajolinjat valittiin noudattaen muun liikenteen 
käyttämiä uria. Kuoppia ei kuitenkaan väistelty. Mittaukset toistettiin kesällä 

joka viikko maanantaisin, mutta myöhemmin syksyllä  vain  kun katsottiin tar-

peelliseksi, käytännössä noin kanden viikon välein. Hämeen tiepiiri kävi 
mittaamassa tasaisuudet samoina päivinä.  Pinnan  kiinteys  arvosteltiin itse. 

Lisäksi rekisteröitiin tien  pinnan  märkyys (märkä/kuiva),  ilman lämpötila  ja 

 tuulisuus.  Mandollisuuksia mitattujen kulutuslukemien korjaamiseen tuulen  tai 

 ilman lämpötilan suhteen ei ollut, mutta kovassa tuulessa tehdyt mittaukset  on 

 jätetty tarkastelujen ulkopuolelle. Mittausnopeus poikkesi halutusta  55 

 km/h:sta  enimmillään  1 km/h,  joten myöskään nopeuden suhteen ei mitattuja 

kulutuslukemia katsottu tarpeelliseksi ruveta korjaamaan. 
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Kuva  17.  Mittauskohteet.  

4.2.2 Tien  pinnan  tasaisuuden vaikutus  polttoaineenkulutukseen  

Mittausten tulokset  on  esitetty kuvissa  18-22.  Polttoaineenkulutus on  ilmaistu 
 kulutusindeksillä,  jotta kulutuksessa tapahtuneita muutoksia  on  helpompi 

tarkastella  ja  jotta eri teitä voidaan vertailla keskenään. indeksi  on  laskettu 
siten, että kullakin tiellä pienimmälle hyväksyttävissä olosuhteissa  suoritetuile 
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kulutushavainnolle  on  annettu indeksin arvoksi  100  ja  muita havaintoja  on 

 verrattu tähän havaintoon. Erilaisin merkinnöin  on  esitetty eri kiinteysluokissa 
tehdyt mittaukset, märällä tien pinnalla tehdyt mittaukset sekä höyläyksen  tai 

 sorastuksen  jälkeen tehdyt mittaukset, Etenkin kesä oli erittäin vähäsateinen, 
eivätkä tiet tästä johtuen menneet kovinkaan huonoon kuntoon mittausjakson 
aikana. Eniten tasaisuus vaihteli tiellä  13 087,  jolla IRI muuttui välillä  2,8-8,3 

 mm/rn.  
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Kuva  18. 	Tien  pinnan  tasaisuuden vaikutus polttoaineenkulutukseen tiellä  

13 151. 
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Kuva  19. 	Tien  pinnan  fasaisuuden  vaikutus polttoaineenkulutukseen tiellä  

13087.  
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Kuva  20. 	Tien  pinnan  tasaisuuden vaikutus polttoaineen kulutukseen tiellä  
13321. 
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Kuva  21. 	Tien  pinnan  tasaisuuden vaikutus polttoaineenkulutukseen tiellä  
3352.  
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Kuva  22. 	Tien  pinnan  tasaisuuden vaikutus polttoaineenkulutukseen tiellä  

3353.  

Kuvista nähdään, ettei  havaituilla soratien  tasaisuuden  vaihteluilla  ole juuri-

kaan vaikutusta  polttoaineenkulutukseen.  Tulos  on  hyvin  yhtenevä kirjafiisuu

-dessa  esitettyjen aiemmin tehtyjen tutkimusten kanssa. Normaalisti kunnossa
-pidetyiUä sorateillä esiintyvillä  tasaisuuden muutoksilla ei ole merkittävää 

vaikutusta ajoneuvon  polttoaineenkulutukseen,  eikä näin  ollen  myöskään 

 polttoainekustannuksiin.  

4.2.3 Tien  pinnan  kiinleyden  vaikutus polttoaineenkulutukseen 

Kiinteyden  osalta mittausten tulokset  on  esitetty kuvissa  23-27.  Havaintoja 

saatiin  mittausjakson  aikana ainoastaan  kiinteysluokkiin  3.. .5.  Osittain  se 
 johtui kuivasta kesästä, osittain  kiinteysluokituksen  määrittelystä:  Kiinteysluok-

ka  1  voi esiintyä  vain kelirikkoaikana. Kiinteysluokka 2  vaatii myös muodostu

-akseen  pitkään jatkuvat sateet. Vastaavat olosuhteet voivat muodostua,  jos 

 heti  sorastuksen  tai muokkaushöyläyksen  jälkeen sataa. Kuvissa  on  erikseen 

esitetty havainnot tien  pinnan  ollessa märkä, pian  höyläyksen  tai sorastuksen 

 jälkeen  ja  pakkasella  tehdyifle mittauksille. 
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Kuva  23. 	Tien  pinnan  kiinteyden  vaikutus polttoaineenkulutukseen tiellä  
13151. 
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Kuva  24. 	Tien  pinnan  kiinteyden  vaikutus po!ttoaineenkulufukseen tiellä  
13087.  
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Kuva  25. 	Tien  pinnan  kiinteyden  vaikutus polttoaineenkulutukseen tiellä  

13321. 
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Kuva  26. 	Tien  pinnan  kiinteyden  vaikutus polttoaineenkulutukseen tiellä  

3352.  
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Kuva  27. 	Tien  pinnan  kiinteyden  vaikutus  polttoaineenkulutukseen  tiellä  
3353.  

Johtuen kiinteysluokituksen määrittelystä, ei kiinteysluokilla  4  ja  5  ole eroa 
polttoaineenkulutuksen osalta. Molemmissahan ajourat ovat kovat  ja  puhtaat 
irtoaineksesta. Tämä käy selville myös mittauksista. Kiinteyden pudotessa 
luokkaan  3  alkaa polttoaineenkulutus kohota. Kiinteysluokan  3  sisällä voi 
polttoaineenkulutuksessa olla suuriakin eroja.  On  selvästi eri asia,  jos  tien 

 pinta on irtoaineksen  peittämä  pinnan  purkautumisen johdosta,  tai  jos  tie on 
höylätty tai sorastettu  (taulukko  17).  Höyläyksen  jälkeen kohoaa polttoai-
neenkulutus havaintojen perusteella  18%,  kun muissa kiinteysluokan  3 

 havainnoissa polttoaineenkulutus kasvaa keskimäärin  vain 2 %.  Märkä tien 
 pinta  aiheuttaa keskimäärin  6 %  kasvun polttoaineenkulutuksessa.  Tulos 

 riippuu kuitenkin suuresti  veden  määrästä tiellä. 

Taulukko  17.  Polttoaineenkulutus  keskimäärin eri  kllnteysluokissa.  

Ku nteysluokka  Havaintojen 
1km 

Kulutusi nd. 
 havaintojen 

ka. 

Muutos-% ver-
rattuna kiinteys-
luokkaan  5 

- Kiinteysluokka  5 4 102,4 - 
- Kiinteysluokka  4 42 102,4 +  0,0  % 
- Kiinteysluokka  3 (irtoaines 22 104,8 +  2,3  %  

purkautumisesta johtuen) 
-  Tie höylätty/sorastettu  (klint.  3) 3 120,8 +  18,0  % 
-  Tien pinta  märkä (kiint.  4) 2 107,6 +  5,1  % 
-  Tien pinta  märkä (kiint.  3) 2 109,5 +  6,9  %  

Saadut tulokset tien  pinnan  kiinteyden  vaikutuksesta polttoaineenkulutukseen 
ovat hyvin samansuuntaisia kuin kirjallisuudessa esitettyjen tutkimusten 
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tulokset. Polttoaineenkulutus  on  voimakkaasti riippuvainen tien pinnalla 
olevan irtoaineksen määrästä. Höyläyksen  tai sorastuksen  jälkeen tien  pinta 

on  pehmeä  ja  kulutus siis keskimäärin  18 %  suurempi kuin kovalla tien 

pinnalla. Vuoden  1994 ajokustannuksilla  tämä merkitsee  3 p/ajonkm  lisäystä 

polttoainekustannuksiin. Kelirikkoisilla  tai  sateiden pehmentämillä teillä poitto-
ainekustannukset lisääntyvät vielä enemmän.  

4.3  AJONOPEUSTUTKIMUKSET  

4.3.1  Mittausten toteutus  ja  yleisiä havaintoja nopeuksista 

Tienkäyttäjien ajonopeuksia selvitettiin mittaamalla autojen noin  1 km  matkalla 
käyttämä aika. Erikseen määritettiin nopeudet kevyille ajoneuvoille (henkilö- 

ja  pakettiautot) sekä raskaille ajoneuvoille (kuorma-  ja  linja-autot). Nopeuksia 

mitattiin teillä  13151  ja  13087  samoilla koeosuuksilla kuin kulutusmittauksetkin 
tehtiin. Aluksi mittauksia tehtiin myös teillä  13321  ja  3352,  mutta vähäisten 

liikennemäärien vuoksi mittaukset keskitettiin teille  13151  ja  13087.  

Havaintojen perusteella autojen nopeuksissa sorateillä  on  suuria eroja. 

Samalla tiellä voivat eri autojen riopeudet vaihdella yli  60 km/h (40.100 

km/h).  Vähäisen liikennemäärän vuoksi  on  lähes jokaisen autoilijan mandol-

lista valita nopeutensa oman mielensä mukaan. Sorateillä  on  pääasiassa 

yleisnopeusrajoitus  80 km/h,  ellei liikennemerkein ole aiempaa rajoitusta  (60 

km/h)  määrätty. Tässä tutkimuksessa autojen nopeudet jäivät tarkastelluilla 

teillä keskimäärin  alle nopeusrajoituksen  80 km/h.  Kevyiden ajoneuvojen 

nopeus oli keskimäärin  65,4 km/h (304  havaintoa)  ja  raskaiden ajoneuvojen 

 57,5 km/h (89  havaintoa). Raskaiden ajoneuvojen havainnot koostuvat 
kuitenkin pääasiassa yhdellä tiellä tehdyistä havainnoista. 

Taulukko  18.  Ajoneuvojen nopeudef eri teillä keskimäärin. 

Kevyet ajoneuvot Raskaat ajoneuvot  

havaintojen 1km Keskinopeus havaintojen 1km Keskinopeus  Tie  

km/h km/h 

13 151 120 59,9 53 54,6 
13087 131 69,9 19 58,0 
13321 24 66,1 3 68,1 
3352 29 66,2 14 65,5  

Yhteensä  304 65,4 89 57,5  

Tiellä  13151  nopeudet olivat keskimäärin alempia, kuin muilla tarkastelluilla 
teillä. Koska tien geometria ei koeosuuksilla rajoita nopeuksia,  on  syynä 

ilmeisesti tieympäristö. Tiellä  13151 on  paljon yksityistieliittymiä  ja  taloja aivan 
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tien varressa. Muilla teillä liittymiä  on  paljon vähemmän  ja  talot kauempana 
tiestä.  

4.3.2 Tien  pinnan  tasaisuuden vaikutus ajonopeuksiin 

Kuvissa  28  ja  29 on  esitetty soratien  pinnan  tasaisuuden vaikutus ajonopeuk
-sun  teillä  13151  ja  13087.  Havaintojen perusteella nopeudet alenevat hieman 

kun tasaisuus heikkenee. Tiellä  13151 ajonopeudet pienenivät  keskimäärin  10 
%  kun  RI  muuttui  2,5 mm/m:stä 5,0 mmlm:iin.  Vastaavasti tiellä  13087 
pienenivät ajonopeudet  keskimäärin  9 %  kun IRI muuttui  2,8 mm/m:stä 8,3 
mm/m:iin. Nopeuksien  hajonta  on  suuri, eikä pelkkien keskiarvojen tarkastelu 
anna välttämättä nittävää kuvaa.  
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Kuva  28. 	Tien  pinnan  tasaisuuden vaikutus ajonopeuksiin tiellä  13151.  
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Kuva  29. 	Tien  pinnan  tasaisuuden vaikutus  ajonopeuksiin  tiellä  13087. 

4.3.3 Tien  pinnan kiinteyden  vaikutus ajonopeuksiin  

Tien  pinnan  kiinteyden  vaikutusta  ajonopeuksiin  on  havainnollistettu  kuvissa 

 30  ja  31.  Tiellä  13151  tehtyjen mittausten perusteella näyttäisi nopeudet 

alenevan noin  10  %  kun  kiinteys  heikkenee luokasta  5  luokkaan  3.  Tiellä 

 13087  kiinteydellä  ei puolestaan ole juurikaan vaikutusta  nopeuksiin kiinteys-

luokissa  3.. .5.  Havaintojen perusteella  kiinteyden  heikkeneminen luokasta  5 

 luokkaan  3  ei vaikuta vielä kovinkaan paljon tienkäyttäjien  nopeuksiin. 

 Mittaukset suoritettiin melko suorilla  tieosilla.  On  mandollista, että mutkaisilla 

 tieosuuksilla  tiellä olevan  irtoaineksen  aiheuttama  sivukitkan pieneneminen 

 vaikuttaa  nopeuksiin  jo  kiinteysluokassa  3.  Kiinteysluokissa  1  ja  2  nopeudet 

todennäköisesti alenevat, mutta näihin  kiinteysluokkiinhan  ei tässä tutkimuk-

sessa saatu havaintoja.  



	

Sortien  tasaisuuden  j  pinnan  kiinteyden  vaikutukset  jokustannuksiin 	 61  
POLTTOAINEEN KULUTUS-  JA  AJONOPEUSTUTKIMUKSET  

80,0  

• 	75,0 

	

70,0 	

0 	
0 

co 	

ci  
0 

	

65,0 	

0 

	

60,0 	

ci 	
ci  

	

55,0 	

5 

	

50,0 	
2 	 3 4 1 	

Kiinteys  

	

Kuva  30. 	Tien  pinnan  kiinteyden  vaikutus ajonopeuksiin tiellä  13151. 
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Kuva  31. 	Tien  pinnan  kiinteyden  vaikutus ajonopeuksiin tiellä  13087.  
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5  YHTEENVETO 

Suomessa  on  yleisiä sorateitä  29 000 km, 37 %  kaikista yleisistä teistä. 

Vuosittain  sorateiden  kunnossapitoon käytetään  työkustannuksina  noin  240 
 Mmk. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka  soratien  tasai-

suus  ja pinnan kiinteys  vaikuttavat  ajokustannuksiin.  On  välttämätöntä tuntea 

 ajokustannusten  muuttuminen  soratien  kunnon mukaan, mikäli halutaan 

pyrkiä  sorateiden kunnossapitokustannuksissa liikennetaloudelliseen optimiin. 
Ajokustannukset  koostuvat ajoneuvo-, aika-, onnettomuus-  ja ympäristökus-

tannuksista.  Tässä tutkimuksessa  on  pyritty selvittämään ajoneuvo-, aika-  ja 

onnettomuuskustannuksia. 

Soratien  pinnan kiinteys  on  tässä tutkimuksessa arvosteltu käyttäen  tielaitok

-sen  kehittämää  viisiportaista kiinteysluokitusta: Kiinteysluokkaan  1  kuuluvalla 

tiellä  on pintakelirikko  ja  tien  pinta on liejuinen.  Tällainen tilanne voi esiintyä 

 vain  keväällä, syksyllä  tai  pitkäaikaisten  rankkasateiden  jälkeen.  Kiinteysluo

-kassa  2  tien  pinta on  pehmeä  ja  ajoneuvon  rengas  jättää tiehen jäljen. 

 Kiinteysluokassa  3  tien pinnalla  on  kauttaaltaan  irtokiviä,  mutta  alla  on  kova 

 pohja.  Kiinteysluokan  4  tiellä  ajourat  ovat kovat, mutta tien reunoilla  ja/tai 

ajourien  välissä  on irtokiviä. Kiinteysluokassa 5 tie on  kauttaaltaan  kova ja 

 kiinteä. 

Tasaisuuden mittaamiseen  on  käytetty kansainvälistä  tasaisuustunnuslukua 

 RI (International Roughness Index),  joka  on  käytössä Suomessa, USA:ssa 

 ja  useissa Euroopan maissa.  IRI  kuvaa tien  kokonaisajomukavuutta.  Siihen 

vaikuttaa paitsi  pinnan  tasaisuus myös tien  geometria,  etenkin  geometrialtaan 

pienipiirteisillä  teillä, jollaisia  soratiet  usein ovat. Ongelmana  lRl:n  käytölle 

 sorateiden  tasaisuuden arvostelussa  on se,  että  hoitotoimenpiteillä  voidaan 

vaikuttaa  vain  osaan siitä  aallonpituusalueesta,  joka vaikuttaa  IRI:n  lasken-

taan.  Ajokustannustarkasteluissa IRI:ä  voidaan kuitenkin käyttää siten, että 

seurataan tunnusluvun arvon muutosten vaikutusta  ajokustannuksiin. Yksittäi
-sellä soratieosuudella  tien  geometriasta  aiheutuva osuus pysyy vakiona  ja 

 muutokset  I RI: ssä  johtuvat  pintakunnossa  tapahtuneista muutoksista.  

Soratien  kunnon vaikutuksia  ajoneuvokustannuksiin  on  tarkasteltu lähinnä 

seuraavan jaon pohjalta:  

-  polttoainekustannukset  
-  korjaus-, huolto-  ja voiteluainekustannukset 
- rengaskustannukset 
-  ylläpito-  ja hallintokustannukset 
-  pääomakustannukset  
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Soratien  kunnon vaikutusta polttoaineenkulutukseen  on  aiemmin tutkinut 
lähinnä Ruotsissa VTI. Tutkimuksissa  on  päädytty siihen, että normaalisti 
sorateillä esiintyvillä tasaisuuden muutoksilla  on  hyvin vähän vaikutusta 
polttoaineenkulutukseen.  Sen  sijaan tien  pinnan  kiinteydellä  on  suuri vaikutus. 
Höyläyksen jälkeen polttoaineenkulutus kasvaa VTI  n  tutkimusten mukaan 

 15.30 %. Höyläyksen  lisäksi soratie voi pehmetä myös voimakkaiden 
sateiden vuoksi. Tämän tutkimuksen yhteydessä suoritetut mittaukset ovat 
hyvin yhteneviä kirjallisuudessa esiintyvien tutkimustulosten kanssa. Tasai-
suudella IRI:n vaihteluvälillä  2.. .8 mm/rn  ei voitu havaita juurikaan vaikutusta 
ajoneuvon polttoaineenkulutukseen  On  selvää, että tasaisuuden heikkenemi-
nen alkaa jollakin tasolla vaikuttaa polttoaineenkulutukseenkin, mutta havain-
tojen perusteella tällaisia epätasaisuuksia ei soratiellä normaalisti esiin  ny. 

 Kiinteysluokilia  4  ja  5  ei ole polttoaineenkuiutuksen kannalta eroa. Motemmis-
sahan ajourat ovat kovat  ja  puhtaat irtoaineksesta. Kiinteysluokan  3  sisällä 
voidaan havaita suuria eroja polttoaineenkulutuksessa. Kulutuksen kannalta 

 on  selvästi eri asia, onko irtoaines muodostunut tien  pinnalle  purkautumisen 
vai sorastuksen  tai höyläyksen  vuoksi. Kuivuuden  ja  liikenteen aiheuttama 
tien  pinnan  purkautuminen kohotti poittoalneenkulutusta  vain  noin  2 %  kun 
höyläyksen  tai sorastuksen  jälkeen kulutus kohosi noin  20 %. Kiinteysluokkiin 
1  ja  2  ei kulutushavaintoja saatu tässä tutkimuksessa lainkaan. 

Soratien  kunnon vaikutuksista muihin ajoneuvokustannusten osiin oli saata-
vissa hyvin vähän tietoa. VTI:n ajokustannusmalli lähtee siitä, että huolto-  ja 

 korjauskustannukset ovat tasaisella  ja  kiinteällä soratiellä  35 %  suuremmat 
kuin päällystetyllä tiellä keskimäärin. Edelleen epätasaisella soratiellä  ko. 

 kustannukset ovat  67 %  korkeammat kuin tasaisella soratiellä. Kiinteys ei 
ilmeisesti vaikuta merkittävästi huolto-  ja  korlauskustannuksiin.  Voitelu-
ainekustannusten oletetaan yleensä olevan suoraan verrannollisia polttoai-
neenkulutukseen.  On  mandollista, että sorateillä ajaminen aiheuttaa pölyhiuk

-kasten  kulkeutumista moottoriin  ja  lisää näin öijynvaihtotarvetta. Renkaiden 
kuluminen sorateillä  on  tutkimusten mukaan noin kaksinkertainen verrattuna 
hyviin asfaittibetoniteihin. Arvot vaihtelevat kuitenkin suuresti tutkimuksesta 
riippuen.  Tien  epätasaisuudet lisäävät renkaisiin kohdistuvaa rasitusta  ja 

 lyhentävät renkaiden käyttöikää. Rengaskustannukset ovat  varsin  pieni  osa 
 (noin  2 %) ajokustannuksista.  Ylläpito-  ja  hallintokustannuksiin  ei tiellä  tai  sen 

 kunnolla ole vaikutusta.  Tien  kunnon vaikutuksista pääomakustannuksiin  on 
 myöskin hyvin vähän tietoa. Pääomakustannusten muuttuminen tien kunnon 

mukaan perustuu lähinnä siihen ajatukseen, että huonolla tiellä  auto  kuluu 
nopeammin,  ja  poistokustannukset  ovat näin suuremmat. VTT:n ajokustannus

-mallin  perusteella pääomakustannukset ovat hyväkuntoisella soratiellä noin  5 
%  korkeammat kuin päällystetyllä tiellä  ja  huonolla soratiellä noin  10 % 

 korkeammat kuin päällystetyllä tiellä. 
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Sorateiden  kunnon kohottamisella nykyisestä olisi suoritetun tarkastelun 
perusteella mandollista säästää  ajoneuvokustannuksissa  noin  11  p/ajonkm, 

 Vuositasolla tämä merkitsisi noin  76  Mmk:n säästöjä. Siitä millaisella  kunnos-
sapitokustannusten lisåpanoksella  nämä säästöt olisi saatavissa ei ole tietoa. 

 Tielaitos  tutkii parhaillaan  kunnossapitotoimenpiteiden  vaikutusta  soratien 
 kuntoon.  

Aikakustannukset  muodostavat  tielaitoksen ajokustannusmallissa  selvästi 

suurimman  kustannuserän,  noin  40  % ajokustannuksista. TVH:n  vuonna 

 1983-84  tekemien  tutkimusten mukaan ajoneuvojen keskinopeus oli sora
-tieverkolla  kesällä  69 km/h.  Nyt tehtyjen tutkimusten perusteella kevyiden 

ajoneuvojen (henkilö-  ja  pakettiautot) nopeus  sorateillä  oli keskimäärin  65 

km/h.  Tasaisuuden heikkeneminen näyttäisi tutkimusten perusteella alentavan 
hieman  ajonopeuksia. tRI:n  muuttuessa  2  mm/m:sta  8  mm/m:iin.  alenevat 

 ajonopeudet  noin  10  %.  Tämän perusteella  sorateiden  kunnon nostaminen 

nykyiseltä tasolta ei vähentäisi merkittävästi  aikakustannuksia. 

Soratiet  ovat toiminnalliselta  luokaltaan kokooja-  ja yhdysteitä.  Vertailtaessa 

 onnettomuusasteita päällystetyillä  ja päållystämättämillä kokooja- ja yhdysteil
-lä  voidaan todeta, että  päällystetyillä  teillä  onnettomuusaste  on  korkeampi. 

Etenkin  henkilövahinko-onnettomuuksia sattuu enemmän. Tämä johtuu 
todennäköisesti  päällystettyjen  teiden keskimäärin suuremmista  nopeuksista. 
Sorateiden  kunnon vaikutuksista  onnettomuuskustannuksiin  ei ole tietoa. 

Näyttäisi kuitenkin, että teiden  nopeustasolla  on  suurempi merkitys  onnetto-  - 
muuksien  määrään  ja  vakavuuteen kuin tien kunnolla. Mikäli tien huono kunto 

alentaa  ajonopeuksia,  pienenevät  ilmeiseti  myös  onnettomuuskustannukset. 

Ajomukavuuden tiuononemisesta  johtuvia kustannuksia ei oteta huomioon 

 liikennetaloudellisissa tarkasteluissa,  mutta tässä tutkimuksessa  on  lyhyesti 

käsitelty myös  ajomukavuuden  arvottamista. Lähinnä  on  tarkasteltu tasaisuu-
den vaikutusta.  VTT:n  tekemässä tutkimuksessa ongelmaa  on  lähestytty siltä 
pohjalta, että tasaisuuden heikkeneminen lisää halua valita pidempi hyväkun-
toinen kiertotie. Näin huono  ajomukavuus realisoituu lisääntyneinä ajokustan-
nuksina.  Riippuvuutta tien tasaisuuden  ja hyväksyttävän kiertotiepituuden 

 välille haettiin  ajopaneelin  ja haastattelututkimusten  avulla.  VTT:  n  tutkimuksen 

perusteella  ajomukavuuden  huononemisesta johtuvat kustannukset muodos-

tuvat huomattavasti suuremmiksi kuin  ajokustannusten  lisääntyminen tien 

huonon kunnon vuoksi.  IRI:n  muuttuessa  2  mm/m:stä  6  mm/m:iin  kasvoivat 

 ajomukavuuskustannukset  noin  65  p/km.  Vastaavalla tasaisuuden muutoksel-

la kasvavat  ajokustannukset  noin  15  p/km.  

Tässä tutkimuksessa  on  empiirisesti tutkittu  soratien  tasaisuuden  ja pinnan 

kiinteyden  vaikutuksia  polttoaineenkulutukseen  ja ajonopeuksiin.  Polttoaine- 

ja aikakustannukset  muodostavat yhdessä noin puolet  ajokustannuksista. 
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Muiden ajokustannustekijöiden tutkiminen  on  huomattavasti hankalampaa  ja 
 tämän vuoksi niitä  on  käsitelty  varsin  niukasti myös kirjallisuudessa. Etenkin 

tien kunnon vaikutuksia huolto-  ja korjauskustannuksiin  olisi hyödyllistä tutkia 
tarkemmin. 
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