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TIIVISTELMÄ  

Selvityksessä  on  arvioitu mandollisuuksia käyttää  ajokustannuksia  ja  niiden 
taustalla olevia malleja  tienpidon toimintasuunnitelmissa.  Näitä toiminta- 
suunnitelmia ovat tienpitoon liittyvät erilaiset  toimintalinjat,  pitkän tähtäyksen 
suunnitelmat  (PTS)  ja  toiminta-  ja  taloussuunnitelmat (TTS).  Selvityksen 
alussa  on  kuvattu toimintaympäristöä, toimintasuunnitelmien keskinäistä  hie

-rarkiaa  ja  vuorovaikutusta sekä eri toimintasuunnitelmien sisältöjä  ja  laadin -
taprosesseja. 

Ajokustannuksiin  liittyy useita eri  osakomponentteja,  joihin eri  tienpidon  toi-
menpiteet vaikuttavat erilaisilla  vaikutusmekanismeilla.  Selvityksessä käsitel-
tiin laajasti  ajokustannusten  eri komponenttien merkitystä  laskentatuloksiin  ja 

 niiden käyttöä eri  tarkasteluissa.  Näitä tietoja  on  mandollista hyödyntää jat-
kossa arvioitaessa  ajokustannusten yksikköarvojen  määrittämisen  tai  las

-kentamenetelmien kehittämistarpeita.  

Työssä  yksilöitiin  ne  toimintalinjojen  määrittelyn sekä  PTS-  ja  TTS-töiden 
vaiheet, joissa  ajokustannusten  käyttö olisi hyödyllistä. Lisäksi arvioitiin ajo -
kustannuskomponenttien,  niiden taustalla olevien  laskentamallien  (kuten  
polttoaineenkulutusmalli)  ja  niitä  hyödyntävien laskentamenetelmien  (kuten 

 IVAR)  soveltuvuutta todellisiin  käyttötilanteisiin  ottaen huomioon  mm.  arvi-
oinnin  helppous/työläys  ja  arvioinnin tulosten  hyödyllisyys. 

Tapaustutkimuksissa  käytettiin  Savo-Karjalan tiepiirin aineistoa  talvihoidon, 
sorateiden  hoidon,  päällysteiden  ylläpidon  ja  peruskorjausten  osalta. Kaak-
kois-Suomen  tiepiirissä tapaustutkimukset kohdennettiin sorateiden runkoke-
lirikon  ja  siltojen peruskorjauksiin, laajennus-  ja  uusinvestointeihin  sekä  ke-
hittämishankkeisiin.  

Tehtyjen analyysien  ja  tapaustutkimusten  perusteella  ajokustannusten  käy-
tön lisääminen  on  tärkeintä ensisijaisesti eri  tienpidon toimintalinjojen  laati-
misessa. Tämä ei tietystikään edellytä, että  ajokustannusajattelu  ohjaisi toi -
mintalinjoja  vaan pikemminkin, että  toimintalinjatasolla  nähtäisiin  ja  ymmär-
rettäisiin  tehtyjen linjanvetojen vaikutus  ajokustannuksiin.  Tällöin  linjauksista 
poikkeamista  voitaisiin tarpeen mukaan perustella  ajokustannusmuutoksilla  
tilanteissa, joissa  se  olisi hyväksyttävää  ja  järkevää.  Ajokustannusten  las

-kentamalleja  ja  niitä  hyödyntäviä  menetelmiä sekä oleellisten  lähtöarvojen  
saatavuutta tulisi edelleen kehittää  ja  parantaa.  

Kehittämishankkeissa  sekä  perustienpidon  laajennus-  ja  uusinvestoinneissa 
 käyttöön otettavan  hankearviointiohjeen  mukaisten tulosten avulla  on  mah-

dollista tarkastella  toimintasuunnitelmiin  sisältyvien hankkeiden  ajokustan-
nusvaikutuksia  kokonaisuutena.  Ohjeistuksen laadinnassa ajokustannuksia 

 on  käsiteltävä ainakin kaikissa  ohjelmatason  ohjeissa sekä  toimintalinjojen  ja 
 TTS:n  valmistelua koskevissa ohjeissa.  
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SAMMANFATTNING  

I  utredningen har  man  bedömt möjligheterna att använda trafikantkostnader-
na och  de  mallar som ligger som grund för dem i verksamhetspianerna för 
väghållningen. Dessa verksamhetspianer består av olika riktlinjer för väg-
hållningen, långsiktiga  planer  samt verksamhets- och finansieringsplaner.  I 

 början av utredningen beskrivs omvärlden,  den  inbördes hierarkin och väx-
elverkan för verksamhetsplanerna samt innehållet i och processerna för ut-
arbetandet av verksamhetsplanerna.  

Till  trafikantkostnaderna hänför sig många olika delkomponenter, som olika 
väghållningsåtgärder inverkar  på via  olika verkningsmekanismer.  I  utrednin-
gen behandlades omfattande vilken betydelse olika komponenter inom tra-
fikantkostnaderna har för beräkningsresultaten och deras användning i olika 
granskningar. Det  är  möjligt att i fortsättningen utnyttja dessa uppgifter för att 
bestämma enhetsvärdena för trafikantkostnaderna eller utvecklingsbehoven 
för beräkningsmetoderna.  

I  arbetet specificerades  de  faser för bestämning av riktlinjerna samt för  de 
 långsiktiga planerna och verksamhets- och finansieringsplanerna, där det 

vore nyttigt att använda trafikantkostnader. Dessutom bedömde  man  hur väl 
trafikantkostnadskomponenterna,  de  beräkningsmodeller som ligger som 
grund för dem (såsom bränsleförbrukningsmodellen) och  de  beräknings-
metoder som utnyttjar dem (såsom IVAR) lämpar sig för verkliga använd-
ningssituationer med beaktande av bl.a. hur läWarbetskrävande det  är  att 
göra bedömningen samt nyttan av bedömningsresultaten.  

I  fallstudierna användes  material  från Savolax-Karelens vägdistrikt i fråga 
om vinterväghållning, grusvägsdrift, underhåll av beläggningar samt grundli-
ga förbättringar.  I  Sydöstra Finlands vägdi-strikt riktades fallstudierna  till 

 grundliga reparationer av tjälskador i vägkroppen hos grusvägar och broar, 
utbyggnads- och nyinvesteringar samt utvecklingsprojekt.  

På basis  av  de  gjorda analyserna och fallstudierna  är  det viktigast att öka 
användningen av trafikantkostnader framför allt när  man  utarbetar olika 
verksamhetslinjer för väghållningen. Detta förutsätter naturligtvis inte att tra-
fikantkostnadstänkandet styr verksamhetslinjerna utan snarare att  man p 
verksamhetslinjenivå  ser och förstår hur  de  gjorda linjedragningarna inverkar 

 på  trafikantkostnaderna.  I så fall  kan avvikandet från riktlinjerna vid behov 
motiveras med förändrade trafikantkostnader i situationer där det vore god-
tagbart och förnuftigt.  Man  borde ytterligare utveckla och förbättra beräk-
ningsmodellerna för trafikantkostnader och metoder som utnyttjar dem samt 
tillgängligheten av väsentliga utgångsvärden. 

Det  är  möjligt att granska trafikantkostnadseffekterna av  de  projekt som in-
går i verksamhetsplanerna som  en  helhet med hjälp av resultaten enligt  pro-
jektbedömningsanvisningarna  som tas i bruk i utvecklingsprojekt samt ut-
byggnads- och nyinvesteringar inom basväghållningen. Vid utarbetandet av 
anvisningarna skall trafikantkostnaderna behandlas åtminstone i alla anvis-
ningar  på  programnivå samt i anvisningarna som gäller beredning av riktlin-
jer och verksamhets- och finansieringsplaner. 
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ABSTRACT 

This report assesses the possibilities of using driving costs and their underly -
ing models in road management operating plans. These operating plans in-
clude various policies related to road management, long-term plans and op-
erating and financial plans. The beginning of the report describes the operat-
ing environment, the hierarchy and interaction of the operating plans, and 
the contents and processes of compiling different operating plans. 

Driving costs involve several different components, which are affected by 
different road management procedures through various mechanisms. The 
report deals broadly with the significance of the various components of driv-
ing costs to the results of calculations and their use in various assessments. 
It is possible to utilize this information when assessing the need to develop 
the definition of the unit values of driving costs or the methods of calculation. 

The study itemized the phases of defining policies, long-term plans and op-
erating and financial plans, in which the use of driving costs would be bene-
ficial. It also estimated the suitability of using driving cost components, their 
underlying calculation models (such as a fuel consumption model) and 
methods of calculation that utilize them (such as  IVAR)  in actual operating 
situations while taking into consideration, for example, the  ease/difficulty  of 
assessment and the usability of the results of the assessment. 

Case studies used data on winter maintenance, gravel road maintenance, 
pavement maintenance and restoration in the Savo -Karjala  district. Case 
studies in the Southeast Finland district focused on restoration of bridges 
and frost-damaged roadbeds of gravel roads, expansion and new invest-
ments, and development projects. 

Based on the analyses and case studies, increasing the use of driving costs 
is most important primarily in compiling different road management policies. 
Of course this does not mean driving cost consideration steers policies, but 
rather that the impact of chosen policies on driving costs would be seen and 
understood at the policy level. Then, if necessary, deviation from policies 
could be justified with changes in driving costs in situations where it would 
be acceptable and reasonable. Driving cost calculation models and the 
processes that utilize them as well as the availability of initial data should be 
further developed and improved.  

\Nith  results that are in accordance with the project assessment guide taken 
into use in development projects and in expansion and new investments in 
road management, it is possible to examine as an entity the impact of driving 
costs of projects included in operating plans. When compiling guides, driving 
costs should be dealt with at least in all program-level guides and in guides 
related to policies and preparation of operating and financial plans.  



ESIPUHE  

Tiehallinto  käyttää tieliikenteen ajokustannuksia lähinnä hankearvioinneissa 
 ja verkkotason tarkasteluissa. Tienpidon toimintalinjoja  laadittaessa  ja PTS-

ja TTS-töissä ei ajokustannuslaskelmilla ole ollut suurta merkitystä, vaikka 
useassa selvityksessä  on  todettu selkeä tarve ajokustannusten käytön laa-
jentamiselle hanketason arvioinnista myös ohjelmatasolla tapahtuvaan arvi-
ointiin. 

Yhtenäisiä laskentamenetelmiä ei kuitenkaan ohjelmatasolle voida luoda, 
koska eri tienpidon tuotteet poikkeavat sekä sisällöltään että vaikutuksiltaan 
merkittävästi toisistaan. Työssä  on  pyritty löytämään ne tärkeimmät työvai-
heet  ja  menetelmät (mallit  ja ohjelmistot),  joiden avulla ohjelmatasolla tapah-
tuvaa vaikutusten arviointia ajokustannusten osalta voidaan parantaa. 

Työ  on  tehty Tiehallinnon Tienpidon vaikutusten  hallinnan  tutkimusohjelman 
(VAHA) osaselvityksenä. Selvitys  on jatkotyö  aiemmalle julkaisulle Ajokus-
tannusten käytön tehostaminen. Työn ohjausryhmään ovat kuuluneet:  
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TERMEJA  JA  KÄSITTEITÄ  

Diskonttaus 	 Tulevan hyödyn  tai kustannuksen nykyarvon (tar- 
kasteluhetken  arvon) laskeminen. 

HDM-4 	 Highway Development and Management Tools,  
versio  4.  Maailmanpankin kehittämä menetelmä, 
jolla voidaan arvioida erilaisten toimintalinjojen, 
toimenpideohjelmien  tai  yksittäisten hankkeiden 
vaikutuksia tiestön kuntoon  ja liikennetalouteen. 

Herkkyysanalyysi 	Hankkeen kannattavuuden tarkastelu eri epävar- 
muustekijöitä muuttaen. 

HIBRIS 	 Verkkotason hallintajärjestelmä (HIPS:n  perusteel- 
la kehitetty järjestelmä).  

HIPS 	 Highway Investment Programming System,  verk- 
kotason päällysteiden  hal lintajärjestelmä.  

Hyöty-kustannussuhde Hyötyjen  ja  kustannusten suhde.  1) Bruttoperiaa
-te:  vuotuisten hyötyjen nykyarvon suhde inves-

toinnin  ja  vuotuisten kustannusten nykyarvojen 
summaan.  2) Nettoperiaate: nykyarvoisen  netto- 
hyödyn suhde investointikustannukseen. Väylä- 
hankkeen kannattavuuslaskelman tuloksena esite-
tään nettoperiaatteen mukaan laskettu hyöty- 
kustan  n ussu hde.  

IVAR 	 I nvestointihankkeiden  vaikutusten arviointiohjel- 
misto.  

Kustannus-hyötyanalyysi Kuluttajien hyvinvoinnin muutoksia rahamääräi-
sesti mittaava analyysimenetelmä, joka ottaa 
huomioon kaikille osapuolille aiheutuvat hyödyt  ja 

 kustannukset. 

Laajennusinvestointi 	Investointi, jolla nostetaan tieverkon palvelutaso 
lisääntyneen liikenteen edellyttämälle, nykyajan 
vaatimukset täyttävälle kohtuulliselle tasolle. Esi-
merkki laajennusinvestoinnista  on  tien suuntauk-
sen parantaminen. 

LIISA 	 Suomen tielilkenteen pakokaasupäästöjen lasken- 
tajärjestelmä. 

Nykyarvo 	 Tulevien hyötyjen  ja  kustannusten arvo tarkaste- 
luhetkellä. Nykyarvo  lasketaan diskonttaamalla tu-
levat hyödyt  ja  kustannukset tarkasteluhetkeen. 
Mitä suurempi laskentakorko,  sen  pienempi nyky- 
arvo. 
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Peruskorjaus 	 Peruskorjaukset ovat rakenteen  parantamisia  ja  
kevyitä  uusimistoimia,  joilla säilytetään tiestön ra-
kenteellinen kunto  tai  nostetaan palvelutaso  alkupe-
räiselle  tai nykyvaatimusten  mukaiselle tasolle.  

PMSPro 	 Piiritason  järjestelmä  päällystehankkeiden ohjel- 
mointiin. 

PTS 	 Pitkän tähtäimen suunnitelma.  

TARVA 	 Turvallisuusvaikutusten  arviointi  vaikutuskertoimilla. 

Tienpidon  toimintalinja 	Strateginen suunnitelma, jossa esitetään  tienpidon  
keskeiset  linjaukset  ja  painotukset. Suunnitelma 
palvelee ensisijaisesti  Tiehallinnon  omaa toimintaa, 
mutta samalla  sen  tarkoituksena  on  viestiä kunnille 

 ja  muille  yhteistyötahoille  niistä periaatteista  ja  mah-
dollisuuksista, joiden mukaisesti  Tiehallinto  toimii.  

Tienpito 	 Tienpidolla  tarkoitetaan tieverkon hoitoa, ylläpitoa,  
tieinvestointeja,  suunnittelua sekä liikenteen hallin-
taa.  

T&M  SORA 	 Sorateiden kuntotietojen hallintajärjestelmä. 

Toimintasuunnitelma 	Määräajaksi laadittu suunnitelma liikeyrityksen, jär - 
jestön tms. toiminnasta. Tässä yhteydessä  tienpi

-don toimintasuunnitelmia  ovat tienpitoon liittyvät eri-
laiset  toimintalinjat,  pitkän tähtäyksen suunnitelmat 

 (PTS)  ja  toiminta-  ja  taloussuunnitelmat  (ITS). 

ITS 	 Toiminta-  ja  taloussuunnitelma. 

Uusinvestointi 	Investointi, joka muuttaa oleellisesti  tieverkkoa,  
kohottaa tieosuuden  palvelutasoa  tai  muodostaa 
uusia liikenneyhteyksiä. Esimerkkejä  uusinvestoin-
neista  ovat toisen  ajoradan  ja  kokonaan uuden väy-
län rakentaminen.  
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JOHDANTO  

I  JOHDANTO  

1.1  Tausta  ja  tavoitteet  

Tienpidon toimintasuunnitelmia  ovat tienpitoon liittyvät erilaiset toimintalinjat, 
pitkän tähtäyksen suunnitelmat (PTS)  ja  toiminta-  ja  taloussuunnitelmat 
(TTS).  Tieliikenteen ajokustannukset ovat näissä suunnitelmissa tulleet esille 
lähinnä toteamuksina aika-, ajoneuvo-, onnettomuus-, melu-  tai  päästökus-
tannusten  muutoksista. Usein  on  jäänyt epäselväksi, missä määrin nämä 
toteamukset ovat perustuneet ajokustannuslaskentaan  ja  missä määrin ky-
seessä  on  ollut muilla menetelmillä arvioitujen vaikutusten kuvaaminen ajo-
kustannusterminologian avulla. 

Vaikutusten  hallinnan  tutkimusohjelman (VAHA) osaselvityksessä  Afokus
-tannusten  hyödyntämisen tehostaminen  (Ristikartano  et al. 2003)  todetaan 

yhtenä suosituksena, että erilaisissa toimintalinjatarkasteluissa sekä PTS-  ja 
 TTS-töissä ajokustannuksia tulisi soveltaa nykyistä laajemmin yhtenä toimin-

talinjavaihtoehtojen vertailuperusteena. 

Tämän työn tavoitteena  on  ollut arvioida mandollisuuksia käyttää ajokustan-
nuksia  ja  niiden taustalla olevia malleja tienpidon toimintalinjoja määriteltä

-essä  sekä myös keskushallinnon  ja  tiepiirien PTS-  ja  TTS-töissä. Näiden 
mandollisuuksien perusteella voidaan antaa suosituksia sekä toimintalinjojen 
määrittelyyn että PTS-  ja  TTS-töiden tekoon. Suosituksissa  on  otettava 
huomioon erilaiset käytännön rajoitukset, jotka liittyvät esimerkiksi käytettä-
vissä olevien lähtötietojen määrään  ja  laatuun sekä toimintasuunnitelmien 
teossa käytettävissä oleviin resursseihin. 

Koska ajokustannuksiin tiedetään liittyvän useita eri osakomponentteja, joi-
hin eri tienpidon toimenpiteet vaikuttavat erilaisilla vaikutusmekanismeilla, ei 
ajokustannuksia käsitellä pelkästään kokonaisuutena. Tarkastelu ulotetaan - 
kin  ajokustannusten  'sisälle' yksittäisiin komponentteihin  ja  niiden lasken-
nassa käytettäviin malleihin  ja  välituloksiin  asti. 

Työn tarkemmat tavoitteet  on  määritelty seuraavasti: 

Yksilöidä  ne toimintalinjojen määrittelyn sekä PTS-  ja  TTS-töiden vai-
heet, joissa ajokustannusten käyttö olisi hyödyllistä (nykytilan kuvaus, 
perustienpidon hankkeiden priorisointi, rahoitustasojen vertailu, toiminta- 
linjojen vertailu, jne.). 

Arvioida ajokustannuskomponenttien, niiden taustalla olevien laskenta - 
mallien  (kuten polttoaineenkulutusmalli)  ja  niitä hyödyntävien laskenta- 
menetelmien (kuten  IVAR)  soveltuvuutta todellisiin käyttätilanteisiin otta-
en huomioon  mm.  arvioinnin helppous/työläys  ja  arvioinnin tulosten hyö-
dyllisyys. 

•  Tehdä suositukset (ohjeistus) ajokustannusfilosofian hyödyntämisestä 
toimintalinjojen määrittelyssä sekä PTS-  ja  TTS-töiden eri vaiheissa. 
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Väyläomaisuuden  hallinnan  projektissa käsitellään laajemmin  Tiehallinnon 
 prosesseja  ja  niiden edellyttämiä  tietotarpeita.  Tässä työssä  on  hyödynnetty 

projektissa esitettyä kuvausta  toimintaympäristöstä.  

Valmistumassa oleva  Tiehankkeiden arviointiohje (Tiehallinto  2004b)  käsitte-
lee ennen kaikkea  kehittämishankkeita,  mutta myös  perustienpidon  laajen-
nus-  ja  uusinvestointien  arviointi suositellaan tehtäväksi ohjeen mukaisesti. 

 Ajokustannusten  käsittely  on  näissä  perustienpidon  hankkeissa ollut aiem-
min hyvin vaihtelevaa.  



16 	 Ajokustannusten  käyttö toimintasuunnitelmissa 
TOIM INTAYMPÄRISTÖ  

2  TOIMINTAYMPÄRISTÖ  

2.1  Yleistä  

Ajokustannuslaskelmien  käytön toimintaympäristö  on  hahmoteltu karkeasti 
kuvassa  1.  Toimintaympäristö  koostuu liikenne-  ja  viestintäministeriön  mää

-rittelemistä strategioista,  jotka vaikuttavat tienpidon suunnitteluun, ohjelmoin
-tim ja  hankintaan sekä toimintalinjojen että PTS-,  US-  ja  tulosohjausproses-

sien  kautta. Vahvin rooli tässä  on  tienpidon toimintalinjoilla,  joiden tulisi tun-
nistaa ministeriön strategiat, muuttaa ne toimintalinjoiksi  ja  tarjoilla sopivaa 
lähtöinformaatiota tienpidon suunnitelmien, tulosohjauksen  ja  ohjelmoinnin 
käyttöön. 

Toimintaympäristössä  ovat mukana liikenne-  ja  viestintäministeriö, Tiehallin
-to  ja sen  eri yksiköt  ja  joukko muita toimijoita, kuten esimerkiksi maakuntien 

liitot. Vahvin rooli  on  Tiehallinnon keskushallinnolla,  sillä sen  vastuulla  on 
 sekä toimintalinjat että tulosohjaus. 

Tässä luvussa esitellään tämä toimintaympäristö tarkemmin  ja  esitetään ne 
toiminnan suunnittelun vaiheet, joissa ajokustannuslaskelmien käyttö  on 

 luontevinta.  

Ministeriön strategiat  

4'  
Tienpidon  Toimintalinjat Muut -  hoito suunnitelmat suunniteim. -  investoinnit PTS - Ilikennej. -  liikenteen - tarveselv. -  hallinta - yleissuunn. - liikenneturv.  US  - tiesuunn. 

4'  
Tulosohjaus/ 

-  ympäristö  - yms. 
- liik.turv.s. - yms.  

Iv-ohjelmointi  

+  
Hankinta 

Muiden toimijoiden 
suunnitelmat 
- maakuntasuunnitelmat 
- maakuntaohjelmat 
- maakuntakaavat 
- yleiskaavat 
- asemakaavat 
-  muut liikennemuodot 
- yms.  

Kuva  1. 	Ajokustannusten  käytön  toimintaympäristö.  

2.2  Toimintasuunnitelmat tienpidon suunnittelujärjestelmässä 

Ajokustannukset  tai  niihin sisältyvät komponentit ovat  osa  sitä tietopohjaa, 
jonka perusteella tienpidon vaikutuksia arvioidaan. Aiemmassa VAHA-
selvityksessä (Ristikartano  et al. 2003)  todettiin, että "ajokustannukset  on 

 sopimuksenvarainen  konstruktio, joka kuvaa sellaisenaan 'ajokustannuksia', 
ei muuta."  Sen  vuoksi tässä työssä  on  ollut erityisenä haasteena tunnistaa 
ne ajokustannuksiin sisältyvät komponentit, joilla voi olla merkitystä tienpi- 
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don  strategisessa suunnittelussa. Toiseksi tavoitteena  on  ollut tunnistaa ne 
erilaisten toimintasuunnitelmien valmistelun vaiheet, joissa  ajokustannuksia 

 tai  niiden komponentteja voidaan hyödyntää. Jotta tämä voitaisiin tehdä,  on 
 ensin  tarpeen tarkastella toimintasuunnitelmien roolia  tienpidon  suunnittelu- 

järjestelmässä  ja  myös niiden sisältöä.  

Toimintasuunnitelmat  ovat luonteeltaan hyvin erilaisia. Oleellista tämän tar-
kastelun kannalta  on se,  että  vain  Tiehallinnon  ja  tiepiirien  pitkän tähtäyksen 
suunnitelmissa  (PTS)  ja  toiminta-  ja  taloussuunnitelmissa  (US)  käsitellään 

 koko  tienpitoa.  Käytännössä  tiepiirien TTS:t  ovat perinteisesti painottaneet  
hankeohjelmia. Perustienpidon  rahoituksella tehtävien laajennus-  ja  uusin -
vestointien  määrän väheneminen  on  kuitenkin korostanut tieverkon hoidon  ja 

 ylläpidon  linjausten  merkitystä. 

Muut  toimintasuunnitelmat  käsittelevät  tienpitoa  eri näkökulmista (esimerkik-
si  talvihoidon toimintalinjat, päällystettyjen  teiden ylläpidon  toimintalinjat, 
pääteiden  kehittämisen periaatteet).  

2.3  Tienpidon suunnittelujärjestelmä  ja  ohjausmekanismit 

Tienpidon -  ja sen  taustalla  koko  liikennejärjestelmän - suunnittelujärjestel
-mä on  periaatteessa selkeän  hierarkkinen  rakennelma, jossa ylemmän tason 

suunnittelu ohjaa alemman tason suunnittelua  ja  pitemmän aikavälin suun-
nittelu ohjaa lyhyemmän aikavälin suunnittelua. Toisaalta ylemmän tason 
päätöksenteko perustuu alemman tason suunnitelmiin  ja  niiden  arvioituihin  
vaikutuksiin.  Koko  järjestelmä  on  luonteeltaan vaiheittain  tarkentuva suunnit-
telujärjestelmä.  

Suunnittelu-  ja  organisaatiotasoista  johtuen strategisesta suunnittelusta 
muodostuu  matriisi  (kuva  2).  Mallin  mukaan strateginen suunnittelu  ja  ohjaus 
etenee ylhäältä alaspäin hierarkian  ylemmältä  tasolta  alemmalle,  mutta sa-
malla myös  matriisin  sivusuunnassa  yleispiirteisemmästä  strategisesta 
suunnittelusta tarkempaan suunnitteluun,  toimenpideohjelmiin  ja  vuosisuun-
nitelmiin. Hierarkkisuus  ei ilmene  kovin  voimakkaasti pitkän aikavälin suun-
nittelussa.  

LVM:n  pitkän aikavälin suunnittelussa ei ole  määrämuotoja. Tiehallinnossa  
valtakunnan tason  PTS:n  ja  piirin  US:n sisällöllinen  yhteys varmistetaan 
suunnittelun aikaisella  vuorovaikutuksella.  Muutoin  PTS  laaditaan piirin omi-
en tarpeiden mukaan.  Tiehallinnon  ja  tiepiirien US:n  ajallinen kytkentä  on 

 löysä.  Tiehallinnon  US  noudattaa  hallinnonalan  US-aikataulua  ja  piirin 
 US  oman suunnittelun  ja  sidosryhmien  aikataulua. Piirien  US:n  sisältöä ei 

ole  kovin  hyvin käytetty hyväksi  Tiehallinnon TTS:ssa.  

Viime vuosien aikana tapahtuneita muutoksia  on  yleisesti luonnehdittu siten, 
että  strategisen  suunnittelun painopiste  on  siirtynyt  vuosisuunnittelusta  kes-
kipitkän tähtäyksen suunnitteluun. Yksivuotinen  tulosohjaus  on  vahvistunut 

 ja  se  perustuu entistä paremmin  US-kaudelle tehtyihin  linjauksiin. 
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Pitkan  tähtäyksen 	Keskipitkän tähtäyksen 	Vuosisuunnittelu  (strateginen) suunnittelu  I 	(rahoitus) suunnittelu 

Valtioneuvoston päätökset, esim. 
liikenneturvallisuus,  valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet; 
valtakunnalliset aluekehityksen tavoitteet 

lnfraohje!ma  2004- 
_________ 	2013 	 _________  

(ministerityoryhma) 
KAKLI  2015; sektonpolitiikat 	Toiminta-  ja 
(esim. toimintalinjat 	 taloussuunnitelma;  sisältää 
ympäristö-kysymyksissä) 	myös kehittämisinvestoinnit 

Tienpidon linjaukset  2015;  eri 	Tiehallinnon toiminta- 
toimintalinjat (esim. talvihoito 	ja taloussuunnitelma;  sisältää 
päätiet) 	 myös kehittämisinvestoinnit  

Talousarvion puitteet  (VM) 
- 	TTS-kehys 
- 	budjettiraamit  

Talousarvio  

Tulos- 
ohjaus  

Tulossopimus  

Valtioneuvosto 

Liikenne-  ja  viestintä
-ministerio  

J  

Tiehallinto/ 
keskushallinto 

Tiehallinto/tiepilrit 	I  Tiepiirin PTS 

Tienpidon  eri 
 toimintalirijat  

Tiepiirin toiminta-ja 
taloussuunnitelnsa;  sisältää 
myös kehittämisinvestoinnit  

Tulos- 
ohjaus  

Tulossopimus 

Maakunta- 	 Maakuntaohjelmati 
suunnitelma 
	 toteuttamissuunnitelmat  

Kuva  2. 	Tienpidon  suunnittelu-  ja  ohjausjärjestelmän  periaatteet. 

Toiminta-  ja  taloussuunnitelmaa  käytetään LVM:n ohjeiden  ja  rahoituskehys
-ten  ohella TTS-kauden ensimmäisen vuoden talousarvioesityksen  ja  tulosta-

voitteiden valmisteluun. Tulosohjaus kohdistuu liikenne-  ja  viestintäministeri-
östä Tiehallintoon. Tiehallinnon keskushallinto jyvittää tulossopimuksessa 

 edelleen asetetut tavoitteet piirien tulostavoitteiksi. 

Matriisissa  esitettyjen suunnitelmien lisäksi Tiehallinnolla  on  tienpidon  suun-
nitelmissa (PTS, TTS) esitettyjen linjausten tarkentamiseksi laadittuja tuote-
kohtaisia toimintalinjoja, kuten hoidon, ylläpidon  ja  liikenteen  hallinnan  toi-
mintalinjat sekä toimintalinjat pääteiden kehittämisestä  ja  tienpidosta kau-
punkiseuduilla. 

Tienpidon  strategisessa suunnittelussa pitkän aikavälin suunnittelu kehittyy 
siihen suuntaan, että perinteisen PTS:n lisäksi  tai  tilalle  on  tulossa uusia 

 strategisen  suunnittelun elementtejä kuten  Tie-  ja  liikenneolojen tavoitetila. 
Tarve tarkastella kaikkia liikennemuotoja yhdessä  on  kasvanut. Alueellises-
sa suunnittelussa tienpidon strategia liittyy entistä enemmän maakunnallisiin 



Ajokustannusten  käyttö  toimintasuunnitelmissa 
	 19  

TOI  MINTAYMPÄRISTÖ  

strategioihin.  Perinteisen  PTS-asiakirjan sisältö tullee entistä tarkemmin  raja
-tuksi,  tai  asiakirja korvautuu useammalla muulla  PTS-aikajänteen suunnitel -

maila.  

Väylänpidon  strateginen suunnittelu poliittisella tasolla kehittyy  ja  hallitusoh-
jelma ohjaa entistä selkeämmin  väylänpidon  strategista suunnittelua.  Kaavi-
ossa  poliittisen tason strateginen suunnittelu sijoittuu valtioneuvoston ohja-
ukseen  TTS-  ja  PTS-aikajänteellä. Tiehallintoon  se  vaikuttaa  LVM:n  ohjauk-
sen kautta.  Tiehallinnon  ja  hallinnonalan TTS:n  rooli muuttuu hallitusohjel-
maa  toteuttavaksi  ja  ohjelman  toteutuman raportoinniksi. Kehittämisinves-
toinnit  ovat  jo  aiemmin siirtyneet  LVM:n  kaikki  liikennemuodot  sisältävään  
hankekoriin. 

Tienpidon strategioita  toteutetaan erilaisten suunnitelmien kautta.  Tienpidon 
TTS:n  ja  vuosisuunnitelmien  taustalla  on  erityisesti  piiritasolla Ilikennejärjes-
telmäsuunnitelmia,  investointien  tarveselvityksiä, yleissuunnitelmia  ja  tie- 
suunnitelmia, ylläpidon suunnitelmia jne., jotka  Tiehallinnon  omien suunni-
telmien osalta perustuvat  tienpidon  suunnitelmissa  määriteltyihin toimintalin -
joihin. 

Sekä  hankekohtaisessa  suunnittelussa että ohjelmissa  on  otettava huomi-
oon  tielain  lisäksi muu ohjaava lainsäädäntö, muun muassa  maankäyttö-  ja 

 rakennuslaki,  sekä alueellisesti asetetut tavoitteet. Alueiden  kehittämislain  
mukainen  suunnittelujärjestelmä  velvoittaa valtion viranomaisia ottamaan 
toiminnassaan huomioon  nelivuotiskaudeksi  maakunnan liitoissa  laadittavat 
maakuntaohjelmat  (asetus alueiden kehittämisestä  6)  ja  niiden vuosittaiset  
toteuttamissuunnitelmat  (asetus alueiden kehittämisestä  8).  Maakuntaoh-
jelma  sisältää alueiden  kehittämislain  5 §:n  mukaan "maakunnan mandolli-
suuksiin  ja  tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittä-
misen kannalta keskeisimmät hankkeet  ja  muut olennaiset toimenpiteet ta-
voitteiden saavuttamiseksi  ja  suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi". 

Maakunnan liitto valmistelee  maakuntaohjelman  yhteistyössä valtion viran-
omaisten, kuntien  ja  alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen  ja  järjes-
töjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa.  Toteuttamissuunnitelma  val-
mistellaan yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien  ja  muiden maakunta- 
ohjelman rahoittamiseen osallistuvien kanssa.  

Tiepiirit  joutuvat siis ottamaan huomioon  maakuntaohjelmat  ja  niiden  toteut-
tamissuunnitelmat  erityisesti  TTS:n  valmistelussa.  Maakuntasuunnitelmat  
liittyvät puolestaan lähemmin  PTS-tasoon.  Aluekehityslainsäädännön  muu-
tokset heijastuvat jatkossa tältäkin osin  Tiehallinnon toimintasuunnitteluun. 
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2.4  Toimintalinjat tienpidon  suunnittelussa  

Tiehallinnon toimintalinjat  voidaan jakaa suhteellisen selkeästi kahteen 
osaan:  

(a) Laajat  strategiset  linjaukset,  joilla tarkennetaan Tiehallinnon  tai  jonkin 
tiepiirin PTS-linjauksia: 
•  Tieverkon eri osia koskevat toimintalinjat (esimerkiksi pääteiden 

kehittämisen toimintalinjat). 
• Tienpidon  tuotteita koskevat toimintalinjat (esimerkiksi talvihoidon 

toimintalinjat).  
(b) Rajatut  (tiettyä erityiskysymystä koskevat) linjaukset, jotka tarkenta

-vat  Tiehallinnon  toimintapolitiikkaa: 
•  Muut toimintalinjat (esimerkiksi levähdys-  ja  pysäköimisalueiden 

 kehittäminen) 
• Ohjeistuksen  tyyppiset linjaukset (esimerkiksi matkailuteiden 

määrittelyn periaatteet). 

Lähtökohtana ajokustannusten sovellusalueen määrittelyssä  on,  että kyse 
 on  toimintalinjoista,  joiden sisällöllä  on  yhtymäkohta ajokustannuksiin.  Esi-

merkiksi levähdys-  ja  pysäköimisalueiden  kehittämistä koskevien toimintalin-
jojen yhteys ajokustannuksiin  on  vähäinen. Toiseksi kyse  on  tarkastelutasos

-ta,  toisin sanoen siitä, määritelläänkö Tiehallinnon strategisia linjauksia toi-
mintasuunnitelmassa  tai  toimintalinjoissa,  vai ollaanko lähempänä teknisiä 
suunnitteluratkaisuja, joiden avulla voidaan tuottaa tarvittavat lähtötiedot ajo-
kustannuslaskelmia varten. 

Laajoissa strategisissa linjauksissa (toimintalinjoissa) peruskysymys  on,  voi-
daanko ajokustannuksia soveltaa toimintalinjojen valmisteluprosessissa  ja 

 mandollisessa vaihtoehtojen vertailussa vai rajoittuuko niiden tarkoituksen-
mukainen sovellusalue tausta-aineistoon. Toimintalinjojen valmisteluun ei 
kuitenkaan kaikissa tapauksissa liity vaihtoehtotarkasteluja.  

2.5  Tiehallinnon  (keskushallinnon) strateginen suunnittelu  

Tiehallinnon  (ja sen  edeltäjien)  pitkän tähtäyksen suunnitelmilla ei ole ollut 
vakiintuneita muotoja. Kaikki neljä viimeisten  15  vuoden aikana laadittua 
suunnitelmaa ovat poikenneet lähestymistavaltaan  ja  tarkkuustasoltaan 

 huomattavasti toisistaan. Syinä tähän voidaan pitää erityisesti suunnitelmati-
tanteen kehittymistä, laatimisajankohdan yleistä taloudellista tilannetta  ja  sii-
hen perustuvia (oletettuja) tienpidon tulevaisuudennäkymiä sekä Tiehatlin

-non  toimintaympäristön  muutoksia. Systemaattinen vaikutusten arviointi  on 
 sisältynyt  vain  viimeisimpään  pitkän tähtäyksen suunnitelmaan. 

Viimeisin  Tiehallinnon PTS, Tienpidon linjaukset  2015, on  "Tiehallinnon  nä-
kemys tienpidon suuntaamisesta  ja  painotuksista nykyisen tasoisella rahoi-
tuksella" (Tielaitos  2000).  Tienpidon linjaukset  on  "laadittu ohjaamaan tienpi

-don  suunnittelua. Ne ovat lähtökohtana Tiehatlinnon toiminta-  ja  taloussuun-
nitelmalle  sekä tiepiirien alueellisille linjauksille  ja  ohjelmille." Suunnitelmas-
sa ei ole esitetty tienpidon rahoituksen arvioitua kokonaistarvetta.  "On  kuvat-
tu tienpitoon kohdistuvia moninaisia odotuksia, tarkasteltu, missä määrin nii-
hin voidaan nykytasoisella rahoituksella vastata  ja  mitkä odotukset jäävät 
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toteutumatta.  Tienpidon linjausten  uskotaan näin luovan hyvän pohjan tien
-pidosta  käytävälle yleiselle yhteiskunnalliselle keskustelulle." 

Strategiseen suunnitteluun liittyy siis monia, osin keskenään ristiriitaisia ta-
voitteita, joita suunnitelmassa pyritään sovittamaan yhteen parhaalla mah-
dollisella tavalla.  Osa  tavoitteista  on  hyvin yksiselitteisesti  muotoiltuja  (esi-
merkiksi  liikenneturvallisuustavoitteet),  osa  taas hyvin väljästi  muotoiltuja  ja 

 tulkinnoille varaa  jättäviä  (esimerkiksi sosiaalisiin  tai  alueellisiin vaikutuksiin 
liittyvät tavoitteet). 

Suunnitelmassa määritellyt  tienpidon linjaukset  kuvaavat suunnitelman  stra-
teg  ista, linjaavaa  luonnetta  (P TS: Tien  pidon linjaukset pähkinänkuoressa): 

• Tienpidon  arvot ovat yhteiskunnallinen vastuu  ja  asiakaslähtöisyys. 
•  Tavoitteena  on  koko  liikennejärjestelmän  kannalta taloudellinen  ja 

 tehokas  tienpito. 
•  Liikenneturvallisuuden painoarvo säilyy suurena.  
•  Vastuu ympäristöstä lisääntyy.  
•  Yleisen tieverkon laajuus säilyy ennallaan.  
•  Hoidon taso säilyy nykyisellään.  
•  Tieverkon kunnon heikkeneminen pysäytetään.  
• Tienpidon  investoinnit lisääntyvät  kasvavilla kaupunkiseuduilla. 
• Kaupunkiseuduilla  poistetaan  ongelmallisimmat  pullonkaulat  ja  toteu- 

tetaan nykyistä enemmän  jalankulkua,  pyöräilyä  ja  joukkoliikennettä  
tukevia hankkeita.  

• Päätieverkon  parantamisessa keskitytään tärkeimpien  pääteiden 
 muodostamaan  runkoverkkoon.  Painopiste siirtyy  moottoriteiden  ra-

kentamisesta  kaksikaistaisten päätiejaksojen  parantamiseen.  
• Yhteysvälejä  parannetaan myös vaiheittain niin, että  ensin  keskity- 

tään vaikutuksiltaan  tehokkaimpien  toimenpiteiden toteuttamiseen.  
•  Alemmalla  verkolla  rahoitus mandollistaa  vain  välttämättömät  paran

-nustoimet. 

Tiehallinnon TTS  on  osa  valtionhallinnon vuosittain toistuvaa suunnittelu-
prosessia.  TTS:n  oleellinen sisältö  on  rahankäyttösuunnitelma,  jossa määri-
tellään resurssien  jako  tienpidon tuoteryhmittäin. Tienpidon ohjausmekanis

-mien  kannalta  on  syytä huomata, että  Tiehallinnon TTS:ssa  ei ole tähän asti 
suunniteltu resurssien jakoa  tiepiirien  kesken. Vuodesta  2005  alkaen  jako 

 joudutaan  aluekehityslain  vaatimuksesta esittämään. Toisaalta  perustienpi
-don  rahoituksen jakautuminen  tienpidon tuoteryhmittäin  päätetään  tiepiireis
-sä  ensisijaisesti  tulosohjaukseen  liittyen. Näin resurssien  jako  tiepiireille  ja 

 tiepiireissä  tapahtuva resurssien  jako  tuoteryhmittäin  on  ollut sivussa  PTS-  ja 
 TTS-ohjausprosessista. 

Tiehallinnon  ITS  lähestyy luonteeltaan strategista suunnitelmaa siinä mie-
lessä, että siinä  on  tarkoitus ottaa huomioon viimeaikaiset  toimintaympäris-
tössä  ja  ohjausjärjestelmässä  tapahtuneet muutokset. Vuosien  2005-2008  
TTS:ssa  todetaan  yleispiirteisesti,  että "suunnittelun lähtökohtia ovat halli-
tusohjelma sekä valtioneuvoston ohjeet  ja  periaatepäätökset kuten hallituk-
sen strategia-asiakirja  2003,  valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenteen 
turvallisuuden parantamisesta, valtion  talousarvioesitys  vuodelle  2004  sekä 
ministerityöryhmän mietintö'  Liikenneväyläpolitiikan  linjauksia  2004-2013"  
(Tiehallinto  2004a).  
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Tienpidon  linjauksia  on  kuvattu uusimmassa toiminta-  ja  taloussuunnitel
-massa  edellisestä  TTS:sta  poiketen lähinnä tavoitteiden kautta. Tavoitteita 

 on  käsitelty seuraavalla  rakenteella: 

• pääteiden  kehittäminen  
• kaupunkiväylien  kehittäminen  
•  maaseudun  perusverkon  ylläpito  ja  kehittäminen  
• yksityistiet 
• 	liikenteen hallinta  
•  tiestön kunto  
• 	liikenneturvallisuus 
•  ympäristö.  

Ajokustannusten soveltamismandollisuuksien  kannalta merkillepantavaa  lm-

jauksissa  on se,  että  (1)  tavoitteet  ja  linjaukset  eivät muodosta  hierarkkista 
 kokonaisuutta, toisin sanoen tavoitteiden  ja  linjausten  erottaminen toisistaan 

ei ole täsmällistä,  ja  että  (2)  linjausten/tavoitteiden käsittelytaso  poikkeaa eri 
 tavoitealueiden  kohdalla toisistaan huomattavasti. Joissain tapauksessa  ta

-voite/linjaus  on  hyvin konkreettinen  ("kuntakeskusten  väliset tiet ovat  pääl-
lystettyjä"),  toisissa taas hyvin  yleisluontoisia  ("tuetaan  kaupunkiseutujen  yh-
dyskuntarakenteen  eheyttämistavoitteita"). Ajokustannuksia  voi siis soveltaa 

 vain  osaan  linjauksista  tai  tavoitteista. 

Vaikutusten arvioinnin lähestymistapa  on  uusiutunut  viimeisimmissä Tiehal-
linnon  toiminta-  ja  taloussuunnitelmissa.  Vuosien  2005-2008  TTS:ssa  vaiku-
tuksia  on  tarkasteltu  (1)  muutoksena verrattuna  nykytilaan perusvaihtoehdon 

 mukaisella  rahoitustasolla  ja  (2) m  uutoksena  verrattuna  perusvaihtoehtoon 
kehittämisvaihtoehdon  mukaisella  rahoitustasolla (Tiehallinto  2004a).  

Suunnitelman vaikutuksia  on  tarkasteltu  rakenteella,  joka määriteltiin  tie-  ja 
 liikenneolojen  tavoitetilassa. Tarkasteltuja vaikutustyyppejä  on  viisi: palvelu-

taso  ja  kustannukset,  liikenneturvallisuus,  ihmisten liikkuminen  ja  sosiaalinen 
kestävyys, alueiden  ja  yhdyskuntien kehitys sekä ympäristö. 

Lisäksi  TTS-kauden tavoitteiden toteutumista  on  kuvattu seuraavalla  raken-
teella: 

• pääteiden  tavoitteet  
• kaupunkiväylien  tavoitteet  
•  liikenteen  hallinnan  tavoitteet 

 •  tiestön  kuntotavoitteet 
• liikenneturvallisuustavoitteet 
• ympäristötavoitteet.  

2.6  Tieplirin  strateginen suunnittelu 

Eri  tiepilrien  tekemät pitkän tähtäyksen suunnitelmat poikkeavat  lähesty-
mistavaltaan  ja  tarkkuustasoltaan  toisistaan. Niiden tarkoitus  on  toimia tiepii-
rin  strategisina linjauksina,  joissa otetaan huomioon  Tiehallinnon  valtakun-
nalliset  linjaukset  (joiden taustalla  on  LVM:n  ja  muiden tahojen ohjaavia  lm-

jauksia;  ks. luku  2.3)  sekä alueelliset tarpeet, tavoitteet  ja  painotukset.  PTS:n 
 keskeinen sisältö  on  resurssien jaossa  tienpidon  eri  tuoteryhmien  kesken  
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sekä tieverkon eri osien kesken. Resurssien jakoon vaikuttaa osaltaan,  millä 
 tavoin vaikutukset kohdistuvat eri tienkäyttäjäryhmiin tieverkon eri osilla. 

PTS:n  tarkoitus  on  ohjata osaltaan tiepiirin TTS:n laadintaa. Tiepiirin TTS:a 
ohjaa toisesta suunnasta Tiehallinnon TTS, jonka ohjausvaikutus  on  aikai-
semmin ollut suhteellisen heikko. Aivan viime vuosina  sen  ohjaava vaikutus 

 on  kuitenkin selvästi vahvistunut. 

Ajokustannusten  soveltamisen kannalta tiepiirien pitkän tähtäyksen suunni-
telmiin liittyy muun muassa seuraavia ominaispiirteitä: 

Tiepiirien PTS:t  eivät ole olleet vakiomuotoisia; niiden lähestymista-
pa, sisältö  ja tarkkuustaso  vaihtelee. Tästä syystä yleinen ajokustan

-nusten  käyttöä koskeva ohjeistus  on  vaikeaa. 
PTS  ei ole pelkkää ajoneuvoliikenteen tarkastelua; kyse  on  myös ke-
vyestä liikenteestä  ja joukkoliikenteen  olosuhteista. Niihin ajokustan-
nuksia ei voida soveltaa. 
Pitkän tähtäyksen suunnitelmat ovat  jo  luonteensa vuoksi suunnitel-
mia, joihin pitäisi aina sisältyä vaihtoehtotarkastelu. Ajokustannuksia 
voidaan käyttää tukena vaihtoehtojen vertailussa. 

Tiepiirien  toiminta-  ja  taloussuunnitelmille  on  tyypillistä, että ne sisältävät 
hyvin vähän vaihtoehtotarkasteluja. Toiminta-  ja taloussuunnitelmat  ovat ny-
kyisessä muodossaan tiepiireissä  strategisten  suunnitelmien  ja toteuttamis

-ohjelmien välimaastossa. Ne sisältävät molempia piirteitä olematta täydelli-
sesti kumpaakaan. Niiden luonteeseen kuuluu, että ne ovat pitkän tähtäyk-
sen suunnitelmia tarkentavia. Toisaalta niiden tulee ottaa huomioon PTS:n 
jälkeen mandollisesti uudelleen määrittyneet reunaehdot, erityisesti rahoi-
tuskehys  ja Tiehallinnon suunnitteluohjeet ja muuttuneet/täsmentyneet  linja-
ukset.  Strategisen  suunnittelun suuntaan TTS:ia painottaa  mm. se,  että PTS 

 on  saatettu laatia korkeammalle rahoitustasolle,  ja TTS:ssa  joudutaan näin 
tekemään strategisia valintoja alempaan rahoitustasoon sopeutumiseksi.  

2.7  Muut  toimintasuunnitelmat  ja  linjaukset  

Muita Tiehallinnon toiminnan suunnittelun linjauksia  on  mandoton kuvata 
yhden  mallin  tai  rakenteen avulla. Luvussa  2.4 on  todettu, että toimintalin-
joiksi kutsutaan hyvin erilaisia Tiehallinnon toimintapolitiikkaa tarkentavia  lm-

jauksia,  joista  osa  on  lähinnä ohjeistuksen tyyppisiä. Tämäntyyppisten linja-
usten osalta  on  arvioitava tapauskohtaisesti, voidaanko  ja  onko tarkoituk-
senmukaista käyttää ajokustannustarkasteluja apuna niiden valmistelussa.  

2.8  Suunnitteluprosessin  vaiheet  

Suunnitteluprosessin perusvaiheet  eli tilanteet, joissa ajokustannustietoa 
voidaan mandollisesti soveltaa, toistuvat toimintasuunnitelmissa periaattees-
sa aina samanlaisina. Niitä  on  kuvattu esimerkiksi oppaassa ohjelmien vai-
kutusten arviointiin (Tiehallinto  2002, s.25).  Perusvaiheita  ovat  (kuva  3):  

•  tavoitteiden määrittely 
•  ohjelman valmistelun ohjelmointi (sisältäen muun muassa vaikutus-

ten arvioinnin ohjelmoinnin) 
•  vaihtoehtojen muodostaminen 



24 	 Ajokustannusten  käyttö  toimintasuunnitelmissa 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ  

vaihtoehtojen vertailu (mukaan lukien muun muassa  herkkyystarkas
-tel  u)  

vaihtoehdon valinta 
seuranta. 

Tavoitteiden määrittelyn taustalla ovat toisaalta  tieverkkoon,  liikenteeseen  ja 
 tienpitoon liittyvät tekijät (tieverkon  ja  liikenteen nykytila  ja  ongelmat,  kehit-

tämistarpeet  ja tienpidon  resurssit) sekä alueellisten  sidosryhmien  tavoitteet 
 ja  odotukset. Vaikka tavoitteiden määrittely  on  osa  suunnitelman valmiste-

lua, tavoitteiden taustalla oleviin tekijöihin, esimerkiksi tieverkon  kehittämis
-tarpeiden määrittelyyn  tai maakunnallisiin  tavoitteiden asettamiseen, liittyy 

itsessään suunnittelua.  

Ajokustannustiedon  soveltamisen kannalta oleellisia suunnittelun vaiheita 
ovat nykytilanteen  ja  ongelmien määrittely,  kehittämistarpeiden  määrittely 
sekä ennen kaikkea vaihtoehtojen vertailu.  

PTS-suunnitelmissa vaihtoehdot muodostetaan usein  tavoiteltavien  toimin-
nallisten  painotusten  mukaan.  Ajokustannustiedon  soveltamisen kannalta  on 

 avainkysymys, voidaanko  ajokustannuksia  käyttää vaihtoehtojen arvioinnis-
sa  ja  vertailussa, vai onko  ajokustannuksia  mandollista hyödyntää  vain 
PTS:n taustatiedoissa,  joita käytetään hyväksi muodostettaessa vaihtoehtoi-
sia suunnitelmia.  

Tiehallinnon  (keskushallinnon)  TTS:n  vaihtoehtoina ovat vakiintuneen suun
-nittelukäytännön  mukaan  perussuunnitelma  ja kehittämissuunnitelma. Vaiku-

tusarvioinnissa  voidaan tarkastella, mitä  perussuunnitelmalla/kehittämis-
suunnitelmalla  saadaan aikaan  (a)  yleisesti eli miten tavoitteet saavutetaan, 

 (b)  verrattuna  nykytilanteeseen  eli mikä muuttuu.  Se  mitä pitäisi saada ai-
kaan, käsitellään  jo  tavoitteissa  ja haasteissa.  Lisäksi arvioidaan, mitä vaiku-
tuksia  kehittämissuunnitelma  lisää, vähentää  tai  muuttaa verrattuna  perus

-suunnitelmaan.  
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Ohjelmien arviointiprosessi pähkinänkuoressa 

SAVO-KARJAL.AN 
 TIE  PIIRI 

NYKYTILANNE 

ONGELMAT  

I  
KEHITTAMIS-  'N.  

TARPEET 

RESURSSIT 

Kuva  3. 	Ohjelmien arviointiprosessin vaiheet (Tiehallinto  2002). 

2.9  Toiminta-  ja  taloussuunnittelun  kehityssuuntia  

Toiminta-  ja  taloussuunnitelmien valmisteluprosessia  on  pyritty kehittämään 
aivan viime aikoina.  Tiehallinnon  (keskushallinnon)  TTS:ssa  on  vaikutusten 
arviointi käsitelty kandessa viimeisimmässä suunnitelmassa aikaisempaa  
analyythsemmin  ja  monipuolisemmin.  Tiepiirien  toiminta-  ja  taloussuunnitte-
lua  on  myös pyritty kehittämään.  Tiepiirien TTS:t  ovat lähenemässä sekä 
toisiaan että keskushallinnon  TIS:a.  

Esimerkiksi  Savo-Karjalan tiepiirin viimeisin  TIS  poikkeaa luonteeltaan ai-
kaisemmista  (Tiehallinto  2003b).  TTS:ssä  arviointiin  PTS:n linjauksien  ja 

 painotusten  toteutumista entistä tarkemmin.  TTS:ssä  esitettiin  PTS:n  toteu-
tuminen  ja  keskeisimmät poikkeamat  suunnittelukaudella.  Sen  vuoksi  TTS:n 
valmisteluvaiheet  poikkesivat "perinteisestä"  TTS-prosessista,  jota  luonnehtii 
edellä oleva yleinen  PTS-  ja  TTS-suunnitteluprosessin  kuvaus. Myös jatkos-
sa  Savo-Karjalan tiepiirin  on  tarkoitus edetä  TTS:n  valmistelussa vastaavalla 
tavalla. 
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3  AJOKUSTANNUKSET  

31  Yleistä 

Tarkasteltavina ajokustannuserinä ovat tässä selvityksessä Tieliikenteen 
ajokustannukset —julkaisussa (Tiehallinto  2001b)  rahamääräisiksi  arvioidut 
kustannuserät. Kustannuslajit voidaan tiivistäen määritellä seuraavasti: 

• Ajoneuvokustannukset  ovat ajoneuvon käyttöön liittyviä kustannuseriä, 
jotka jaetaan kiinteisiin  ja  muuttuviin  kustannuksiin. Muuttuviin kustan-
nuksiin luetaan polttoaine-, korjaus-, huolto-, voiteluaine-  ja  rengaskus-
tannukset. Kiinteisiin  kustannuksiin luetaan pääoman poisto-  ja korko- 
kustannukset sekä ylläpito-  ja  hallintokustannukset. 

• Aikakustannukset  on  määritelty henkilöiden liikenteessä käyttämän 
ajan  ja  sopimuspohjaisesti määritellyn  ajan tuntihinnan avulla. Aikakus-
tannusten yksikköarvot riippuvat  matkan  tarkoituksesta (työaikana tehdyt 
matkat  I  muut matkat). 

Onnettomuuskustannuksiin  sisältyy suorien taloudellisten menetysten 
lisäksi hyvinvoinnin menetystä kuvaava kustannus. Suoriin taloudellisiin 
kustannuksiin sisältyvät onnettomuuksien uhrien työpanoksen menetys, 
sairaanhoitokulut  ja  hautauskulut,  hallintokulut sekä ajoneuvovahingot  ja 

 muut aineelliset vahingot. Hyvinvoinnin menetyksiin (riskiarvo) sisältyy 
sekä onnettomuuden seurauksena aiheutuvat että koetun onnettomuus- 
riskin  aiheuttamat hyvinvoinnin menetykset. 

Melukustannukset  sisältyvät varsinaisesti ympäristökustannuksiin, mut-
ta tässä yhteydessä niitä käsitellään osana ajokustannuksia. Niihin sisäl-
tyvät liikenteen melun haitat, jotka aiheutuvat lähinnä viihtyisyyden vähe-
nemisestä. Haittojen kustannukset lasketaan melun häiritseväksi kokevi

-en  asukkaiden määrän  ja  melun yksikköhinnan  avulla. Yksikköhinta  on 
 määritelty melun aiheuttaman päivittäisen häiriön keston  ja  ajan yksikkö- 

arvojen avulla. 

• Polttoai neperäisten pakokaasupäästöjen  kustannukset sisältyvät 
myös ympäristökustannuksiin. Niihin sisältyvät haittojen aiheuttamat ta-
loudelliset menetykset. Haittojen yksikköhintoihin sisältyvät sairauksista, 
korroosiosta, likaantumisesta, metsän  ja  pellon tuoton vähenemisestä 
sekä ilmastonmuutoksesta aiheutuvat kustannukset. 

Liikenne-  ja  viestintäministeriön vahvistamat ajokustannusten yksikköarvot 
 on  esitetty  mm.  Liikenneväylähankkeiden  arvioinnin yleisohjeessa (Liikenne - 

ja  viestintäministeriö  2003).  

Päällystetyllä yleisellä tieverkolla kulkevan autoliikenteen vuotuiset ajokus-
tannukset ovat laskentatavasta riippuen noin  10  miljardia euroa (Virtala 

 2001).  Tienpidon  toimilla ei näitä kaikkia voida luonnollisestikaan poistaa, 
mutta  on  arvioitu, että mandolliset säästöt olisivat kuitenkin kymmeniä mil-
joonia euroja. Esimerkiksi päällystettyjen teiden kunnon saattaminen optimi-
tasolle  on  laskettu tuottavan arviolta  50  miljoonan euron vuotuiset ajokus-
tannussäästöt, josta aika-  ja  ajoneuvokustannukset  ovat noin  80  %  ja  loput 
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onnettomuus-  ja  ympäristökustannuksia. Sorateillä  vastaavia säästömandol-
lisuuksia  on  vähemmän,  sillä  liikennemäärät  ovat merkittävästi pienempiä 
(päällystettyjen teiden keskimääräinen vuorokausiliikenne  on  noin  1000  ajo-
neuvoa, kun taas sorateillä  se on  noin  100).  

Tässä työssä pääpaino  on  ajokustannusten  soveltuvuudessa tienpidon toi-
mintalinjojen määrittelyyn  ja  PTS-  ja  TTS-töihin, jolloin ajokustannusten eri 
komponenteilla voi olla hyvinkin erilaisia merkityksiä. Hyödyntämismandolli-
suuksia onkin siksi tarkasteltu erottelemalla kustannukset eri ajokustannus-
komponentteihin  ja  arvioimalla eri tekijöiden vaikutusta  ja  vaikutusmekanis

-meja  näihin komponentteihin. 

Eri kustannuskomponenttien osuus kaikista ajokustannuksista vaihtelee  tar
-kasteltavien  tie-  ja  liikennetilanteiden  mukaan. Kuvassa  4 on  esitetty esi-

merkki eri kustannuskomponenttien osuuksista valtateiden liikenteessä  (Ris
-tikartano  et al. 2003).  Alemman asteisilla teillä komponenttien osuudet vaih-

televat jonkin verran kuvan  4  arvoista; useimmiten aikakustannusten osuus 
kasvaa  ja  ajoneuvokustannusten  osuus laskee. Valtateiden suuren suorite-
osuuden vuoksi vaikutus  koko  tieverkon kustannusosuuksiin ei kuitenkaan 
ole  kovin  suuri. 

Ajokustannuskomponenttien  keskimääräiset osuudet 
valtateillä  vuonna  2003  

Pastäkustannukset  
6%  

Atoneuvokustan - Onnetton.jus- nukset.  kevyet autot  
kustannukset 	 ___________________ N. 30%  

10% 

Akakustannukset, 	 ______________________________  
raskaat autot 	 ____________________________  

9% 	 ________________________ 

A,kakustanrlukset, Apneuvokustan- 
kevyot  autot sukset raskaat autot  

28% 17%  

Kuva  4. 	Ajokustannuskomponenttien  osuudet  va/tateiliä  IVAR-ohjelmiston 
mukaan. 

Toimenpiteillä saatavat muutokset vaikuttavat kuitenkin hyvin erisuuruisina 
eri kustannuskomponentteihin. Aikakustannusten osuus säästäistä saattaa 
olla jopa  70  %  ja  onnettomuuskustannusten  yli  20  %.  

Tarkasteltaessa eri tienpidon tuoteryhmissä tehtävien linjausten vaikutusta 
ajokustannuksiin ne saattavat kohdistua myös yksittäiseen osaan tiettyä ajo- 
kustannuskomponenttia (esimerkiksi kuolemaan johtaviin onnettomuuksiin, 
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ajoneuvojen  polttoaineenkulutukseen  tai  vapaa-ajan  matkojen aikakustan-
nuksiin).  

3.2  Ajokustannusten  eri osakomponenttien sisältö  ja  merkitys  

3.2.1  Kustannuskomponentit 

Ajoneuvokustannukset 

Ajoneuvokustannukset  voidaan  ositella  hyvinkin yksityiskohtaisesti, toisaalta 
eri  ajoneuvolajien  ja  toisaalta eri  osakustannusten  suhteen. Myös liikenteen 
vuorokausi-  ja tuntivaihteluilla  on  merkitystä  ajoneuvokustannuksiin. Ajoneu-
volajeja  koskeva  erottelu  palvelee parhaiten  mikrotason tarkasteluja  esimer-
kiksi  suunnitteluohjeita  laadittaessa  tai päästökertoimia määritettäessä.  Eri 

 vaihtelumuotojen  merkitys  on  voimakkain  välityskykyä parantavien hanketa
-son tarkastelujen  yhteydessä. 

Toimintasuunnitelmien edellyttämät  tarkastelut  ovat ennen kaikkea  makrota
-son tarkasteluja (Ristikartano et al. 2003),  joissa ei ole mielekästä tarkastella 

yksittäisiä ajoneuvoja eikä yleensä myöskään tietyllä  ajankohdalla  syntyviä 
vaikutuksia. Näkökulma onkin tällöin suunnattava pääasiassa eri  osakom-
ponentteihin. 

Ajoneuvokustannukset  koostuvat kolmesta osasta, jotka riippuvat seuraavis-
ta  päätekijöistä: 
•  matkan  pituus  
•  matka-aika  
• polttoaineenkulutus.  

Matkan  pituudesta  (kilometrisuoritteesta)  riippuva  ajoneuvokustannusten 
osakomponentti  kuvaa ajoneuvon kiinteiden kustannusten (ylläpito-, hallinto- 
ja  pääomakustannukset) riippuvuutta  ajetuista  kilometreistä.  Osakomponen

-tin  määrään vaikuttavat yleensä  vain  ne hankkeet, joissa rakennetaan uutta 
tietä  tai  oikaistaan nykyistä tietä. Näitä ovat useimmat laajennus-  ja  uusin

-vestoinnit. Peruskorjauksella  tai  muulla  ylläpidolla  sekä hoidolla ei yleensä 
ole vaikutusta  kilometrisuoritteiden  määrään.  Sen  sijaan  kulkumuotojakau-
tumaan  vaikuttavissa  toimenpiteissä  (kevyen liikenteen  ja joukkoliikenteen 

 hankkeet) myös  suoritteiden  tarkastelu  on  välttämätöntä. Tieliikenteen ajo- 
kustannukset —julkaisun perusteella laskettu  kilometrisuoritekomponentin 

 keskimääräinen osuus  ajoneuvokustannuksista  on kevyillä  ajoneuvoilla  24 % 
 ja raskailla  ajoneuvoilla  29 % (Tiehallinto 2001b). 

Ajoneuvokustannuksiin  liittyvä  aikakomponentti  kuvaa ajoneuvojen kiinteiden 
kustannusten ajasta  (käyttötunnit,  vuosittaiset poistot) riippuvaa osaa. Siihen 
vaikuttavat samat toimenpiteet kuin  aikakustannuksiin,  joita käsitellään myö-
hemmin.  Jos  toimenpiteillä  tai  hankkeilla  on  vaikutusta erityisesti raskaan 
liikenteen  nopeuksiin,  on  niiden merkitys yleensä tavanomaista suurempi 
myös  ajoneuvokustannusten aikakomponentissa. Aikakomponentin  osuus 

 on  eri  ajoneuvolajeilla määritetty  keskimäärin yhtä suureksi kuin kilometri
-suoritekomponentin  osuus.  
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Polttoaineenkulutuksen  perusteella laskettavien muuttuvien kustannusten 
yhteinen osuus ajoneuvokustannuksista  on  kevyiden ajoneuvojen osalta 
keskimäärin  51 %  ja  raskaiden ajoneuvojen osalta  43 %.  Muut polttoaineen- 
kulutuksen mukaan muuttuvat kustannukset koostuvat korjaus- huolto-  ja 
voitelukustannuksista  sekä rengaskustannuksista. Näiden välille ei ole löy-
detty riittävän yksiselitteisiä eroja eri tilanteissa, joten niitä käsitellään yleen-
sä yhtenäisenä eränä. Erityistapauksien tutkimisessa voidaan tästä yleistyk-
sestä tietysti tarvittaessa luopua. 

Polttoaineenkulutukseen  vaikuttavat lähes kaikki tienpidon toimenpiteet. Ny-
kyisin yleisesti käytettävä laskentamalli ottaa huomioon keskinopeuden  ja 

 siihen sisältyvän tiestä  ja  liikenteestä riippuvan nopeusvaihtelun. Mallia  on 
täydennetty  joissain erityistarkasteluissa myös tien  pinnan  (esimerkiksi epä-
tasaisuus, vauriot  tai lumikerroksen  paksuus) mukaan määritetyillä kertoimil

-la.  Huomattavaa  on,  että sekä keskinopeuden että nopeusvaihteluiden mää-
rittämiseen voidaan kehittää tapauskohtaisia tarkasteluja, jolloin laskentojen 
tarkkuus kasvaa keskimääräisiin tarkasteluihin verrattuna. 

Polttoaineenkulutuksen  laskenta  on  tärkeimpien laskentamallien osalta sisäl-
lytetty  mm.  IVAR-ohjelmistoon (Tiehallinto  2003a).  Yleisiä menetelmiä täy-
dentäviä laskentamalleja  on  kehitetty myös  mm. HIPS-järjestelmään. Luvus-
sa  3.3  käsitellään tarkemmin eri ohjelmistojen sisältämiä ajokustannuskom-
ponentteja. 

Aikakustannukset 

Aikakustannusten ositus  voidaan tehdä ajoneuvoryhmittäin,  matkan  tarkoi-
tuksen mukaan  tai  myös liikenteen vaihtelumuotojen mukaisesti. Toiminta- 
suunnitelmiin liittyvissä töissä ajoneuvoryhmittäisten tarkastelujen laajenta-
minen ei nykyisin yleisesti käytössä olevasta jaottelusta johtuen (kevyet  ja 

 raskaat ajoneuvot) ole yleensä tarpeen.  Jos  tarkastellaan erillisiä kevyen lii-
kenteen  tai joukkoliikenteen  hankkeita, joilla  on  vaikutusta kulkumuotojakau

-tu  maan,  on  tarkempi jaottelu usein välttämätöntä.  

Matkan  tarkoituksella voi kuitenkin olla suuria vaihteluita erityyppisillä teillä, 
(maaseudun pääteillä, alemman luokan teillä, kaupunkiseuduilla jne.). Vali-
tettavasti tilastotietous  matkojen tarkoituksista  eri olosuhteissa ei ole riittä-
vää.  Jos  tutkittua tietoa  on  käytettävissä, kannattaa  se  hyödyntää lähes kai-
kissa aikakustannuksia koskevissa tarkasteluissa. Esimerkiksi talvihoidon 
toimintalinjoja koskevia aikakustannuslaskelmia tehtäessä voidaan harkita, 
löytyykö eri luokan teille (päätiet, alemman luokan tiet) yleistettävissä olevia 
olettamuksia erilaisista matkatarkoitusjakautumista.  Jos  näin  on,  voidaan 
nämä ottaa huomioon määriteltäessä erilaisia vaatimuksia toimenpideajoille. 
Vastaavia tarkasteluja voidaan tehdä myös muilla tienpidon  osa-alueilla (hoi-
to, ylläpito  ja  investoinnit). 

Liikenteen vaihtelumuodoilla tarkoitetaan liikenteen jakautumista vuoden eri 
tunneille, viikonpäiville  ja  vuoden ajoille. Näille vaihtelumuodoille määritetään 
liikennelaskentojen avulla eri kertoimia  (mm. tuntivaihtelu-, viikonpäivävaih-
telu-  ja kausivaihtelukerroin).  Eri tienkohdat voidaan luokitella näiden kertoi- 
mien  avulla erilaisiin luokkiin  ja  ne voidaan ottaa huomioon arvioitaessa  mm. 

 ruuhkautumisen todennäköisyyttä  ja  siten  sen  vaikutusta aikakustannuksiin. 
Liikenteen vaihtelumuodot  on  tarpeen ottaa huomioon ennen kaikkea laa-
jennus-  ja uusinvestointeja  koskevissa tarkasteluissa. Niistä tehtävät  han- 
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kearvioinnit sisältävätkin  yleensä vaihtelumuodoista riippuvat tarkastelut ai-
kakustannuksia laskettaessa (esim.  IVAR-laskennat).  Muissa toimintasuun-
nitelmiin sisältyvissä tarkasteluissa liikenteen vaihtelumuodoilla ei ole suurta 
merkitystä. 

Tiestön kunto vaikuttaa aikakustannuksiin nopeuden aleneman kautta. Tämä 
vaikutus  on  merkittävä käytännössä  vain  alemmalla päällystetyllä tieverkolla 

 ja  sorateillä. 

Onnettom uuskustannukset 

Onnettomuuskustannukset  voidaan ositella toisaalta eri onnettomuustyyppi
-en  kustannuksiin, toisaalta niiden seurauksiin liittyviin kustannuksiin. 

Onnettomuusmäärien  ja  —riskien osalta tietous niiden riippuvuudesta eri teki-
jöistä perustuu useimmiten tilastotarkastelujen perusteella tehtyihin mallei-
hin. Koska onnettomuudet ovat kuitenkin lähes aina usean tekijän yhteensat-
tuma, ei laajakaan tilastoaineisto voi antaa riittävää tietoutta erityistilanteita 
koskeviin tarkasteluihin. 

Onnettomuuskustannukset määritetään  yleensä keskimääräisten yksikköhin-
tojen avulla.  Tarva-ohjelma (Tiehallinto  2003c)  erittelee onnettomuuksien 
vakavuudet (henkilövahinko-onnettomuudet  ja  onnettomuuksissa kuolleet). 
Käyttäjä voi itse laskea näiden avulla onnettomuuskustannukset.  IVAR- 
ohjelma erittelee niinikään onnettomuuksien vakavuusasteet  ja  ottaa ne 
huomioon myös onnettomuuskustannusten laskennassa. Ohjelmien vaiku-
tuskertoimet  on  pyritty yhdenmukaistamaan, mutta laskentaprosessien eri-
laisuus aiheuttaa tuloksien välille toisinaan selviäkin eroja. 

Onnettomuustarkastelu  perustuu yleisimmin onnettomuusriskeissä tapahtu-
vien muutosten arvioimiseen. Näiden muutosten arviointi ei aina edellytä 
laskentaohjelmistojen käyttöä, vaan ne voidaan tehdä erillisinä tarkasteluina 
sovittuja vaikutuskertoimia käyttäen. Useimmiten  on  kuitenkin välttämätöntä 
arvioida sekä henkilövahinko-onnettomuuksien että kuolemaan johtavien 
onnettomuuksien riski. Näiden lisäksi  tai  sijasta voidaan arvioida erilaisten 
onnettomuustyyppien (esim. kohtaamis-, risteämis-  tai  yksittäisonnettomuus) 

 riskiä. 

Eri onnettomuusriskien arvioimiseen voisi useissa tilanteissa riittää vähäi-
sempikin tieto vaikutuskertoimista,  jos  riittävää tietoa onnettomuusmääristä 

 ja  -riskeistä ei aineiston vähäisyydestä johtuen ole käytettävissä. Esimerkki-
nä voidaan mainita ohituskaistojen kohdalle rakennettavat keskikaiteet, joi-
den vaikutus kohtaamisonnettomuuksiin  on  ilmeinen. 

Toimintasuunnitelmiin  sisältyvistä investointihankkeista  on  tehty tarkasteluja 
 jo  aiemmin, mutta hoitoa  ja  ylläpitoa koskevien tarkastelujen tekeminen  on 

 vaikeampaa. Tällöin ei yleensä edes tiedetä, mihin kohtiin tieverkolla tulevat 
toimenpiteet kohdistuvat. Eri toimenpiteillä voi kuitenkin olla erilainen vaiku-
tus joko onnettomuustyyppijakautumaan  tai  onnettomuuksien vakavuusas-
teeseen.  Jos  näiden muutoksista saadaan riittävä todennäköisyys,  on  niiden 
muuttaminen kustannuksiksi aina tehtävissä erillisinä laskelmina. 

Tiestön kunnon vaikutusta onnettomuuksiin pidetään selvänä (huono kunto 
lisää onnettomuuksien riskiä), mutta tämä yhteys  on  eri tutkimuksissa havait- 
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tu varsin  ristiriitaiseksi.  Esimerkiksi VTI:n tutkimuksissa Ruotsissa  on  havait-
tu, että syvemmät urat vähentävät onnettomuusriskiä (Ihs  2004).  Myöskään 
Suomessa käytettyjä malleja tiestön kunnon  ja  onnettomuuksien välille ei ole 
pystytty täysin perustelemaan. Näin  ollen  teiden kunnon vaikutusta onnetto-
muuskustannuksiin ei ole järkevää käyttää vahvana perusteena suuntaan  tai 

 toiseen ennen kuin mallisto  on  kehitetty luotettavammaksi. 

Onnettomuusmäärien  muutoksen muuntaminen onnettomuuskustannuksiksi 
voidaan tehdä yksinkertaisilla kertoimilla, jotka ottavat huomioon esimerkiksi 
liikenteen yleisen kasvun  ja  eri laskentavuosille käytettävän diskonttausteki

-jan  vaikutuksen. Näiden kertoimien avulla voidaan esim.  TARVA-ohjelman 
tuloksista helposti arvioida erillisten turvallisuustoimenpiteiden vaikutus  on

-nettomuuskustannuksiin  toimintasuunnitelmien edellyttämällä tarkkuudella. 
Tarvittaessa tuloksia  on  kuitenkin täydennettävä vastaavilla muutoksilla ai-
nakin ajoneuvo-  ja  aikakustannusten  osalta. 

Ym päristökustannukset 

Ympäristökustannuksista  tarkastellaan yleensä tieliikenteen melusta  ja  ajo-
neuvojen pakokaasupäästöistä aiheutuvien haittojen vaikutusta. Meluhaitat 

 ja  etenkin niissä tapahtuvat muutokset kohdistuvat asutuksen läheisyyteen 
 ja sinne,  missä suojaustoimenpiteitä tehdään. Toimintasuunnitelmien (PTS 

 ja  US)  osalta niitä voidaan tarkastella laajennus-  ja  uusinvestoinneissa,  yl
-läpidossa  (hiljaiset päällysteet)  ja  erillisissä melusuojaustoimenpiteissä,  jois-

sa näitä tarkasteluja tehdään muun suunnittelun yhteydessä. Laajemmat 
tarkastelut ovat joka tapauksessa niin vaativia, että niitä ei voi suorittaa erilli-
sinä toimintasuunnitelmia laadittaessa. Makrotason tarkastelujen tekeminen 
melukustannusten suhteen ei ole mielekästä myöskään siksi, että melun yk-
sikköarvon määrittämisperusteisiin liittyy teoreettisia puutteita. 

Pakokaasupäästöjen kustannusvaikutukset  jäävät useimmiten pieniksi. Syy-
nä  on se,  että liikenneolosuhteiden muuttuessa eri päästölajeissa tapahtuvat 
muutokset ovat usein vastakkaisia. Kustannuksiksi muutettaessa ne voivat 
kumota toisensa. Liikenne koostuu lisäksi useista eri ajoneuvotyypeistä, jot-
ka eroavat toisistaan selvästi ominaispäästöjen muutosten voimakkuuden 
suhteen. Ajoneuvojen kehittyminen (uudet säännökset pakokaasupäästöis

-tä)  vähentää vielä päästömääriä tarkasteltavista toimenpiteistä riippumatta, 
mikä pienentää toimenpiteiden vaikutuksia päästökustannuksiin tulevina 
vuosina. 

Pakokaasupäästöjen  määrien laskentaan käytettävät menetelmät (LIISA-  ja 
IVAR-järjestelmät) eivät sovellu toimintasuunnitelmien tarkkuustasolla tehtä-
viin tarkasteluihin niin hyvin, että näihin tarkasteluihin kannattaisi kiinnittää 
erityistä huomiota. LIISA-järjestelmä (VTT  2003)  ei ota huomioon tehtäviä 
toimenpiteitä, vaan perustuu pääosin suorite-  ja  tieluokkakohtaiseen  tarkas-
teluun.  IVAR-ohjelmalla voidaan laskea  vain  investointien vaikutusta pääs-
töihin, jolloin muun tienpidon vaikutuksia ei voida arvioida. Toimintasuunni-
telmien tasolla muissa yhteyksissä tehdyt tarkastelut voidaan tietysti koota 
tarvittaessa yhteen.  

3.2.2  Kustannusten  vaikutusmekanismit 

Ajokustannusten  määrittelyyn liittyy lukuisia vaikutusmekanismeja, jotka osin 
vaihtelevat tarkasteltavasta kustannuskomponentista  tai  käytettävästä  las- 
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kentamenetelmästä  riippuen. Kaikki edellä esitetyt kustannukset ovat ainakin 
osittain riippuvaisia joko toisistaan  tai  ainakin samoista  perustekijöistä.  Täl-
laisia ovat esimerkiksi nopeus  ja polttoaineenkulutus.  

Seuraavissa  alakohdissa  on  käsitelty yleisimmin käytettyjen  laskentamene-
telmien sisältämiä vaikutusmekanismeja.  Teoreettisesti tarkasteltuna meka-
nismit voivat olla huomattavasti monimutkaisempia, mutta käytännössä  las-
kentamenetelmät  rajoittavat aina tehtäviä  tarkasteluja.  Eri  kustannuskompo-
nenttien  mekanismien rakenne  on  tehty samalle pohjalle, jolloin  on  helpompi 
ymmärtää niiden välillä olevat yhteydet. Tällöin käytettävissä olevat tekijät  on 

 jouduttu karsimaan  varsin yleispiirteisiksi  (esimerkiksi  geometria-käsitteellä 
 voidaan ymmärtää myös  taajamaympäristöön  liittyviä ratkaisuja)  ja  jättä-

mään pois ne  lähtötiedotja  tekijät, jotka eivät suoraan liity tienpitoon.  

Ajoneuvokustannukset 

Ajoneuvokustannusten  osalta tärkeimmät  vaikutusmekanismit  on  esitetty ku-
vassa  5.  

Tiepituus 	j 	Liikenne 	j 	Tiegeometria 	 Tien  kunto 

Liikennesuonte  

Keskinopeus 

Polttoaineen-  7  -aikat 	 I  Onnettomuusnski 	Paastomaarat 	Meluhaitat  kulutus 

,\ / ___ ___ ___  
Ajoneuvo- 	 Aika- 	Onnettomuus- 	Ympäristö- 

kustannukset 	kustannukset 	kustannukset 	ustannukset  

Kuva  5. 	Ajoneuvokustannuksiin  vaikuttavat tekijät.  

Ajoneuvokustannukset  määräytyvät aiemmin esitetyn mukaisesti kolmen 
 päätekijän  avulla, joita  kaaviossa  kuvaavat  liikennesuorite,  matka-aika  ja 

polttoaineenkulutus. Liikennesuoritteessa  yhdistyy sekä tien  (matkan)  pituus 
että tiellä liikkuvien ajoneuvojen määrä. Matka-aikaan vaikuttavat  matkan 

 pituus  ja  keskinopeus, joista jälkimmäiseen vaikuttavat myös  liikennemäärät 
 ja  liikenteen  vaihtelumuodot  sekä  tiegeometria  ja  tien kunto.  Polttoaineenku-

lutukseen  vaikuttavat sekä keskinopeus että  nopeusvaihtelut.  Nämä taas 
riippuvat useista tekijöistä.  Vaikutusmekanismit  eri tekijöillä ovat merkittäväs-
ti erilaisia, minkä takia keskimääräisten  ajoneuvokustannusten  käyttöä pitäisi 
välttää. Niitä voidaan käyttää rajoitetusti  vain  kulkumuotojakautumamuutok

-sia  tai  liikenteen  siirtymiä  koskevissa  tarkasteluissa,  joissa ei aina pystytä 
tarkemmin arvioimaan eri tilanteiden  ajoneuvokustannuksia. 
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Aikakustannukset 

Aikakustannuksiin  liittyviä vaikutusmekanismeja  on  esitetty kuvassa  6.  

Tiepituus 	 Liikenne 	I  Tiegeometria 	 Tien  kunto  

Liikennesuorite 	I  
i 	vai 

Nopeuden 
vaihtelut  

_____________ PoIftoa- 	

I I 	 I I  
Matka-aika 	kuIu 	

Onnettomuusriski 	Päästämäärät 	Meluhaitat  

Ajoneuvo- 	I 	-  Aika- 	 Onnettomuus- 	 Ympäristö- 
kustannukse 	[tarinukse 	 kustannukset 	kustannukse  

N  r ustannukset]  
Kuva  6. 	Aikakustannuksiin  vaikuttavat  tekjät.  

Aikakustannusten  mekanismi  on  yksinkertaisempi kuin ajoneuvokustannus
-ten.  Tärkeimpinä tekijöinä ovat liikennesuorite  ja  matka-aika sekä ainoana 

merkittävänä väliarvona keskinopeus, joka riippuu useista eri lähtöarvoista. 

Aikakustannusten  osalta vaikutusmekanismit eivät sinällään edellytä yksi-
tyiskohtaisia laskentamalleja, mutta keskinopeuden suuren merkittävyyden 
vuoksi  on  perusteltua käyttää vastaavantasoista tarkastelua kuin ajoneuvo- 
kustannuksissa. 

Onnettomuuskustannukset 

Onnettomuuskustannukset  määräytyvät liikennesuoritteen  ja  onnettomuus- 
riskin  perusteella. Näistä suorite määräytyy kuten muissakin komponenteis

-sa,  mutta onnettomuusriski riippuu monesta eri tekijästä. Kuvassa  7 on  esi-
tetty onnettomuuskustannuksiin liittyviä vaikutusmekanismeja. 
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Tiepituus 	I 	I 	Liikenne 	 Tiegeometna  I 	I 	Tien  kunto  

Liikennesuorite 	Lii 

va  

Polttoaineen- 	
trnuusriski 	Päästömäärät 	Meluhaitat Matka-aika kulutus 

	

Ajoneuvo- 	 Aika- 	0nnettomJ 	Ympäristö-] 

	

kustannukset 	kustannukset 
	

kustannukset 	kustannukset 

Ajokustannukset  

Kuva  7. 	Onriettomuuskustannuksiin  vaikuttavat  tekqät. 

Onnettomuuskustannusten  arviointi  on  vaikutusmekanismien  rakenteen 
vuoksi syytä tehdä aina siten, että  ensin  arvioidaan suoritteet  ja  riskit  ja  näi-
den tuloksena saadaan arviot onnettomuusmääristä  ja  edelleen niiden kus-
tannuksista.  Jos  arvioidaan suoraan muutosta onnettomuusmääriin, lisään-
tyvät arvioon sisältyvät virhemandollisuudet merkittävästi. 

Ym päristökustannukset 

Ympäristökustannuksiin luettavien päästö-  ja  melukustannusten  vaikutus- 
mekanismeja  on  kuvattu kuvissa  8  ja  9.  Päästömäärien  arviointi edellyttää 
tietoa sekä nopeuksista että polttoaineenkulutuksesta. Hiilidioksidipäästöjen 
osalta polttoaineenkulutus  on  ratkaisevaa, muiden päästökomponenttien 
määrät riippuvat merkittävästi nopeuksista. Eri ikäisten ajoneuvotyyppien 
osuudet  ja  muutokset niissä vaikuttavat myös oleellisesti päästömääriin. 

Melukustannukset määritetään  Pohjoismaisen melumallin avulla, joka ottaa 
huomioon  vain  nopeustason, liikennemäärän  ja  ajoneuvotyyppien  osuudet. 
Meluhaittojen osalta oleellista  on  kuitenkin ympäröivä maasto  ja  asukasmää

-rät  melualueella.  Jatkossa melumalleissa voidaan huomioida  mm.  päällys- 
teen  karkeus. 
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Tiepituus 	 Liikenne 	 Tiegeometria  I 	Tien  kunto  

Liikennesuorite  

Keskinopeus 

Polttoaineen- 	 . .  Matka-aika 	 Onnettomuusriski 	Paastomaart 	Meluhaitat  
kulutus 

Ajoneuvo- 	 Aika- 	Onnettomuus- 	Ympäristö- 
kustannukset 	kustannukset 	kustannukset 	kustannukset  

Ajokustannukset  

Kuva  8. 	Pakokaasupäästöjen  aiheuttamiin kustannuksiin vaikuttavat tekijät.  

Tiepituus 	I 	I 	Liikenne 	 Tiegeometria 	 Tien  kunto  

Liikennesuorite  

Keskinopeus 

	

Polttoaineen- 	 . .....I  
Matka-aika 	 Onnettomuusriski 	Paastomaarat  I 	Meluhaitat  

kulutus 	_________________ 	
] ______________ 

___ ___ ___  L  
Ajoneuvo- 	 Aika- 	Onnettomuus- 	1 stö- 

kustannukset 	kustannukset 	kustannukset 	[nnuket 

Ajokustannukset]  

Kuva  9. 	Melukustannuksiin  vaikuttavat tekijät  

Ympäristökustannusten  osuus  on  yleensä muita kustannustekijöitä vähäi-
sempi. Päästökustannusten osalta vaikutusmekanismi  on  varsin yhteneväi-
nen ajoneuvokustannusten polttoaineenkulutuslaskennan  kanssa, jolloin nii-
den laskentaa voidaan tehdä yhtenäisin menetelmin. Karkeammissa  ja  sa-
malla laajoja tieverkkoja koskevissa tarkasteluissa voidaan kuitenkin käyttää 



36 	 Ajokustannusten  käyttö  toimintasuunnitelmissa 
AJOKUSTANNUKSET 

keskimääräisiä päästöarvoja,  koska tarkempia laskelmia ei voida tehdä  koko 
 tie-  ja katuverkolle.  Keskimääräiset arvot  on kalibroitu  siten, että niiden avul-

la voidaan parhaiten ennustaa esim.  koko  maan päästömäärät. 

Melukustannusten  osalta kuvassa  9 on  siis esitetty  vain  yleisimmin käytettä-
vän menetelmän sisältämät riippuvuudet. Koska melukustannusten arvioin-
nissa tarvitaan myös muita tietoja  (mm. asukasmäärät),  jotka eivät sisälly 
muiden kustannusten laskentaan, tehdäänkin meluhaittojen arviointi erillisillä 
meluohjelmilla. Keskimääräisten arvojen käyttö ei ole perusteltua.  

33  Ajokustannuksia  koskevat mallit  ja ohjelmistot  

Investointien  ja  ylläpidon ohjauksen tarpeisiin  on Tiehallinnossa  kehitetty 
hallintajärjestelmiä, joista osalla voidaan tehdä myös erilaisia ajokustannus-
laskelmia. Investointien osalta laskelmien tavoitteena  on  vertailla eri inves-
tointivaihtoehtojen ajokustannusvaikutuksia, kun taas ylläpidossa päätavoit-
teena  on  hyödyntää tiestön kunnon muutosten vaikutuksia ajokustannuksiin 
(Kalliokoski  et al. 2000).  

Taulukossa  1 on  esitetty eri järjestelmien nykyiset valmiudet ajokustannus-
laskelmiin joko kokonaisuutena  tai  jaettuna ajokustannuskomponentteihin. 
Investointien analysoinnissa  (IVAR) ja sorateiden päällystämisen kannatta-
vuusrajan arialysoinnissa  (Sora) voidaan ajokustannukset jakaa myös eri 
komponentteihin. Päällystetyillä teillä  (HIPS  ja PMSPro) jako  ei ole järjestel-
mien nykyversioissa mandollista; tarvittavat menetelmät ovat  jo  olemassa, 
mutta hyödyntämisessä tarvitaan paremmat mallit kunnon  ja ajokustannus

-komponenttien väliselle riippuvuudelle. 

Taulukko  1.  Eri  laskentajärjestelmien  valmiudet  ajokustannuslaskelmiin (x=on  ole-
massa,  (x)=on  olemassa, mutta ei ole otettu käyttöön).  

Ajokustannuslaskentoja 
 (Investoinnit  ja  ylläpito) 

_________  Ajoneuvo Aika Onnettomuus Ympäristö Mukavuus Kaikki  
IVAR  x x x x x  

Tarva  x 
HIPS (x) (x) (x) (x)  __________  x  

PMSPro  (x) (x) (x) (x)  __________  (x)  

Sora  x x x x x  

Hoidon vaikutukselle ajokustannuksiin ei ole käytettävissä vakiintuneita mal-
leja eikä niitä hyödyntäviä järjestelmiä. Myös siltojen hoito  ja  ylläpito sekä 
sorateiden peruskorjaukset jäävät nykyisten järjestelmien  ja mallien  ulkopuo-
lelle. 
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4  AJOKUSTANNUSLASKELMIEN  KÄYTTÖ TOIMINTA- 
SUUNNITELMISSA  

4.1  Taustaa 

Ajokustannuslaskelmien  hyödyntäminen kannattaa eri toimintasuunnitelmis
-sa  keskittää niihin tienpidon tuotteisiin  ja  tuoteryhmiin,  joiden volyymit ovat 

riittävän suuret  ja  joiden sisällössä ja/tai määrissä tapahtuvilla muutoksilla  on 
 selkeitä vaikutuksia ajokustannuksiin. 

Hoito  ja  ylläpito muodostavat suurimman osan tienpidon rahoituksesta (tau-
lukko  2).  Ylläpidon  ja  peruskorjausten  (aiemmin korvausinvestointien) suh-
teellinen osuus  on  noussut noin neljäsosasta (vuonna  2002)  noin  kolmas-
osaan perustienpidon rahoituksesta, josta myös hoito  on  noin kolmasosa. 
Perustienpidon rahoituskehyksen väheneminen  on  vaikuttanut voimakkaim-
min laajennus-  ja  uusinvestointeihin,  joiden osuus  on  enää  alle  20  %.  Näin 

 ollen  ajokustannusten  uusia hyödyntämismandollisuuksia  on  etsittävä erityi-
sesti volyymiltään suurimmista tuoteryhmistä hoito  ja  ylläpito. 

Taulukko  2. Tiehallinnon TTS 2005-2008, perussuunnitelman  mukainen rahoitus- 
laskelma, sisältää myös Kainuun maakunnan osuuden  (Tiehallinto 

 2004a). 

Perussuunnitelma,  milj. euroa  Arvio  iÄ  TTS-kausi  _____ 
2005 2006 2007 2008  ______________________________  2002 2003 2004 

Perustienpito  628 649 604 558.3 558,3 558,3 558,3  
Hallinto  79 85 84 84,1 84,1 83,6 83,6  
Hoito  211 212 206 195,4 195,4 195,4 195,4  
Ylläpito  196 204 202 201,6 204,1 204,1 204,1  
Laajennus-ja uusinvestoinnit  113 100 80 51,2 48,7 49,2 49,2  
Suunnittelu  26 37 25 22,1 22,1 22,1 22,1  
Liikenteen hallinta  6 8 9 8,9 8,9 8,9 8,9 
Palveluproj.  ja  sopeuttaminen  26 22 15 - - - -  

Tuotot  -29 -19 -17 -5 -5 -5 -5 
Kehittämisinvestoinnit  148 164 163 140,7 106,4 110,3 110,3  

Tieverkon kehittämisinvestoinnit  62 39 - - - - - 

Eräättiehankkeet(78)  1 12 103 100,4 66,1 70 70  
Tieverkon jälkirahoitus-  ja 
kok. rahoitushankkeet  (79) 65 91 36 16,8 16,8 16,8 16,8 
Tielain  mukaiset maa-alueiden 
hankinnat  ja  korvaukset  (87) 21 22 24 24 23,5 23,5 23,5 

Nettomenot  yhteensä  776 813 767 699 664,7 668,6 668,6  

Eri tiepiireissä rahoitusosuudet noudattavat Tiehallinnon  US: n  periaatteita, 
vaikka pieniä eroja painotuksissa esiintyykin. Ylläpidon  ja  peruskorjausten 

 painottuminen laajennus-  ja  uusinvestointien  sijaan oli ennakoitu esimerkiksi 
 Savo-Karjalan tiepiirin PTS:ssa  (kuva  10).  Siinä hoidon osuus  on  vielä suu-

rempi kuin  koko  maassa (Tiehallinnon TTS:ssa). Tulevaisuudessa piirien vä-
listen erojen odotetaan entisestään vähenevän ohjauksen tiukentuessa. 
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Kuva  10. 	Esimerkkinä  Savo-Karjalan tiepiirin PTS  2000-2010.  

Luvussa  2  esitetty ohjelmien arviointiprosessi pitää sisällään useita vaiheita, 
joissa ajokustannuslaskelmia voidaan käyttää hyväksi. Käytännössä nämä 
tärkeimmät vaiheet ovat: 

•  tavoitteiden määrittely 
•  vaihtoehtojen muodostaminen 
•  vaihtoehtojen vertailu  ja herkkyystarkastelut.  

Vaiheet ovat  varsin  samat oli kyse sitten keskushallinnosta  tai  piireistä, 
PTS:stä  tai  TTS:stä. 

Tienpidon  tavoitteiden määrittely  on  moniulotteinen  prosessi johon vaikuttaa 
useat eri  asiat.  Yhtenä taustatekijänä käytetään tilanteesta riippuen  mm. 

 ajokustannuslaskelmia.  Esimerkkinä kuvass  ii on  esitetty, että tienpidon 
suunnittelussa pitäisi yhteiskunnan kustannusten (ajokustannukset + tienpi-
täjän kustannukset) näkökulmasta katsoen pystyä etsimään sellainen kun-
to/laatutaso, jonka tuloksena kokonaiskustannukset ovat minimissään (tie-
tenkään muita tavoitealueita unohtamatta). 
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Kustannukset 	Ajokustannusten käyttö 
päätöksentekokriteerinä  

Yhteiskunnan 
kustannukset  

Tienpitäjän 
 kustannukset  

Ajokustannukset 

Optimitaso 	 Kunto/laatu  

Kuva  11. 	Eri  kunto/laatutasoja  voidaan verrata eri  kustannuskomponenttien  suh- 
teen  ja  valita kustannuksiltaan  "paras"  vaihtoehto  (=optimitaso)  yhdeksi 

 toiminnansuunnittelun  tavoitteeksi.  

Ajokustannuslaskelmien  käyttö vaatii lähes poikkeuksetta kanden  tai  use-
amman vaihtoehdon vertailua,  sillä  peikkien  absoluuttisten  ajokustannusten 

 käsittely ei ole suositeltavaa. Ilman vaihtoehtoja  on  mandollista vertailla  vain 
 rahoitustasoa  ja sen  jakoa eri tuotteille  esim.  edelliseen vuoteen. Esimerkik-

si,  jos  lisätään rahoitusta  sorateiden  ylläpitoon, voi tällä olla  ajokustanriuksia 
 vähentävä vaikutus, mutta samalla  on  analysoitava  negatiiviset  ajokustan-

nusvaikutukset  niillä tuotteilla, joista rahoitusta  on  jouduttu ehkä vähentä-
mään. 

Kuvassa  12 on  hahmoteltu  toiminnansuunnittelun perusfilosofiaa ajokustan
-nusten  näkökulmasta. Nykytilasta voidaan joillekin  tienpidon tuoteryhmille 

 johtaa  ajokustannustaso  ja  asettaa sille jokin pitkän tähtäimen tavoite joko 
 toimintalinjoissa, PTS:ssä  tai  muualla.  TTS:n  eri vaihtoehdoilla voidaan ase-

tettu tavoite saavuttaa rahoituksesta  ja  painotuksista riippuen.  
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Nykytila  - - 	
_____________ 	• 	perusvaihtoehto  

	

• 	kehittämisvaihtoehto  
Tavoite  -  

I 	I 
2004 	 2008  

Kuva  12. 	Ajokustannuslaskelmien  hyödyntäminen toiminnansuunnittelussa. 
Nykytilassa  on  laskettu ajokustannukset, joiden määrä muuttuu kohti 
tavoitetilaa (suurempi  tai  pienempi kuin nykytila) rIIppuen vathtoeh-
dosta. 

Ajokustannusten  käytöstä  on  vielä todettava, että  jo  nykyiselläänkin  niitä 
hyödynnetään epäsuorasti useassa eri yhteydessä. Esimerkiksi päällystetty

-jen  teiden  kuntotavoitteet  ja  toimenpiderajat  ovat  kireämmät  vilkkaammin  lii-
kennöidyillä  teillä, mikä johtaa näiden teiden parempaan kuntoon  ja  alempiin 

 ajokustannuksiln.  Myös eri  talvihoitoluokkien määrittelyissä  huomioidaan lii-
kenteen  volyymit  tarjoamalla parempaa  ja  turvallisempaa eli  ajokustannuksil-
taan taloudellisempia  ajo-olosuhteita. 

Eri  toimintasuunnitelmat  toimivat muiden tavoitteidensa lisäksi myös osana 
 Tiehallinnon perusteluviestintää. Tiehallinnon asiakaslähtöisen  vision  mukai-

sesti liikenteelle syntyvät  lisäajokustannukset  ovat tarpeellista  lisäinformaa-
tiota  kaikenlaisessa tienpitoon liittyvässä  perusteluviestinnässä.  

4.2  Ajokustannuslaskelmat  eri tuoteryhmissä 

Tienpidon  suunnitelmat käsittelevät  tienpitoa Tiehallinnon tuoteryhmittelyn 
(Tiehallinto  2004a)  mukaisesti, joten  ajokustannusten hyödynnettävyys  on 

 tarkoituksenmukaista käsitellä tällä samalla jaolla.  Ajokustannusten  soveltu-
vuutta  tienpidon  tuotteiden osalta tutkittiin Kaakkois-Suomen  ja  Savo- 
Karjalan  tiepiireissä  taulukossa  3  esitetyn jaottelun mukaisesti. 

Kaikki  tienpidon tuoteryhmät  eivät ole  ajokustannuslaskelmien  kannalta rele-
vantteja, joko  sen  takia, ettei niissä ole osoitettavissa lainkaan  ajokustan-
nusvaikutuksia  tai  vaikutukset ovat niin vähäisiä, että niiden käyttö päätök-
senteossa ei ole mielekästä. Taulukossa  3 on  esitetty  tienpidon  eri tuotteille 
tehdyt  tapaustutkimukset  ja  niiden alueellinen rajaus.  Tapaustutkimuksiin 

 valittiin  vain  ne tuotteet, joista arveltiin saavutettavan työn kannalta merkittä-
viä tuloksia. Esimerkiksi  liikenneympäristön  hoito koostuu lähes täysin sellai-
sista toimenpiteistä, joilla ei vaikuteta  ajokustannuksiin (esim. vihertyöt,  le-
vähdysalueiden  kalusteet, jne.).  
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kutus  näkyy  alentuneiden nopeuksien  kautta.  Onnettomuuskustannusten 
määräämiseksi  on  oltava arvioita  onnettomuusriskin  muutoksista.  

Talvihoidon ajokustannusvaikutuksille  ei tällä hetkellä ole käytössä kattavia 
malleja eikä  laskentajärjestelmiä onnettomuusvaikutuksia  lukuun ottamatta. 
Eri  talvihoitoluokille  on  mandollista kehittää  nopeusmuutoksia  kuvaava malli, 
jonka avulla voidaan tutkia  hoitoluokkien  välisiä  nopeuseroja  ja  niiden vaiku-
tuksia aika-  ja  ajoneuvokustannuksiin. Turvallisuusvaikutukset  on  selvitettä-
vä erikseen aiempien selvitysten perusteella.  

Talvihoitoa  koskevia  tarkasteluja  on  mandollista tehdä nykyisellään  vain  ajo
-radoille.  Kevyen liikenteen väylien hoidon vaikutuksista ei ole menetelmiä 

eikä riittävästi tietoja käytettävissä. Myöskään  mikrotasolla  (yksittäiset  tie- 
osuudet)  talvihoidon  ja  ajokustannusten  välistä tarkastelua ei todennäköises-
ti ole mandollista tehdä.  

Talvihoidon  osalta  tapaustutkimusten  tavoitteena oli analysoida eri  ajokus-
tannuserien  muutoksia suhteessa hoidon tason muutoksiin  makrotasolla. 
Tarkastelut  tehtiin  Savo-Karjalan tiepiirin aineistolla.  Talvihoidossa hoitota

-son  muutoksen katsottiin vaikuttavan merkittävästi ainoastaan  aikakustan-
nuksiin  muuttuvien  ajonopeuksien  kautta. Ajoneuvo-  ja  onnettomuuskustan

-nusten  muutosten katsottiin olevan  marginaalisia aikakustannuksiin  verrattu-
na eikä näitä vaikutuksia myöskään tunneta tarkasti.  

Tapaustutkimuksen  perusteella voidaan todeta, että  jos  talvihoitoluokan 
 muutoksella osoitetaan olevan vaikutusta todellisiin  nopeuksiin,  on  ajokus-

tannuslaskelmien  käyttö mandollista. Esimerkiksi,  jos  keskimääräiset no-
peudet muuttuvat  +-3  kilometriä tunnissa,  Savo-Karjalan tapauksessa saa-
daan  aikasäästöjä  tai  aikatappioita,  jotka ovat  jo  nykyisen  talvihoitobudjetin 

 suuruiset.  Vähäisemmilläkin nopeustason  muutoksilla vaikutetaan siten mer-
kittävästi  ajokustannuksiin.  

Laskelmien tekeminen muidenkin  tiepiirien ylemmällä tieverkolla  on  kohtuul-
lisen suoraviivaista,  sillä  näillä  verkoilla  on  käytössä  LAM-pisteistä saatuja 

 nopeustietoja.  Alemmalla  tieverkolla nopeustietoa  on  huomattavasti vähem-
män saatavilla, joten näillä teillä laskenta  on  hankalaa  ja  epävarmaa.  

4.3.2  Sorateiden  hoito  

Sorateiden  hoidolla vaikutetaan teiden  pinnan  kuntoon  kesäkaudella,  millä 
 on  tunnistettuja ajokustannusvaikutuksia.  Eri toimenpiteillä voidaan parantaa 
 sorateiden  tasaisuutta, vähentää  irtoaineksen  määrää  ja  pölyävyyttä.  Vaiku-

tukset kohdistuvat kaikkiin  ajokustannuskomponentteihin,  eniten kuitenkin 
aika-  ja  ajoneuvokustannuksiin.  Perinteisten  ajokustannuskomponenttien  li-
säksi  sorateillä  on  aiemmin tutkittu myös  ajomukavuusvaikutuksia.  

Yksittäisten  sorateiden  tasaisuuden paranemisen vaikutuksia voidaan analy-
soida  Inframan  Oy:n kehittämällä  Excel-pohjaisella  ohjelmistolla.  Lähtötieto-
na  laskenta tarvitsee  soratien  keskimääräisen tasaisuuden eri  hoitovaih-
toehdoilla.  Ohjelmistoa voidaan käyttää tietyin  rajoituksin  myös  koko  sora- 
tieverkon hoidon muutosten  analysointiin.  Vaihtoehtoisesti voidaan hyödyn-
tää myös Maailmanpankin  HDM -4  —ohjelmistoa, joka  on  alustavasti  kalibroi

-tu  Suomen olosuhteisiin  verkkotason  analyysejä varten  Savo-Karjalan  tiepii- 
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rissä. HDM -4 on  monipuolisempi työkalu, mutta  sen  käyttö  on  vastaavasti 
monimutkaisempaa.  

Sorateiden  hoidon  analysoinnissa  ongelmaksi jäävät  sorateiden pölyävyy -
den  ja pinnan  kiinteyden  vaikutukset  ajokustannuksiin. Pölyävyydellä  on  to-
dennäköisiä  ympäristövaikutuksia  ja pinnan  kiinteys  vaikuttaa  ajonopeuksiin 

 ja  turvallisuuteen, mutta näistä ei ole olemassa tarvittavia malleja.  

Sorateiden  hoidon  ajokustannuslaskelmien  käyttökelpoisuutta heikentävät 
 sorateiden  vähäiset  liikennemäärät  (keskimääräinen  KVL  noin  100)  ja  kesä-

kauden lyhyys (talvella  soratiet  ovat  polannepintaisia,  jolloin  ajokustannus
-vaikutukset kuuluvat  talvihoidon  piiriin).  

Tapaustutkimu ksessa selvitethin sorateiden ajokustannusten  muutoksia nos-
tamalla  ja  laskemalla  sorateiden tavoitteellisia palvelutasoluokituksia  joko 
yksi  tai  kaksi luokkaa paremmaksi  tai  huonommaksi. Nämä muutokset vai-
kuttavat merkittävästi  sorateiden  kuntoon, mutta  ajokustannussäästöt  jäivät 
pieniksi tarvittaviin  sorateiden hoitokustannuksiin  nähden  - sorateiden  pa-
rantaminen täysin  priimalle  tasolle läpi kesäkauden vähentäisi  ajokustan-
nuksia  vain  noin miljoona  euroa,  joka  on  merkittävästi pienempi  summa  kuin 
palvelutason nostamiseen tarvittava  lisärahoitus. 

Sorateiden  hoidon palvelutason laskemisesta voitaisiin ajatella saatavan 
suuremmat säästöt kuin mitä  ajokustannukset  nousisivat. Laskelma  on  kui-
tenkin epävarma  ja  muiden syiden (lähinnä  peruspalvelutason  turvaamisen) 
johdosta selvästi huonompaan  hoitotasoon  ei kuitenkaan ole mandollista 
mennä. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että  sorateiden kesähoidon tasomuutosten 
 perustelu pelkkien  ajokustannussäästöjen  avulla ei ole tarkoituksenmukais-

ta.  

4.4  Ylläpito  

4.4.1  Päällysteiden  ylläpito  ja  peruskorjaukset  

Ajokustannusten  hyödyntämistä  päällysteiden  ylläpidon  ja  peruskorjausten 
analysoinnissa  on  tehty  ohjelmatasolla  sekä keskushallinnossa että  tiepii-
reissä.  Tähän työhön  on  käytetty  HIPS-ohjelmistoa,  HDM -4:ää  ja  erilaisia 
konsulttien omia  laskentatyökaluja.  Näitä tuloksia  ja  työkaluja  on  täysin mah-
dollista hyödyntää myös toimintalinja-,  PTS-  ja  TTS -töissä. 

Yksittäisten  päällystyshankkeiden  (sekä ylläpito että peruskorjaukset) ajo- 
kustannusten käytön tarve  priorisoinnin  perusteena  on  tunnistettu  (Tiehallin

-to 2001a),  ja  laskentaperiaatteet määritetty  (Inframan  2002).  Laskentamene-
telmiä ei kuitenkaan vielä ole toteutettu  PMSPro-ohjelmistossa, joten käyt-
tömandollisuuksia ei tällä hetkellä ole.  Tiepiirien toimintalinjaprojekteissa  on 

 tieosien priorisointiin  käytetty yhtenä tekijänä  ylläpitotoimenpiteiden  ensim-
mäisen vuoden  ajokustannushyötyjä,  jotka ovat helposti laskettavissa  esim. 

 tasaisuuden  parantuman  perusteella.  
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Puutteita  on  lähinnä  ajokustannusten kuntoriippuvuuden  malleista. Nämä 
mallit  on  tehty  vähäisellä datalla  1990-luvun alussa,  ja  ne kaipaavat uudis-
tamista (työ  on Tiehallinnon Väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjelman 
työlistalla). Nykyisellään mallit ovat  kyllä  riittävät sekä ohjelma- että  hanketa

-son  laskelmiin, joten  mallien  puutteet eivät ole esteenä menetelmien  ja  oh-
jelmistojen kehittämiselle.  

Ajokustannuksia  ei joissain järjestelmissä voida purkaa  komponentteihin. 
Ohjelmatasolla  uusi  H IBRIS -järjestelmä mandollistaa  ajokustannusten  jaka-
misen  komponentteihin  ja  eri tien  käyttäjäryhmille,  mutta tarvittavaa  mallistoa 

 ei vielä ole olemassa.  Hanketasolla (PMSPr0) purku  ainakin  pääkomponent
-teihin  on  myös mandollista, mutta tähänkään ei ole olemassa malleja. 

Tähän  tuoteryhmään  luetaan mukaan myös kevyen liikenteen väylien ylläpi-
to  ja  peruskorjaukset. Näiden väylien toimenpiteiden  ohjelmoinnissa ajokus-
tannusten  käyttö ei  nykytietämyksen  mukaan ole mandollista (ei tiedetä väy-
lien  liikennemääriä  eikä kevyen liikenteen  ajokustannuksia).  Periaatteessa 
väylien huono kunto aiheuttaa  turvallisuuspuutteita,  mutta yksittäisten onnet-
tomuuksien  ja tapaturmien todennäköisyyksien  arvioimiseen  ja  niiden arvot-
tamiseen ei ole  yksikköhintoja. 

Tapaustutkimuksissa  ylläpitoa koskevat analyysit tehtiin  päällysteiden  ylläpi-
dosta sekä  peruskorjauksista  Savo-Karjalan tiepiirin aineistolla. Laskenta- 
menetelmästä johtuen  erottelua  eri  komponentteihin  ei tehty. Työssä tehtiin 

 HIPS-analyysi, jossa verrattiin tiestön kuntoa nykytason  ja  yhteiskunnan 
kannalta  määritellyn optimitason  välillä. Tuloksena saatiin  toimenpidevolyy-
mit ja ajokustannussäästöt osaverkkokohtaisesti.  Kuvasta  13  nähdään, että 
esimerkin mukaan suurimmat  ajokustannussäästöt  on  saatavissa  osaverkoil

-ta AB>1500  (AB-tiet,  KVL  1500-6000)  ja PAB>350 (PAB -tiet,  KVL  350-800). 
 Kummassakin  osaverkossa  vuosittaiset säästöt olisivat runsaat  1,6  miljoo-

naa  euroa. Kokonaissäästöt nykytilan  ja optimitilan  välillä ovat noin  7  miljoo-
naa  euroa. 
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Esimerkki  ajokustannusten analysoinnista  HIPS-Ia rjestelmässä.  

Tuloksena voidaan todeta, että  ajokustannusten  käytöllä ylläpidon  ja  perus
-korjausten suunnittelussa  on  pitkät perinteet  ja  kokemukset suosivat järjes-

telmän  tai  vastaavan menettelytavan käyttöä myös jatkossakin. Tuloksista ei 
kuitenkaan voi vielä suoraan päätellä, mikä osuus säästöistä koostuu ajo-
neuvo-, aika-  tai  onnettomuuskustannussäästöistä.  

Ylläpidon  ajokustan  n  uslaskelmia  voidaan tarkentaa  mm.  laskelmalla  yksit-
täisten  päällystyshankkeiden ajokustannusvaikutuksista.  Tätä ei kuitenkaan 
pidetty kovinkaan tärkeänä  tapaustutkimusten  yhteydessä,  sillä  kohteiden 
valinnassa  ajokustannusinformaatio  on  totuttu ottamaan huomioon  verkkota

-son  kautta.  

4.4.2  Sorateiden  peruskorjaukset  

Sorateiden  peruskorjaukset  (ent. korvausinvestoinnit)  sisältävät pääosin 
toimenpiteitä, joilla poistetaan  runkokelirikon  haittoja. Viime vuosien  rahoi-
tustilanteessa  näitä ei ole kyetty tekemään  halutussa  laajuudessa, joten koh-
teiden  priorisoinnille  on  selkeää tarvetta.  

Kelirikko  aiheuttaa  ajokustannuslisää  usealle  ajokustannuskomponentille 
 (aika-, ajoneuvo-  ja  ajomukavuuskustannukset),  joista ajoneuvo-  ja  aika- 

komponenttien osuudet  on  mandollista määrittää. Suurimmat lisät syntyvät 
raskaalle liikenteelle, kun  esim. puukuljetuksia  joudutaan ajamaan hitaasti  tai 

 jopa  kiertoteitä  myöten.  Ajomukavuudelle  ei ole virallisesti vahvistettua  yk-
sikköarvoa,  joten sitä ei voida tällä hetkellä ottaa huomioon eri laskelmissa.  

Laskentajärjestelmää kiertotiekustannusten  laskemiseen ei tällä hetkellä ole 
olemassa, mutta tarve sellaiselle  on.  Järjestelmä voisi olla hyvinkin yksinker-
tainen.  Sillä  laskettaisiin kunkin  runkokelirikkoisen soratieosan  (lyhin  tai  lyhin 
varmasti  kelirikosta  vapaa)  kiertotiepituus,  josta raskaan liikenteen määrällä 

 painotettuna  saadaan  lisäajokustannuksia  kuvaava  priorisointisuure. 
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Analyysien tarve  on  sekä ohjelma- että  hanketasolla,  mutta laskelmien te-
keminen  on  käytännössä mandollista  vain hanketasolla. Ohjelmatason  vai-
kutukset saadaan tarvittaessa summaamalla yksittäisten hankkeiden tiedot.  

Tapaustutkimuksissa sorateiden peruskorjauksien  vaikutuksia selvitettiin 
Kaakkois-Suomen tiepiirin aineistolla. Tarkastelu rajoitettiin koskemaan  vain 

 ajoneuvo-  ja  aikakustannuksia.  Työssä laskettiin raskaalle liikenteelle kierto- 
tien käytöstä aiheutuvat  ajokustannukset.  Kevyelle  lilkenteelle ajokustannuk

-sia  arvioitiin syntyvän lähinnä  aikakustannuksina  nopeuden  hidastuessa  keli-
rikon kohdalla.  Tapaustutkimuksissa  verrattiin  kelirikosta  liikenteelle aiheutu-
via  ajokustannuksia  kelirikon  korjauskustannuksiin.  

Tarkastelussa mukana olleiden  kelirikkokorjausten yhteenlasketut  kustan-
nukset olivat noin  3,4 M€.  Korjauksista saatavat vuotuiset  ajokustannus

-säästöt ovat keskimäärin  0,6 M€.  Tehdyt laskelmat ovat  varsin  herkkiä käy-
tettyjen  oletusarvojen,  kuten  kiertotiepituuden  tai ajonopeuden aleneman 
mu utoksi Ile.  

Tuloksena voidaan todeta, että mikäli  lähtötietoarvot  ovat käytettävissä riittä-
vän  luotettavasti,  voidaan  ajokustannusten  käyttöä hyödyntää valittaessa 

 runkokelirikon korjauskohteita.  

4.4.3  Siltojen peruskorjaukset 

Peruskorjausta vaativat sillat ovat yleensä vielä siinä kunnossa, että niistä ei 
aiheudu suoria  ajokustannusvaikutuksia.  Vasta kun näille  silloille  joudutaan 
asettamaan  painorajoituksia,  tullaan vastaavaan tilanteeseen kuin  soratei

-den runkokelirikkokorjauksissa.  Nämä tilanteet ovat kuitenkin  yksittäistapa-
uksia,  joten niiden ratkaisemiseksi ei välttämättä tarvita  ajokustannuslaskel-
mia.  Toki voidaan soveltaa samaa logiikkaa kuin  sorateilläkin. 

Hanketasolla  toimenpiteen  valinnan  tukena voidaan käyttää  toimenpiteestä 
 liikenteelle aiheutuvia  lisäajokustannuksia (Tiehallinnon  Vaikutusten  hallin-

nan osahanke  aiheesta meneillään), tosin tämä ei välttämättä ole enää 
 TTS:n  (eikä ainakaan  PTS:n)  asia.  Toimintalinjoissa  asiaan voidaan ottaa 

kantaa myös  ajokustannusten  näkökulmasta.  

Tapaustutkimuksissa  siltojen  peruskorjauksista  tarkasteltiin ajoneuvo-  ja  ai-
kakustannuksia  Kaakkois-Suomen tiepiirin aineistolla. Siltojen peruskorjaus - 
ten  laskennassa selvitettiin  lisäajokustannukset,  jotka aiheutuvat  kiertoteistä 

 siltojen  painorajoituksen  vuoksi.  Ajokustannuksia  verrattiin  painorajoitettujen 
 siltojen  uusimiskustannuksiin.  Tiepiirin  kohdekorteista  löytyi kolme  painora-

joitettua  siltaa, joiden korjauskustannukset olivat yhteensä  2,6 M€.  Näiden 
siltojen viideltä vuodelta  lasketut ajokustannushyödyt  olivat  2,5 M€.  Todelli-
suudessa  ajokustannushyödyt kertyvät  huomattavasti  TTS-kautta  pidemmäl

-tä  ajanjaksolta. 

Suuri  osa  tiepiirien  siltojen peruskorjauksiin varatusta rahasta  käytettäneen 
 vaurioiden korjaamiseen  silloilla,  joilla ei ole  painorajoitusta.  Näille  peruskor-

jauksille  ei ole laskettavissa merkittävää  ajokustannusvaikutusta,  koska mal-
leja  sillan  huonon kunnon vaikutuksesta  ajokustannuksiin  ei ole käytettävis-
sä  ja  todennäköisesti vaikutukset olisivat  marginaalisia.  Laskelmien tekemi-
nen  on  siten mielekästä  vain merkittävimmillä  siltojen  uusimis-  ja  korjaus- 
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hankkeilla. Näiden  laskennat  voidaan tehdä suunnittelun yhteydessä samal-
la tarkkuudella kuin laajennus-  ja  uusinvestointienkin.  

4.5  Investoinnit  

4.5.1  Perustienpidon  laajennus-  ja  uusinvestoinnit 

Perustienpidon  laajennus-  ja  uusinvestoinnit  ovat pääsääntöisesti  nimeifyjä 
 hankkeita, jotka voidaan ainakin  TIS-töissä kohdistaa suoraan tiettyihin 

 tienkohtiin. Hankejoukon  sisällä vaihtelu eri toimenpiteiden  ja  siten myös 
vaikutusten välillä  on  suuri. Erikseen voidaan tarkastella myös erilaisia  tee -
mapaketteja (esim. painorajoitettujen  siltojen poistaminen). 

Merkittävimpiä laajennus-  ja  uusinvestointeja  tarkastellaan  hankearviointien 
 yhteydessä. Niiltä  hankkeilta,  joilta tarvittavat  laskennat  ovat olemassa, ei 
 PTS-  ja  TTS-töitä varten tarvita erillisiä  lisälaskelmia.  Jatkossa tilanne para-

nee entisestäänkin, kun eri hankkeiden arvioinnit tehdään riittävän yhden- 
mukaisesti  ja  niiden dokumentointi  on  kunnossa.  

Tiepiirien PTS  ja  etenkin  TTS  sisältävät nykyisellään runsaasti erilaisia laa-
jennus-  ja  uusinvestointeja,  joista ei ole tehty varsinaista  hankearviointia. 
Laadituista hankekorteista  ei välttämättä selviä kaikkia tietoja, mitä ohjelma- 
tason arvioinneissa tarvittaisiin. Useista hankkeista  on  tehty  vain  TARVA

-tarkasteluja,  joistain ehkä lisäksi  IVAR-tarkasteluja.  Tähän  hankejoukkoon 
 kuuluu kevyen liikenteen järjestelyjä,  liittymän parantamistoimenpiteitä, taa-

jamajärjestelyjä  jne. 

Nämä hankkeet voidaan kuitenkin ryhmitellä siten, että kullekin ryhmälle löy-
detään  vaikutusmekanismien  avulla yhtäläiset  laskentaprosessit.  Esimerkik-
si,  jos  hankkeen vaikutukset rajoittuvat  liikenneturvallisuuteen,  riittää  ohjel-
matason  arviointiin  TARVA-tulosten avulla tehty arvio  onnettomuuskustan-
nussäästöistä.  J05  samalla alennetaan nopeuksia joko  rajoituksin  tai  raken-
teellisin  toimin, otetaan vastaavasti huomioon myös vaikutus muihin  ajokus

-tan n  uksiin.  

Ongelman  hankejoukossa  muodostavat ne hankkeet, joiden vaikutuksista ei 
ole käytettävissä mitään luotettavaa arviota, mutta silti tiedetään, että mah-
dolliset vaikutukset voivat olla suuriakin. Vähäisemmät vaikutukset voidaan 
yleensä arvioida  karkeallakin  tasolla  tai  jättää kokonaan  arvioimatta,  jolloin 
olennaisten vaikutusten arvioimiseen  jää  paremmin mandollisuuksia. 

Näiden hankkeiden arvioimiseen  on  kaikkien  toimijoiden  käytettävissä sekä 
 TARVA-  että  IVAR-ohjelmat  ja sen  lisäksi niihin sisältyvät  laskentamallit  ja 
 funktiot  erillistarkasteluja  varten.  

Tapaustutkimuksissa  tarkasteltiin  ajokustannusten  käyttöä  perustienpidon 
 laajennus-  ja  uusinvestoinneissa  Kaakkois-Suomen  tiepiirissä.  Useimmista 

 perustienpidon  hankkeista oli käytettävissä  vain  TARVA-tarkasteluihin  pe-
rustuneet laskelmat  onnettomuusvähenemistä. Tapaustarkasteluissa  näitä 
pyrittiin täydentämään aika-  ja  osin myös  ajoneuvokustannustarkasteluilla. 
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Kehittämishankkeiden hankearviointien  avulla pyrittiin löytämään vertailukel-
poista aineistoa muille  tapaustutkimusten toimenpiteille. 

Perustienpidon  laajennus-  ja  uusinvestointien  osalta tarkasteltiin hankkeiden 
toteuttamisen jälkeen  TTS-kaudella  kertyviä ajokustannussäästöjä  ja  verrat

-tim  näitä hankkeiden  toteuttamiskustannuksiin.  Hankkeista saatava  ajokus-
tannushyöty  oli keskimäärin  vain 4,4  %  niiden  toteuttamiskustannuksista. 

 Vaikka  hyödyt  laskettaisiin hankkeiden  koko  vaikutusajalta,  eivät näin laske- 
tut  hyödyt  vastaa lähellekään toimenpiteiden kustannuksia. 

Tämä johtunee siitä, että  perustienpidon investointihankkeisiin  sisältyy suuri 
joukko eri tyyppisiä hankkeita, kuten liikenneturvallisuuden  parantamishank-
keet,  kevyen liikenteen väylät,  taajamatoimenpiteet  ja  liittymien parantami

-set,  jotka perustellaan pääosin muilla syillä kuin  ajokustannustekijöillä. Joil
-lain  hankkeilla aika-  ja  onnettomuuskustannusmuutokset  voivat myös olla 

vastakkaisia, jolloin  kokonaissäästöjä  ei juurikaan kerry. Osalla ne kuitenkin 
täydentävät toisiaan, mutta toimenpiteiden  koko ja  liikennemäärien  vähäi-
syys aiheuttivat  sen,  että  kokonaissäästöt  jäivät vähäisiksi.  

Jaottelemalla  hankkeet eri ryhmiin suurimmat korrelaatiot kustannusten  ja 
 hyötyjen  välillä saatiin kevyen liikenteen hankkeille  ja  suuntauksen  ja  raken-

teen  parantamishankkeille.  Vähäisin korrelaatio oli  liittymien parantamis-
hankkeil  la.  

Ajokustannusvaikutusten  laskeminen  on  teknisesti mandollista toteuttaa 
useimmista  perustienpidon investointihankkeista,  mutta laajamittaisten las-
kelmien suorittaminen ei  TTS:aa  laadittaessa ole mielekästä. Ainoaksi vaih-
toehdoksi  jää  laskelmien tekeminen hankkeiden suunnittelun yhteydessä. 

 TIS-työn yhteydessä laskelmat voidaan koota,  ja  tarvittaessa hyödyntää nii-
tä hankkeita valittaessa. Samalla  on  kuitenkin otettava huomioon ne muut 
tekijät, joiden perusteella hankkeet ovat tarpeellisia.  

4.5.2  Tieverkon  kehittämishankkeet  

Päätökset  kehittämishankkeista  tehdään aina ministeriö-  tai  eduskuntatasol -
la,  jolloin sekä keskushallinnon että  tiepiirien toimintasuunnitelmissa  voidaan 
arvioida  vain  toteutukseen tulevia hankkeita. Näiden hankkeiden osalta lii-
kenne-  ja  viestintäministeriö  edellyttää aina  hankearvioinnin  tekemistä. Nä-
mä tulokset ovat siten käytettävissä myös  PTS-  ja  TTS-töissä, jolloin erillisiä 
laskelmia ei tarvita.  Hankearviointien  kehittyessä  ja  niiden  dokumentointien 

 parantuessa myös laskelmien ylläpito  ja  ajantasaisuus  paranee.  

Tapaustutkimuksissa  tarkasteltiin uusista  kehittämishankkeista  kolmea yksit-
täistä  Liikenneväyläpolitiikkaa valmistelleen  ministerityöryhmän vuosille 

 2004-2007  esittämää hanketta. Hankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio 
 on 189 M€.  Näistä hankkeista saatavat  ajokustannushyödyt TTS-kauden ai-

kana ovat  12  %  hankkeiden  kokonaiskustannuksista  ja  hyödyt  kasvavat sel-
västi myöhempinä vuosina. Todellisen kuvan  kehittämishankkeiden  hyödyis-
tä  TIS-kautena antaisi vasta pitkäaikainen seuranta, jossa huomioitaisiin 
myös valmistuneet  ja  rakenteilla olevat hankkeet.  
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Kehittämishankkeiden hyötyjen arvioinnille  on  olemassa oma vakiintunut 
 prosessinsa.  joten  tapaustutkimuksissa  käytettyä menetelmää ei ole suosi-

teltavaa käyttää muuten kuin  vertailumielessä.  Lisäksi valmistuva  tiehank
-keiden  arviointiohje (Tiehallinto  2004b)  selkeyttää  kehittämishankkeiden  vai-

kutusten arviointia jatkossa.  

4.6  Liikenteen hallinta 

Liikenteen  hallinnan  keinoin voidaan ohjata  liikennevirtoja  ilmeisen  kustan
-nustehokkaasti.  Näillä toimenpiteillä  on  selkeitä  ajokustannusvaikutuksia, 

 jotka olisi tarpeellista ottaa huomioon myös toiminnan suunnittelussa. Liiken-
teen  hallinnan  rooli  tienpidossa  on  jatkuvasti kasvamassa, joten tähän olisi 
hyvä vastata. 

Tämän hetkinen tietämys liikenteen  hallinnan ja  ajokustannusten  välisestä 
yhteydestä  on  vähäistä, Ilman  jatkotutkimuksia  tällä alueella ei päästä 
eteenpäin. Muissa  EU-maissa tehdyt tutkimukset ovat toisaalta viime aikoina 

 indikoineet,  että liikenteen hallintaan panostetaan aivan liikaa siitä  saataviin 
hyötyihin  nähden  (Breyer, 2004).  

Tapaustutkimuksissa  liikenteen  hallinnan  hankkeista pyrittiin tarkastelemaan 
 vain  erillisiin  suunnitelmiin perustuneet hankkeet Kaakkois-Suomen  tiepiiris

-sä.  Näistä hankkeista tehdyt laskelmat eivät osoittautuneet  riittäviksi.  Hank-
keiden laskelmat sisälsivät joko liikaa  vaihtoehtotarkasteluja  tai  kustannuk

-sun  oli laskettu mukaan tekijöitä  (esim.  mukavuus), joita ei yleisesti käytetä 
arvioinneissa. 

Hankkeiden avulla ei pystytty tekemään mitään  yleistettävissä  olevia pää-
telmiä, joten arvioinnin jatkamista ei koettu tarpeelliseksi.  

4.7  Johtopäätökset  

4.7.1  Ajokustannusten  komponentit 

Komponenttijaon  tarve  on  noussut esiin useassa yhteydessä. Pääsyynä  on 
 tarve analysoida  ajokustannusvaikutuksia  tarkemmin: halutaan esimerkiksi 

nähdä, mihin  komponentteihin  säästöt kohdistuvat,  ja  onko  säästöjen  vasta-
painona tulossa myös jotain  lisähaittoja  (onnettomuus  vs.  aika).  

Jos  ajokustannuksia  käsitellään kaikilta osin  komponenteittain,  edellyttää  se 
 joidenkin  laskentajärjestelmien  uusimista. Samalla laskelmien suorittaminen 

hidastuu jonkin verran  ja  tarvittavien  lähtötietojen  ja  mallinnustyön  määrä 
kasvaa. Myös  lähtötiedoissa  olevien yksittäisten puutteiden aiheuttamat  vir-
hemandollisuudet  kasvavat. Kokonaisuuden kannalta  jako  komponentteihin 

 lisäisi kuitenkin laskelmien luotettavuutta  ja  käyttökelpoisuutta. Toiminta- 
suunnitelmia laadittaessa tämä edellyttäisi kuitenkin jonkin verran suurem-
paa  työmäärää. 

Laskentoja  joudutaan tekemään myös  tienpidon toimenpiteille,  joiden kaikkia 
 ajokustannusvaikutuksia  ei tunneta riittävän hyvin. Näissä tilanteissa tarkas- 

telu voidaan rajoittaa niihin  ajokustannuskomponentteihin,  joihin vaikutukset  
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ovat tiedossa. Tällöin  on  mandollista laatia yksinkertaisia  taulukoita  tai no-
mogrammeja,  joiden avulla arvioita voidaan tehdä. 

Luvussa  4.3 analysoiduissa  tuotteissa esiintyy tilanteita, joissa  ajokustan
-nusten  jakoa  komponentteihin  ei nykyisin ole mandollista tehdä.  Jos ajokus-

tarinusten  laskenta toimii kokonaisuutena eikä  komponenttijaolle  ole järjes-
telmien  peruskäytön  kannalta tarpeita, ei  komponentteihin  jaosta ole merkit-
tävää hyötyä. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun järjestelmää käytetään 
ensisijaisesti  optimoimaan kokonaisajokustannuksia.  

Osassa tuotteita  ja  tapauksia  ajokustannusten  laskenta  on  kuitenkin saatava 
käyntiin  ja  se  tehdään helpommin käsittelemällä  vain  joitain komponentteja. 
Muiden komponenttien osalta tehdään tarvittaessa  karkeita  arvioita  tai  olete-
taan, että niissä ei tapandu merkittäviä muutoksia. Myöhemmin nämä  las-
kentamenetelmät  voidaan tarvittaessa täydentää kattamaan kaikki kom-
ponentit.  

4.7.2  Laskentaprosessi 

Tiehallinnon  toiminnan kehittymisen myötä piirien  TTS-prosessi  on  muuttu-
massa monella tavalla:  

•  Aikataulut muuttuvat  kireämmäksi  (valmista maaliskuussa), jolloin 
 moriimutkaisten  laskelmien tekemiseen  on  entistä vähemmän mah-

dollisuuksia.  
•  Keskushallinnon  toimintalinjojen  ja TTS:n linjaukset  on  huomioitava 

entistä  kattavammin. 
•  Vaikutusten  analysoinnin  paino tulee nykyistä  rahankäyttöä  ja  koh-

teiden esittelyä  vahvemmaksi. 
• TTS:ssä  tarvitaan enemmän sanallisia kuvauksia pelkkien taulukko

-jen  ja  lukujen lisäksi; toisaalta kaivataan enemmän 'kylmiä lukuja' sa-
nallisten arvioiden tueksi.  

• Ajokustannuslaskelmien  käyttöä ei olla vaatimassa  TTS:ssä,  vaan 
niiden tulisi olla selkeämmin mukana erilaisen toiminnan suunnittelun 

 taustamateriaalin  tuottamisessa, erityisesti  tienpidon toimintalinjoissa. 
•  US on  suunnattu yhä enemmän  sidosryhmille,  mikä lisää selkeän 

tekstin  ja ymmärrettävien  käsitteiden sekä perustelujen avaamisen 
tarvetta.  

US-prosessin muutoksen myötä nähdään selvästi, että itse  US:n  teossa ei 
ole enää suuria mandollisuuksia tehdä kattavia  ja  monimutkaisia laskelmia, 
ei ainakaan tiepiirin tasolla.  US  kootaan yhteen pääosin  jo  valmiina olevas-
ta materiaalista eli piirin asiantuntijat keräävät tiedot  asiantuntemuksellaan 

 omista lähteistään. Tämä johtaa siihen, että  ajokustannuslaskelmien  tuotta-
minen  on lanseerattava valmistelijoille -  ei niin, että  ajokustannukset  tuo-
daan jostain 'sivusta' vasta  US:n kokoamisvaiheessa.  

US on  itse asiassa kooste usean eri lähteen informaatiosta, eikä  sen  val-
mistelussa välttämättä ole aikaa, tietämystä  ja  resursseja tehdä syvällisiä 

 ajokustannuslaskelmia.  US: n valmisteluprosessi  saa vaikutteita useasta 
suunnasta, eli laskelmat syntyvät periaatteessa useimmin muualla kuin 

 US:n  yhteydessä.  
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Prosessin kannalta tärkeä kysymys  on,  tarvitaanko laskelmien päivittämistä 
joka vuosi. Joidenkin tuotteiden osalta tarve  on  ilmeinen (esim. ylläpito,  kor-
vausinvestoinnit),  koska teiden kunto muuttuu yleensä aika paljon yhden 
vuoden aikana. Nämä laskelmat  on  periaatteessa helppo toistaa määrävä

-lem, jos  työhön  on  käytettävissä resursseja. Vaikeammat tapaukset, kuten 
talvihoito, ovat sellaisia, joiden ajokustannusvaikutuksia  on  arvioitava erillisi-
nä tutkimusprojekteina muutaman vuoden välein. 

Laskelmia tehdään myös sitä useammin mitä lähempänä hanketasoa ollaan. 
Hankelistojen päivittyessä ajokustannuksiin perustuvat tunnusluvut  on  käy-
tännössä laskettava uudelleen (tämä  on  usein myös laskentajärjestelmillä 
helposti tehtävissä). Joissain tapauksissa nämä laskelmat voidaan joko kor-
vata ohjeistuksella, joka kertoo kyseisten tyyppisten hankkeiden karkeat ajo-
kustannusvaikutukset  tai  jättää tekemättä  (jos  vaikutukset tunnetaan vähäi-
siksi). Tällainen ohjeistus  on  kuitenkin tehtävä  ensin. 
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5 AJOKUSTANNUSMALLIEN  KÄYTÖN EDELLYTYK-
SET  JA  RAJOITUKSET 

Edellytykset  

Ajokustannusten  käytön lisääminen toimintasuunnitelmissa (PTS-  ja  TTS
-suunnitelmat sekä tienpidon toimintalinjat) edellyttää, että ajokustannuslas-

kelmien merkityksestä  ja  hyödyllisyydestä  on  riittävän yhdenmukainen nä-
kemys. Tämä  on  välttämätöntä, koska eri tienpidon tuotteiden käsittely  ja 

 päätökset niiden rahoitusosuuksista  ja  rahoituksen tarkemmasta kohdenta-
misesta tehdään keskushallinnon  ja  piirihallinnon eri organisaatioissa. Ilman 
yhtenäistä näkemystä ei laskelmien tarvitsemasta lisätyöstä saada tarpeeksi 
lisäarvoa eri toimintasuunnitelmien tekoon.  Jos  esimerkiksi keskushallinnon 
tasolla ei nähdä tarpeelliseksi ohjata tienpitoa hyödyntämällä nykyistä 
enemmän ajokustannuslaskelmia, ei siihen yksittäisessä tiepiirissä ole juuri 
tarvetta  tai  mandollisuuksia, laajennus-  ja  uusinvestointeja  lukuun ottamatta. 

Ajokustannusten  käytön lisäämisessä avainasemassa ovat useiden tuote- 
ryhmien osalta tienpidon toimintalinjat  ja  niiden mandollinen uusiminen.  Jos 

 ajokustannusajattelu  ei ole ollut selkeänä niissä mukana, ei tehtyjä valintoja 
toimintalinjojen sisällä (esim. hoitoluokan valinta liikennemäärän perusteella) 
voida perustella yhteiskuntataloudellisilla kustannuksilla. Sovellettaessa toi-
mintalinjoja muussa tienpidon suunnittelussa ei tällöin enää voida tehdä va-
lintoihin merkittäviä muutoksia, vaikka ajokustannuslaskelmat antaisivatkin 
niihin aihetta. Tämä ei tietystikään edellytä, että ajokustannusajattelu ohjaisi 
toimintalinjoja vaan pikemminkin, että toimintalinjatasolla nähtäisiin  ja  ym-
märrettäisiin  tehtyjen linjanvetojen vaikutus ajokustannuksiin. Tällöin linjauk

-sista  poikkeamista  voitaisiin tarpeen mukaan perustella ajokustannusmuu-
toksilla tilanteissa, joissa  se  olisi hyväksyttävää  ja  järkevää. 

Ajokustannusten  laskentamenetelmiä olisi edelleen kehitettävä. Tämän työn 
yhteydessä  on  pyritty tekemään joitain tarkasteluja (luku  4),  joissa osin  knit

-tisiäkin lähtöarvoja  on  jouduttu arvaamaan. Jatkossa näiden oleellisten tieto-
jen pitää olla käytettävissä, muussa tapauksessa laskelmien avulla ei ole 
syytä perustella muutoksia toimintatapoihin. 

Menetelmien  on  lisäksi oltava ainakin PTS-  ja  TTS-töissä sellaisia, että ne 
soveltuvat kiireisellä aikataululla tehtäviin tarkasteluihin  ja  suunnitelmien 
muutoksiin. Tämä edellyttää, että lähtöarvot ovat helposti saatavissa, yh-
denmukaisessa muodossa  ja  siirrettävissä  tarvittaessa suoraan laskentajär-
jestelmään. Laskentajärjestelmän  on  lisäksi oltava niin helppokäyttöinen, et-
tä käyttäjät oppivat  sen  osana omaa työtään. Useimmiten tämä edellyttää, 
että myös käyttäjien työ tehostuu  tai  tulee entistä mielekkäämmäksi. Hyvin 
tehty  Excel-taulukkopohja  riittänee kuitenkin useimpiin tarkoituksiin. 

Laskelmien tarkoituksen  ja  käyttökohteiden  pitää olla riittävän selkeitä.  Las
-kelmilta  ja  menetelmiltä  voidaan vaatia erilaista tarkkuustasoa riippuen siitä, 

tarkastellaanko vaikutuksia tuoteryhmän sisällä vai eri ryhmien välillä. Toi-
menpiteiden kohdentamista voidaan rajatapauksissa ohjata suuntaa antavil-
lakin tarkasteluilla tuoteryhmän sisällä.  Sen  sijaan tuotteiden väliset muutok-
set edellyttävät selkeästi luotettavampaa tietoa vaikutuksista. Käytettävien 
laskentamenetelmien tarkkuus  on  siis tunnettava. 
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Tulosten hyväksikäyttäjien  on  myös tunnettava, mikä merkitys ajokustannus-
laskelmilla  on,  ja  miten niitä voidaan hyödyntää päätöksenteon yhteydessä. 
Pelkästään ajokustannuslaskelmien avulla ei toimintasuunnitelmissa voida 
missään tapauksessa syrjäyttää muita tienpidon kannalta tärkeitä linjanveto-
ja. Niiden avulla saatava lisähyöty perustuu  vain  yhteiskuntataloudelliseen 
ajatteluun. 

Rajoitukset  

Makro- ja mikrotason tarkastelujen  yhdistäminen samanaikaisesti esim.  US- 
työssä voi johtaa helposti vääriin johtopäätöksiin. Ongelma ei niinkään ole 
mikrotason laskelmien yleistäminen  ja  yhdistäminen makrotasolle.  Jos  mik-
rotason  laskelmat  on  tehty hyvin, ei niiden yhdistäminen aiheuta merkittäviä 
virheitä. Vaikeutena  on  muuntaa makrotasolla (esim. tieverkkotasolla) tehty-
jen laskelmien tulokset kuvaamaan yksittäisillä tienkohdilla tehtävien toi-
menpiteiden vaikutuksia. Makrotason laskelmat pohjautuvat aina eräänlaisiin 
keskiarvoihin, jolloin yksittäinen tienkohta voi tapauksesta riippuen poiketa 
lähtöarvoiltaan  ja ominaisuuksiltaan  keskiarvosta huomattavastikin. Tällöin 
vaikutukset helposti saadaan joko todellisuutta suuremmiksi  tai  pienemmiksi. 

Eri tienpidon tuotteisiin liittyy hyvin erilaiset tarpeet ajokustannusten  asken-
tajaksolle. Hoitotuotteiden  osalta vaikutukset saadaan pääosin vuodessa  tai 

 sitä lyhyempänä aikana kun taas investoinneissa tarvitaan vähintään  20 
 vuoden ajanjakso. Ylläpidon, peruskorjausten  ja  liikenteen  hallinnan  tuottei-

den ajokustannusvaikutukset vaihtelevat muutamasta vuodesta ylöspäin. Eri 
tuotteiden välisissä vertailuissa näitä reunaehtoja ei saa sivuuttaa. 

Laskentamallit  ovat yleensä aina matemaattisia kuvaajia, joiden toimintaa 
voidaan testata  vain  usein esiintyvissä tilanteissa. Erikoistilanteissa mallit 
voivat siten antaa aivan virheellisiä tuloksia, jotka joko johtavat päätöksente-
kijää harhaan  tai  antavat ainakin huonon kuvan  koko mallin  toimivuudesta. 

 Mallien  sisältämät rajoitukset olisi siksi tunnettava ennen niiden käyttöönot
-toa. 

Mallin tulos  saattaa näyttää tarkalta, mutta  se  ei voi olla lähtöarvoja tarkem-
pi. Lisäksi  mallin  sisäinen laskentatarkkuus voi olla huomattavasti karkeam

-pi,  kuin esim. usealla desimaalilla saatu lopputulos. Eri tuotteissa käytettävil
-lä  malleilla  on  joka tapauksessa erilainen sisäinen tarkkuus, mikä vaikeuttaa 

niillä saatavien tulosten vertaamista. 

Tapaustutkimusten  tulosten  yleistettävyys 

Tapaustutkimu ksista  saatujen tulosten yleistettävyystarkasteluissa  on  kyse 
toisaalta niiden käyttökelpoisuudesta muiden tiepiirien  ja  keskushallinnon 

 TIS-töissä  ja  toisaalta tiepiirien  ja  keskushallinnon PTS-töissä sekä toimin-
talinjojen määrittelyssä. 

Eri tiepiirien TTS-töiden suhteen tarkastelut  ja laskennat  ovat teknisessä 
mielessä helposti yleistettävissä,  sillä  käytetyt aineistot ovat saatavissa kai-
kista piireistä samassa muodossa  ja  laajuudessa. Myös laskentakaavat pä-
tevät  koko tieverkolle ja  ovat samanlaisia kaikissa piireissä. Hoidon  ja  ylläpi-
don tulokset ovat todennäköisesti hyvin saman suuntaisia muissakin tiepii-
reissä. Mandolliset erot johtuvat piirien välisistä eroista tieverkossa  ja liiken- 
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nemäärissä.  Investointien osalta toimenpiteiden erilainen jakautuminen eri 
 tyyppeihin  ja  paikalliset tekijät aiheuttavat todennäköisesti suurempiakin ero-

ja, mutta tarkempi analyysi niistä edellyttää kattavia laskelmia kustakin  tiepii-
ristä.  

Keskushallinnon  TTS -töihin  tapaustarkasteluja  voidaan soveltaa  vain  rajoite-
tusti.  Jos  keskushallinnon  TIS:n  halutaan ohjaavan  tiepiirien  TIS-töitä myös 

 ajokustannuslaskelmien  näkökulmasta, olisi tärkeimmät laskelmat tehtävä  jo 
 ennen keskushallinnon  TTS:n  tekoa esimerkiksi  toimintalinjojen  laatimisen 

yhteydessä. Näin voitaisiin toimia ainakin hoidon  ja  ylläpidon suhteen.  Pe
-rustienpidon  investointien osalta keskushallinnon ohjaus edellyttäisi  mm. 

 hankearvioinnin  ottamista käyttöön kaikkien merkittävien hankkeiden osalta. 
 Perustienpidon  hankkeiden  on  tuettava  Tiehallinnon  tavoitteiden toteutumis-

ta, mutta samalla niiltä voidaan vaatia riittävää yhteiskuntataloudellista kan-
nattavuutta  (tai  säästöjä  ajokustannuksissa)  ainakin tilanteissa, joissa hank-
keita ei voida perustella pelkästään muiden tavoitteiden pohjalta. Piirien 

 TTS-töissä voitaisiin silloin varmistaa, että suunnitelmaan sisältyvät hank-
keet toteuttavat annettuja tavoitteita  ja  täyttävät yhteiskuntataloudelliset 
edellytykset. Keskushallinnon  US: n  tuloksia voitaisiin tietysti arvioida myös 

 tiepiirien  edellisten  TTS:en  avulla, mutta ohjaavaa vaikutusta ei tällöin synny.  

Tiepiirien PTS-töiden yhteydessä  on  mandollista tehdä vastaavanlaisia las-
kelmia, kuin nyt  on  tehty. Aikataulu  ja  muut resurssit voivat  PTS -töiden yh-
teydessä olla  helpomminkin  järjestettävissä kuin  TIS-töissä.  Laskentamene-
telmät  ja  mallit ovat suoraan hyödynnettävissä, tosin niiden kehittämistä  on 

 vielä jatkettava ennen laajempaa käyttöä.  Jos  ajokustannustarkastelut  teh-
dään  PTS-töiden yhteydessä,  on  niiden avulla saatujen tulosten käyttö mah-
dollista myös  US-töissä. Näin ainakin silloin, kun  PTS  ja  eri vuosien  TTS:t 

 muodostavat  Savo-Karjalan  tiepiirissä  kehitetyn kaltaisen kokonaisuuden. 

Keskushallinnon  PTS  ja  tienpidon  eri  toimintalinjat  muodostavat selkeästi 
laajemman kokonaisuuden, jonka tasolla nyt tehtyjä laskelmia ei suoraan 
voida soveltaa.  Tapaustutkimuksissa  käytetyt menetelmät (edelleen  kehitet-
tyinä)  voivat kuitenkin muodostaa pohjan näille  laajemmille tarkasteluille. 
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Työssä  esitettävät  suositukset  on  ryhmitelty  alla  seitsemään ryhmään. Suo-
situkset kattavat  tienpidon toimintalinjat, hankearvioinnit, tienpidon  suunni-
telmat,  laskentamallit, ohjelmistot  ja  ohjeistuksen.  Lisäksi suositellaan aihee-
seen liittyvien  vastuiden  selkeää  määrittämistä.  

Suositusten lisäksi esitetään yksi mandollinen  etenemispolku  tämän työn tu-
losten  käyttöönottoa  varten.  

Tienpidon toimintalinjat 

Ajokustannuslaskelmien  hyväksikäytön tehostaminen  on  luontevinta  erilais-
ten  tienpidon toimintalinjojen uudistustyön  yhteydessä.  Tapaustutkimusten 

 tulosten perusteella ainakin seuraavissa hoidon  ja  ylläpidon  toimintalinjoissa 
ajokustannusten  roolin tulisi olla nykyistä vahvempi:  

• päällysteiden  ylläpito  ja  peruskorjaukset (luku  4.1.1) 
 • talvihoito hoitoluokkien  määrittelyn osalta  (4.3.2)  

• sorateiden  ylläpito  ja  peruskorjaukset  (4.4.2).  

Toimintalinjat  luovat pohjan suurimmalle osalle muuta  ajokustannusten hyö-
dyntämisprosessia. 

Hankearvioinnit 

Tieinvestointien hankearviointeja  tehdään pääosin hankkeiden suunnittelun 
yhteydessä. Ne tukeutuvat osin  toimintalinjatöihin (esim. pääteiden  kehittä-
misen  toimintalinjat),  mutta  perustienpidon  laajennus-  ja  uusinvestointien 

 osalta  hankearviointien  avulla  on  nykyistä laajempia mandollisuuksia tuottaa 
 ajokustannuslaskelmia PTS-  ja  TTS-töiden käyttöön. Näitä hankkeita ovat 

erilaiset  kehittämishankkeet, teemakoreihin  ajatellut hankkeet  ja  muut mer-
kittävät laajennus-  ja  uusinvestoinnit. 

PTS  ja  TTS 

PTS-  ja  TTS -töissä  ajokustannuslaskelmien  tekeminen ei ole päätarkoitus, 
vaan tässä yhteydessä suurin  osa  ajokustannusinformaatiosta  on  oltava 
saatavilla joko  toimintalinjoista  tai  muista  erillisselvityksistä.  Yksittäisten koh-
teiden  kannattavuusanalyyseja  ja  esimerkiksi  tienpidon  ohjelmien  ajokustan-
nusvaikutuksia  voidaan laskea tarvittaessa myös  PTS-  ja  TTS -työn aikana.  

Laskentamallien  kehitys 

Suurimmat  mallien  kehitystarpeet  ovat edelleenkin tiestön kunnon  vaikutuk
-sessa  ajokustannuksiin.  Nämä mallit ovat osittain olemassa, mutta ne perus-

tuvat  vanhentuneisiin  tietoihin; toisaalta eräät mallit kuten joidenkin yksittäis-
ten  kuntomuuttujien  vaikutus  ajokustannuksiin  puuttuvat kokonaan. 

Myös  turvallisuusmallien  kehittäminen olisi tärkeää.  Turvallisuusvaikutusten 
 laskenta tehdään erilaisilla malleilla  ja  menetelmillä eri järjestelmissä  ja  niistä 

saadut tulokset poikkeavat toisistaan. Yhtenäisten  mallien  kehitystyö eri jär-
jestelmiä varten  on  välttämätöntä, muussa tapauksessa eri yhteyksissä  las

-kettuja  vaikutuksia ei voi vertailla keskenään.  



56 	 Ajokustannusten  käyttö  toimintasuunnitelmissa  
SUOSITUKSET  

Ajokustannuksia  käsittelevät  ohjeim istot 

Laskentamallien  kehityksen myötä  on  mandollista ottaa niiden parannukset 
mukaan myös eri  laskentajärjestelmiin.  Esimerkkejä  kehityskohteista  ovat 

 ajokustannusten  liittäminen mukaan  päällystysten ohjelmointijärjestelmään 
(PMSPr0)  ja  ajokustannusten  käsittely  komponenteittain verkkotason HIB

-RIS-järjestelmässä sekä  uusittavien turvallisuusmallien  käyttöönotto ainakin 
 IVAR- ja Tarva-ohjelmistoissa.  

Ohjeistus  ja  osaam  isen  kehittäminen  

Ajokustannusten  käytön laajentamiseksi  on  tarpeellista kehittää nykyisiä  ja 
 tulevia  ohjeistoja  niin, että niissä käsitellään  ajokustannuksia  tarpeellisessa 

laajuudessa. Tällaisia ohjeita ovat  mm.  kaikki  VAHA:n ohjelmatason  ohjeet 
sekä  toimintalinjojen  ja  TTS:ien laadintaohjeet.  

Osaamisen kehittämistä tarvitaan sekä  Tiehallinnon  että  sen  sidosryhmien 
 (konsultit  yms.)  piirissä. Myös  ajokustannusten  laskentaan liittyvistä uusista 

mandollisuuksista  ja  niiden merkityksestä eri  päätöksentekotilanteissa  on  
tiedotettava  nykyistä enemmän. 

Työn suositusten käyttöönotto 

Tämän tutkimuksen suositusten  ja  tulosten käyttöönotto  on  tärkeä tehtävä, 
joka  on  usean  avainhenkilön  vastuulla.  VAHA:n  puitteissa asiaa voidaan 
viedä eteenpäin  ja  saada sille  Tiehallinnon  johdon hyväksyntä. Tämän li-
säksi  ajokustannuslaskelmien  käyttöä  on  edistettävä sekä  tienpidon  suunnit-
telun  ja  teknisten palveluiden toimesta.  Tiepiirien informointia  ja  sitouttamista 

 voidaan tehdä  esim. TTS:n  valmistelua tekevän  strategiaryhmän  kautta. 

Mandollinen  kehityspolku  tulosten  käyttöönotolle  alkaa  mallien ja  laskenta- 
menetelmien kehityksestä,  joilloin  voidaan tuottaa  laskentaohjelmistoille  pa-
rempia valmiuksia. Näitä kaikkia voidaan käyttää hyväksi niin  toimintalinjo-
jen, PTS:n, TIS:n  ja  hankearvioinnin tarvitsemissa laskennoissa.  Näiden 
rinnalla  on  käynnistettävä  myös  ohjeistuksen  ja  osaamisen kehittäminen. 

 Koko  kehityspolkua  ohjaa aktiivinen  projektin  tulosten  käyttöänottoprosessi. 
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Ajokustannuslaskelmien  käytön  toimintaympäristö  muodostuu liikenne-  ja 
 viestintäministeriön  asettamista  strategioista, Tiehallinnon tienpidon  suunnit-

teluun  ja  ohjelmointiin  liittyvistä  toimintalinjoista, PTS-  ja  US-  sekä  tulosoh-
jausprosesseista  sekä ohjelmoinnin  ja  hankinnan  käyttötarpeista.  

Liikenne-  ja  viestintäministeriön  rooli  on  ohjaava, toisaalta  se  ohjaa toimin-
nan suunnittelua  ja  tavoitteiden asettamista, toisaalta  se on  määritellyt ajo- 
kustannusten laskennassa käytettävät  yksikköarvot  ja  muut reunaehdot.  

Tiehallinnon suunnittelujärjestelmässä  eri toimintasuunnitelmien rooli  on 
 muuttunut viime vuosina  ja  muutos jatkuu edelleenkin.  Suunnittelujärjestel

-mä on  periaatteessa  hierarkkinen,  mutta viime aikoina tapahtuneet muutok-
set ovat muuttaneet käsityksiä eri toimintasuunnitelmien keskinäisestä vuo-
rovaikutuksesta. Selvityksessä  analysoidut  mandollisuudet hyödyntää ajo-
kustannuslaskelmia  eri toimintasuunnitelmien osalta ovat lähinnä  nykytilan-
teeseen  perustuvia. 

Mandollisuuksia  ajokustannuslaskelmien hyödyntämiseen  eri  toimintasuun-
nitelmia  laadittaessa  on  olemassa. Käytännön työssä  on  kuitenkin niin suuria  
reunaehtoja  ja  rajoituksia, että suurta joukkoa suoria  hyödyntämismandolli-
suuksia  on  vaikea osoittaa. Tässä työssä pystyttiin kuitenkin löytämään ne 
merkittävimmät  osavaiheet  eri toimintasuunnitelmien  laatimistyössä,  joissa  
ajokustannusten hyödyntämisellä  saavutettaisiin todennäköisesti suurimmat  
hyödyt  kokonaisuuden kannalta. Saatu lopputulos ei kuitenkaan vastannut 
täysin  selvitykselle  alun  perin asetettuja tavoitteita, joiden mukaan pyrittiin 
löytämään  ajokustannusten  hyödyntämiselle mandollisuuksia keskushallin-
non  ja  tiepiirien PTS-  ja  US-töissä.  Ajokustannuslaskelmien  painopiste  on 

 ennen kaikkea yksittäisten hankkeiden arvioinnissa  ja  osin myös  tienpidon 
toimintalinjojen määrittelyissä. 

PTS-  ja  US-tarkasteluissa  pelkästään  ajokustannuslaskelmien  avulla ei 
voida tehdä toimenpiteiden ajoitusta  ja  painotusta, koska suunnitelmien  laa

-timmen  edellyttää monen eri tekijän  yhteensovittamista. Ajokustannuslas-
kelmia  on  näissä yhteyksissä myös kritisoitu niihin liittyvien osin myös sopi -
musvaraisten arvostusten  takia, mistä syystä ne viime vuosina tehdyissä 
suunnitelmissa  on  lähes täysin sivuutettu  (ja  usein myös unohdettu toimenpi-
teitä perusteltaessa).  Jos  ajokustannusten  käytöstä voidaan sopia  ja  niiden 
edellyttämät valmistelevat laskelmat suorittaa ennen  PTS-  ja  US-töiden 
aloittamista, voidaan niiden käyttöä lisätä  PTS-  ja  US-töissä ainakin yksit-
täisten  peruskorjauskohteiden  sekä laajennus-  ja  uusinvestointien  valinnas-
sa  ja  vaikutusten arvioinnissa.  

Hanketasolla ajokustannuslaskelmat  on  käytännössä tehtävä hankkeen 
suunnittelun yhteydessä,  sillä  yksittäisten hankkeiden laskelmat eivät kuulu  
tienpidon toimintalinjoihin  eikä niitä ole mandollista tehdä  US:n  yhteydessä-
kään. 

Ajokustannusten erittelemistä  eri  komponentteihin  on  tehty perinteisesti käy-
tettävissä olevien  laskentamallien  ehdoilla. Nyt tehty analyysi eri kustannus -
komponenthen vaikutusmekanismeista  antaisi aihetta vaatia kaikilta  lasken-
tamalleilta  vähintään  pääkomponentteihin  perustuvaa  erottelua. Pääkom- 
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ponenteilla  tarkoitetaan tässä yhteydessä ainakin ajoneuvo-, aika-, onnetto-
muus-  ja  ympäristökustannuksia.  

Eri  ajokustannuskomponenttien sisäDäkin  on  merkittäviä toisistaan poik-
keavia  vaikutusmekanismeja.  Tehtyjen  tarkastelujen  perusteella voitaisiin 
useissa jonkin tietyn  kustannuskomponentin  kannalta  kriittisissä tarkaste -
luissa edellyttää myös  kustannuskomponentin  jakamista  osatekijöihin.  Mer-
kittävimmät erot vaikutusten  analysoinnissa  voitaisiin tällä  menettelyllä  saa-
vuttaa ajoneuvo-  ja  onnettomuuskustannuksia  koskevissa  tarkasteluissa. 
Ajoneuvokustannusten  osalta tämä voi tarkoittaa joko kiinteiden  ja  muuttuvi-
en kustannusten erittelyä  tai  ajoneuvolajeittaista  erittelyä  (esim. joukkoliiken

-teen  edellytysten parantaminen)  ja  onnettomuuskustannusten  osalta  vaka
-vuusasteen  mukaista erittelyä.  

Ajokustannuslaskelmia  koskevat mallit, menetelmät  ja  ohjelmistot  on  laadittu 
eri vuosina senhetkisten tarpeiden ohjaamina.  Jos  ohjelmistoja kehitetään 
edelleenkin erillisinä  toimeksiantoina  ilman riittävää koordinointia  mallien ja 

 menetelmien suhteen, ei niihin liittyvistä  sekavuuksista  tai  ristiriitaisuuksista 
päästä eroon. 

Tarkasteltaessa  ajokustannusten  käyttöä eri  tienpidon  tuoteryhmissä, selvi-
tyksessä tulivat esille seuraavat  ydinkohdat: 

• Talvihoitoluokkien  välille  on  mandollista laskea  nopeudesta  riippuvia  
aikasäästöjä,  mutta vaikutuksista muihin kustannuksiin ei ole riittä-
västi tietoja. Tarkastelu  rajoittunee  täysin  makrotasolle  ja  voidaan eh-
kä tehdä ohjeen muotoon. Ongelmana  on se,  että käytettävissä  on 

 menetelmä, mutta ei  sen  tarvitsemia luotettavia  laskentamalleja. 

Sorateiden kesähoidon  tason muutoksilla ei voida saavuttaa merkit-
täviä  ajokustannusvaikutuksia. Ajokustannusten  kokonaismäärä  on 

 vähäinen  ja mallien  luotettavuus  on  matalahko,  joten  käyttömandolli-
suus  on  rajallinen.  

Päällysteiden  ylläpito  ja  peruskorjaukset voidaan käsitellä  HIPS- 
järjestelmällä (vuodesta  2004  lähtien myös  HIBRIS-järjestelmällä).  
Tarkasteluissa  voidaan käsitellä kerrallaan esimerkiksi tietyn piirin 
tiettyä  osajoukkoa (esim. vilkasliikenteiset  tiet).  Mallin  tarkkuus tunne-
taan  vain  ajokustannusten kokonaisvaikutusten  tasolla (ehkä miljoo-
nan  euron  tasolla).  Laskennat  ori tehtävä aina erikseen. Yksittäisen 
kohteen  ajokustannusvaikutukset  voidaan myös ottaa huomioon.  

• Sorateiden  kelirikon  kiertotiekustannukset  ovat niin merkittävät, että 
kohteiden valinnassa olisi syytä pyrkiä laskemaan ne.  Lähtöarvojen  
keräämistä olisi kuitenkin kehitettävä  ja mallien  kannalta kriittisten te-
kijöiden arvoja selvitettävä. 

Siltojen  korjausinvestointien ajokustannusvaikutuksia  ei pääosin 
kannata tarkastella. Merkittävimmät  uusimiset (esim. painorajoituk

-sen  poistot)  on  mandollista käsitellä, mutta niiden määrä  on  vähäi-
nen, joten menetelmiä ei laajemmin kannata kehittää.  

• Perustienpidon  laajennus-  ja  uusinvestoinnit  muodostavat  varsin  ha-
janaisen joukon hankkeita, joiden käsittelyyn ei  esim. TTS-työn aika-
na ole mandollista uhrata voimavaroja. Niiden vaikutukset  on  kuiten-
kin laskettavissa samalla kun ne otetaan  hankejoukkoon.  Tarva- 
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laskelmat niistä  on  useimmiten tehty, mutta muut laskelmat  (IVAR, 
 hankearviointi)  puuttuvat.  

• Kehittämishankkeet  käsitellään  erillisellä prosessilla,  joten  TIS-töissä 
niiden tulokset pitäisi olla käytettävissä.  Hankearviointiohje  selkeyttää 
niiden laskelmia jatkossa. 

Liikenteen  hallinnan  tuotteen kuluista suuri  osa  menee joko tien- 
hankkeen yhteydessä tehtäviin toimenpiteisiin  tai  hallintajärjestelmän 

 muihin kuluihin, jolloin erillisiä liikenteen  hallinnan  hankkeita  on  varsin 
 vähän. Näiden osalta  on  olemassa ohjeita  hankearvioinnista.  Liiken-

teen  hallinnan  laskentamenetelmiä ei näiden tietojen perusteella 
kannattaisi kehittää ainakaan  TTS -töitä varten.  

Suosituksina ajokustannusten  käytölle nähtiin ensisijaisesti niiden hyödyn-
täminen eri  tienpidon toimintalinjojen  laatimisessa.  Kehittämishankkeissa 

 sekä  perustienpidon  laajennus-  ja  uusinvestoinneissa  käyttöön otettavan  tie- 
hankkeiden  arviointiohjeen  mukaisten tulosten avulla  on  mandollista tarkas-
tella  toimintasuunnitelmiin  sisältyvien hankkeiden  ajokustannusvaikutuksia 

 kokonaisuutena.  

Laskentamallien  ja  niitä  hyödyntävien  menetelmien kehittämistä  on  jatketta-
va edelleen.  Ohjeistuksen laadinnassa ajokustannukset  voidaan ottaa huo-
mioon ainakin kaikissa  ohjelmatason  ohjeissa sekä  toimintalinjojen  ja  TTS:N 

 valmistelua koskevissa ohjeissa. 

Tulosten  käyttöönottoa  voidaan edistää saamalla sille  Tiehallinnon  johdon 
hyväksyntä. Vastuu  on  tällöin  VAHA-projektin  lisäksi  tienpidon  suunnittelusta 

 ja  teknisistä palveluista vastaavilla.  
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Hoito  

Talvihoito  (SK)  

Lähtötiedot  ja  laskentoien  suorittaminen 

Laskennan tavoitteena oli löytää eri  ajokustannuserien  mandolliset säästö
-volyymit.  Tutkimuksen alussa todettiin, että ainoastaan todellisilla nopeuksil-

la  on  muutosvaikutus ajokustannuksiin.  Laskentaa lähestyttiin kandesta  nä
-köku Imasta:  

a) Kuinka suuret ovat  ajokustannussäästö,  jos  todelliset nopeudet 
muuttuvat?  

b) Kuinka paljon todellisten  nopeuksien  tulisi muuttua, että  talvihoi-
toluokan  muutokset  kannattaisivat? 

Laskennoissa  on  käytetty seuraavia tietoja:  

TIETOLAJI  
Tie  
Aosa  
Pituus 
Nopeus  

KVL 
KVL_raskas 

 Toi  m_LK 
Talvihoitoluokat 
Talvihoidon  km-hinnat 

 Ajokustannusten laskentakaavat 
Onnettomuuskustannusten  las-
kentakaavat  

Todelliset nopeudet 

Laskentatapa  A: 

TIETOLÄHDE  
PMSPro 
PMSPr0 
PMSPr0 
PMSPro 
PMSPro 

PMSPro 
PMSPro  
Piirin  ilmoittamat luokitukset  
Piirin  ilmoittamat  hinnat 
Tieliikenteen  ajokustannukset  2000 

 Tieliikenteen  ajokustannukset  2000  

LAM  

Laskentaa varten kerättiin piirin  tieosista  kaikki  alkakustannuslaskentaan 
 tarvittavat tiedot (PITUUS,  KyL,  NOPEUS sekä "Tieliikenteen  ajokustannuk

-set 2000"  julkaistussa esitetyt  aikakustannuserät). Laskentapohjassa  lasket-
tiin  aikakustannukset  erilaisille  nopeusvaihtoehtoille  (±0.5, ±1, ±2.5  ja  ±5)  ja 

 saatuja tuloksia verrattiin  nykytilaan.  

Tulokset 

Tuloksena voidaan todeta, että  jos  talvihoidolla  voidaan parantaa tien  ajetta-
vuutta  ja  sitä kautta mandollistaa suurempia nopeuksia, säästöt ovat merkit-
täviä.  Nykytilassa  kuitenkin käytettiin  nopeutena  nopeusrajoituksia,  sillä  to-
dellisia nopeuksia ei ollut saatavissa.  LAM-pisteistä saatujen tietojen mu-
kaan todellinen nopeus  on  kuitenkin pääsääntöisesti yli sallitun. Tämän seu-
rauksena  on  todettava, että säästöjä saadaan ainoastaan silloin, kun todelli-
nen nopeus  on  alle  sallitun. Koska tietoa todellisista  nopeuksista  erityisesti 
alemmalla  tieverkolla  ei ole  kattavasti  saatavilla,  on  tämän laskennan perus-
teella  ajokustannusten  käyttö todettava tässä vaiheessa epävarmaksi.  
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Laskentatapa  B:  

Laskentaa varten kerättiin piirin tieosista kaikki talvihoitokustannuslaskentaa 
tarvittavat tiedot (HOITOLUOKKA  ja KUSTAN  N  USERAT). Laskentapohjassa 

 laskettiin hoitokustannukset hoitoluokkien muuttuessa (kaikkien teiden hoito- 
luokkaa muutettiin  1-3  tasoa ylöspäin  ja  alaspäin)  ja  saatuja tuloksia verrat

-tim  nykytilaan.  

Tulokset 
Tuloksena voidaan todeta, että talvihoitoluokan huonontaminen ei kannata, 

 sillä  ajonopeudet  eivät juurikaan saisi alentua. Talvihoitoluokan nostamista 
taas estää  noston  suuret kustannukset verrattuna saavutetun nopeuden 
nousuun. 

Johtopaatökset  

AIKA- 	ONNEUOMUUS- AJONEUVO- 

	

	 YMPÄRISTÖ- KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET 	 KUSTANNUKSET  

on  vaikutusta  1) 	merkittävä 	on  vaikutusta3 	ei vaikutusta4  
vai kutus2  

1) Talvihoidolla  voidaan vaikuttaa ajoneuvokustannuksiin. Ajoneuvokustan-
nukset  on  sidottu sekä ajoaikaan että polttoaineenkulutukseen  ja  mah-
dolliset säästöt saadaan nopeusmuutoksista. Vaikutukset ovat kuitenkin 
ainoastaan marginaalisia, mistä syystä niiden tarkempaa tutkimista ei 
jatkettu.  

2) Talvihoidolla  voidaan vaikuttaa merkittävästi aikakustannuksiin. Nopeuk-
silla  on  vahva vaikutus aikakustannuksiin  ja  korkeampi nopeus johtaa ai-
kakustannussäästöihin.  

3) Talvihoidolla  voidaan vaikuttaa onnettomuusasteeseen. Onnettomuusas
-te ja  sitä kautta onnettomuuskustannukset laskevat hoidon paranemisen 

myötä. Nopeuden kasvu voi kuitenkin kumota tämän hyödyn.  
4) Talvihoidolla  ei voida vaikuttaa ympäristökustannuksiin,  sillä  ympäristö- 

kustannukset  on  sidottu ajosuoritteeseen. 
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KOKONAISMOUTOKSET [M€IaJ 

lOU 

 SO 

00 

40 

20 

0 

20 

40 

00 

00  

VAJHTOEHDOT  TODELLISEN NOPEUDEN MUUTOKSET  ±1, ±2.5. ±5  

Kuva  1. Ajonopeuksien  muutosten vaikutukset  ajokustannussäästöihin. 

Sorateiden  hoito  (SK)  

Lähtötiedot  ja  laskentoien  suorittaminen  

Ajokustannusmuutoksia  selvitettiin muuttamalla  tavoiteltavaa sorateiden  ke-
sän  palvelutasoluokitusta nykytilannetta (tavoite3  asteikolla  1.5) 1-2  luok-
kaa ylöspäin  ja  alaspäin. Laskenta toteutettiin  Excelissä  ja  käytetty laskenta-
tapa pohjautui Jarkko  Karttusen  dipiomityössä  esitettyyn  ajokustannusten  ja 

 palvelutason  laskentamalliin.  Saatuja tuloksia  verrattlin nykytilaan. 

Soratiehoito_malli.xls laskentapohjassa  on  käytetty seuraavia tietoja:  

TIETOLAJI  

Tie 
Tieosa 
Sorateiden palvelutasoluokitus 
Sorateiden hoitoluokitus 
Sorateiden  hoitokustannukset 

 Ajokustannukset palvelutasoluokit
-tam  

Tulokset 

TIETOLÄHDE  

PMSPro (IahtolOOm.db) 
PMSPro (lahtolOOm.db) 
T&M  Sora 
Piirin lähettämä tieto  
Tiepiiri  (tarkkaa tietoa ei ole olemassa) 

 dipiomityö  Karttunen 

Palvelutason noususta saatavat  ajokustannussäästöt  jäivät pieniksi  lisäänty-
neisiin soratiehoitokustannuksiin  nähden. Tämä  on  kuitenkin lähinnä asian-
tuntijoiden yhteinen näkemys, koska todellista  kustannusnousua  puuttuvien 

 palvelutasokohtaisten kustannuserien  vuoksi ei voida laskea.  
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Johtopäätökset 

AJONEUVO- 	AIKA- 	ONNETTOMUUS- 	YMPÄRISTÖ- 
KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET  

on  vaikutusta 	on  va ikutusta2 > 	ei  vaikutusta 3 > 	ei  va ikutusta4 >  

1) Sorateiden  hoidon vaikutuksia ajoneuvokustannuksiin  on  selvitetty tutki-
muksissa  ja  niiden käyttö  on  testattu.  

2) Sorateiden  hoidon vaikutuksia aikakustannuksiin  on  selvitetty tutkimuk-
sissa  ja  niiden käyttö  on  testattu.  

3) Sorateille  on  selvitetty palvelutasosta riippuvaisia onnettomuuskustan-
nuksia. Niiden suuruus kuitenkin  jää  samaksi hoidon tasosta riippumatta.  

4) Sorateiden  hoidon vaikutuksia ympäristökustannuksiin ei ole selvitetty 
eikä päällystettyjen teiden laskentamallia voida soveltaa erilaisten olo-
suhteiden vuoksi. 

KOKONAISMUVTOKSET tM€Ia]  

0 

-  

3  

VAIHTOEHDOT. PALVELUTASO MUUTOS  ±1 J ±2  

Kuva  2. Sorateiden  hoidon palvelutason muutosten vaikutukset ajokustan-
nussäästöihin. 
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Ylläpito  

Päällysteiden  ylläpito  ja  peruskorjaukset  (SK)  

Lähtötiedot  ja laskentolen  suorittaminen 

Päällystetyille  teille ajokustannuksia  on  pitkään käytetty ylläpidon  ja perus
-korjausten optimoinnissa.  HI PS-laskentaohjelmasta  saadaan suoraan ajo-

kustannussäästöt riippuen tavoitetilasta  ja budjettitasosta.  

Laskennassa  on  käytetty  HI PS-järjestelmää  ja  erilaisia  Excel-laskentapohjia. 
HIPS:n  avulla laskettiin strateginen  0-vaihtoehto, jolla tiestön kuntoa pyritään 
säilyttämään nykytasolla,  jota  verrataan optimitilanteeseen. 

Tulokset 

Tuloksena saatiin ylläpito-  ja korvausinvestointien toimenpidevolyymit  kah-
deksalle vuodelle sekä ajokustannussäästöt osaverkkokohtaisesti. Lisäksi 
tutkittiin budjetin muutosten (±  20 %)  vaikutus ajokustannuksiin. Muutokset 
jäivät kuitenkin pieniksi. 

Johtopäätökset 

Tuloksena voidaan todeta, että ajokustannusten käytöllä ylläpidon  ja perus
-korjausten suunnittelussa  on  pitkä perinne  ja  kokemukset suosivat niiden 

käyttöä myös jatkossakin. Suurin hyöty ajokustannusten käytössä  on  pääl-
lystetyn tiestön optimikunnon määrittelyssä  ja  budjetin jaossa eri osaverkoille 

 (ja tiepiireille).  
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TIETOLAJI  
Tie  
Aosa  
Pituus 
Nopeusrajoitus  
KVL 
KVL_raskas  
Viimeksi havaittu  kelirikkoa 
Kiertotien  pituus 
Pienin  painorajoitus 
Nopeusmuutokset 
Ajokustannuserät 
Runkokelirikon korjaushinta  kilomet-
riä kohti 

Tulokset  

TIETOLÄHDE  
Tiepiiri (Tierekisteri) 
Tiepiiri (Tierekisteri) 
Tiepiiri (Tierekisteri) 
Tierekisteri 
Tierekisteri 
Tierekisteri 
Tiepiiri (Tierekisteri) 

 Keskimääräinen arvio 
 Tiepiiri (Tierekisteri) 

 Keskimääräiset arviot 
Tieliikenteen  ajokustannukset  2000  

Piirin  ilmoittama  hinta 

Valittujen kohteiden  yhteispituus  on 423 km,  kun kaikkien viimeisten viiden 
vuoden aikana  mitattujen kelirikkoisten tieosien yhteispituus  Kaakkois- 
Suomen  tiepiirissä  on 748 km.  Kelirikkoa  ei esiinny  koko  tieosalla,  joten täs-
sä arvioitiin  kelirikkokohdan pituudeksi  20  %  koko  tieosan  pituudesta Tiepii-
rin  TTS:ssa  vuosille  2003-2007  runkokelirikkokorjauksille  on  varattu  12,8 
M€  eli  2,56 M€ I  vuosi. Tarkastelussa mukana olleiden  tieosien  korjauskus-
tannukset olisivat  em.  oletuksilla  yhteensä (korjauksen hinta  40 000  €Ikm) 

 yhteensä  3,4 M€. Koko  tarkastellulle  joukolle saatiin laskettua säästöjä yh-
teensä  0,6  M€/v.  Koko 5-vuotisjaksolla  ne olisivat tällöin  2,9 M€.  Arvioimalla 

 kelirikkokohdan  pituus sekä todellinen  kiertotiepituus  tarkemmin laskelman 
luotettavuutta voidaan parantaa merkittävästi. Tehdyt laskelmat ovat  varsin 

 herkkiä käytettyjen  oletusarvojen  muutoksille.  

Jos  runkokelirikon poistoon  käytettäviä määrärahoja lisätään yhdellä miljoo-
nalla  eurolla,  voidaan viiden vuoden aikana saavuttaa  850 000  € lisäsäästöt. 

 Uusien  kelirikkokohteiden  vuoksi näiden  hyötyjen  määrä  on  seuraavina vuo-
sina jonkin verran vähäisempi. 

Johtopäätökset 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että mikäli  lähtötietoarvot  ovat käytettävis-
sä riittävän  luotettavasti,  voidaan  ajokustannusten  käyttöä hyödyntää  kelirik-
kokohteiden  suunnittelussa.  Sorateiden kelirikot  aiheuttavat  ajokustannus

-lisää, koska liikenne joutuu käyttämään kiertotietä.  Ajokustannuksia  verra-
taan kelirikon  korjauskustannuksiin.  
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Runkokelirikkokorjaukset  
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Kuva  4.  Runkokelirikkokohteiden  valinnan  vaikutus ajokustannussäästöihin. 

Siltojen peruskorjaukset  (KaS) 

Lähtötiedot  ja  laskentojen  suorittaminen 

Kaakkois-Suomen tiepiirin painorajoitetuista silloista  vain  kolme löytyi T&M-
kohdekorteista  ja  niistäkin yksi yleiseltä liikenteeltä lakkautetulla tiellä.  Monet  
painorajoitetuista  silloista sijaitsevat vähäliikenteisillä teillä. Kiertoteiden  pi -
tuudetja liikennemäärät painorajoitetuille silloille  haettiin Siltarekisteristä. 

Painorajoitusten vaikutuksiksi arvioitiin, että joko  osa  raskaan liikenteen ky-
synnästä käyttää nykyisin kiertoteitä  tai  sitten kuljetukset tehdään pienem-
mällä kalustolla  ja  kuormilla. Laskenta tehtiin ensimmäisen oletuksen pohjal-
ta. Käytössä olevien painorajoitusten perusteella sillat luokiteltiin neljään 
luokkaan  ja  kullekin luokalle arvioitiin  se  osuus kysynnästä,  jota  painorajoitus 

 haittaa. Kiertotietä käyttävien raskaiden autojen ylimääräinen suorite  ja  kier-
totiellä  kuluva lisäaika laskettiin nykyisten raskaiden ajoneuvojen liikenne- 
määrän, edellä mainitun osuuden  ja  kiertotiepituuden  perusteella. Nämä las-
kelmat ovat  varsin  herkkiä käytetyille lähtöoletuksille. 

Näiden tietojen avulla laskettiin raskaiden autojen ajoneuvo-, aika-  ja  onnet-
tomuuskustannukset kohteittain. Hyödyt  laskettiin viideltä vuodelta  ja  niiden 
määrä säilynee lähes ennallaan myöhempinä vuosina. 
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Tulokset 

Kolmen  edelä  mainitun kohteen kustannukset ovat yhteensä  2,6 M€  ja  viidel-
tä vuodelta  lasketut hyödyt  2,5 M€.  Muiden  painorajoitettujen  siltojen korja-
uskustannukset ovat yhteensä  8,3 M€  ja  hyödyt  2,3 M€.  

Painorajoitettujen  siltojen määrä  on  niin vähäinen, että mandollisen  lisärahoi-
tuksen  hyötyä yleisesti  on  vaikea arvioida. 

Johtopäätökset 

Tiepiirin  TIS-kaudella siltojen peruskorjauksiin  on  varattu rahaa  6,5 M€  eli 
vuosittain  1,3 M€.  Suuri  osa  rahasta  käytettäneen  vaurioiden korjaamiseen  
silloilla,  joilla ei ole  painorajoitusta.  Pysyviä  ajokustannusvaikutuksia  ei näiltä 
osin ole mielekästä laskea. 

Siltojen  painorajoitukset  aiheuttavat  ajokustannuslisää,  koska  painorajoituk
-sen  ylittävä liikenne joutuu käyttämään kiertotietä.  Ajokustannuksia  verra-

taan  painorajoitettujen  siltojen  uusimiskustannuksiin.  
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Painorajoitettujen  siltojen korjaukset  

Kuva  5.  Painorajoitettujen  siltojen korjausten vaikutus eri  kustannuseriin. 
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Toimenpiteiden  vaikutuksena  liikenteen sujuvuuteen käytettiin seuraavia 
 keskimääräisiä  arvioita:  

• 	Eritasoliittymä  5 km/h  
• 	Kevyen liikenteen  väylä/alikulku  0 km/h  
• 	Liittymäjärjestelyt  2 km/h  
• 	Ohituskaistat  3 km/h  
• 	Päällystetyn tien suuntauksen parantaminen  5 km/h  
• 	Rakenteen parantaminen  5 km/h  
• 	Taajamajärjestelyt  0 km/h  
• 	Tien  nelikaistaistaminen  5 km/h  

Tulokset 

Vuoden  2004-2007  TTS:n  toimenpiteiden yhteenlaskettu kustannusarvio  on 
45,6 M€.  Toimenpiteiden tuottamat vuotuiset  ajokustannussäästöt  laskenta- 
ajanjaksolla  2004-2008  ovat yhteensä  2,0 M€.  Hankkeiden hyöty  US- 
kaudella  on 4,4%  hankkeiden  kokonaiskustannuksista,  jolloin yhden miljoo-
nan  euron  lisäyksen  perustienpidon investointihankkeisiin  voidaan olettaa 
tuottavan keskimäärin noin  44 000  euron lisähyödyt TTS -kauden aikana. 

Kevyen liikenteen toimenpiteiden  rakentamiskustannukset  ovat yhteensä 
 6,08 M€,  liittymäjärjestelyt  8,98 M€  sekä tien suuntauksen  ja  rakenteen  pa

-rantamistoimenpiteet  12,35 M€.  

Johtopäätökset  

Perustienpidon investointihankkeet  koostuvat suuresta määrästä eri tyyppi-
siä hankkeita, kuten liikenneturvallisuuden  parantamishankkeita,  kevyen lii-
kenteen väyliä,  taajamatoimenpiteitä  ja  liittymien parantamisia,  jotka tulevat 

 perustelluksi  muilla kuin  ajokustannustekijöillä. Ajokustannusvaikutusten  las-
keminen  on  teknisesti mandollista toteuttaa  perustienpidon investointihank-
keita määritettäessä,  mutta laajamittaisten laskelmien suorittaminen ei 

 TTS:aa  laadittaessa ole mielekästä muuten kuin merkittävissä investointi- 
hankkeissa. Mikäli  laskentoja  suoritetaan, tulee  tarkasteluajanjaksona  käyt-
tää  TTS-kautta  pidempää  ajanjaksoa (esimerkiksi  20-30  vuotta). 
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PERUSTIENPIDON  HANKKEET  
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Kuva  6.  Eri perustienpitohankkeiden ajoituksen muuttamisen vaikutus ajo- 
kustannuksiin. 

Kehittämishankkeet (KaS) 

Lähtötiedot  ja  laskentojen  suorittaminen 

Tapaustutkimusten  kohtaan uudet kehittämishankkeet  on  sisällytetty Liiken-
neväyläpolitiikka valmistelleen ministerityöryhmän esityksistä (Liikenne-
väyläpolitiikan linjauksia vuosille  2004-2013, 10.2.2004)  ne Kaakkois- 
Suomen tiepiirin hankkeet  (Vt  6  Lappeenranta-Imatra,  Vt  5  Lusi -  Mikkeli 
puuttuvat parannustyötja  Vt  14  Savonlinnan kohta), jotka  on  ajoitettu vuosil-
le  2004-2007.  Tarkastelua  on  täydennetty  osin myös niillä hankkeilla, jotka 
sisältyvät kyseisen esityksen hankekoriin  2008-2013.  Hankkeiden ajokus-
tannussäästöt  on  kerätty hankkeista laadituista hankekorteista  ja  suunnitel-
mista. Näitä säästölukuja ei ole tarkistettu, eikä niihin ole tehty myöskään 
indeksitarkistuksia. Säästöt  on  muista tarkasteluista poiketen laskettu vuosil-
le  2007-2011,  koska kyseiset hankkeet eivät voi valmistua aiemmin.  Perus- 
tarkastelussa  on  huomioitu ensimmäisen hankkeen olevan valmiina  2007, 

 toisen  2008  ja kolmannen  2009.  Kustannusarvioina  on  käytetty ministerityö-
ryhmän esityksen mukaisia kustannuksia. 

Hankkeiden säästöistä  on  eroteltu  onnettomuus-, aika-  ja  ajoneuvokustan-
nussäästöt.  Muut säästöt  on  käsitelty yhdessä erässä. Valmistumisvuoden 
jälkeen kertyvät säästöt (esim.  jos  hanke valmistuu vuonna  2007,  kustan

-nussäästöt  on  huomioitu vuosilta  2008-2011) on  laskettu yhteen diskonttaa
-matta ja  muunnettu lopullisessa tarkastelussa vuotuisiksi säästöiksi  koko  vii
-sivuotiskaudelle. 
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Tulokset 

Kolmen valitun hankkeen yhteenlaskettu kustannusarvio  on 186 M€.  Toi-
menpiteiden tuottamat vuotuiset  ajokustannussäästöt arvioituina valmistu-
misvuosina  ovat yhteensä  21,9 M€.  Hankkeiden hyöty  ajateltuna  yhtenä  5-
vuotiskautena,  joka alkaa ensimmäisen hankkeen valmistumisesta,  on 12  % 

 hankkeiden  kokonaiskustannuksista,  jolloin yhden miljoonan  euron  lisäyksen 
 kehittämishankkeisiin  voidaan olettaa tuottavan keskimäärin  120 000  euron 

lisähyödyt  jo  TTS-kauden aikana.  Kehittämishankkeiden  osalta  hyödyt  kas-
vavat myöhempinä vuosina.  

Herkkyystarkasteluina  on  aikaistettu  ja  myöhennetty  näitä hankkeita vuodel-
la  ja  lisäksi otettu mukaan uusi hanke, joka valmistuisi vuonna  2010  (esim. 

 Loviisa-Kotka).  Näin saatuja tuloksia voidaan karkeasti verrata muista tuote- 
ryhmistä saatuihin  vastaavantyyppisiin  lukuihin. Tarkastelua voidaan toistaa 

 tai  sitä voidaan täydentää,  jos  hankkeiden sisältö  (päivitetty hankearviointi) 
 tai  ajoitus muuttuu. 

Käynnissä olevia  kehittämishankkeita  ei ole tarkasteltu. 

Johtopäätökset  

Kehittämishankkeiden hyötyjen arvioinnille  on  olemassa oma vakiintunut 
prosessi, joten  tapaustutkimuksissa  käytettyä menetelmää ei ole suositelta-
vaa käyttää muuta, kuin  vertailumielessä.  Lisäksi valmistuva  hankearvioin-
tiohje  selkeyttää  kehittämishankkeiden  vaikutusten arviointia jatkossa. 
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Kuva  7.  Kehittämishankkeiden  ajoituksen muuttamisen vaikutus  ajokustan
-nu  ksi  in.  
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Liikenteen hallinta  

Lähtötiedot  la  laskentoten  suorittaminen 

Tapaustutkimusten  kohtaan liikenteen hallinta pyrittiin sisällyttämään niitä 
hankkeita, joista erillisiä laskentoja vaikutuksista löytyy. Muun liikenteen  hal-
linnan osalta vaikutuksia ei joko pystytä arvioimaan  tai  ainakaan niitä ei pys-
tytä kohdentamaan  sillä  tarkkuudella, mitä tämä työ edellyttäisi. Liikenteen 
hallinnasta arvioitiin  vain  Lappeenranta-Imatra  ja Koskenkylä-Kouvola hank-
keiden telematikkatarkasteluista tehtyjä laskelmia. 

Tiilökst  

Lappeenranta-Imatra välillä  on  arvioitu  H/K-suhteiden vaihtelevan välillä  -0,4 
0,4. Vain  vaihtoehdoissa,  joissa hyötyihin  on  laskettu mukaan arvostus-  ja 

mukavuustekijöitä,  on  päästy  H/K-suhteeseen  0,7.  Tarkempaa erottelua 
säästöistä ei ollut käytettävissä. Hankkeen kustannusarvio  sen  eri vaihtoeh-
doissa  on  ollut  0,6-2,9 M€  ja  lisäksi vuotuiset käyttömenot ovat  0,02  -  0,09 
M€.  

Koskenkylä-Kouvola hankkeen arvioista löytyy arvio ajantasaisen nopeusra-
joitusjärjestelmän vaikutuksista. Onnettomuusvähenemäksi  on  arvioitu  0,7 

 heva-onnettomuutta vuodessa  ja  nopeuden alenemiseksi  1,5 km/h.  Näiden 
yhtenäisvaikutukset kumoavat toisensa (onnettomuushyödyt  n. 0,30  M€/a  ja 
aikakustannuslisät  0,28  M€/a.  Muiden toimenpiteiden vaikutuksia ei ole arvi-
oitu, mutta ne ovat kuitenkin vähäisemmät. Hankkeiden kokonaiskustannuk-
set ovat  n. 2,2 M€,  vuosittaisia käyttökustannuksia ei ole arvioitu. 

Johtopäätökset 

Tehty tarkastelu kyseisten hankkeiden osalta ei riitä yleistettäväksi, joten sil-
tä osin työtä ei toistaiseksi ole jatkettu.  Koko  liikenteen  hallinnan  kustannus-
arvio  on  Kaakkois-Suomen TTS-ohjelman mukaan  0,7  M€Ia,  joten ilman 
suurempaa rahoitusosuutta hankkeita voidaan toteuttaa  vain  hyvin rajoite-
tusti. Rahoituksen lisäämisestä saatavat hyödyt ovat lisäksi  vain  marginaali - 
sia.  
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