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I 
I 

Tie-  ja  vesirakennushallituksen talousosaston tutkimustoimisto  on vuo- 

I  desta 1978  julkaissut vuosittain tietoja t.ieliikent.een ajokustannuk-sista.  Lasketut  arvot edustavat tienpitjn kösityst ajoneuvon  han-
kinnan  ja  köytön  kustannuksista. Ne ovat tarkoitetut julkisen  vallan  

' 	tienpitotoimenpiteiden  taloudelliseen tarkasteluun. 

Ajokustannukset  muodostuvat kolmest.a kustannustekijöstö: ajoneuvo-,  

I 	aika-  ja  onnettomuuskustannuksista. Nm kustannustekijöt  kuvaavat 
laajemminkin ajoneuvojen kyttöön liittyviä seurausvaikutuksia. Ajo-
neuvokustannuksiin voidaan Tiittö kösitteet. liikkuvuus, rahan köyttö 

 ja  ajomukavuus; aikakustannuksiin tavoitettavuus  ja  ajomukavuus  sekö  

I onnettomuuskustannuksiin  turvallisuus. 

Ajoneuvokustannusarvot  on  esitetty omakustannushintaisina  ja  niihin  

I 	sisltyvöt völilliset  verot.  Verojen osuus  on  ilmoitettu, joten halut- 
taessa voidaan laskelmia tehdö verottomilla kustannuksilla. Pösön-
töisesti suositellaan verollisten arvojen kövttöö. Kustannustaulukois - 

I sa  on  myös ilmoitettu pööomakustannusten osuus ajoneuvokustannuksissa. 

Tiehankkeiden  taloudellisesta tarkastelusta  on v. 1983  ilmestynyt uusi 
ohje (Tienpitotoimenpiteiden liikennetaloudellinen tarkastelu: Ohjeita  

I 

	

	
laskelmien tekemiseen, TVH  713199). Ajokustannusjulkaisu on  tarkoitet- 
tu kytettövöksi tmön ohjeen kanssa.  

I 	Ajoneuvo-  ja  aikakustannusten laskentaperusteita  on  useana vuonna tar- 
kistettu, joten uudet kustannusarvot ovat  vain  rajoitetusti vertailu- 
kelpoiset aiempien vuosien kanssa. Vuodesta  1983 ajokustannusten  las- 
kentaperusteet  ovat olleet samat paitsi,  ettö  moottoritiet  (moottori- I liikennetiet)  erotettiin  v. 1984  omaksi tietyypikseen. 

Liitteess  on  esitetty polkupyörien  ja  mopojen ajokustannuksia;  ne pe-

I rustuvat  liikenneministeriön asettaman työryhmön laskelmiin.  

I  
Ennenkuin köytöt ajokustannusarvoja, lue sivun  8  huomautukset!  

I 
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1  YHTEENVETO AJOKUSTANNUSTEN YKSIKKHINN0ISTA  V.1985  

Hintataso taulukoissa  on V.1985  huhtikuun mukainen. Yksikköhinto-

jen laskentaperusteita  on  esitetty kohdissa  3.1.  -  3.3. 

A:  Ajoneuvokustannukset  (keskimäärin  koko  vuotena) 

Ajoneuvolaji  Ajoneuvo- Vlillisten 	ye- 
kustannus rojen  osuus 

p/km  p  

Henkilöauto  102 38 39  
Pakettiauto  121 20 24  
Linja -auto 331 19 63  
Kuorma -auto 347 21 73 

B:  Aikakustannukset  

Henkilöauto  

Matkan  tarkoitus mk/tunti  

/henkilö iajoneuvo 1  

Työajan matka  

Työ-  ja  aslointimatka  

Vapaa-  ja loma -ajan matka  

52,60 

11,70 

6,70 

57,85  

17,60  

15,40  

Yhdistetty arvo  (13,16) 23,50  

Muut autot 

Ajoneuvolaji mk/tunti  

/henkilö /ajoneuvo1  

Pakettiauto  40,10 40,10  
Kuorma -auto 50,10 55,10  
Linja -auto 	(yl. 	tiet)  367,00  

1 Ajoneuvon keskimäärisen  matkustajamäärän (kuljettaja  ml.) 
 ajan arvo 

TVH/Tt/  15.4.1985  



C:  Onnettomuuskustannukset  yleisillä  teiiiäl)  

Vahinko-/onnettomuus- 

tyyppi 

Kustannus mk 

Kuollut  2 850 000  

Pysyvästi vammautunut  990 000  

Tilapäisesti 	vammautunut  30 800  

Vammautunut keskimäärin  79 000  

Kuolemaan johtanut onnettomuus  3 250 000  

Vammautumiseen johtanut onnettomuus  125 000  

Henkilövahinko -onnettomuus  500 000  

Omaisuusvahinko -onnettomuus  17 000  

Tieliikenneonnettomuus  keskimäärin  180 000 

1)  Laskelmissa  on  käytetty  TVH:n onnettomuustilastoja 

Ajokustannustaulukoissa  sivuilla  10...13  ovat myös aika-  ja 

 onnettomuuskustannukset ilmoitetut  muodossa  p/km. 

TVH/Tt/  15.4.1985  
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D: Ajokustannuksia graafisesti 

100z 
Ajok 	ha/ko muodost 

90". 
	 ONNk s t 

80 , 
	

1IllIflAIKAkst 
70 , 
	

flNKmuL1t t 
60 	

ENKk lint 
50,  

40 , 
	

ø5.9?' 	ø3.89 
30 , 	

21.54 	I8.54Y  
20' 

10 , 
	 32.84 	38.3? 

39.55 	38.5Ø 
Ha 	Ka 
	

Ha 	Ka  

Kuva  1: Ajokustannustekijöiden  suhteelliset osuudet  henkili-  ja 
 kuorma-autoilla keskimäärin (nopeus  ha: 80 km/h, ka: 70 km/h)  

p/km  

' 	 \'. 	JO4  --_- 	-. -- -- _*.. 

U  
-------- 1'  :' 

S  - 

Hiii 

__  
. 

IL  

Aj  oneok  
400  

Po/korko 

Po/po isto  
ro  /y p 

Renkout 

flIllflKorj  /h to 

Uoitel' 

lttociine  

Ha 	Pa 	La 	KAJP  KAPP  KAIP  Ka  

Kuva  2: Ajoneuvokustannusten  muodostuminen eri  ajoneuvotyypeillä 
 keskimäärin  (p/km) 

TVH/Tt  1985 
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120 AJ_one_uok 
	p/kin 9  hc  

K+Y 9 sr 
K+Y  5s  
Seudt  jet  
Ut 9 kt  
MO  

— 	' 	____ 100 110  120km/h 
Kuva  3:  Henkilöauton keskimääräiset ajoneuvokustannukset eri 

tietyypeillä  ja  nopeuksilla  

'4 ,4  

Aj  oneuok 	p/km 9  k  

-- 	- 	-_-----------------
L  ----------------------------S  ---------------------------- 

__--------------------------T--------------------- - - 

- ___I___I __  
50 	55 	60 	65 	72 	75 	80 

.iMI  

K+sr 

K+Y  5s  
Seud0t iet 
Ut 9 kt  
Mo mo  1  

km! h  

Kuva  4:  Kuorma-auton keskimääräiset ajoneuvokustannukset eri 
tietyypeillä  ja  nopeuksilla 

TVH/Tt  1985  
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200 Ajo< 
	

hU/t g kt p/km  

150  —4  
-- 

___ 
- - -  

Ajok0 yht 

Ajoneuok 

Aikakustan 

Onnettomk  

50 	60 	70 	80 	90 	100 110 km/h  

I 	Kuva  5:  Henkilöauton keskimääräiset ajokustannukset pääteillä 
eri nopeuksilla (osatekijät  ja ajokustannukset  yhteensä, 
p1km) 

500 AJ  ok 
	

kc/t 9 kt p/km 

"4  

* 	------- *_ ---------- -------------------*_ ---------*- ------------------*. -------- 

_______  

Ajok0 yht0 
AjoneLok 

Aikakustan 

Onnettomk  

50 	55 	60 	65 	70 	75 	80 	85 	90 km/h  

Kuva  6:  Kuorma-auton keskimääräiset ajokustannukset pääteillä 
eri nopeuksilla (osatekijät  ja ajokustannukset  yhteensä, 

 p  /  km)  

TVH/Tt  1985  
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A JO K US T AN NUS TA UL  UKO  T  

Tienpitotoimenpiteiden vaihtoehtolaskelmia  varten  on  taulukoihin  1...4 
(a, b)  laskettu henkilö-  ja  kuorma-autojen ajokustannuksia kilometriö 
kohden eri nopeuksilla. Vaihtoehtolaskelmissa nopeutena kytetn  tar

-kasteltavilla  teillä liikkuvien ajoneuvojen keskimöristö ajonopeut- 
ta.  

Ajoneuvo-  ja  onnettomuuskustannukset  on  laskettu tietyypeittëin  (jako 
 on  lhinn  tien toiminnallisen luokan mukainen) vastaamaan kullakin 

tietyypill nykyisin vallitsevia keskimöirisiö  koko  maan kesölliken-
nöirnisolosuhteita nopeuden ollessa suhteellisen tasaista. Ajo-, ajoneu-
vo-  ja  onnettomuuskustannustaulukoissa  on  annettu kertoimet, joilla 
keskimörisen kuntoista pöllystett vastaava taulukkoarvo voidaan 
muuntaa vastaamaan huonoa  tai  hyv 	pööllystettö. Yleensá kytetöön 
taulukkoarvoa (keskimörinen pö1lysteen  kunto). 

Söö-  ja  keliolosuhteiden  muuttuessa taulukkoarvoja voidaan korjata  s. 14 
annetuilla kertoimilla (taulukot 	5  ja  6). 	Sö-  ja  kelikorjausta  tarvi- I  taan, kun tarkastellaan kunnossapitotoimenpiteit. 	Tavallisessa tiehan- 
ketarkastelussa kytetöön taulukkoarvoja.  

I Tietyyppi  kuvastaa tien geornetrista  ja  liikenteellistö  laatua  1.  möki- 
syys  ja  kaarteisuus lisntyvt  ja  tien muu tekninen taso huononee 
alemmissa tietyypeissö. Tietyypin keskimöröisen liikennemöörn vaiku- 

I  tus  on  mukana; 	keskimöröiset 	liikennemööröt 	v. 	1984  olivat 	(KVL):  mo  
16600; 	vt, 	kt 	2670; 	seudulliset  tiet 	1130  ja  kokooja-  ja  yhdystiet 	373 

(6s)  ja  146 (sr). 	Oleellisesti suurempi 	liikennemr 	lisö ajoneuvokus- 
tannuksia. Liikennemörn  kasvun vaikutusta voidaan arvioida vertaamalla I  tasaisen liikenteen  ja  ruuhkautuneen  liikenteen (taulukko  2 c)  ajoneuvo- 
kustannusten eroja.  

I  Taulukoiden kustannusarvoja  vastaavat eri tietyyppien keskimriset 
geometriset ominaisuudet ovat 	(mökisyys rn/km ; 	kaarteisuus grad/km): 	vt,  
kt 	10/20; 	seud.  tiet 	15/50;  kok. 	+ yhd. 	tiet 	20/90. 	Poikkeamat keskiar- 

I vosta  saattavat etenkin  kok. 	+ yhd. 	teillö  olla suuria. 

Ajoneuvokustannusten taulukkoarvot  ovat lasketut  AB-pinnalle  paitsi  
kokooja-  ja  yhdysteillö  OS-  sekö sorapinnalle. Muiden pööllysteiden I  vaikutus: 	ks. 	s. 	14 	kertoimet.  

Tauluko.issa  1.. .4 c on  esitetty keskimrisiö ajokustannuksia taaja- 

I  maolosuhteissa.  Nitö  arvoja kytetön (soveltaen) tarkasteltaessa 
pötieverkon liikennettë ruuhkatilanteessa.  Nopeuden ollessa tasaista,  
köytetön taajamissakin taulukoiden  1...4 a, 	b  arvoja. 

I  Kustannusarvoja köytettess 	tarvitaan harkintaa, sil1 	on  huomattava, 
että keskimöriset arvot eivät sellaisenaan useinkaan vastaa todelli - 

suutta  jollain tietyll 	yksittöisellö t.iehankkeella. Esimerkiksi tien 

I  parantamishankkeissa  keskinopeus tiellä yleensä nousee 	ja  tie  ominai- 
suuksiltaan  paranee, 	vaikka toirninnallinen luokka ei muuttuisikaan. 
Ajoneuvo-  ja  onnettomuuskustannusten  muutokset  on  töllöin  arvioitava  

I taulukkojen  1...4  eri 	rivej 

Taloudellisissa tarkasteluissa voidaan pakettiautot lukea henkilöau- 
toihin  ja  linja-autot kuorma-autoihin, elleivt. erityiset syyt vaadi I  niiden erilliskösittely.  

2. 

I 
fl 

I 
I 
I 

I  



1  
ESIMERKKEJÄ AJOKUSTANNUSTEN MÄÄRITTISESTÄ  

I 	Esim.  1:  Seudullinen  tie (AB)  parannetaan, toiminnallinen 
luokka ei muutu.  

I 	Todelliset nopeudet  (km/h)  
-  nykyinen  tie ha: 85,  ka:  80  
-  parannettu  tie ha: 95,  ka:  85 

I 	Ajokustannukset  nykyiselle tielle otetaan  seudul- 
lisen  tien kohdalta:  ha 135  p/kin, ka  423  p/km  

I 	Parannettu  tie  vastaa kuitenkin  tarkastellulta  osal- 
ta laadultaan  päätietä,  joten kustannukset katsotaan 

 vt,kt -  riviltä:  ha 131  p/kin, ka  412  p/kin.  

I Esim.  2:  Mäkistä,  mutkaista  ja  huonopintaista  (os)  seudullista 
 tietä parannetaan. Nykyisen tien  ajokustannukset  vas-

taavat lähinnä huonokuntoisen  kokoojatien kustannuk - 
I 	sia.  

Todelliset nopeudet  (kin/h) 
-  nykyinen  tie ha: 80,  ka:  70  
-  parannettu  tie ha: 85,  ka  80  

Vastaavat  ajokustannukset  ovat:  
-  nykyinen  tie ha: 1,033 x141=146  p/km 

ka:  1,033 x443=458  p/km 
-  parannettu  tie ha: 135  p/km 

ka:  423  p/km 

Esim.  3:  Ruuhkautuvan  päätien kustannukset otetaan ruuhka- 
tunteja  vastaavalta  ajalta taulukosta  ic,  muulta 
ajalta  taulukoista  la  ja  lb.  

Huom.: Ajokustannukset  voi määrittää  halutulle nopeusarvolle  
myös käyttäen seuraavia  yhtälöitä: 	(p/km)  

HA 	vt,kt  Åk  =  246.4  -  2.433v  +  0.0128v2  
seudt Ak =  245  -  2.347v  +  0.0124v2  
k+y  ös Åk  =  246.6  -  2.334v  +  0.0125v2 	v=nopeus  km/h  

k+y  sr  Ak =  249.6  -  2.334v  +  0.0125v2  

RA 	vt,kt  Åk  =  701.5  - 6.L#4v +  0.0357v2  
seudt  Åk  =  729.7  -  7.235v  + O,01425v2  
k+y  sr  Ak  719.8  -  6.425v  +  0.0375v2 	v=nopeus  km/h  

k+y  ös  Ak =  709.8  -  6.425v  +  0.0375v2  

Tarvittaessa voidaan toimittaa vastaavat  laskentayhtälöt  myös 
 ajokustannusten osakustannuksista. 

TVH/Tt  1985  
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I  
Taulukko  la: 	Henkilö 	auton 	ajo 	kustannukset (p/km) 

Tietyyppi  Nopeus  km/h 

50 60 80 100 120  

p/km  

Mo, mol 	AB  -  (136) 128 126 128  
Vt, 	kt 	AB 157 11+6 13/+ 131  - 

Seudulliset 	tiet 	AB 159 148 137 134  - 

Kokooja-  ja  yhdys- 	OS 162 150 141 (138  -  

tiet 	SR 165 153 144 (11+1  - 

Muuntokertoimet: 	pääli .  kunto hyvä/kesklrn .  /huono  
mo,riiol,vt,kt,seud.t  0,993/ 1,00  /  1,028  
k+y (bs)  0,993/ 1,00  /  1,033  
k+y  (sr) 0,993/ 1,00  /  1,045  

Taulukko 	ib: 	Kuorma auton ajo kustannukset 	(p/km) 

Tietyyppi  Nopeus  km/h 

50 60 70 80 90  

p/km  

Mo, mol 	AB  
-  425 409 401 397  

Vt, 	kL 	AB 469 443 426 415 411  
Seudulliset 	tiet. 	AB 474 449 431 423  - 

Kokooja-  ja  yhdys- 	05 482 1+60 41+3 436  -  

tiet 	SR 492 470 453 446  - 

Muuntokertoirnet: pääll.kunto 	hy-vä/keskir./huono 
mo,mol,vt,kt,seud.t 	 0,993/ 1,00  /  1,028  
k+y (bs) 	 0,993/ 1,00  / 1,033  
k+y  (sr) 	 0,993/ 1,00  /  1,0145  

Taulukko ic: 	Ajo 	kustannukset teajama-ajossa, 

kestopööl  lyste  

Nopeus  

km/h  

Kust  annus p/km  

Henkilöauto Kuorma -auto 

20 242 683 
30 197 572 
40 175 514 
50 161 L+78 
60 154 459  

Kertoimet kuten taulukoissa  la, lb  

TVH/It/  15.4.1985  
LUE  sIvut  8  ja  9!  



I 	 AJONEUVOkustannuks  et I  

Taijlukko  2a: 	Henki1i 
	

auton 	ajoneuvo 	kustannukset (p/km) 

Tietyyppi  Nopeus  km/h 

50 60 80 100 120  

p/km  

Mo, mol 	AB  
-  (93) 95 99 104  

Vt, 	kL 	AB 96 95 97 101 (106)  
Seudulliset 	tiet 	AB 99 98 99 103  - 

Kokooja-  ja  yhdys- 	ÖS  
tiet 	SR 

103 
106 

101 
104 

103 
106  

(107)  
(ilo)  

- 

 - 

Muuntokertoimet: pääli.  kunto hyvä/keskim./huono  Kiinteän kustannuksen osuus: 	p  mo,mol,vt,kt,seud..t 	 0,99/ 1,00 /1,03  
k+y  (ös 	 0,99/ 1,00 / 1,0L4 
k+y  (sr) 	0,99/ 1,00  /  1,06  

Taulukko  2b: 	Kuorma autonajoneuvokustannukset (p/km) 

Tietyyppi  Nopeus  km/h 

50 60 70 80 90  

p/km  

Mo, 	mol 	AB  
-  328 325 327 331  

Vt, 	kt 	AB 339 333 330 332 337  
Seudulliset. 	tiet 	AB 

Kokooja-  ja  yhdys- 	JS 
343 
352 

338 
349 

335 
346 

338  
351  

- 

-  

tiet 	SR 362 359 356 361  - 

Muuntokertojrnet: pääli.  kunto hyvä/keskim./huono Kijnter-i  kustannuksen  osuus:  164P  mo,mol,vt,kt,seud.t 	 0,99/1,00  /  1,03  
k+y  (ös) 	 0,99/ 1,00  /  1,0  
k+y  (sr) 	0,99/ 1,00  /  1,06  

Taulukko  2c: 	Ajoneuvo 	kustannukset taajama-ajossa, 

kestopi11yste  

Nopeus 

km/h  

Kustannus p/km  

Henki1auto  Kuorma-aut.o  

20 117 390 
30 109 368 
40 104 352 
50 100 339 
6U 98 333  

Kertoimet kuten taulukoissa  2a, 2b  

TVH/Tt/  15.4.1985  
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AlKAkustannukset  

Taulukko  3a: 	Henkil6 
	

auton 	aika 
	

kustannukset  (p/km) 

Tietyyppi  Nopeus  km/h 

50 60 80 100 120 

p  /  km  

Mo, mol 	AB  -  (39) 29 23 20  
Vt, 	kt 	AB 47 39 29 23 20  
Seudulliset 	tiet 	AB 47 39 29 23 20  
Kokooja-  ja  yhdys- 	OS 

tiet 	SR 
47 
47 

39 
39 

29 
29 

23 
23 

20  
20  

Taulukko  3b: 	Kuorma 	auton 	aika 	kustannukset.  (p/km) 

Tietyyppi  Nopeus  km/h 

50 60 70 80 90  

p/km  

Mo, mol 	AB 110 92 79 69 61  
Vt, 	kt 	AB 110 92 79 69 61  
Seudulliset  tiet 	AB 

Kokooja-  ja  yhdys- 	tJS  
110 
110 

92 
92 

79 
79 

69 
69 

61  
61  

tiet 	SR 110 92 79 69 61  

Taulukko  3c: 	Aika 	kustannukset taajama-ajossa,  

kestop1lyste  

Nopeus 

km/h  

Kustannus  p/km  

Henkilöaut.o  Kuorma -auto 

20 117 275 
30 78 184 
40 59 138 
50 47 110 
60 39 92  

TVH/Tt/  15.4.1985  
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ONNETToMrjUSkustarinukset  

Taulukko  Aa: 	Henkilö 	autononnettomuus kustannukset.  (p/km) 

Tietyyppi  Nopeus  km/h 

50 60 80 100 120  

p/km  

Mo,  nol 	AB  
-  (4) 4 4 4  

Vt,kt 	AB 14 12 8 7  - 

Seudulliset 	tiet 	AB 13 11 9 8  - 

Kokooja-  ja  yhdys- 	BS 12 10 9 (8  -  

tiet 	SR 12 10 9 (8  - 

Muuntokertoimet: pääli.  kunto hyvä/keskim./huono 
kaikki tietyypit 	1,00 1,00 	1,10  

Taulukko  4b: 	Kuorma 	auton onnettomuus kustannukset  (p/km) 

Tietyyppi  Nopeus  km/h 

50 60 70 80 90  

p/km  

Mo, mol 	AB  
-  5 5 5 5  

Vt, 	kt 	AB 20 18 17 14 13  
Seudulliset 	tiet 	AB 

Kokooja-  ja  yhdys- 	tIS  
21 
20 

19 
19 

17 
18 

16  
16  

- 

-  

tiet 	SR 20 19 18 16  - 

Muuntokertoimet: pääli.  kunto hyvä/keskim./huono 
kaikki tietyypit 	1,00 1,00 	1,10  

Taulukko  4c: 	Onnettomuus kustannukset taajama-ajossa,  

kestopöllyste  

Nopeus 

km/h  

Kustannus  p/km  

Henkilöauto Kuorma -auto 

20 8 18 
30 10 20 
4U 12 24 
50 14 29 
61) 17 34  

Kertoimet kuten taulukoissa  4a, 4b  

TVH/lt/  15.4.1985  
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Taulukko 	5:  

Tietyyppi  

	

OLOSUHDETEKIJOIDEN  VAIKUTUS 	AJONEUVOKUSTANNUKSIIN 	(niuuntokertoiniet) 

	

Pinnan  kesäkunto 	(ha  = ka) 	Talvikerroin 2 	Pinnan  talvikunto  (ha  

	

Ab 	Os 	Ab 	Os  

ka)  Muu kunto  (ha/ka) 

-  hyvä  0,99 1,01  
Vt, 	kt, 	mo, mol 	- 	keskim.  1,01J 1,02 1,05 	1,05  -  ohut lumikerros  1,08  - 	kelirikko: 	ks. 

(<  5 cm)  seudull. 	tiet 
-  huono  1,03 1,05  -  paksu lumikerros  1,10 

(5 	- 	10 	cm)  
- 	tiellä 	polanteita  1,05  
- 	tiellä 	sohjoa 	(5 cm) 1,10  
- 	tie  jäinen  1,05  

-  hyvä  0,99 1,01  
Seudulliset - keskim»  1,00 1,02 1,08 	1,08  -  ohut lumikerros  1,08  -. kelirikko  

tiet -  huono  1,03 1,05  (<  5 cm)  
-  paksu lumikerros  1,12 - 	lievä 	1,10/1,15  

(5 	- 	10 cm)  - 	vaikea 	1,15/- 
- 	tiellä 	polanteita  1,08  
- 	tiellä 	sohjoa 	(5 cm) 1,10  
- 	tie  jäinen  1,08 

Os 	Sr  
-  hyvä 	0,99 	0,99 	Os 	Sr  

Kokooja-  ja 	 - keskim.0 	1,00 	1,00 	1,08 	1,10  
yhdystiet 	 -  huono 	1,04 	1,06  

1) Ajokustannusjulkaisun  arvot vastaavat keskimääräisiä olosuhteita  
2) Talvikustannuslisä  (paljas kuiva tienpinta) 

-  ohut lumikerros  1,10 	 - 	kelirikko 
(<  5 cm)  

-  paksu lumikerros  1,12 	 - 	lieva 	1,15,1,15 
(5 	- 	10 	cm)  - 	vaikea 	1,20/- 

- 	tiellä 	polanteita  1,10  
- 	tie  jäinen  1,10 

Taulukko  6:  OLOSUHOETEKIJOIDEN  VAIKUTUS 0NNETT01UUSKUSTANNUKSIIN (rnuuntokertoimet) 

Tietyyppi 	 Pinnan  kesäkunto 	 Talvikerroin 2 	Pinnan  talvikunto  
ha  / ka 

-  hyvä  

Vt, 	kt, 	mo, 	mo]  - 	keskim.' t1,OO/1,0O  0,65/0,50  ohut lumikerros  
-  huono  1,10/1,10 0,65/0,50  (K 5 	cm) 

-  paksu 	lumikerros  1,50/2,00  
(5 	- 	10 	cm)  

- 	tiellä 	polanteita  3,00/6,00  
- 	tiellä 	sohjoa 	(5 cm)  
- 	tie  jäinen  10,00/20,00  

-  hyvä 

Seudulliset - 	keskim. 1  1,00/1,00 0,10/0,60  -  ohut 	luniikerros 

tiet -  huono  1,10/1,10 0,70/0,60  - 	 (<  5 	cm) 
paksu lumikerros  1,50/2,00  
(5 	- 	10 cm)  

-  tiellä polanteita  3,00/6,00  
- 	tiellä 	sohjoa 	(5 cm)  
-  tie  jäinen  10,00/20,00  

-  hyvä 

Kokooja-  ja  - keskim»  L 1,00/1,00 1,20/2,00  -  ohut lumikerros 

yhdystiet -  huono  1,10/1,10 1,30/2,00  - 	 < 	cm) 
paksu lumikerros  1,50/2,00  

(5 	- 	10 	cm)  
- 	tiellä 	polanteita  3,00/6,00  
- 	tie  Jainen  10,00/20,00 

1) Ajokustannusjulkaisun  arvot vastaavat keskiniääräisiä olosuhteita  

2) Talvikustannuslisä (paijas  kuiva tienpinta) 

Muu kunto 

- kelirikko:  ks. 
seudull. tiet 

- kelirikko 

-  lievä 	1  ,O0/l  ,00  
-  vaikea  l,10/1,]  

- kelirikko 

-  lievä 	1,00/1,00  
-  vaikea  1,10/1,10  

Kertoimien käytdstä:  ks. laskentaohje TVH  713199  

TVH/Tt 
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3. 	M?ARITYSPERUSTEET JA YKSIKKtHINNAT V. 1985 

3.1. Ajoneuvokustannukset 

Ajoneuvokustannuksia  on  tarkasteltu tien käyttjän nköku1masta. 

Ne  on  laskettu omakustannushintaisina  ml.  polttoaineiden, tarvik-

keiden  ja  ajoneuvojen hintoihin sisltyvt vlilliset  verot. 

Ajoneuvoihin investoidun poman korkokustannus  on  kuorma-  ja 

 linja-autojen osalta valittu  12 % korkotuottovaatimuksen  mukaan. 

Henkilö-  ja pakettiautoilla  laskennallinen korkokanta  on 9,5 %. 

Pienemmn  koron  syynä  on se,  että  osa  auton hankinnasta oletetaan 

rahoitettavaksi omalla pomal1a, jonka oletetaan saavan  12 kk:n 

sstötilikoron (1984 8 %, lainakorko 12 %).  

Ajoneuvojen poistoaika vastaa kunkin ajoneuvotyypin keskimrist 

odotettavissa olevaa käyttöik. 

• Henkilbautot  

Henkilöauton ajoneuvokustannus  on  laskettu seuraavin 	perustein: 

- 	Polttoaineen 	kulutus  8,3 	1/100 	km -  Vuotuinen ajosuorite  17200 	km 1  • -  Hankintahinta  66000  mk  

I  - 	Poistoaika  12,5  vuotta  

I -  Arvonaleneminen  15 %/a - Korkokanta  9,5 %/a - 	Polttoaineen 	hinta 	31 .3.1985 4,03 mk/1 	(99 -okt.) 	(45%) 

I 3,89 rnk/l 	(92 -okt.) 	(40%) 

2,93 mk/1 	(diesel) 	(15%) 

I keskirn. :  3,81 	mk/l 

I  
1 )Di ese l_hen kilöau to j en  osuus  ha -kannasta  on 7,8%  ja liikennesuo-

ritteesta  n. 15%. 

I  
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Taulukko  7:  Henkilöauton  koko  vuoden keskimääräinen 

ajoneuvokustannus (p/km)  v.1985 

Kustannustekijä p/km  

Polttoaine  31,5  

Korjaus, 	huolto  ja 	voitelu  14,5  

Renkaat  3,3 

M-ajoneuvovero,  ylläpito  6,1  

Pääoman poisto  26,7  

Pääoman  korko  20,0  

Yhteensä  102,1  

Muuttuva  osa  49,3 p/km 

 Kiinteä  osa  52,8 p/km  

Taulukosta puuttuvan vakuutuksen osuus  on  otettu huomioon onnettomuus-

kustarinuksissa (keskimääräinen vakuutusmaksukustannus  on n. 7,5 p/km).  

Kuvassa  7 on  esitetty henkilöauton polttoaineenkulutuksen riippuvuus 

ajonopeudesta eri tieluokissa keskimääräisissä liikenneolosuhteissa. 

Kuvan avulla voidaan arvioida polttoaineenkulutuksen muutoksia litroi-

na. 

Pakettiautot 

Pakettiauton ajoneuvokustannus  on  laskettu seuraavin perustein: 

-  Polttoaineen kulutus 

- Vuotuinen ajosuorite 

- Hankintahinta 

- Poistoaika 

- Arvonaleneminen 

- Korkokanta 

-  Polttoaineen hinta  31.3.1985 

11 1/100 km 

16500 km 

68000  mk  

10  vuotta  

20 %/a 

9 	0/1  , 	,0ia 

2,93 mk/1 	(dieselöljy) 

3,89 mk/l 	(92 -okt.  bens.) 

ka.  3,31  mk/l,  kun kannasta  
40% on  bensiini-
käyttöisiä 
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Kuva  7:  Henkilöauton  polttoaineenkulutuksen  riippuvuus  ajonopeudesta 

 eri  tietyypeill 	keskimäärin  (liikennevirran  ollessa tasaista)  

P(l / tOO  km) 

4 

13 	 3 

2  

Taajamatiet  

6 	 Seudulliset tIet 	 •6  

• . • Kokooja-  ja  yhdystiet  

Vt,  kt 

FVH/Tt 	 - 	.- 

Kuvan  kyrien  avulla voidaan arvioida auton polttoaineen kulutusta, kun 

 se  ajaa tietyn  tietyypin  teillä vapaissa olosuhteissa jokseenkin tasai-

sella nopeudella.  Kyriä  ei voi suoraan  kytt 	eri  tie- tai  nopeusvaih- 

toehtojen  vertailuun.  Jos tie- tai  liikenneolosuhteet (paikalliset  nope-

usrajoitukset,  met,  liittymt,  ruuhkat tms.) aiheuttavat  nopeuksien  pal - 

koittaista ja/tai  ajoittaista laskua, seuraa siitä yleensä  selv 	kulu- 

tuksen kasvua, mitä ei ole näissä  kyriss  otettu huomioon.  
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Taulukko  8:  Pakettiauton  koko  vuoden keskimääräinen 

 ajoneuvokustannus (p/km)  v.1985 

Kustannustekijä p/km  

Polttoaine  36,4  

Korjaus, 	huolto  ja  voitelu  14,7  

Renkaat  5,2 

Moottoriajoneuvovero  ja  ylläpito  6,4  

Pääoman poisto  36,8  

Pääoman  korko  21 ,8  

Yhteensä  121,3  

Muuttuva  osa  56,3 p/km 

 Kiinteä  osa  65,0 p/km  

Taulukosta puuttuvan vakuutuksen osuus  on  otettu huomioon onnettomuus- 

kustannuksissa (keskimääräinen  vakuutusmaksukustannus  on n. 7,5 p(km).  

Linja-autot 

Linja-auton  ajoneuvokustannus  on  laskettu seuraavin perustein:  

-  Polttoaineen kulutus 	30,5 1/100 km 

-  Vuotuinen  ajosuorite 	70000 km 

-  Hankintahinta 	642000  mk  

- Poistoaika 	 12  vuotta  

- Arvonaleneminen 	20 %/a 

- Korkokanta 	 12 %/a 

-  Polttoaineen hinta  31 .3.1985 	2,93 mk/1 



Taulukko  9:  Linja-auton  koko  vuoden keskimääräinen 

ajoneuvokustannus (p1km)  v.1985 

Kustannustekijä p/km  

Polttoaine  89,4 

Voiteluaineet  10,7  

Korjaus  ja  huolto  48,3  

Renkaat  10,2 

Moottoriajoneuvovero,  ylläpito-  34,5  
ja  hall intokustannukset  

Pääoman poisto  71,2  

Pääoman  korko  66,7  

Yhteensä  331,0  

Muuttuva  osa  158,6 p/km  

Kiinteä  osa  172,4 p/km  

Taulukosta puuttuvan vakuutuksen osuus  on  otettu huomioon onnettomuus- 

kustannuksissa (keskimääräinen vakuutusmaksukustannus  on n.h p/km).  

Kuorma-autot 

Kuorma-autojen ajoneuvokustannus  on  laskettu perävaunuttomien kuorma- 

autojen (KAIP), puoliperävaunuyhdistelmien  (KAPP) ja  täysperävaunuyh-

distelmien (KATP)  osalta erikseen. Kuorma-auton keskimääräinen ajoneuvo- 

kustannus  on  laskettu eri kuorma-autotyyppien vuotuisen liikennesuorit

-teen  suhteessa. 

Laskentaperusteet  ovat seuraavat: 

KAIP  KAPP  KATP 

- 	Polttoaineen 	kulutus  (1/100 	km) 26 37 43 

-  Vuotuinen ajosuorite  (km) 34000 75000 94000 

-  Hankintahinta (mk)  272000 591000 710000 

- 	Poistoaika  (a) 10 10 10 

- Arvonaleneminen  (%/a) 20 20 20 

- Korkokanta  (%/a) 12 12 12 

- 	Dieselbljyn 	hinta 	31.3.1985 2,93 	mk/l 



Kustannustekijä KAIP  KAPP  KATP KA  

0,50 0,08 0,42 1,00  

Polttoaine  76,2 08,4 26,0 99,7  

Voiteluaineet  11,4 16,3 18,9 14,9  

Korjaus  ja  huolto  37,9 37,4 35,8 37,0  

Renkaat  21,3 36,3 43,0 31,6  

Moottoriajoneuvovero,  41,7 41,1 39,4 40,7  

ylläpito-  ja 	hallintokustannukset  

Pääoman poisto  71,4 70,3 67,4 69,7  

Pääoman  korko  55,0 54,2 51,9 53,6  

Yhteensä  314,9 364,0 382,4 347,2  

Li 
I 
I 
I 
I 
I 

Muuttuva 
 osa  183,2 p  

Kiinteä 
 osa  164 p 

	

I 
	 20  

	

L 	Taulukko  10:  Kuorma-auton  koko  vuoden keskimääräinen  

ajoneuvokustannus (p/km)  v.1985  

1)  Painotus  liikennesuoritteen  mukaan  

I 	
Taulukosta puuttuvan vakuutuksen osuus  on  otettu huomioon onnettomuus- 

kustannuksissa (keskimääräinen  vakuutusmaksukustannus  on  vastaavasti 

 15,13,12  ja  n. 13  p/km).  

I 
3.2.  Aikakustarinukset  

Ajan arvottamista  on  alan kansainvälisissä julkaisuissa käsitelty  varsin 

 paljon. Mitään  yhtenevää  käsitystä ongelman ratkaisusta ei kuitenkaan 

ole syntynyt. Voidaankin todeta, että viime kädessä  on  kyse sopimuksen

-varaisesta  arvottamisesta,  tai  sitten  on  tyydyttävä mittaamiseen pel-

kästään  aikayksikbillä.  

Tämän julkaisun ajan arvot perustuvat liikenneministeriön yhteiskunta-

taloudellisia laskelmia  liikennesektorissa  käsitelleen  (ns. YHTALI-) 

 työryhmän suosittamaan  määritystapaan.  Työryhmä ei tosin ajatellut 

ajan  arvolle  aivan niin laajaa merkitystä, kuin mikä sille tässä jul-

kaisussa  on  nykyään annettu.  



1 
21  

' 	Säästyneellä  ajalla ei ajatella olevan suoranaista vaihtoehtoiskäyttöar- 

voa,  vaan 'aikasäästön' katsotaan kuvaavan tienpitotoimenpiteen seuraus- 

vaikutuksia tavoitettavuuteen  ja ajomukavuuteen  (siltä osin kuin lyhenty -

I neen  matka-ajan sitä koetaan parantavan). 

Henkilbautot  (kul jettajat ja  matkustajat) 

Ajan arvo  on  muodollisesti sidottu miespuolisen teollisuustyöntekijän 

keskiniääräiseen tuntipalkkaanAjan arvo vaihtelee riippuen  matkam  tarkoi-

tuksesta. Arvot lasketaan keskimääräisen laskentatuntipalkan perusteella 

seuraavasti 

-  matkat työaikana: ajan arvo  on  bruttotuntipalkan  ja  vastaavien sosiaa-

likulujen  summa  

-  matkat  kodin ja  työpaikan välillä sekä erilaiset asiointimatkat: 

 35%  keskimääräisestä bruttotuntipalkasta 

-  matkat vapaa-  ja loma -aikana:  20%  keskimääräisestä bruttotuntipalkasta. 

Taulukossa  11 on  esitetty henkilöautolle lasketut ajan tuntihinnat. Mikä-

li  matkan tarkoitusjakaumaa  ei tunneta, käytetään yhdistettyä arvoa (ki-

lometrikustannukset  on  laskettu yhdistetystä arvosta). Vertailulaskelmis

-sa  käytetään tavallisesti yhdistettyä ajan arvoa. 

Taulukko  11:  Henkilöauton ajan arvot  v. 1985  

Matkan  tarkoitus Keskimääräinen mk/tunti 
henkilbmäärä  2  
ajoneuvossa /henkilb  /ajoneuvo 

Työajan matka  1,1 52,60 57,85  

Työ-  ja aslointimatka  1,5 11,70 17,60  

Vapaa-  ja loma -ajan matka  2,3 6,70 15,40  

Yhdistetty ajan arvo  1,784 (13,16) 23,50 

1)33,50  mk, ennakkoarvio  4/1985 

2) Ajan arvo keskimääräiselle henkilömäärälle autossa  

3) Yhdistetyn arvon laskentapainot arvioidun  km -suoritteen  perus-

teella  1!, 39  ja 44(vapaa -ajan matkat) 
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I 
I Paketti-, linja-  ja  kuorma-autot  

I Taulukossa  12 on  esitetty erilaisten ammattimaisen liikenteen ajoneuvojen 

ajan arvoja. Tuntihintaa laskettaessa  on  perustana ajohenkilöstön keski- 

I 	määräinen bruttopalkka  lisättynä vastaavilla sosiaalikuluilla. Linja-auton 

matkustajien ajan arvo  on  taulukon  11  yhdistetyn arvon mukainen. 

Taulukko  12:  Ammattimaisen tieliikenteen ajan arvot  v. 1985  

Ajoneuvolaji 	ja 	keskimääräinen 

henkilbiuku ajoneuvossa  

mk/tunti 

/henkilb  1)  /ajoneuvo 

Pakettiauto 	(1,0) 

Kuorma -auto 	(1,1) 

40,10 

50,10 

40,10  

55,10  

Linja -auto 	(yleiset 	tiet 	1 	+ 	13,5) 367,00 

1)  Perustuvat tuntiansioiden ennakkoarvioon 

Tavaraliikenteessä ei  kul jetettavalle tavaralle  lasketa ajan arvoa.  

3.3.  Onnettomuuskustannukset 

Onnettomuuskustannusten laskemiseksi  ei ole olemassa yhtenäisiä kansain -

I välisiä laskentaperusteita. Käytäntö eri maissa vaihtelee huomattavasti. 

Ongelmana  on  erityisesti ns. inhimillisten menetysten arvottaminen. 

Tässä onnettomuuskustannukset  on  laskettu yhteiskunnalliseen maksuhaluk-

kuuteen perustuvan menetelmän mukaisesti. Vastaavanlainen laskentatapa 

 on  käytössä  mm.  Ruotsissa  ja  Tanskassa. Näissä maissa myös liikennetur-

vallisuuden taso (mitattuna liikenteessä kuolleita/lOO  000 as.) on  suun-

nilleen sama kuin Suomessa. 

Yhteiskunnalliseen maksuhalukkuuteen pohjautuva kustannusten laskentatapa 

pyrkii ottamaan huomioon yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnin menetyksen: 

onnettomuuden aiheuttamat reaalitaloudelliset  ja  inhimilliset menetykset. 

Turvallisuusinvestoinneilla halutaan vähentää onnettomuuden aiheuttamia 

taloudellisia menetyksiä sekä myös pienentää onnettomuusriskiä sinänsä, 
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I 
I ja  siten lisätä yhteiskunnan henkistä hyvinvointia. Onnettoniuuskustan-

nukset arvotetaan siis laskettavissa olevia taloudellisia kustannuksia  

I suuremmiksi.  

I 	Esitetyn laskeritatavan mukaisesti onnettomuuskustannukset muodostuvat 

kandesta erästä:  

1 	 1. 	Taloudelliset menetykset  

I -  onnettomuuden uhrin tuotannon menetys 
(palkka + sosiaalikulut) 

- sairaanhoidollisten  toimenpiteiden kustannukset  

I -  hallinnollisten toimenpiteiden kustannukset 
-  (hautajaiset)  

I -  ajoneuvovahingot 
- liikenneympäristölle  aiheutuneet vahingot  

	

2. 	Inhimilliset menetykset  

I Tämä kustannuserä sisältää onnettomuuden aikaan saamat 

inhimilliset menetykset sekä onnettomuusriskin aiheut -

I 	 tamat  hyvinvoinnin menetykset. Inhimillisen menetyksen 

rahallinen arvottaminen  on  ongelmallista  tai  jopa mando- 

tonta, joten yleensä  on  lopulta sovittava jostain  me- 

I nettelytavasta  ja  arvosta.  

I Tässä inhimillisen menetyksen arvo  on henkilövahinkotyypeittäin  arvioitu 

seuraavin perustein:  

I -  Onnettomuudessa kuolleen menetys  on  täysin invalidisoituneen 
ihmisen keskimääräinen lai toshoitokustannus odotettavissa  

I olevalta  

I -  Pysyvästi vammautuneen hyvinvoinnin menetys  on  määritelty 
keskimääräisen invaliditeettiasteen mukaisesti  ja  on 20 % 

täysinvalidin merietyksestä 

-  Tilapäisesti vammautuneen menetys  on  arvioitu vertaamalla  

I sairaspäivien  ja työkyvyttömyyspäivien  lukumäärää pysyvästi 

vammautuneen vastaavien päivien lukumäärään. Menetys  on 

I noin  2,5 %  pysyvästi vammautuneen menetyksestä.  

I  



I 
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I Taulukko  13:  Liikenneonnettomuuden henkilövahinkojen yksikkökustannukset 

yleisillä teillä  1985  

LI  
Yksikkökustannus 	(mk) 

Vahinkotyyppi 

Taloudell  men  Hyvinvoinnin Yhteensä 
kustannus menetys 

Kuollut  1 	250 	000 1 	600 000 2 850 000  

Pysyvästi vammautunut  660 000 330 000 990 000  

Tilapäisesti 	vammautunut  23 300 7 500 30 800  

Vammautunut keskimäärin  61 	000 18 000 79 000 

Ajoneuvovah  inko 

henkilbvahinkoa  6 500 0 6 500  

kohti  

I Taulukko  14: Onnettomuuslajeittaiset yksikkökustannukset  

yleisillä teillä  1985 

1 
Onnettomuuslaji Yksikkökustannus 	(mk) 

Kuolemaan johtanut  

Vammautumiseen johtanut  

Henkilövahinkoon johtanut  

3 250 

125 

500 

000  

000  

000 

Omaisuusvahinkoon  johtanut  17 000 

1 	onnettomuus keskimäärin  180 000  

Kustannukset  on  laskettu huhtikuun  1985  hintatason mukaisina,  ja  

I laskeiniissa on  käytetty TVH:n onnettomuustilastoja.  

I 

I 
I 
I 
I 
I  

I  
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I 
I Kustannukset ajokilometriä kohden (perusteet)  

I Onnettomuuskustannukset ajokilometriä  kohden  on  laskettu tietyyppien 

onnettomuusasteitteri perusteella. Nopeuden  on  tässä ajateltu olevan  

I  lähinnä nopeusrajoituksen mukaisen, paitsi taajama-ajossa, jossa nopeus vastaa todellista ajonopeutta. Kustannukset  on  kohdistettu henkilö-  ja 

 kuorma-autoille niiden onnettomuuteen osallisuuden mukaan. 

Ajokilometrikohtaiset onnettomuuskustannukset  ovat tietyn tietyypin  

I keskimääräisiä  kustannuksia kesäolosuhteissa. Tietyypin liikenteelli

-set  ominaisuudet heijastuvat nopeuden kautta. Onnettomuuskustannusten  

I pieneneminen  nopeuden kasvaessa johtuu tien liikenneominaisuuksien, 

 mm.  tien geometrian paranemisesta. Pienen nopeuden  (50  ja  60 km/h) 

I 

	

	

suureen onnettomuuskustannukseen valta-  ja  kantateillä  vaikuttavat 

osaltaan taajamien kevyen liikenteen onnettomuudet, sekä suuri liitty -

mätiheys.  

1 
Li 
I 
Li 
I 
I 
I 
I 
I 
Li 
I  
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I 
I  

LuTE  

Polkupybrien  ja  mopojen ajokustannuksia  

I  

Ii 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Li 
I 
I 
I 
I  



27 

I 
I Polkupyörien  ja  mopojen ajokustannuksia 1 ) 

Pyörilyn liikenteellisen  merkityksen lisöntymisen vuoksi asetti  
ii ikenneministeriön 11 ikennesuunnitteluosasto työryhmn selvittmn 

I 	
py6rilyn  kustannuksia kyttöjn kannalta. 
Samassa yhteydess selvitet.tiin myös mopoilun kustannukset. 

Työ toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin, Suomen polkupy6ri-

I 	lijliit.on, tie-  ja  vesirakennushallituksen  ja  Yleisen teollisuusryh- 
mön  kanssa.  

I 	Polkupyört  jaettiin kolmeen luokkaan:  
1) Vaihteeton pyör 
2) Napavaihteinen pyör 

I 3) Ketjuvaihteinen pyör 

Nthden lisöksi  tarkasteltiin asioita ns. keskiarvopyörn kannalta.  

I 	Po1kupyörilyn kustannustekijöiden  luokittelu  on  seuraava 
-  Varsinaiset kustannukset 

- pomakustannukset  

I -  korjaus-  ja  huoltokustannukset 
- rengaskustannukset 

-  Laskennalliset kustannukset 
- onnettomuuskustannukset  

I 	 - 

- työkalukustannukset.  

I 	Kustannuslaskelmat esitetn  kandessa muodossa 2 ) 
- penni/km 
- mk/vuosi. 

T arsinaiset  kustannukset py5rluokittain ovat  v. 1985: 

1 Vaihteeton pyör 	31 	penniä/km 	155 mk/vuosi 
2 Napavaihteinen pyör 	30 	pennin/km 	213 mk/vuosi 
3 Ketjuvaihteinen py6r 	27 	penniä/km 	262 mk/vuosi  

Varsinaiset kustannukset keskiarvopy6rlle ovat  v. 1985 3 ) 

	

29 	penniä/km 	183 mk/vuosi  

Laskennalliset kustannukset keskiarvopyörl1 ovat  v. 1985: 

Työkalukustannukset 	1,6 penniä/km 	10 mk/vuosi 
Varkauskustannukset 	1 	penni  /km 	7 mk/vuosi 
0nnettomuuskustannukset 	22 	pennin/km 	140 mk/vuosi 

I 
Ii)  Tiivistelm  otettu raportista "Selvitys polkupyöröilyn  ja  mopoilun 

 kustannuksista kyttján kannalta", liikenneministeriö, liikenne-
suunnitteluosasto,  Helsinki 1982 

I 	2)  Kustannukset muutettu vuoden  1985  tasoon tukkuhintaindeksin avulla  
3) Keskimörinen ajosuorite 630 km/vuosi. 

Li 
I  
Ei  
I 

I  



['1.] 
 r•i 

Mopedeja  ei luokitella, mutta niiden kustannustekijöiden luokittelu  on 
 seuraava: 

-  Varsinaiset kustannukset 
- pomakustannukset 
- poitto-  ja  voiteluainekustannukset 
-  korjaus-  ja  huoltokustannukset 
- rengaskustannukset 

- Laskennal.liset  kustannukset 
- onnettomuskustannukset 
- vakuutusmaksut.  

Varsinaiset kustannukset mopedille ovat  v. 1985:1) 

	

31 penniä/km 	1210 mk/vuosi  

Laskennalliset kustannukset ovat mopedille  v. 1985: 

Onnettomuuskustannukset 	25 penni/km 	980 mk/vuosi 
Vakuutusmaksut 	3 penni/km 	120 mk/vuosi 

1) Keskimrinen ajosuorite 3900 km/vuosi. 
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