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Ajokustannukset  1996 
 AJOKUSTANNUSTEN  PERUSARVOT 

Alkakustannukset (Aik) 

AjokustannuslaskeImjss  liikenteessä käytetyn 
ajan arvo  on  sidottu henkilöautoilla teollisuus- 
työntekijän keskimääräiseen tuntipaikkaan  ja 
matkan  tarkoitukseen. 

Ammattimaisen liikenteen aikakustannusten 
laskentaperustana  on  ajohenkilöstön  keskimää-
räinen paikkataso. Linja-auton matkustajien aika-
kustannuksina käytetään matkaryhmän työ-  tai 

 asiointimatkat  (henkilöautot) ajan arvoa. 

. 

Taulukko  1.2 Aikakusfannusten  perusarvot  1996 

Autolaji  Matkan  Kuormitus mk/tunti mk/tunti  
tarkoitus henkilöä/auto  /henkilö  /auto  

Henkilöauto Työajan matka  1,3 144,10 187,30  
Työ-  tai asioin- 
timatka  1,6 21,00 33,60  
Vapaa-  tai  loma- 
ajan matka  2,2 12,00 26,40  
Keskimäärin  1,9 47,00  

Pakettjauto  Työajan matka  1,0 84,80 84,80  

Kevyt  auto 1,8 50,80  

Linja -auto 1+13,5 393,20  

L ormaauto ________________  1,1 102,80 115,00 

auto 
165,10  

Ajokustannuksia  laskettaessa aikakustann ukset 

. 

(p1km)  saadaan jakamalla autokohtainen ajan 
arvo matkanopeudefla. Laskennat  on  pyrittävä 
tekemään matkaryhmittäin  (matkan  tarkoitus) 

sekä laskelmat kevyille  ja raskaille  autoille erik-
seen.  Jos  matkojen tarkoitusjakauma  ei ole tie-
dossa, joudutaan käyttämään keskiarvolukuja. 
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2.1  Autotajien  ominaisuudet 

Ajoneuvokustannusten  perusarvot  on  laskettu 
käyttäen  lähtötietoina  taulukon  2.1  autolajien 

 ominaisuuksia. Tiedot perustuvat  mm.  autorekis-
terikeskuksen  ja  autoalan yhdistysten  jul-
kaisemiin  tilastoihin sekä mittauksiin.  Poittoal- 

neenkulutus  kuvaa keskimääräistä kulutusta 
vuoden aikana. Kevyt  ja raskas tyyppiauto  on 

 muodostettu näistä kuvan  2.1  kaavion  mukais  illa 
ajosuoriteosuuksilla  painottaen. 

Taulukko  2.1  Eri autolajien perusominajsuudet 

Autolaji  ha I 	pa la kaip  kapp  katp]  
Pol  t toairieenkulutus 
(1/100km)  7,9 11 30 26 37 43 Ajosuorite 	(kin/a)  17500 15000 72500 33500 70000 90000  Hinta 	(ink) 93000 115400 1115400 529500 1130800 1321400 erityisverojn  (127600) (138000) - - - - 

Poistoajka 	(a) 13 10 13 10 10 10 Arvonalenema  (%/a) 15 20 15 20 20 20 Korkokai-jta 	(%/a) 10 11 11 11 11  il  Dieselkäyttäjsjä (%)  8 70 100 100 100 100  

.  

Polttoaineiden hinnat  (veroton/verollinen)  alku- 
vuoden (helmikuu)  1996  hintatasossa  olivat: 

bensiini  98E 2,33/5,41  ja  95E 2,23/5,31  mk11 
 sekä  dieselöljy  2,03/3,69  mk/1. 

fl 1L yt (tyyppi)auto 

ki1öauto 	
Lpakettiauto 	1 

85  % 	J 15 % 	 30 % 	70 % 

	

L esei 	Lbensuini 	[diesel 

aspiauto  

18 % 	 82 %  

linja-auto 	
( 
 kuorma -auto 	1 

I 	1  
[iperavaunJ1 L__liper__a1 [ taysperavaunul 

 

Kuva  2.1  Tyyppiautojen muodostumjnen  ja  ajosuoritteiden  painot 



. 
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Taulukko  2.3  Raskaiden  autolajieri ajoneuvokustannusten  (A  nk)  muodostumjnen  keskimäärin 
 1996  

Osakustannukset  Linja- Kuorma -auto  (p1km)  Raskas  auto auto  (p1km)  ilman pv. puolipv. täysperäv. (p1km) 
Poltcoajne  60,8 52,7 74,9 87,1 69,5  Korjaus, huolto  ja  
voitelu  79,6 86,4 55,2 59,9 72,5  Renkaat  
Ylläpito  

12,4 21,0 36,9 45,3 30,3  
Hallinto  

17,9 
24,8 

22,8 
22,9 

10,9 
21,3 

8,5 
16,6 

15,4  
20,6  Pääoman poisto  104,0 141,1 144,2 131,1 130,5  Pääoman  korko  70,6 69,8 71,4 64,9 68,0  

L eenä (Ank)  369,9 416,8 414,8 413,3 406,8]  

Yksjtyjstaloudelljset kustannusljsät (p/kin) 

Polttoainevero  50,0 43,4 61,7 71,7 57,2  Moottoriajoneuvov  0,0 16,3 14,0 13,1 11,9  
Liikenteen erityis - 
verot  yhteensä  50,0 59,7 75,7 84,8 69,1 

I  Liiketaloudellinen 
LkuStaIhnlus  420,0 476,4 490,4 498,1 475,9 

S  

Laskelmien  polttoaineenkulutuksen  suhteessa  
m  uuttuvien  kustannusten  perustasojksj  saadaan 

 kevyille  autoille  43,5  p/km  ja  raskaille  autoille 
 172,4  p/km.  Keskimääräinen  polttoaineenkulutus 
 on  tällöin  8,2 V100 km  ja  34,3 1/100 km.  

Kiinteiksj  kustannuksiksi saadaan vastaavasti 
 43,1  p/km  ja  234,4  p/km  ja  ne jaetaan  ajosuo-

ritteesta  ja  ajoajasta määräytyviin  osiin  (jako 
 50/50  % vertailunopeuksilla  80  ja  70 km/h). 

2.3  Liikenteen vaikutus  ajoneuvokustannusii 

Ajokustannukset  muuttuvat nopeuden muuttues-
sa.  Matkanopeukstin  vaikuttavat  mm.  nopeusra-
joitus, tien ominaisuudet  ja  liikennetilanne. 

Kustannusmalleissa ajoneuvokustannust 
perustaso  määräytyy  sen  nopeustason  mukaan, 

 jota  kuijettajat  keskimäärin noudattavat vapaissa 
 liikenneoloissa (ns.  vapaa nopeus). Tähän kus-

tannusten tasoon lasketaan korjaus, kun  tie-  ja 
 lilkenneolot  aiheuttavat  keskinopeuden alene

-man.  Kustannusten  määräytymisen  periaate  on 
 esitetty kuvassa  2.2.  

Liikenteen  ns.  vapaan nopeuden  ja  eri  liikenneti-
lanteiden nopeuksien laskem iseksi kehitetyissä 
nopeusmalleissa  on  otettu huomioon tien  geo-
metrian  ja  liikenteen määrän vaikutus autojen 
keskimääräiseen  matkanopeuteen. Matkano-
peuksiin perustuvien kustannusmallien  avulla 
voidaan  màärittää ajoneuvokustannukset  kullekin 
tielle  ja  liikennetilanteelle. 

Keskimääräisiä matkanopeuksia  tarvitaan myös 
liikenteen  aikakustannusten  laskemiseen.  
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2.4  Aikakustannukset 

Ajan arvo henkilöautoilla  on  laskennallisesti 
sidottu teollisuustyöntekijän keskimääråiseen  ko

-konaistuntipalkkaan  (60,00  mk, arvio  IV  nelj  195).  
Ajan arvo vaihtelee  matkan  tarkoituksen mu-
kaan: 

-  matkat työaikana: ajan arvo  on 1,3  kertaa 
bruttotuntipalkan  ja  vastaavien (välitlisten) 
työnantajakulujen  summa.  Työnantajakulujen 

 osuus  on 84,7  % 

-  matkat  kodin ja  työpaikan väliltä sekä eri-
laiset asiointimatkat: ajan arvo  on 35% 

 keskimääräisestä bruttotuntipalkasta 

-  matkat vapaa-  ja loma-aikana: ajan arvo  on 
20%  keskimääräisestä bruttotuntipal  kasta.  

Pakettiautoilla  ajan arvo  on  kuljettajan  brutto
-tuntipalkan  ja  työnantajakulujen  summa.  Kevyen 

auton ajan arvot  on  laskettu kilometrisuoritteilla 
painottaen (pakettiautojen osuus  10%).  Paketti-
automatkat sisältyvät työajan matkoihin. 

Taulukko  2.4  Kevyiden autolajien aikakustannusten perusarvot  1996  

Autolaji  Matkan  tarkoitus Kuormitus Kustannus Kustannus  
(suoriteosuus %)  henkilöä/  mk/tunti mk/tunti  

auto  /henkilö  /auto  

Henkilöauto Työajan matka  (11) 1.3 144,10 187,30  
Työ-  tai  asiointirnat]ca 	(40) 1.6 21,00 33,60  
Vapaa-  tai  loma -ajan  matka(49)  2,2 12,00 26,40  
Keskimäärin  1,9 47,00  

Pakettiauto  1,0 84,80 84,80  

Kevyt  auto  Työajan matka  (20) 1,15 135,80  
Työ-  tai  asiointjmatka  (36) 1,6 33,60  
Vapaa-  tai  loma -ajan  matka(44)  2,2 26,40  
Keskimäärin  1,8 50,80  

Linja-autoilla ajan arvo  on  laskettu kuijettajan 
bruttotuntipalkan  ja  työnantajakulujen  sekä mat-
kustajien ajan arvon summana. Matkustajien 
ajan arvona  on  käytetty taulukon  2.4  työ-  tai  
asiointimatkaryhmän  mukaista arvoa. 

Kuorma-autoilla ajan arvo määräytyy ajohen-
kilöstön keskimääräisen bruttotuntipalkan  
(52,20  mk, arvio  IV  nelj./95)  ja  vastaavien työn-
antajakulujen summana. Ku)jetettavalle tavaralle 
ei lasketa ajan arvoa. 

Taulukko  2.5  Raskaiden autolajien aikakustannusten perusarvot  1996  

Autolaji  Kuormitus  
henkilöä!  
auto  

Kustan:us  
mk/tunti 
/henkilö  

Kustannus 
mk/tunti 

 /auto  

Linja -auto 1+13,5 
-  

393,20  

Kuorma -auto 1,1 104,50 115,00  

__ _-  l0  
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Taulukko  2.6  Liikenneonnettomuuden henkilö vahinkojen yksikkö kustannukset yleisilla teillä 
 1996  

Vahinkotyyppi 
Yksikkökustannus  

Taloudellinen 	Hyvinvoinnin 
kustannus 	menetys 

(mk) 
Yhteensä 

Kuollut  2 800 000 5 300 000 8 100 000  

Pysyvästi vammautunut  
Tilap.  vammautunut  
-  vaikea vamma  
-  lievä vamma  

2 560 
38 
62 
13 

000 
400 
000 
400 

2 420 
15 
24 
6 

000 
600 
700 
300 

4 980 
54 
86 
19 

000  
000  
700  
700  

Vammautunut keskimäärin  93 000 59 000 152 000  

Taulukko  2.7  Erilaisten onnettomuuksien yksikkö kustannukset yleisillä teillä  1996  

Kustannukset  on  laskettu alkuvuocien  1996  hin 
tatason mukaisina ja  niissä  on  käytetty hyväksi 
tielaitoksen onnettomuustilastoja Taulukossa  2.7 
on  esitetty sekä tilastojen perusteella lasketut 
kustannukset (korjaamaton luku) että ns. edusta-
vuuskertoimien avulla korjatut kustannukset 
(korjattu luku). Taulukon  2.6  kustannukset  on 

 myös korjattu edustavuuskertoimilla 

Edustavuuskertoim  len  avulla  on  otettu huomioon 
yleisten teiden onnettomuuskustannusten  las- 

kennassa tielaitoksen onnettomuustilastojen 
peittävyys. Tieviranomaisten  tietoon tulevat kaik-
ki yleisten teiden kuolemaan johtaneet onnetto-
muudet, noin  65  prosenttia vammautumiseen  ja 

 noin  30  prosenttia omaisuusvahinkoon johtaneis-
ta onnettomuuksista. Vammautumiseen johtanel

-den  onnettomuuksien kustannuksia  on  korjattu 
keskimäärin edustavuuskertoimella  1,6  ja omai-
suusvahinkoon  johtaneiden kertoimella  3,3. 
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