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FÖRORD 

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har gjort  en  omfatt-

ande undersökning om underhållets kvalitet. Avsikten 

var att mångsidigt utröna behovet av justeringar  I 

 underhållets kvalitet samt att ta fram absoluta  data 

 som grund för definiering av  den  lämpligaste un-

derhållskvaliteten och  en  justering av underhållsstan-

darderna. 

Undersökningen har letts av  en  styrningsgrupp, vars 

ordförande var tekn.dr. Asko  Saarela  från VVS:s un-

derhålisbyrå. Medlemmar i gruppen var dipl.ing.  Arvo 

Pehkonen  från underhållsbyrån, dipl.ing. Teuvo  Puttonen 

 från trafikbyrån, dipl.ing.  Matti  Roine  från 

trafikbyrån, dipl.ing.  Mikko Jokinen  från undersök-

ningsbyrån och underhålischef  Kyösti Kekkonen  från 

Uleåborgs distrikt.  Under  arbetets slutskede ersattes 

 den  sistnämnde av underhålischef  Mauri Pukkila  från 

 Vasa  distrikt. Sekreterare för styrningsgruppen var 

ing.  Tapani  Kokko från Viatek  Oy.  Under styrningsgrup-

pen  har olika arbetsgrupper arbetat, vilka ansvarat 

för förverkligandet av undersökningarna inom sina egna 

ämnesområden.  

I  detta sammandrag redovisas beräkningar och slutsatser 

angående behovet av justering av underhållskvaliteten 

 på  basen av alla delundersökningar.  I  rapporten ingår 

också sammandrag av delundersökningarna samt det ur-

sprungliga undersökningsprogrammet. 
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1.  SLUTSATSER  

1.1  Underhållet  på  basen av trafikanternas åsikter, 

trafiksiikerhet och ekonomi  

På  basen av undersökningen om trafikanternas åsik-

ter  ar följande underhållsåtgärder synnerligen vik- 

tiga: halkbekämpning  på  permanentbelagda vägar i hela 

landet, iståndsättning av beläggning  på  permanentbelag-

da vägar i synnerhet inom underhålisområde  A  samt 

iståndsättning av grusvägars beläggning inom områdena 

 B  och  C.  Nästan lika viktiga åtgärder visade sig 

följande åtgärder vara: plogning och utjämning av 

permanentbelagda vägar i hela landet, iståndsättning 

av ytbeläggning  på  permanentbelagda vägar inom un-

derhållsområde  B  och  C  samt iståndsättning av grusvägar 

sommartid inom underhålisområde  A.  Mindre viktigt visa-

de sig däremot vinterunderhåll av grusvägar vara. 

Trafikanterna anser huvudvägarnas underhåll vara vik-

tigast,  men  också för sommarunderhåll av sidovägar 

önskar  man  större resurser.  I  södra  Finland  stöder 

 man  förbättring av belagda vägars kondition, medan 

 man  i norra  Finland  vill förbättra grusvägarnas kondi-

tion.  I  norra  Finland  samt i landskommuner betonar 

 man  speciellt sommarunderhållets och sidovägarnas bety-

delse. Ytbeläggning av grusvägar förväntas speciellt 

av personbilsförare.  

Ur  trafik säkerhets synpunkt  är  hal  k b  ek  äm p  ning  

på  permanentbelagda vägar speciellt viktigt inom alla 

underhållsområden. Nästan lika viktiga underhållsåtgär-

der  utgör iståndsättning av ytbeläggning  på  penna-

nentbelagda vägar inom underhållsområdena  A  och  B, 

 plogning och utjämning av permanentbelagda vägar inom 

hela landet samt halkbekämpning  på  vägar med lättbe- 
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läggning inom underhållsområdena  B  och  C.  Jämfört 

med trafikanternas åsikter betonar trafiksäkerhetssyn-

punkterna i betydligt mindre utsträckning grusvägars 

sommarunderhåll samt sommarunderhåll av permanentbelag-

da vägar inom underhållsområdena  A  och  C. I  övrigt 

 är  underhållsåtgärdernas viktighet ur trafiksäkerhets-

synpunkt likriktade med trafikanternas åsikter.  

Ur  trafiksäkerhetssynpunkt ligger underhållets tyngd-

punkt om vintern  på  huvudvägarna och om somrarna 

 på  sidovägarna. Sommartid bör uppmärksamhet fästas 

vid ytvattenavrinningen  på  livligt trafikerade huvud-

vägar.  

På  basen av  å  ena sidan väghållarens underhålls-

kostnader och  å  andra sidan trafikantkostnaderna 

bör underhållsanslagen ökas för halkbekämpning  på  prak- 

tiskt taget alla vägar i hela landet och i synnerhet 

för permanentbelagda vägar inom underhållsområdena  A 

 och  B. En  inbesparing i trafikantkostnaderna som  är 

 mer  än  dubbelt större  än  merinvesteringen  i underhållet 

erhålles också genom att effektivera plogning och 

utjämning av  permanent-  och lättbelagda vägar samt 

genom att öka iståndsättning av permanentbelagda vägars 

beläggning inom underhållsområde 	A. På  basen av un- 

derhållets merkostnader och inbesparingarna i trafi-

kantkostnader  är  det minst lönsamt att utöka plogning 

och utjämning av grusvägar samt iståndsättning av 

permanentbelagda vägar inom område  C.  

Trafikanternas åsikter, trafiksäkerheten och  de 

 ekonomiska aspekterna ger rätt långt likartade 

resultat beträffande 	vilka 	underhållsåtgärder som 

speciellt bör förbättras. Alla nämnda faktorer betonar 

främst halkbekämpning  på  permanentbelagda vägar inom 

alla underhållsområden och likaså minst plogning och 



3  

utjämning av grusvägar.  Om  utökning av halkbekämpning 

 på permanentbellagda  vägar karaktäriseras som mycket 

viktig,  är  viktiga åtgärder  på  basen av nämnda faktorer 

plogning och utjämning av  permanent-  och lättbelagda 

vägar i hela landet samt iståndsättning av beläggning 

 på  permanentbelagda vägar inom underhållsområde  A. 

 Trafikanterna betonar i högre  grad än  trafiksäkerhets- 

och ekonomiska faktorer iståndsättning av grusbelagda 

vägar.  De  ekonomiska faktorerna betonar  å sin  sida 

mer  än  trafikanterna och trafiksäkerhetssynpunkterna 

halkbekämpning  på lättbelagda  och grusbelagda vägar 

i hela landet.  

1.2  Övriga slutsatser i anslutning  till  underhållet 

Personblistrafiken  svarar för största delen av allt 

trafikarbete. Av trafikarbetet vintertid svarar  per-

sonbilstrafiken  för  87 2, men den  tunga trafiken 

 är  delaktig i trafikolyckor vintertid oftare  än  vad 

dess andel av trafikarbetet skulle förutsätta.  Den  

tunga trafikens behov tillfredsställs bäst, om 

underhålisresurserna i högre  grad än nu  koncentreras 

 till  vinterunderhållet, vars beredskap  under  vardags-

dygnets rnorgontimmar borde förbättras. För  den  tunga 

trafiken  är halkbekämpning  med vägsalt  en  synnerligen 

viktig  del  av vinterunderhållet. Vid sommarunderhållet 

borde resurserna styras  till  förnyande av ytbelägg-

ningar istället för lappning av beläggning och ytbe-

läggning av grusvägar. 

Vinterunderhållets resurser borde ökas  till  

och med  på  bekostnad av sommarunderhållet  så  att 

vinterunderhållets beredskap förbättras och åtgärderna 

kan vidtagas vid rätt tidpunkt. Rutinerna i  de  olika 

distrikten borde  på  denna punkt sammordnas. Detta 

innebär, att plogningens kvalitet bör höjas i synnerhet 



under  morgonens och eftermiddagens topptimmar samt 

att halkbekämpningens kvalitet i synnerhet tidigt  på 

 morgnarna bör förbättras. Vägytans friktion bör lokalt 

och tidsmässigt variera  så  lite som möjligt.  

Då man 	betraktar 	vinterunderhållets regionala 

skillnader bör  man  beakta, att olycksrisken i 

södra  Finland är  som störst i förhållanden där  man 

 genom saltning kan minska vägytans halka.  I  norra 

 Finland  får saitningen ej understöd, utan halkbekämp-

fling  bör ske genom sandning. 

Vinterunderhållets resurser bör överföras från 

midvintern  till  halkbekämpning  av  de  första halkorna 

 på  hösten och förvintern.  

De 	olycksbenägna  dagarnas 	trafiksäkerhet 	kan 

förbättras, om underhållets beredskap effektiveras 

genom att utveckla väderobservationer, väderleksservice 

och arbetstidsreglering. Snö- och slaskdagar  är  ofta 

mycket olycksbenägna. Underhållsåtgärderna bör vara 

speciellt effektiva dylika dagar. 

Vid utveckling av underhålisstandarder 	bör 

kustremsan behandlas som ett eget område.  De  nuvarande 

underhållsklasserna kunde sammanslås. 



2.  BEHOVET  AV  JUSTERING  AV  UNDERHALLETS  KVALITETSNIVÅ 

PÅ BASEN  AV  ALLA DELUNDERSÖKNINGAR  

I  samband med kvalitetsnivåundersökningen har vägun-

derhållets nivå och behovet av justering av kvalitets-

nivån betraktats ur olika synvinklar.  I  samband med 

undersökningen intervjuades trafikanter, utreddes un-

derhållets inverkan  på  trafiksäkerheten samt gjordes 

beräkningar över hur mycket  en  justering av underhål-

lets  kvalitetsnivå skulle kosta och hur  den  skulle 

påverka trafikantkostnaderna.  På  detta sätt bedömdes 

 den  totala inverkan av  en  justering av underhållets 

kvaljtetsnivå  på  samhällets kostnader. 

Det nuvarande underhållets 	kvalitetsnivå 	utgjorde 

utgångspunkt för studien.  De  underhållsåtgärder som 

ingick i studien var för vinterunderhållets  del  plog-

ning, utjämning och halkbekämpning samt för sommarun-

derhållets  del  skötsel av ytbeläggning. Underhållsområ-

dena och beläggningstyperna (perrnanentbeläggning, 

lättbeläggning och grusbeläggning) har studerats skilt 

för sig. Kostnaderna för  de  nämnda underhållsåtgärderna 

var  år 1983 ca 590  milj.  mk  och utgjorde  ca 40 

 av VVV:s underhållsbudget. Motiveringen för att  just 

de  nämnda underhållsåtgärderna har studerats  är den, 

 att skötselåtgärder gällande vägytan inverkar mest 

 på  trafikantkostnaderna. 

Välängd  

I fig. 1  anges väglängder indelat enligt beläggnings-

klasser och underhållsområden  (1.1.1984).  

Trafikarbete  

I fig. 	2  anges det trafikarbete, som ifrågavarande 



underhållsåtgärder berör. Vinterunderhåll (plogning, 

utjämning och halkbekämpning) berör trafikarbete vin-

tertid. Verkningstiden av iståndsättning av asfalterade 

vägars ytbeläggning  är  hela året, eftersom belägg-

ningens skick  på  bara, asfalterade vägar har  sin 

 betydelse också  på  vintern.  På  oljegrusvägar  har verk-

ningstidens trafikarbete beräknats  så,  att från hela 

årets trafikarbete minskas  den del  av vintern, som 
vägen  är  täckt med packad snö. Beträffande grusvägar 

har trafikarbetet  under  verkningstiden av iståndsätt- 

fling  av beläggning beräknats för soinmarperioden, efter-

som grusvägarna  under  vintern täcks av packad snö. 

Trafikarbetena gäller  år 1983.  

Underhållskostnader  

I  figur  3 visas  underhållets årskostnader  (år 1983) 

 indelat enligt beläggningsklass och underhållsområde. 

Trafikanternas åsikter  

I  figur  4  anges  de  faktorer, som  på  basen av undersök-

ningen om trafikanternas åsikter ("Trafikanternas åsik-

ter om vägnätets underhåll", STF:s forskningsreferat 

 401,  TVH  741801),  trafikanterna ansåg vara speciellt 

viktiga. Bedömningsskalan har  I  figur  4  uppgjorts 
 så,  att  den  ruta som representerar  de  flesta önskemålen 

betecknats som mycket viktig.  De  övriga rutorna har 

 på  motsvarande sätt betecknats som viktiga och mindre 

viktiga. 

Följande åtgärder visade sig vara mycket viktiga: 

halkbekämpning  på  asfalterade vägar inom alla un-

derhållsområden, iståndsättning av permanentbelagda 

vägar inom underhållsområde  A  och sommarunderhåll av 

grusvägar inom områdena  B  och  C.  Viktiga un- 
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derhållsåtgärder  är  plogning och utjämning av perma-

nentbelagda vägar, iståndsättning av asfalt inom un-

derhållsområdena  B  och  C  samt skötsel av grusvägars 

yta inom område  A. Då man  betraktar resultaten bör 

 man  beakta, att frågeställningen inte klart  tog  fram 

oljegrusvägarnas betydelse, och att noggrannare  slut-

ledningar härvidlag inte kan göras. 

Underhåll och trafiksäkerhet  

I  figur  5  ges ett sammandrag av undersökningen "Un-

derhållsåtgärder och trafiksäkerhet", TVH  741922.  Figu-

rerna har uppgjorts enligt samma principer som figur 

 4.  Viktningen  har gjorts  så,  att  de  åtgärder, som 

oftast visade sig vara viktiga ur trafiksäkerhetssyn-

punkt, har betecknats som mycket viktiga. Enligt under-

sökningen  är  halkbekämpning  på  permanentbelagda vägar 

 den  klart viktigaste underhållsåtgärden. Därefter föl-

icr halkbekämpning  på  oljegrusvägar  inom underhålls-

område  B  och  C,  plogning och utjämning  på  alla asfalt- 

och oljegrusvägar samt iståndsättning av permanentbe-

läggning inom underhållsområdena  A  och  B.  

Kostnadsverkningarna av lustering av underhålls-

nivån  

I  figur  6  ges ett sammandrag av hur  en  justering 

av underhållets kvalitetsnivå inverkar  på  trafikant-

kostnaderna och väghållarens kostnader. Sammandraget 

baserar sig  på  figur  8,  som  anger  förhållandet mellan 

trafikanternas kostnad sinbesparing och underhållets 

merkostnader  då  vägens skick förbättras.  En  un-

derhållsåtgärd  har betecknats som mycket viktig om 

förhållandet mellan kostnadsinbesparingar och merkost-

nader  är  större  än 5  och  på  motsvarande sätt mindre 

viktig, om förhållandet  är  klart mindre  än 2.  



Halkbekämpning  på  permanentbelagda vägar inom hela 

landet samt halkbekämpning  på  vägar med lätt- eller 

grusbelägning inom underhållsområdena  B  och  C  visade 

sig vara mycket viktiga underhållsåtgärder. Plogning 

och utjämning av grusvägar inom hela landet, istånd-

sättning av grusvägars beläggning inom underhållsområ-

dena  B  och  C  samt iståndsättning av permanentbelagda 

vägar inom områdena  B  och  C  visade sig vara mindre 

viktiga åtgärder. 

Figur  7  utgör ett sammandrag av figurerna  4-6. Ur 

 figuren kan utläsas, att trafikanternas åsikter, 

trafiksäkerheten och  de  ekonomiska faktorerna i långt 

ger likriktade resultat. Alla nämnda faktorer betonar 

mest halkbekämpning  på  permanentbelagda vägar och minst 

plogning och utjämning  på  grusvägar. Resultaten skiljer 

sig mest från varandra beträffande halkbekämpning av 

oljegrus- och grusvägar inom underhållsområdena  B  och 

 C  samt beträffande iståndsättning av grusvägars belägg- 

fling  inom områdena  B  och  C. En  viss divergens kan 

också skönjas beträffande iståndsättning av beläggning 

 på  asfalterade vägar inom underhållsområdena  B  och 

 C  samt iståndsättning av lättbelägning inom område 

 B. Då man  betraktar figurens sammandrag bör  man  beakta 

att viktningarna i  de  olika undersökningarna inte 

nödvändigtvis  är  direkt jämförbara. 

Förhållandet mellan inbesparingar och kostnader 

Figur  8  ger  de  numeriska resultaten av  en  beräkning, 

som gjorts beträffande  en  höjning av underhållets 

kvalitetsnivå och dess inverkan  på  trafikantkostnader 

och väghållarens kostnader. Beräkningarna baserar sig 

 på  undersökningarna "Inverkan av vinterunderhållets 

kvalitetsnivå  på  trafikanternas och väghållarens kost-

nader" (TVH  743924)  och "Inverkan av beläggningens 



kvalitetsnivå  på  trafikanternas och väghållarens kost-
nader" (TVH  743937  och  743938).  Beräkning av kost-

nadsförhållandet vid iståndsättning av beläggning ingår 

 I den  senare nämnda rapporten. Beträffande vinterun-

derhållsåtgärder har kostnadsförhållandena beräknats 

genom att uppskatta inverkan av  en  ökning av Un-

derhållsprestationer  på  trafikarbetsfördelningen vid 

olika väglag. Uppgifter om väglag har erhållits ur 

undersökningen "Underhåll och trafikarbete  under  olika 

förhållanden", TVH  743819. 

En  ökning av plogningsprestationerna inverkar  på  väg-

lagsförhållandena  så,  att  den  tid, som vägytan  är 

 täckt av lös snö, minskar samt att uppkomsten av 

sörja och packad snö minskar. Trafikarbetet  under 

 sådana väglagsförhållanden  är ca 20  %  av allt trafik-

arbete inom underhållsområderia  A  och  B  och  ca 40% 

 inom område  C. I  denna undersökning har  en  ökning 

av plogningsprestationen med  10  %  uppskattats minska 

trafikarbetet  under  nämnda väglagsförhållanden med  1 

 procentenhet inom områdena  A  och  B  och  2  procentenheter 

inom område  C  sålunda att ökningen kommer trafikarbetet 

 på  plogad väg tiligodo. 

Halkbekämpningen  minskar  den  tid,  då  vägytan  är  täckt 

med  is  eller packad snö och ökar i motsvarande  grad 

den  tid,  då  vägen  är  sandad eller sandad och saltad. 

Trafikarbetet  då  vägytan  är  täckt med  is  eller packad 

snö utgör  ca 20  %  av allt trafikarbete inom underhålls-

område  A, ca 30 Z  inom område  B  och  ca 50  %  inom 

område  C. I  denna undersökning har  en  ökning av 

halkbekämpningsprestationen med  10  %  uppskattats minska 

trafikarbetet  under den  tid vägytan  är  täckt med 

 is  och packad snö med  2  procentenheter inom område 

 A, 3  procentenheter inom område  B  och  4  procentenheter 

inom område  C  sålunda att ökningen kommer trafikarbetet 
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på  sandad (eller saltad och sandad) väg tiligodo.  

På  basen av figuren kan  man  konstatera, att t.ex. 

 en  ökning av plogning och utjämning  på  permanentbelagda 

vägar inom underhållsområde  A  ger  en  inbesparing i 

trafikantkostnader, som  är 2,9  ggr större  än  merkostna-

den  för underhållet.  Den  klart största nyttan erhåller 

 man  vid effektivering av halkbekämpning  på  permanentbe-

lagda vägar inom underhållsområdena  A  och  B.  Minst 

lönsam  är  plogning och utjämning av grusvägar samt 

iståndsättning av beläggning  på  permanentbelagda vägar 

inom område  C. 

Då man  betraktar kostnadsförhållandena i figuren bör 

 man  beakta, att talen gäller bara inom ett område 

 på  uppskattningsvis ±  20  %  jämfört med nuvarande un-

derhållsnivå Också i övrigt bör kostnadsförhållandena 

anses vara i första  hand  riktningsgivande.  

Fördelning av tilläggsanslag  

I  figur  9  fördelas ett förmodat årligt tilläggsanslag 

 på 50  milj,  mk  mellan olika underhållsåtgärder. Fördel-

ningsförslaget baserar sig  på  kostnadsförhållandena 

 I  figur  8  sålunda, att varje  del  av underhållet 

kan ökas med  0  -  40  %.  Om  nyttoförhållandet enligt 

figur  8  överstiger  10,  har underhållsanslagen ökats 

med  40  %.  Om  nyttoförhållandet  är 5  -  10  har anslagen 

ökats med  30  %  och  är  förhållandet  3  -  5  har ökningen 

varit  20  %.  Om  nyttoförhållandet varit  2,1  -  3  har 

anslaget ökats  10 7  och med  5  %  om nyttoförhållandet 

 är 1,4 -2.  Anslagena  har avrundats  till  hela miljoner. 

Vinterunderhållet erhåller  27  milj,  mark  av tilläggs-

anslaget. Detta innebär beträffande plogning och utjäm-

ning  en  förbättring  på 0  -  2  %  och beträffande halkbe- 
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kämpning  en  medelförbättring  på 5  %  för hela vinterun-

derhålisnivån. Ett tillägg  på 23  milj,  mark  för istånd-

sättning av beläggning innebär  en  förbättring av som-

marunderhållet  på  i medeltal  ca 9  %  (0  -  14  %).  

De  största beloppen erhåller iståndsättning av belägg- 

fling på  permanentbelagda vägar och halkbekämpning inom 

underhållsområde  A  samt iståndsättning av beläggning 

 på  permanentbelagda vägar inom område  B. 

De  relativt  sett  största tilläggsanslagen får: 

- halkbekämpning  på  alla vägar och isynnerhet  på  perma-

nentbelagda  vägar inom underhållsområdena  A  och  B  

-  plogning och utjämning av permanentbelagda vägar 

inom underhållsområdena  B  och  C. 

De  relativt  sett  minsta tilläggsanslagen får: 

-  plogning och utjämning av grusvägar över hela landet 

-  iståndsättning av perrnanentbelagda vägar inom  under-

hållsområde  A.  

Figur  9  grundar sig  på en  kostnadsnyttoanalys.  Om 

man  vill beakta trafikanternas åsikter och trafiksäker-

heten, kan vissa belopp förskjutas enligt övervägan. 

Allmänt taget motsvarar resultatet  dock  rätt väl alla 

 de  här behandlade tre delundersökningarnas resultat 

(figur  7). 

I  figur  10  ges  en  likartad beräkning, som i föregående 

figur för det  fall,  att det årliga tilläggsanslaget 

 är 100  milj.  mark.  Av tilläggsanslaget erhåller vinter-

underhållet  44  milj,  mark  och iståndsättning av belägg- 
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ning  56  milj,  mark. 

I  figur  11  ges  en  omfördelning av  de  nuvarande Un-

derhållsanslagen, i det  fall  att inga tilläggsanslag 

erhålles. Beräkningen baserar sig  på  kostnadsnyttoana-

lysen i figur  8.  Underhållsanslagen  har minskats med 

 20  %  från det nuvarande, om nyttofaktorn i figur 

 8 är ca 1.  Underhållsanslagen  har ökats med  20  % 

 om nyttofaktorn  är  större  än 3. I  övriga  fall  har 

underhållsanslagen bibehållits eller ökats med  10  % 

 beroende  på  nyttofaktorn. Dessutom har anslagsföränd-

ringarna avrundats  till  närmaste heltal. 

Omfördelningen av anslagen innebär ökning av halkbe-

kämpning  på  alla vägar, plogning och utjämning  på 

 vägar med lätt- och permanentbeläggning, iståndsättning 

av beläggning  på  permanentbelagda vägar inom underhåll-

sområde  A  samt iståndsättning av lättbeläggning inom 

underhållsområde  B.  



TIEPITUUDET KUNNSAPITO- 
15 097 	24177 	36743 	PLJJEITrAJN  J  PAf.LYSTE1W- 

PEI1TAIN  (11.1984)  VLftcJJ( 	A'LIbT  
[KM]  c4q  

KUVA  1 

7802 6793 10456 

54S5 8834 16068 

1840 8550 10219 

30357  
KES'A-xp 

25 051 KM 

PÄÄLLYSTE  

Ik1rr  
Ab 	'Ös 	Sr  

q  

'LOL-'/k  
AURAUS 	B JA  TASAUS  

C 

1c  

'ci.  

1-1,&LEA11k)lUL  

LIUKKAUDEN  B  
TORJUNTA  

C 

A 
Al  E'LAG,,AjuU&  

PÄÄ LLY STE E N  
KUNNOSTUS  B 

C 

7802 6793 10456 

5455 8834 168 

1840 8550 10219 

7802 6793 10 456 

5455 8834 16068 

1840 8550 10219  
- 

Jt —u1-4 

TA  LVI-KP  



AURAUS 	B 
JA  TASAUS  

I C 

S  

£  

LIUKKAUDEN  B  
TORJUNTA  

C 

P ÄÄ  LLY  ST E EN 
 KUNNOSTUS  B 

PÄÄLLYST  E 
13 793 	/4 001 	1 987 

/41428 	1 /493 	72/4  
Ab 	Ös 	Sr  

8386 1203 
-I 

645 

2511 368 197 

4220 1556 887 

1408 563 321 

1187 1242 455 

509 562 206  

8386 

-  

1203 645 

2511 368 197 

4220 1556 887 

1408 563 321 

1187 1242 

iL  

455  

_2 -- 

8386 1203 645 

8386 1103 448 

4220 1556 887 

4220 1297 566 

1187 1242 455 

1187 828 249 

lo 

1023  MLLA.0NIKMA'  

3076 

6663  KoKovi  

2292  VAIKU11JSMKA  

1277  TALVI-tp  

10234 

9937 

6663 

6083  KESA-KP  

2884 

2264 

13793 	4031 
13793 	3228  

4Fi i 	
( 	c-4-i  

L'frDf1LL -r 	€i.p  

1987 	AnsuarrE  KOKO  VUONNA  (vUoNNA  
1263 	1983)j.KuNNossPrro1orMEr*- 

PITEEN VAIKIJPJSAIKANA 
[MLJSADN.KMtd  

KU VA Z  



PÄÄLLYSTE  
56 	71 	72  

Ös 	Sr 

A  

AURAUS  B JA  TASAUS  

L1UKKAUDEN  B  
TORJUNTA  

C  

17 
M  MI(A' 

10 12 
________  

13 15 22 

5 20 19 

12 11 9 

7 10 8 

2 5 2 

39  Mi'wA'  

50 

44  

TAL  VI-KP  

32 

25 

	

A 
	

163 

PÄÄ  LLY  S  TE  E N  

	

KUNNOSTUS  B 	 148  

KESA-I(P  

	

C 
	

77 

198 	79 	111 	KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET 
('VqJONNA  1983)  

(,_  .'b') 

	 LMLJIMKJI 

KU VA 3.  



PÄÄLLYSTE 
	

12  

Ab 	Ös 
	Sr  

AURAUS  B 
JA  TASAUS 

LIUKKAUDEN  B  
TORJUNTA  

C  
xxx 	— 	xx  

A  
PAALLYSTEEN 	xx 	— 	 xxx  
KUNNOSTUS  B  

xx 	— 	 xxx 

ENTEc 
xx 	TÄRKEÄ  
x 	AHEMMNTRKEÄ 
— 	Ttsnu  M US  EI  ANNA M  AHDO.LISUuTrA  ARVIOIDA  

/1cE7 	vi6ri  

k 	D-E  VL,7'((,  
51-f  

— 	 C*d rpp!k47r,cs  PA  ,jSCJ  #v 	Do1A,66  

TA  LVI-KP  

KESA-ip 

TIENKÄY1TÄN  M  IEJPITEI-
DEN  PAINOTTU  M  INEN  

KU VA 4 



** ** * 

** ** * 

** ** * 

* * 

** * 

** * 

IALVI-KP  

AURAUS 	B JA  TASAUS 

LIUKKAUDEN  B  
TORJUNTA  

PA A L  LY  ST E 
	 13  

Ab 	Ös 	Sr  

** * * 

** * * 

* * * 

PÄÄ  LLY STE  E N 
 KUNNOSTUS  B  

KESA-t(P 

KUNNOSSALPIDON TKEYS 

UIKENNE11RVkLIJUDEN 

KANN4..TA  

ER1TrÄ1NTKEÄ 
	

U+1LLEJ 	7I-(T 	Li 
** 	

TKEÄ 

• 	VÄHEMMNTKEÄ 
	

KU VA 5  



AURAUS 	B 
JA  TASAUS 

LIUKKAUDEN  B  
TORJUNTA  

14  PÄÄLLYSTE  

Ab 	Os 	Sr  

++ ++ + 

++ ++ + 

++ ++ + 

+++ ++ ++ 

+++ + ^ + 

+++ +++_  

TA  LVI-sp  

A 
PÄÄ  LLY STE  E N  
KUNNOSTUS  B 

C  
'4+ 	ERTJNTKEÄ  

TÄRKEÄ  
p 	'AHEMMANTARKEA 

K ESA-KP  

ERI KUNNOSSAPI1DTOI  MEN-

PEIDEN EDUJUS liEN- 
KY1TJ  EN KUSTANNUSSÄS- 
TÖINKANMLTA  

(-(t4 	p kpE  
u 	 KUVA  6  

tsd  



PÄÄLLYSTE 	 15  

Ab 	Ös 	Sr  

Wi 

AURAUS 	B JA  TASAUS  

L!UKKAUDEN  B  
TORJUNTA  

C  

xx -  x  

xx -  x  
** ** * 
++ ++ + 

xx -  x  
** ** * 
++ ++ + 

xxx -  x  
* * 
++ 

xxx -  x  
** * 

+++ +++ 

xxx -  x  
** * 

+++ +++ +++ 

TIENKYTTÄJEN MIBJPITEET 

 LIIKE JNE11JV4jJStJUS 

TIENKÄYTÄN  KUSTANNUS-
SAASTO  

TAL  VJ-KP  

xxx - xx 
** * * 
++ + ++ 

xx - xxx 
** * * 
+ ++ + 

xx - XXX 
* * * 
+ + + 

ERF1TJN TKE 

TKEÄ 

VAHEM  MÄN  TÄRKEÄ 
TLJ11UMUSEJ  ANNA  MAHEOJJSULflTA 

VIOl  DA 

ÄÄLLYSTEEN 
UNNOSTLJS  B 

C 
**e,  + + + 

**, + + 
• +  

ESA-KP 

DcH 

KUNNSAPITO  SEKÄ 
- flENKÄYTTIEN MIBJPITEET 

- UIKENNE11JVjj5tJ 

- nENKÄmN KUSTANNUSSÄÄSTÖ 
- YAF( 	 A7  
- 
-  

7------1(ffVk7 



AURAUS  
JA  TASAUS  

a, 

r 
0.  

L!J  

LIUKKAUDEN  B  
TORJUNTA  

r 
L  

PÄÄL  LYSTE 

Ab 	Os 	Sr  

29 2,3 1,1 

3A 26 1,1 

4,2 24 1,0 

Yu 10 3,8 2,8 

Yu 10 7,1 5,6 

5.5 6,6 6,5 

16  

TAL  VI-KP 

	

OLLLk.JOE7 	I't(LLc'J  

T,& 	7EA.i 	e.I7Ad,i)5 - 

ocI.  

I),4°  

-ijes  

24 1,5 1,9 

l6 20 1,7 

1,2 16 1,4 

ÄÄLLYSTEEN 
UNNOSTUS  B 

C 

KESA-Kp 

TIENKÄYTrÄ4  KUSTANNUS
-SAÄSTÖ...EN  JA  KUNNCSApJ-

DON  USAKUSIANNUSTEN  SUH-
DE, KUN TIEN KUNTOA  PA-
RANNETAAN  NYKYISESTÄ  

KU VA  & 



17 10 12 

+2 +1  -  

13 15 22 

+3 +1  -  

5 20 19 

+1 +2  -  

12 11 9 

+5 +2 +1 

7 10 8 

+3 +3 +7 

2 5 2  

-  +1  -- 

LIUKKAUDEN  B  
TORJUNTA  

C  

H 

+3 M  MIcA,  

+4 

TA  LVI-KP  

+3 

MAX.  usYs  40 
44C  OJM#*J(j.  

+8 

+1  

AURAUS 	B 
JA  TASAUS 

Ti 	 PÄÄL  LYSTE  

+14 	+10 	+3  
Ab 	Ös 	Sr 

97 30 36 

+10 +1 +2 

73 27 48 

+4 +2 +2 

28 22 27  

-  +1 +1 

+14 	+4 	+5 
U  

ø&1UD JI?€3PA 	UI'D.  H  rLLJ 	7'iDE 	4k117e  

6  

1IENKY1TJEN 	 CJPIDEcM,t.L -T 	Tt  

KUsTANNUSSÄÄSTÖT206MMKAj' 
 PA' co 

A  

PAALLYSTEEN 
 KUNNOSTUS  B 

C 

+  13  

KESA-KP  
+8 

+2  
KUNNOSSPITOKUSTANrIJKSET  
Js  J\KOESflYS1  DS  KUNNOS- 

PUSTÄN  50  MMKJV 

[MLMK/  

KU VA  



AURAUS 	B JA  TASAUS  

I 

0.  

IJUKKAUDEN  B  
TORJUNTA  

A  
PÄÄLLYSTEEN 

 KUNNOSTUS  B 

C 

PÄÄLLYSTE 	 18  

+2tJ 	+18 	^6  
Ab 	Ös 	Sr  

17 10 12 

+4 +2  -  

13 15 22 

+5 +3  -  

5 20 19  

^ 2  +3  -  

12 11 

1 

9 

+5 +4 +2 

7 10 8 

+3  ^4  +3 

2 5 2 

+1 +2 +1 

97 30 36 

+21 +3 +4 

73 27 48 

+15 +3 +5 

28 22 27  

-  

- 

+2 +3  
-  

+36 	+8 	+12  

TENKÄYVr&tEN KUS ANr&JSS4STÖ  336 M MK/  

TAL  VI-KP  
+5 

+11  

MAx,LJsÄYs4O %  
+10 

+4 

+28  

KESA-KP  
+23 

+5 
K  UNNOSSAPrrOKUSTANNJJKSET 

 A  JKOESITYS, JJS  KUNNOSSA-

PffOONUSrÄN  100  MMK/V  

KUVA  10.  



rAALL  I I 
	

+7 	+9 	-6  

	

Ab 	Ös 	Sr  

17 10 12 

+1 +1 -2 

13 15 22 

+2 +1 -2 

5 20 19 

+1 +2 ______ -4  
-  ______ 

12 11 9 

+2 +2 +1 

7 10 8 

+1 +2 +1 

2 5 2  

-  +1  -  

97 30 36 

+9  -  -7 

73 27 48  

-  +2 -9 

28 22 27 

-5  - - 

- 	 KUNNOSSAPITOKUSTANNIJKSET 

PAALLYSTEEN 
(UNNOSTUS  B 

C 
-5  

+  4 	+2 	-  16 	J\KOESITYS1  .1)5  KUNNSA- 

	

,, 	PITOON  EI SAADA  USÄÄ  RAHAA  
[MLJIMKA'I 

kAJ!LA, 

E&)YrT1EN KUSTANNUSSÄSTÖ  73 M  MK/V 	 KUVA  11.  
- '-' ''-- .-' '--- ---- 

,UUKKAUDEN  B  
TORJUNTA  

C 

A  

±0MM  

+1 

I  ALVI-KP  
-1 

+5 
ELL 

MAXI  USAYS  TAI  
VAHENNYS  20 

+4 

+1 

+2  

KESA-KP  
-7 

AURAUS 	B 
JA  TASAUS  


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

