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Tiivistelmä 

Opas auttaa esiselvitysten laatimisessa  

Tämä opas on laadittu maanteiden, rautateiden 

ja vesiväylien esiselvitysten laatimisen tueksi.  

Oppaan tarkoituksena on selkeyttää esiselvitys-

ten roolia suunnittelujärjestelmässä, yhtenäistää 

erilaisissa esiselvityksissä tuotettavan tiedon ta-

soa sekä tarjota käytännönläheisiä vinkkejä ja 

työkaluja esiselvitysten laatimiseen.  

Esiselvitykset ovat joustava tapa hahmot-
taa ongelmia ja ratkaisuvaihtoehtoja 

Esiselvityksissä tarkastellaan ongelmia ja niiden 

ratkaisuvaihtoehtoja sekä hankkeiden tarpeelli-

suutta, alustavia toteuttamismahdollisuuksia, 

vaikutuksia ja vaiheistusta. Esiselvitykseen kirja-

taan suositukset jatkotoimenpiteistä sekä lähtö-

kohdat jatkosuunnittelulle.  

Esiselvitykset voivat olla valtakunnallisia, alueel-

lisia tai hankekohtaisia, ja ne voivat koskea yhtä 

tai useampaa teemaa. Yhtenäisiä piirteitä esisel-

vityksille ovat yleispiirteisyys, ongelma- ja ratkai-

sukeskeisyys sekä tarveperusteinen rajaus. 

Kehittämis-, tarve- ja toimenpideselvityk-
set ovat eritasoisia esiselvityksiä 

Kehittämisselvityksillä tarkoitetaan tässä op-

paassa laajinta ja yleispiirteisintä esiselvitystyyp-

piä, tarveselvityksillä hankkeiden tarpeellisuutta 

ja toteuttamismahdollisuuksia tarkastelevia sel-

vityksiä, ja toimenpideselvityksillä rajatumpia 

väylä- tai kohdekohtaisia selvityksiä.  

Väyläsuunnittelun ajallista ulottuvuutta tarkas-

tellessa laaja-alaiset kehittämisselvitykset voivat 

ajoittua huomattavan kauas varsinaisesta han-

kesuunnittelusta, kun taas toimenpideselvitysten 

perusteella voidaan usein edetä melko suoraan 

varsinaiseen väyläsuunnitteluun.    

Esiselvityksen laatiminen on monivaihei-
nen ja iteroiva prosessi 

Esiselvityksen laatimisessa hahmotetaan esisel-

vitystyypistä riippumatta samat vaiheet: valmis-

telu-, aloitus- ja selvitysvaihe, johtopäätökset ja 

suositukset, raportointi sekä sen jälkeinen pää-

töksentekovaihe. Tässä työssä on hahmotettu, 

mitä asioita prosessin eri vaiheissa tulisi erityi-

sesti ottaa huomioon. 

Esiselvityksen sisältö ja tarkkuustaso 
määrittyy tarpeen mukaan 

Esiselvityksen sisältö ja raportoinnin tarkkuus-
taso riippuvat esiselvitystyypistä sekä maantie-
teellisestä ja temaattisesta laajuudesta. Tässä 
oppaassa on hahmotettu yleisellä tasolla esisel-
vityksen tavoiteltavaan sisältöön ja esitystapaan 
liittyviä tekijöitä.  

Esiselvitys muodostaa pohjan päätöksille 
ja lähtökohdat jatkosuunnittelulle  

Esiselvityksen perusteella tehdään päätökset jat-

kotoimenpiteistä. Jatkotoimenpiteet voivat kos-

kea esimerkiksi lisäselvityksiä, lausuntokierrok-

sia, päätöksentekoa, YVA-prosessia, yleissuun-

nittelun käynnistämistä, pienempien toimenpitei-

den toteuttamista taikka suunnittelun lopetta-

mista. Esiselvitystyön aikana tehdyt havainnot ja 

tulokset välitetään lähtökohdaksi jatkosuunnitte-

luun. 
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Esipuhe
 

Tämä opas on tehty maanteiden, rautateiden ja vesiväylien esiselvitysten 

laatimisen tueksi Väylävirastolle, ELY-keskuksille ja muille viranomaisille 

sekä esiselvityksiä tekeville konsulteille.  

Aikaisemmin esiselvitysten laatimista on ohjeistetty erillisissä väylämuoto-

kohtaisissa ohjeissa (Tiehallinto 2009, Merenkulkulaitos 2009, Ratahallinto-

keskus 2008). Lisäksi esisuunnitteluvaihetta on sivuttu useammassa suun-

nitteluprosesseja ja hankearviointeja koskevissa oppaissa.  

Viime vuodet ovat tuoneet väylien esiselvityksiin uusia vaatimuksia. Taus-

talla ovat muun muassa valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja 

sen toimeenpano. Tarvitaan selkeämpää kokonaisnäkemystä, täsmällisem-

pää kohdekohtaista tarvetietoa sekä kattavampaa vaikutustenarviointitietoa. 

Toimenpiteitä olisi tarkasteltava eri selvityksissä yhdenmukaisemmin lähtö-

kohdin ja perustein, ja jatkotoimenpiteet tulisi pystyä määrittelemään        

selkeämmin. 

Työssä on huomioitu olemassa olevat väyläsuunnitteluun liittyvät ohjeet ja 

oppaat ja niihin on viitattu tarvittavilta osin. Tavoitteena on, että tämä sel-

vitys yhdessä muun Väyläviraston ohjeistuksen kanssa luo aikaisempaa pa-

remmat lähtökohdat esiselvitysten laatimiselle. 

 

Oppaan laatimista on ohjannut projektiryhmä, johon kuuluivat:  

Erika Helin, puheenjohja  Väylävirasto 

Petri Antola   Väylävirasto 

Olli Holm   Väylävirasto 

Aimo Huhdanmäki  Väylävirasto 

Ari Liimatainen  Väylävirasto 

Marko Nyby   Väylävirasto 

Pekka Ovaska   Väylävirasto 

Matti Ryynänen  Väylävirasto 

Anna Saarlo   Väylävirasto 

Elisa Sanasvuori  Väylävirasto  

Seppo Serola   Väylävirasto 

Minna Immonen  Keski-Suomen ELY-keskus. 

 

Projektiryhmän lisäksi oppaan kommentointiin on osallistunut useita asian-

tuntijoita Väylävirastosta, ELY-keskuksista sekä konsulttiyrityksistä. 

Konsultteina työssä toimivat Ubigu Oy, FLOU Oy sekä WSP Finland Oy, joissa 

työstä vastasivat Sonja Lang, Taina Haapamäki ja Risto Jounila. 
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1. Oppaan sisältö 

1.1. Oppaan tarkoitus 

Tämä opas on laadittu maanteiden, ratojen ja 

vesiväylien esiselvitysten laatimisen tueksi.  

Oppaan tarkoituksena on selkeyttää esi-
selvitysten roolia suunnittelujärjestel-
mässä, yhtenäistää erilaisissa esiselvi-
tyksissä tuotettavan tiedon tasoa sekä 
tarjota käytännönläheisiä vinkkejä ja 
työkaluja esiselvitysten laatimiseen.  

Opas on tarkoitettu Väyläviraston, ELY-

keskusten ja muiden viranomaisten sekä esisel-

vityksiä työstävien konsulttien tueksi.  

Esiselvitysopas on luonteeltaan yleispiirteinen ja 

suositteleva – tavoitteena on helpottaa esiselvi-

tysten laatimista, ei luoda uusia vaatimuksia tai 

tehdä prosesseista aikaisempaa raskaampia.   

Tavoitteena on, että esiselvitys on jatkossakin 

joustava tapa hahmotella suunnittelun lähtökoh-

tia, tavoitteita ja erilaisia ratkaisumalleja.   

Tämä opas rajautuu väylien esiselvitysvaihee-

seen, eikä tässä käsitellä lakisääteisten yleis-

suunnitelmien, tie- ja ratasuunnitelmien tai ra-

kentamissuunnitelmien laatimista, joita varten 

oma olemassa omat ohjeistuksensa. 

1.2. Oppaan sisältö ja rakenne 

Oppaassa käsitellään esiselvityksen laatimisen 

prosessia sekä lopputuotoksen sisällöllisiä vaati-

muksia. Opas on jaettu kolmeen osaan. Osa I 

käsittelee esiselvityksiä yleisesti, niiden roolia 

suunnittelussa ja esiselvitysten tyyppejä. Osassa 

II syvennytään esiselvitysprosessiin. Osassa III 

keskitytään esiselvitysten sisältöasioihin.   

1.3. Muut ohjeistukset 

Oppaan laatimisessa on huomioitu olemassa ole-

vat väylien ja liikennejärjestelmän kehittämiseen 

liittyvät oppaat ja ohjeistukset. Niiltä osin kuin 

aikaisemmin laaditut oppaat tarkentavat tai täy-

dentävät tämän oppaan osa-alueiden sisältöjä, 

viitataan niihin käsiteltävien osa-alueiden yhtey-

dessä.   

Väylien esiselvitysten laatimista on ohjeistettu ai-

kaisemmin maanteiden osalta Tienpidon toimen-

piteiden esiselvitysoppaassa (Tiehallinto 2009) ja 

vesiväylien osalta oppaassa Vesiväyläsuunnitel-

mat: kokonaisuudet ja sisällönhallinta (Meren-

kulkulaitos 2009). Rataverkkoa koskevien esisel-

vitysten laatimisesta on ohjeistettu Radan suun-

nitteluohjeissa (Ratahallintokeskus 2008). Tämä 

opas korvaa osaltaan aikaisemmat ohjeistukset. 

OSA I: Johdanto 

• Miksi opas on laadittu? 
• Mikä on esiselvitys?  
• Millainen on esiselvitysten rooli suunnit-

telujärjestelmässä?  

 

OSA II: Esiselvityksen laatiminen 

• Miten esiselvitys laaditaan?  
• Millaisia asioita prosessin eri vaiheissa tu-

lisi huomioida? 
• Milloin esiselvitys laaditaan? 

 

OSA III: Esiselvityksen sisältö 

• Millainen on esiselvityksen tavoiteltava si-
sältö ja esitystapa? 
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2. Mikä on esiselvitys? 

2.1. Esisuunnittelu   

Väylien esisuunnittelu on prosessi, jossa kartoi-

tetaan yhden tai useamman väylähankkeen tar-

peellisuutta, vaihtoehtoisia ratkaisuja, ajoitusta 

sekä suunnittelun käynnistämisen (tai jatkami-

sen) perusteluita. Esisuunnitteluvaiheen loppu-

tuotos on esiselvitys. 

Esisuunnitteluvaihe näyttäytyy sisällöstä ja ta-

voitteista riippuen joko a) väyläsuunnittelua 

edeltävänä vaiheena tai b) väylähankkeen en-

simmäisenä varsinaisena suunnitteluvaiheena. 

Esiselvitysten moninaisuudesta johtuen molem-

mat näkemykset ovat perusteltuja.  

Silloin kun esiselvitys kohdistuu laajoihin yhteys-

väleihin ja liikennejärjestelmäkokonaisuuksiin, 

esiselvitys ei näyttäydy hankkeiden varsinaisena 

suunnitteluvaiheena. Tällöin esiselvityksen 

avulla pyritään hahmottamaan kokonaisnäke-

mystä, vaihtoehtoisia kehityssuuntia sekä  tun-

nistamaan mahdollisia jatkoselvitystarpeita; 

asiaa selvitellään alustavasti ennen kuin tehdään 

päätöksiä, aloitetaanko suunnittelu vai ei.  

Silloin kun kyseessä on rajattuun väylän osaan 

kohdistuva selvitys, jossa hahmotetaan alustavia 

ratkaisuja ja lähtökohtia jatkosuunnittelulle, 

näyttäytyy esisuunnitteluvaihe puolestaan luon-

tevasti suunnittelun ensimmäisenä vaiheena.  

2.2. Esiselvitys 

Esiselvitys on esisuunnitteluvaiheen tuotos.   

Esiselvityksessä tarkastellaan ongelmia ja niiden 

ratkaisuvaihtoehtoja sekä hankkeiden tarpeelli-

suutta, alustavia toteuttamismahdollisuuksia, 

vaikutuksia ja vaiheistusta. Esiselvitykseen tulee 

kirjata myös suositukset jatkotoimenpiteistä ja 

lähtökohdat jatkosuunnittelulle. Selvityksessä 

esitetyt toimenpiteet tarkentuvat ja saavat lain-

voiman myöhemmin laadittavien kaavojen sekä 

yleis-, tie- ja ratasuunnitelmien kautta. 

Erilaisille esiselvityksille yhteiset ominaisuudet 

• yleispiirteisyys 

• tarveperusteinen rajaus 

• ongelma- ja tarvekeskeisyys  

• tavoitetason määrittely (identifiointi) 

 

 

 Esiselvitysten ominaispiirteet 

 Esiselvitys laaditaan tarvittaessa. Tarve voi liit-
tyä esimerkiksi ongelmien määrittelyyn, alusta-
vien ratkaisuvaihtoehtojen selvittämiseen tai 
paremman kokonaiskuvan muodostamiseen. 
Tarpeet voivat nousta niin hallinnonalan sisältä 
kuin kaupunkien, kuntien, maakuntien tai elin-
keinoelämän kanssa käytävästä vuoropuhe-
lusta. 

 Esiselvityksen sisältö ja laajuus määrittyvät sen 
käyttötarkoituksen mukaan. Selvitys voi olla val-
takunnallinen, alueellinen tai hankekohtainen ja 
se voi koskea yhtä tai useampaa teemaa.  

 Esiselvityksessä määritellään ongelma ja alusta-
vat ratkaisuvaihtoehdot sen ratkaisemiseksi. 
Ratkaisun tunnistamisessa pidetään mahdolli-
simman laaja katsantokanta eri liikennemuoto-
jen ja ratkaisukeinojen tunnistamisessa. 

 Esiselvityksessä tunnistetaan riski- ja epävar-
muustekijät ja arvioidaan vaihtoehtojen väliset 
vaikutukset karkealla tasolla. 

 Esiselvityksen perusteella voidaan määritellä li-
säselvitysten tarve ja jatkotoimenpiteet kar-
keine kustannusarvioineen 

 Esiselvityksen perusteella voi hahmottua yksi tai 
useampi hanke. Voidaan myös todeta, ettei jat-
kotoimenpiteille ole tarvetta.  

 Esiselvityksen tuloksena syntyvät lähtökohdat 
jatkosuunnittelulle. 
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2.2.1 Mitä esiselvitys ei ole 

Esiselvitys EI ole: 

• lakisääteinen suunnitelma 

• lupaus suunnittelun aloittamisesta 

• lopullinen ja toteutettava suunnitelma 

Esiselvitykset eivät ole varsinaisia suunnitelmia. 

Esiselvityksissä on mukana suosituksia etenemi-

sestä, mutta suunnitteluratkaisut voivat muuttua 

huomattavasti varsinaisen suunnittelun aikana.   

Esiselvityksellä ei voida ratkaista sellaisia suun-

nittelutilanteita, joissa tarvitaan laissa määritel-

tyjä suunnittelumenettelyitä vuorovaikutuksen 

takaamiseksi ja oikeudellisesti selkeiden toimen-

pidepäätösten aikaansaamiseksi.  

Esiselvitysten sisällöstä ei voi kansalainen tai 

muu taho virallisesti lausua ennen selvityksen 

julkaisua, toisin kuin lakisääteisistä väyläsuunni-

telmista. Vuorovaikutukseen kannattaa kuitenkin 

panostaa, sillä avoin viestintä ja keskustelu edis-

tävät ratkaisujen oikeellisuutta, ymmärrettä-

vyyttä ja hyväksyttävyyttä. 

2.3. Esiselvityksen rooli          
suunnittelujärjestelmässä 

Liikenneväyliä suunnitellaan maankäytön ja lii-

kennejärjestelmän kehittämisen lähtökohdista. 

Esiselvitysten rooli on tässä kehittämistyössä 

kahtalainen: 

• Esiselvitykset liikenneväylien kehittämisen 

ohjauksen ja ohjelmoinnin välineenä  

• Esiselvitykset väylähankkeiden alustavana 

suunnitteluna (ongelman määrittelynä ja 

ratkaisuvaihtoehtojen tunnistajana).  

2.3.1. Ohjelmoinnin väline 

Esiselvityksillä on tärkeä rooli väyläverkon kehit-

tämisen ohjelmoinnin ja ohjauksen välineenä 

sekä ajantasaisen kokonaiskuvan muodostami-

sessa. Esiselvitysten avulla pyritään tunnista-

maan tarkoituksenmukaiset ja tehokkaimmat 

keinot väyläverkon kehittämiseksi ja ylläpitä-

miseksi.   

Väyläviraston suunnitteluohjelma  

Suunnitteluohjelma on kooste tulevista rata- ja 

vesiväyläsuunnittelukohteista sekä Väyläviraston 

ja ELY-keskusten tekemästä valtion tieverkon 

suurempien kohteiden suunnittelusta. 

Suunnittelukohteiden ohjelmoinnilla mahdolliste-

taan väyläverkon investointien riittävä ja oikea-

aikainen suunnitteluvalmius ennen päätöksente-

koa. Tässä esiselvityksillä on keskeinen rooli. Esi-

selvitysten avulla tarkennetaan ELY-keskusten ja 

Väyläviraston suunnittelutarpeita ja tunnistetaan 

millaisia kehittämistarpeita on nostettava suun-

nitteluohjelmaan.  

Väyläviraston investointiohjelma 

Suunnitteluohjelman kohteiden valinnoilla pyri-

tään edistämään erityisesti Väyläviraston inves-

tointiohjelman kohteiden suunnittelua. Inves-

tointiohjelma on Väyläviraston näkemys uusien 

rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteutta-

misesta ja niiden vaikutuksista. Investointioh-

jelma sisältää kehittämishankkeita, isoja perus-

korjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä 

pienempiä parantamishankkeita. Investointioh-

jelmaan voidaan sisällyttää vain hankkeita, joilla 

on riittävä suunnitelma- ja toteuttamisvalmius, 

mutta ei vielä rahoituspäätöstä. Investointiohjel-

maan pääsemiseksi hankkeella on oltava myös 

kattava vaikutusten arviointi.  

Hankkeiden valinnassa priorisoidaan hankkeet, 

jotka edistävät valtakunnallisen liikennejärjestel-

mäsuunnitelman tavoitteita.  

ELY-keskusten suunnitteluohjelma 

ELY-keskuksissa (esi)suunnitteluohjelman työs-

täminen on tyypillisesti jatkuva prosessi. Suun-

nitteluohjelmassa ohjelmoidaan sekä alueelliset 

suunnittelukohteet, että suunnittelukohteet, joi-

hin haetaan rahaa Väylävirastolta. Ohjelmoinnin 
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yhteydessä valitaan suunnittelutaso ja -tapa, 

jolla asiaa viedään eteenpäin.  

Esiselvitykset on nähty perinteisesti tiehankkei-

den alustavana suunnitteluna ja niiden rooli on 

kytkeytynyt tiukemmin yleis- tai tiesuunnitte-

luun. Nykyään esiselvityksen laatimisen taustalla 

on kuitenkin hyvin usein tarve hahmottaa väylä-

verkon kokonaiskuvaa ja tarkastella laajempaa 

keinovalikoimaa alueellisen liikennejärjestelmän 

kehittämiseksi (esim. pääsuuntaselvitykset ja  

teemakohtaiset kehittämiseselvitykset).  

Esiselvitykset toimivat ELY-keskusten keskeisenä 

työkaluna alueellisen väyläverkon ja liikennejär-

jestelmän kokonaiskuvan muodostamisessa.  

2.3.2. Suunnitteluvaihe 

Tie- ja ratahankkeiden suunnittelu etenee vai-

heittain. Esiselvitys ei ole lakisääteisen väylä-

suunnittelun vaihe, mutta sen merkitys alusta-

vana suunnitteluvaiheena on olennainen. 

Hankekohtainen tie-, rata- tai vesiväyläsuunnit-

telu käynnistyy tyypillisesti esiselvityksen laatimi-

sella. Esiselvityksellä hahmotetaan alustavia toi-

menpidetarpeita, vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, 

vaikutuksia sekä karkeaa kustannusarviota. Sel-

vityksen tuloksena voi hahmottua yksi tai use-

ampi hanke, jotka voivat edetä jatkosuunnitte-

luun erilaisilla aikatauluilla. Myös hankkeiden 

suunnitteluprosessin vaiheet voivat olla erilaisia 

– osa hankkeista edellyttää kaikki väyläsuunnit-

telun vaiheet (kuva 1), kun taas vaikutuksiltaan 

vähäisiksi arvioitavissa hankkeissa osa suunnit-

teluvaiheista voidaan ohittaa (esim. pienissä 

rata-/tiealueelle rakennettavissa toimenpiteissä 

voidaan edetä suoraan rakentamissuunnitel-

maan). Suunnitteluprosessin vaiheita voidaan 

joskus tehdä myös osin limittäin (esim. tiesuun-

nitelma ja rakentamissuunnitelma).   

 

Tie- ja ratahankkeiden ensimmäinen varsinainen 

lakisääteinen suunnitteluvaihe on yleissuunnitel-

man laatiminen ja vesiväylähankkeissa vesilupa-

suunnitelman laatiminen. Tie- ja ratahankkeissa 

yleissuunnitelmaa seuraa tie- ja rata-suunnitel-

mien laatiminen, vesiväylähankkeissa vesilain 

mukainen lupahakemus, jolla haetaan oikeudet 

hankkeen toteuttamiseen. Viimeisenä suunnitte-

luvaiheena on rakentamissuunnittelu.  

2.3.3. Väylien esiselvitysten 
yhteys maankäytön 
suunnitteluun 

Suunniteltaessa uutta tie- tai rataosuutta tai ny-

kyisen infran parantamista, on suunnittelun pe-

rustuttava maankäyttö- ja rakennuslain mukai-

seen kaavaan. Maantie voidaan tosin suunnitella 

ilman kaavaakin, jos tien sijainti ja suhde muu-

hun alueiden käyttöön voidaan selvitää riittävästi 

yhteistyössä kunnan, maakunnan liiton ja alueel-

lisen ympäristökeskuksen kanssa. Vesiväylien si-

jainti päätetään vesilain mukaisessa luvassa ja 

luvan myöntämisessä huomioidaan kaavoituksel-

liset asiat. 

Esiselvitysvaiheessa tie- ja ratahankkeiden tar-

vetta, vaihtoehtoisia linjauksia ja ajoitusta tar-

kastellaan maakuntakaavan ja yleiskaavan tark-

kuustasolla.  
Kuva 1. Väyläsuunnittelun vaiheet. 
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Esiselvityksessä tarkastellaan tyypilli-

sesti maankäytön pitkän aikavälin kehi-

tyssuuntia, potentiaalia ja reunaehtoja 

sekä tarkastellaan alustavasti vaihtoeh-

toisten väylälinjausten suhdetta ympä-

röivään maankäyttöön.  

Tarkemmin väylien likimääräistä sijaintia ja 

maankäytöllisiä valmiuksia tarkastellaan vasta 

yleissuunnitelmassa. Asemakaavan tarkkuusta-

solle mennään tyypillisesti vasta tie-/ratasuunni-

telmissa, joiden laatimisen yhteydessä käsitel-

lään tie- ja rautatiealueiden maanomistukseen ja 

mahdollisiin lunastuksiin liittyvät kysymykset. 

Se, missä laajuudessa maankäytön nykytilaa ja 

potentiaalia tulee esiselvitysten yhteydessä tar-

kastella riippuu olennaisesti mm. esiselvityksen 

tyypistä (kehittämis-, tarve- tai toimenpideselvi-

tys) sekä toimintaympäristöstä (tiivis kaupunki-

seutu vs. harvaan asuttu pitkä yhteysväli). 

  

Kuva 2. Väyläsuunnittelun vaiheet, tuotokset ja keskeiset käsitteet (mukaillen Sanastokeskus 2021).  
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3. Esiselvitysten luokittelu 

Luokittelulla ja nimeämiskäytäntöjen yh-

tenäistämisellä pyritään edistämään esi-

selvitysten tasalaatuisuutta ja hyödyn-

nettävyyttä. 

Koska esiselvityksillä hahmotetaan suunnittelun 

lähtökohtia, tavoitteita ja alustavia ratkaisumal-

leja hyvin erilaisiin väyläverkon kehittämistä kos-

keviin kysymyksiin, ovat niiden sisällöt ja ni-

meämiskäytännöt olleet erittäin monimuotoisia. 

Esiselvityksiä on tehty mm. seuraavien nimikkei-

den alla: yhteysväliselvitys, kehittämisselvitys, 

tarveselvitys, toimenpideselvitys, toiminnallinen 

selvitys sekä erilaiset teemakohtaiset selvitykset.  

Tässä yhteydessä esiselvitykset on ryhmitelty 

kolmen käsitteen avulla; kehittämisselvitys, tar-

veselvitys ja toimenpideselvitys. Näistä ensim-

mäisellä viitataan laajimpaan ja yleispiirteisim-

pään selvitystyyppiin ja jälkimmäisillä rajatum-

piin väylä- tai kohdekohtaisiin selvityksiin. Väylä-

suunnittelun ajallista ulottuvuutta tarkastellessa 

laaja-alaiset kehittämisselvitykset voivat ajoittua 

huomattavan kauas varsinaisesta hankesuunnit-

telusta, kun taas toimenpideselvitysten perus-

teella voidaan usein edetä melko suoraan varsi-

naiseen lakisääteiseen väyläsuunnitteluun.  

Näiden esiselvitystyyppien ohella voidaan tunnis-

taa lisäksi muita esiselvityksiksi lukeutuvia selvi-

tyksiä kuten erilaisia sijaintiselvityksiä ja alueta-

loudellisia selvityksiä. Myös kaupunkiseutujen lii-

kennejärjestelmäsuunnitelmat voidaan lukea esi-

selvityksiksi, mutta myös ohjelmiksi. Näitä ei kui-

tenkaan käsitellä tarkemmin tässä oppaassa. 

3.1. Laaja kehittämisselvitys 

Kehittämisselvityksellä viitataan laaja-alaiseen ja 

yleispiirteiseen esiselvitystyyppiin. Kehittämissel-

vityksellä tutkitaan tietyn alueen, liikennekäy-

tävän tai yhteysvälin alustavia kehittämis- 

ja toimenpidevaihtoehtoja. Usein tarkaste-

lussa pyritään tunnistamaan erilaisia kehittämis-

polkuja ja niiden vaikutuksia koko liikennejärjes-

telmään. Pääpaino on vaihtoehtojen hakemi-

sessa ja arvioinnissa.  

Kehittämisselvitysten lopputuloksena voi hah-

mottua esimerkiksi hankekokonaisuuksia tai -ko-

reja, jotka sisältävät jatkosuunnitteluvaiheiltaan 

erilaisia kehttämistarpeita. Usein laajojen kehit-

tämisselvitysten jälkeen tehdään myös alueelli-

sesti/temaattisesti kohdennetumpia esiselvityk-

siä ennen varsinaiseen suunnitteluun siirtymistä.  

3.2. Tarveselvitys 

Tarveselvitys on kehittämisselvitystä alueellisesti 

tai temaattisesti rajatumpi selvitystyyppi. Tarve-

selvityksissä selvitetään hankkeen tarpeelli-

suutta, edellytyksiä ja toteuttamismahdol-

lisuuksia. Tarveselvityksissä ratkaistaan tiet-

tyyn ongelmakohteeseen (esim. tie-/rataosuus) 

tai teemaan liittyviä keinoja ja toimenpiteitä pal-

velutason parantamiseksi tai ongelmien ratkaise-

miseksi. Karkean vaikutusten arvioinnin perus-

teella vertaillaan vaihtoehtoja, hahmotetaan 

suositukset tai mahdollinen etenemispolku ja 

priorisoidaan toimenpiteet.  

3.3. Toimenpideselvitys 

Toimenpideselvitykset kohdistuvat rajattuihin 

väyläosiin tai kohteisiin. Tarkoituksena selvittää 

toimenpidetarpeita ja kustannuksia sekä 

ratkaista hankesuunnittelun mahdollinen 

tarve. Toimenpideselvityksen ratkaisut toimivat 

lähtökohtina kuntien kaavoitukselle ja hankekoh-

taiselle väyläsuunnittelulle. 
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Kuva 3. Kehittämisselvitys, tarveselvitys ja toimenpideselvitys ovat erityyppisiä esiselvityksiä. 
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Esiselvityksen laatiminen 
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4. Esiselvityksen vaiheistus

Esiselvityksen laatiminen kestää valmisteluineen 

tyypillisesti puolesta vuodesta vuoteen, usein pi-

dempäänkin. Esiselvityksen laatimisessa voidaan 

hahmottaa esiselvitystyypistä riippumatta seu-

raavat vaiheet:  

1. valmisteluvaihe 

2. aloitusvaihe 

3. selvitysvaihe (suunnitteluvaihe) 

4. johtopäätökset ja suositukset 

5. raportointi ja projektin päättäminen 

6. päätöksenteko  

4.1. Valmisteluvaihe  

Valmisteluvaihe on varsinaista selvitystyötä edel-

tävä vaihe. Valmisteluvaiheessa ohjelmoidaan ja 

resursoidaan selvityksen laatiminen, määritel-

lään vastuutahot ja osalliset sekä hahmotetaan 

tehtävänkuvaus tarvittavine suunnitteluperustei-

neen. Myös asiantuntijatyön hankinta kuuluun 

esiselvityksen valmisteluvaiheen tehtäviin.  

Ohjelmointi ja resurssit 

Esiselvityksen tekemisestä ja resurssivarauksista 

päätetään Väyläviraston tai ELY-keskusten suun-

nitteluohjelmissa. Esiselvityksen laatimiselle on 

varattava riittävät resurssit ja työstöaika.  

Vastuutahot ja osalliset 

Valmisteluvaiheessa esiselvitykselle määritellään 

tilaajan  vastuuhenkilö/t (esim. projektipäällikkö) 

sekä ryhmä, jonka kanssa tarkennetaan työn 

lähtökohdat, tavoitteet ja rajaukset. Jos esiselvi-

tykseen osallistuu useampia yhteistyöosapuolia, 

laaditaan ja hyväksytään tässä vaiheessa tarvit-

tavat yhteistyösopimukset, sovitaan eri osapuol-

ten rahoitusosuuksista sekä hahmotetaan han-

keryhmän alustava kokoonpano. 

Tehtävänkuvaus ja suunnitteluperusteet 

Valmisteluvastuussa oleva vastuuhenkilö/taho 

perehtyy suunnittelukohteen taustatietoihin ja 

laatii työlle alustavan tehtävänkuvauksen. Tässä 

vaiheessa erityistä huomiota on kiinnitettävä tar-

kastelualueen maantieteelliseen (esim. lyhyt tie-

osa vs. pitkä yhteysväli) ja temaattiseen rajauk-

seen, joka muodostaa keskeiset reunaehdot 

koko työlle.  

Tehtävänkuvauksen laatimisen yhteydessä tulee 

pohdittavaksi suunnitteluperusteiden tarve ja 

tarkkuustaso – Onko esiselvityksen laatimiseksi 

määriteltävä suunnitteluperusteet vai hahmottu-

vatko ne vasta esiselvityksen myötä?   

Esisuunnitteluvaiheessa tarvitaan liikkumavaraa 

ja mahdollisuus tutkia avoimesti erilaisia ratkai-

sumahdollisuuksia – tämän vuoksi esiselvityksen 

pohjaksi ei ole tavallisesti tarpeen kirjata teknisiä 

suunnitteluperusteita, vaan suunnitteluperusteet 

ovat pääosin nykytilan ongelmien ja tarpeiden 

tunnistamista sekä niistä johdettuja tai valtakun-

nallisen ja alueellisen liikennejärjestelmäsuunni-

telman tavoitteita. Suunnitteluperusteiden me-

nettelystä on ohjeistettu julkaisussa Väylähank-

keiden suunnitteluperusteiden menettelykuvaus 

(Väylävirasto 2021c).  

Asiantuntijatyön hankinta 

Alustava tehtävänkuvaus toimii yhtenä keskei-

senä hankinta-asiakirjana asiantuntijatyön han-

kinnassa. Tehtävänkuvauksesta on käytävä ilmi 

vähintään suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet, 

keskeinen sisältö ja rajaukset, sidosryhmäyhteis-

työn tarve sekä alustava aikataulu.  

Asiantuntijatyön hankinnassa on tärkeää varmis-

taa tarkoituksenmukainen hankintamenettely 

(esim. puitesopimus vai kilpailutus, kokonaisuus 

vai osaprojektit, veloitusperusteet, osarahoitteis-

ten hankkeiden vaikutukset hankintamenette-

lyyn) ja varattava sitä varten riittävä aika. Esisel-

vityksen luonteesta johtuen hankintamenet-
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telyssä on kiinnitettävä erityistä huomiota mah-

dollisiin muutos- ja lisätyötarpeisiin. Jotta esisel-

vityksissä tuotettava tieto olisi mahdollisimman 

hyvin hyödynnettävissä myöhemmissä suunnit-

teluvaiheissa, olisi hankinnan yhteydessä määri-

teltävä dokumenttien saavutettavuuteen, aineis-

tojen formaattiin (paikkatieto, tietomallipohjai-

suus) sekä luovuttamiseen, tallentamiseen ja jul-

kaisuun (esim. Väyläviraston Velho-järjestelmä) 

liittyvät vastuut.  

 

4.2. Aloitusvaihe  

Aloitusvaiheessa käynnistetään esiselvitystyön 

laatiminen: organisoidaan osalliset ja tarkenne-

taan työskentelykäytännöt, määritetään työn ta-

voitteet ja laaditaan työsuunnitelma, tunniste-

taan näkökulmat, suunnitellaan työhön liittyvä 

vuorovaikutus ja kootaan lähtötiedot.  

Organisoituminen  

Tilaaja määrittelee esiselvitystä työstävän asian-

tuntijajoukon, toimii työn ohjaajana ja tekee 

työn etenemistä koskevat päätökset.  

Työn aloitusvaiheessa muodostetaan esiselvitys-

työn eri osapuolista koostuva hankeryhmä, jota 

voidaan kutsua myös hanketyöryhmäksi tai pro-

jektiryhmäksi. Tarvittaessa voidaan perustaa 

myös erillinen ohjausryhmä. Väylien esiselvityk-

sissa hanke- tai projektiryhmän osapuolina ovat 

tyypillisimmin Väylävirasto, ELY-keskukset (L ja 

Y), kunnat ja maakuntien liitot sekä selvitystä 

työstävät konsultit. Muita mahdollisia hankeryh-

män jäseniä ovat esimerkiksi museoviranomai-

set; rautatieyritykset; satamaoperaattorit; liiken-

teen tilaajat; edunvalvontajärjestöt (LAL, SKAL 

jne); liikenteenohjaus-, hallinta- ja luotsauspal-

veluiden tarjoajat sekä huoltovarmuuskeskus. 

Hankeryhmän toiminnan tehokkuuden kannalta 

kokoonpano kannattaa kuitenkin pitää mahdolli-

simman tiiviinä – keskeisiin sidosryhmiin voi olla 

yhteydessä työn aikana myös suoraan tai 

osallistaa heitä työhön erilaisten työpajojen 

avulla. Esiselvityksen laatijan on hyvä kirjata 

ylös, millä perusteilla kontaktoitavat sidosryhmät 

on valittu. 

Esiselvitystöissä tarvitaan usein hanketyöryhmän 

kokousten lisäksi erilaisia tilaajaorganisaatioiden 

sisäiseen tiedonvaihtoon ja erilaisten näkökul-

mien huomiointiin liittyviä substanssikokouksia 

(esim. ympäristö-, pohjavesi-, liityntäpysäköinti-

asiat). Tilaajan ja konsultin välillä työn etene-

mistä on hyvä seurata myös hankeryhmää pie-

nemmällä tilaajan ja konsultin avainhenkilöistä 

koostuvalla työryhmällä.  

Työskentelykäytännöt, sisäinen tiedonkulku sekä 

mahdolliset yhteistyöalustat käydään läpi työn 

käynnistyessä. 

Työn tavoitteet ja työsuunnitelma 

Esiselvityksen lähtökohdat ja tavoitteenasettelu 

tarkennetaan hankeryhmässä työn käynnisty-

essä.     Tärkeää on, että koko hanketyöryhmä 

jakaa yhteisen ymmärryksen työn tavoitteista ja 

sen keskeisestä sisällöstä.  

Aloitusvaihe on työn onnistumisen kan-

nalta tärkeä, sillä sen aikana täsmen-

netyt tavoitteet ohjaavat koko selvityk-

sen läpivientiä ja sisältöä.  

Valmisteluvaiheen muistilista 

 Työhön on riittävä aika ja resurssit 

 Työlle on määritelty tilaajan vastuu-

henkilö 

 Selvityksen laajuus ja rajaukset         

määritelty tarkoituksenmukaisesti  

 Suunnitteluperusteiden tarve arvioitu, 

tarvittaessa määritelty  

 Työn keskeiset osapuolet tunnistettu 

ja yhteistyösopimukset on laadittu 

 Asiantuntijatyön hankinta määritelty 

riittävällä tasolla (ml. vuorovaikutuk-

seen ja tiedonhallintaan liittyvät vas-

tuut) 
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Työsuunnitelmaan tehdään aloitusvaiheessa tar-

vittavat tarkennukset. Esiselvityksen luonteesta 

johtuen on kuitenkin tavallista ja hyväksyttävää, 

että työnkulku voi työn edetessä ja ymmärryksen 

kasvaessa poiketa merkittävästikin alkuperäi-

sestä työsuunnitelmasta. Työsuunnitelman jous-

tavuudella mahdollistetaan tila ideoinnille ja par-

haimpien ratkaisujen löytämiselle.  

Kattavuus ja näkökulmat 

Esiselvityksen aloitusvaiheessa, esimerkiksi aloi-

tuspalaverin yhteydessä, olisi hyvä vielä yhdessä 

tarkastella esiselvityksen kattavuutta ja huomi-

oon otettavia näkökulmia.  

• Mitkä näkökulmat työssä korostuvat ja 

mitkä jäävät vähemmälle huomiolle?         

(Esim. liikenneturvallisuus, esteettömyys, 

joukkoliikenne, kävely ja pyöräily, erikois-

kuljetukset, liikennevalot, maankäyttö jne.)   

• Puuttuuko jokin näkökulma kokonaan? Mitä 

vaikutuksia näkökulman puuttumisella on?  

Sen jälkeen kun näkökulmat ja kattavuus on 

käyty yhdessä läpi, voidaan toisten näkökulmien 

painoarvoa vahvistaa ja toiset näkökulmat jättää 

tietoisesti vähemmälle huomiolle. Tärkeintä on, 

että päätökset huomioitavista näkökulmista teh-

dään tietoisesti, eikä vahingossa.  

 

Vuorovaikutussuunnitelman laatiminen  

Vuorovaikutuksen tarpeen määrittelee esiselvi-

tyksen maantieteellinen ja temaattinen laajuus. 

Vuorovaikutusta koskeva lainsäädäntö ei määrit-

tele, miten väylien esiselvityksiä koskeva vuoro-

vaikutus tulee järjestää, vaan vuorovaikutuksen 

tavoitteet, laajuus ja osalliset määritellään sen 

mukaan, millaisesta esiselvityksestä on kyse.  

Työn alkuvaiheessa laaditaan alustava vuorovai-

kutussuunnitelma. Suunnitelman laatii joko ti-

laaja tai konsultti. Vuorovaikutussuunnitelma voi 

olla hyvinkin yksinkertainen. Usein riittää, että 

tunnistetaan, ketkä ovat hankkeen keskeiset 

osalliset ja sidosryhmät ja määritellään, kuinka 

vuorovaikutus näiden tahojen kanssa hoidetaan 

(tiedottamisen ja vuorovaikutuksen menetelmät 

ja aikataulu).  

Esiselvitysvaiheessa pääpaino on organisaatioi-

den vuoropuhelussa, kansalaisten osallistaminen 

mietittävä aina tapauskohtaisesti. 

Väylähankkeiden eri suunnitteluvaiheisiin liitty-

vää vuorovaikutusta on käsitelty Väylänpidon 

vuorovaikutusohjeessa (Väylävirasto 2022) sekä 

Väyläviraston hankeviestinnän ohjeistuksissa.  

Lähtötiedot 

Lähtötietojen kokoaminen kuuluu olennaisena 

osana työn aloitusvaiheeseen. Vaikka lähtötiedot 

olisi kuvattu jo tilaajan alustavassa työsuunnitel-

massa, on ne käytävä yhdessä läpi koko hanke-

työryhmän kanssa (mm. lähtöaineistojen ajanta-

saisuus, painoarvo, merkitys, puutteet ja täyden-

nystarpeet).  

Tilaajan (ja työhon osallistuvien muiden tahojen, 

esim. kuntien) rooli lähtötietojen oikeellisuuden 

ja riittävyyden varmistamisessa on työn alkuvai-

heessa suuri - ajantasaisin tieto löytyy tyypilli-

sesti organisaatioiden sisältä. Tietojen toimitta-

misesta on hyvä sopia mahdollisimman keskite-

tysti (esim. hankeryhmässä kuntaa edustava 

henkilö vastaa lähtötietojen toimittamisesta sekä 

liikennesuunnittelun että kaavoituksen puolelta). 

Esiselvityksen luonteesta johtuen on tavallista, 

että ansiokkaastakin lähtötietojen kokoamisesta 

huolimatta, tulee työn edetessä esiin tarve ottaa 

huomioon sellaisia tekijöitä, joita ei alkuvai-

heessa ole osattu huomioida. Silloin kuin näillä 

tekijöillä on olennainen merkitys työmääriin, tu-

lee mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 

käydä avoin keskustelu siitä miten lisä- ja muu-

tostöiden osalta menetellään. 
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4.3. Selvitysvaihe 

Selvitysvaiheessa tarkennetaan työn lähtökohtia 

ja ylipäänsä tarvetta esiselvityksen laatimiselle. 

Vaiheessa kuvataan tunnistetut ongelmat, muo-

dostetaan tarkasteluvaihtoehdot ja vertailu-

asetelma, arvioidaan vaikutukset ja kustannuk-

set riskeineen ja epävarmuuksineen sekä toteu-

tetaan vuorovaikutus. Selvitysvaiheen tarkempi 

sisältö muotoutuu esiselvityksen tyypin perus-

teella.  

Ongelmien tunnistaminen ja analysointi 

Esiselvityksen selvitysvaihe käynnistyy ongel-

mien tunnistamisella ja analysoinnilla:  Mitkä 

ovat ne ongelmat, joihin lähdetään hahmotta-

maan ratkaisuja, jotta tavoitetila voidaan saavut-

taa?  Ongelmat voivat liittyä nykytilanteeseen tai 

olla näköpiirissä olevan kehityksen seurausta. 

Vaihtoehtojen muodostaminen 

Ongelmanmäärittelyn jälkeen hahmotetaan 

vaihtoehdot haasteiden ratkaisemiseksi. Tässä 

vaiheessa on tärkeää, että kaikki mahdolliset rat-

kaisuvaihtoehdot tunnistetaan ja kirjataan muis-

tiin, siitä huolimatta, että tarkempaan tarkaste-

luun valikoituu tyypillisesti vain rajattu määrä 

vaihtoehtoja. Myös tarkastelusta hylätyt vaihto-

ehdot reunaehtoineen ja hylkäysperusteineen 

tulee raportoida.  

Vaihtoehtojen muodostamisen pohjana tulisi 

huomioida paitsi väyläverkon ja liikennejärjestel-

män nykytila, myös kehittämissuunnitelmat, 

käynnissä olevat ja tulevat hankkeet sekä näiden 

väliset riippuvuudet. 

Ratkaisuvaihtoehtojen muodostamistapa ja nii-

den määrä riippuu esiselvityksen tyypistä sekä 

maantieteellisestä ja temaattisesta laajuudesta. 

Yleisesti ottaen esiselvitysten vaihtoehdot tulisi 

muodostaa siten, että: 

• Vertailuvaihtoehto muodostaa yhden tar-

kasteltavista vaihtoehdoista. Vertailuvaihto-

ehto voi olla heikentyvä nykytila (0-), nyky-

tila (0) tai parannettu nykytila (0+).  

• Suunnitteluvaihtoehdot ovat keskenään 

riittävän erilaisia. Ratkaisuvaihtoehtoja voi-

daan työn aikana kehittää edelleen tai niitä 

voidaan yhdistää. 

• Kevennetty investointivaihtoehto muo-

dostetaan, jos varsinaisten suunnitteluvaih-

toehtojen kustannukset nousevat korkeiksi.  

• Tutkittavat vaihtoehdot ovat toteutus-

kelpoisia ja realistisia. 

• Vaihtoehtoja muodostettaessa on otettava 

huomioon suunnitellut peruskorjaukset.  

Ratkaisuvaihtoehtojen muodostamisen yhtey-

dessä tulee pohdittavaksi myös se, missä määrin 

kyseisessä esiselvityksessä tarkastellaan liiken-

teenhallinnan, digitalisaation ja älyliiken-

teen keinovalikoimaa. Yleisesti ottaen liiken-

teenhallinnan mahdollisuudet ja keinovalikoima 

tulisi ottaa huomioon vahvemmin jo esisuunnit-

telun alkulähteillä.  

Hankevaihtoehtojen muodostamisessa  tu-

lisi aina lähteä liikkeelle tunnistamalla kaikki 

potentiaaliset ratkaisuvaihtoehdot – muut-

kin kuin fyysiset väylän parantamistoimet. 

Aloitusvaiheen muistilista 

 Hanketyöryhmä perustettu  

 Selvitykseen liittyvät keskeiset asia-
kasryhmät on tunnistettu. 

 Yhteinen ymmärrys työn tavoitteista 
muodostettu 

 Työskentelykäytännöistä ja tiedonhal-
linnasta (yhteinen alusta) sovittu 

 Lähtötiedot ja täydennystarpeet tun-
nistettu ja lisätietojen toimittaminen 
vastuutettu 

 Selvityksessä huomioitavat                 
näkökulmat tarkastettu  

 Vuorovaikutussuunnitelma tehty 

 Tilaajan ja konsultin työnjako viestin-

nässä ja vuorovaikutuksissa sovittu. 
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Vaikutusten arviointi 

Vaikutusten arviointi tulee tehdä kiinteänä osana 

iteroivaa esiselvitysprosessia, ei selvityksen lo-

pussa suoritettavana irrallisena tehtävänä. Näin 

vaikutusten arviointi palvelee koko suunnittelu-

prosessia, alustavien ratkaisuvaihtoehtojen hah-

mottamisesta toimenpidesuosituksiin saakka.  

Esiselvityksissä vaikutusten ja vaikuttavuuden 

arviointi painottuu hankkeen lähtökohtiin ja alus-

tavien ratkaisuvaihtoehtojen yleispiirteiseen vai-

kutusten arviointiin. Keskeistä on tunnistaa vai-

kutusten suuruusluokat ja merkittävyys.  

Vaikutusten arviointi suhteutetaan laadit-

tavan esiselvityksen tarkkuustasoon. Arvi-

ointi ei voi olla tarkempaa kuin suunnittelu 

itsessään on. 

Vaikutusten arvioinnin suunnittelussa olisi hyvä 

etukäteen pohtia seuraavat arviointia ohjaavat 

kysymykset:  

• Miten arviointi toteutetaan? 

• Mitä vaikutuksia arvioidaan? 

• Mikä on arvioinnin tarkkuustaso? 

• Tarvitaanko eri aikavälin arviointeja? 

• Mitä menetelmiä hyödynnetään? 

• Mitä asiantuntemusta arvioinnin toteuttami-

seen tarvitaan? 

 

Esiselvitystason vaikutusten arviointia on sivuttu 

useissa oppaissa ja ohjeissa, joista keskeisimpiä 

ovat SOVA-opas, Opas väylänpidon suunnitel-

mien ja ohjelmien vaikutusten arviointiin (Väylä-

virasto 2021a) sekä Väyläviraston hankearvioin-

tiohjeet. 

 

Liikenneväylähankkeiden hankearvioinnin oh-

jeistus luo puitteet arvioinnille. Esiselvitysvai-

heessa päätetään,  sisällytetäänkö siihen Väylä-

viraston ohjeistuksen mukainen hankearviointi 

kannattavuuslaskelmineen tai laaditaanko arvi-

ointi esiselvityksen jälkeen. Arvioinnin näkö-

kulma on yhteiskuntataloudellinen.  

 

Tarkasteluun tulee ottaa kaikki hankkeen merki-

tykselliset vaikutukset riippumatta siitä, mihin ne 

kohdistuvat ja millaisia ne ovat. Hankkeen vaiku-

tuksia on tärkeää verrata hankkeelle ja koko lii-

kennejärjestelmän ja yhdyskuntarakenteen ke-

hittämiselle asetettuihin tavoitteisiin. Liikenne-

järjestelmän ja yhdyskuntarakenteen kehittämi-

sen lähtökohtia on esitetty muun muassa seu-

raavissa dokumenteissa: 

• Lait ja asetukset (mm. ratalaki, laki liiken-

nejärjestelmästä ja maanteistä, pääväylä-

asetus, TEN-T-asetus)  

• Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunni-

telma 

• Alueelliset ja seudulliset tavoitteet: MAL-

sopimukset ja suunnitelmat, seutustrate-

giat, maakunnalliset ja seudulliset liikenne-

järjestelmäsuunnitelmat. 

Vaikutusten arvioinnin laajuuteen vaikuttaa 

hankkeen tyyppi. Vaikka tarkasteltava suunnitte-

luratkaisu koskisi pääasiassa yhtä kulkutapaa, 

voi sillä olla merkittäviä vaikutuksia useampaan 

kuin yhteen kulku- tai kuljetusmuotoon (ns. lii-

kennejärjestelmähankkeet).  

Vaikutusten arviointia koskevia Väylä-
viraston oppaita ja ohjeita 

• Sova-opas väylänpidon suunnitelmien ja 
ohjelmien vaikutusten arviointiin 

• Liikenneväylien hankearvioinnin yleisohje 

• Ratahankkeiden arviointiohje 

• Rataverkon korjaushankkeiden arvioin-
tiohje 

• Ratapihojen hankearviointiohje 

• Tiehankkeiden arviointiohje 

• Teiden parantamishankkeiden arvioin-
tiohje 

• Vesiväylähankkeiden arviointiohje 

• Tieliikenteenhallinta- ja älyliikennehank-
keiden arviointiohje 

• Opas alueellisten liikennejärjestelmä-
suunnitelmien vaikutusten arviointiin 
(Traficom) 
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Liikennejärjestelmähankkeessa vertailuasetel-

man kuvaus on yksittäistä hanketta moniulottei-

sempi ja liikenne-ennusteissa kiinnitetään eri-

tyistä huomiota kulkumuodon valintaan. Liiken-

nejärjestelmähankkeet ovat tyypillisiä tiheästi 

asutuille kaupunkiseuduille, joilla yhden kulkuta-

van palvelutason muutokset heijastuvat usein 

välittömästi myös muiden kulkutapojen käyttöön. 

Vaikuttavuuden arvioinnilla voidaan löytää to-

teuttamiskelpoisimmat vaihtoehdot tarkempaa 

suunnittelua varten. Hyöty-kustannussuhde kan-

nattaa arvioida aina, kun se on lähtötietojen 

avulla mahdollista. 

Olennaista on selvittää, kuinka suunnitte-

luvaihtoehdot vastaavat asetettuihin ta-

voitteisiin ja ovatko toimenpiteiden alus-

tavasti arvioidut vaikutukset sellaisessa 

suhteessa kustannuksiin, että jatkosuun-

nittelu on perusteltua. 

Kustannusarvion laatiminen 

Esiselvitysvaiheessa laaditaan kustannusarviot 

sillä tarkkuustasolla kuin se on lähtötiedot huo-

mioon ottaen mahdollista. Usein esiselvitysta-

solla on tarkoituksenmukaisempaa hahmottaa 

eri toimenpiteiden kustannushaarukkaa (minimi 

ja maksimi) kuin pyrkiä mahdollisimman tark-

kaan kustannusarvioon, sillä muuttuvia tekijöitä 

on paljon. Keskeistä on hahmottaa eri 

ratkaisuvaihtoehtojen kustannusten suuruusluo-

kat suhteessa toisiinsa sekä tuoda esiin kustan-

nuksiin liittyvät epävarmuudet ja riskit.  

Menetelmät 

Esiselvityksissä hyödynnettävät menetelmät 

määritellään tapauskohtaisesti selvityksen sisäl-

lön, tarkkuustason sekä käytettävissä olevan 

määrällisen ja laadullisen tiedon perusteella. Esi-

selvityksissä tarvitaan usein hyvin erilaisia mene-

telmiä lähtökohtien kuvaamiseen sekä ratkaisu-

vaihtoehtojen toimivuuden, toteutettavuuden ja 

vaikutusten havainnollistamiseen.  

Liikenne- ja matkustajamäärien kehityksen arvi-

oinnissa lähtökohtana ovat valtakunnalliset lii-

kenne-ennusteet. Ratkaisuvaihtoehtojen toimi-

vuudesta, toteutettavuudesta ja vaikutuksista 

voidaan tuottaa arvokasta tietoa esimerkiksi lii-

kenteen mallintamisen tai raideliikenteen aika-

taulusuunnittelun avulla. Vaihtoehtojen kartta-

pohjainen havainnollistaminen on tärkeää erityi-

sesti sidosryhmien ymmärryksen kasvatta-

miseksi.  

Esiselvitystasolla vaikutusten arviointi on tyypilli-

sesti laadullista arviointia, jossa avainasemassa 

on eri osaamisalojen asiantuntijatieto, vaikutus-

ketjujen hahmottaminen sekä vaikutusten suun-

nan ja suuruusluokkien arviointi. Yleensä on 

mahdollista tuottaa myös karkean tason kannat-

tavuuslaskelmia. Kannattavuuslaskelman 

lähtötietona hyödynnettävää määrällistä tietoa 

voivat esimerkiksi olla liikenteeseen liittyvät tilas-

totiedot, liikenne-ennusteet tai hankearviointie-

dot.  

Esimerkkejä esiselvityksissä hyödynnettävistä 

historia- ja nykytilannetiedon tietokannoista: 

Mitä selvitetään? Tietokanta 

Tieliikenteen  

liikennemäärät 

Tievelho, LAM-
pistetiedot, yleiset lii-
kennelaskentatiedot 

Kuntien katuverkon  
liikennemäärät 

Kuntien omat tieto-
kannat 

Tieliikenteen  

onnettomuudet 

Tilastokeskuksen tie-
liikenneonnettomuus-
tilasto 

Rautateiden henkilöliiken-
teen matkustajamäärät Väyläviraston  

virtakartta 

 
Rautateiden tavaraliiken-
teen kuljetusmäärät 

Junien viivästykset ja nii-
den syyt Avoin data, esim.  

Julia-tietokanta 

 
Toteutuneet junamäärät 
ja haettu kapasiteetti 

Maankäyttötiedot Yhdyskuntarakenteen 
seurannan järjes-
telmä (YKR) 

Alueen kaavatiedot 

Satamien kuljetusvirrat Tilastokeskuksen me-
riliikenteen tilastot 
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Esimerkkejä esiselvityksessä hyödynnettävistä 

vaikutusten arvioinnin ohjelmistoista ja menetel-

mistä: 

Mitä selvite-
tään? 

Menetelmä 

Vaikutukset liikenne- 
ja matkustajamää-
riin, kulkutapa-
osuuksiin ja suun-
tautumiseen  

Seudulliset liikenne-ennus-
temallit, valtakunnallinen 
liikenne-ennustemalli 

 

Vaikutukset kulje-
tusmääriin, kulje-
tustapaosuuksiin ja 
suuntautumiseen 

 

Kuljetuskustannusanalyysit 

 

Vaikutukset liiken-
neturvallisuuteen 
(onnettomuus- ja 
vakavuusasteet) 

Julkisyhteisöjen ylläpitämät 
laskentatyökalut 

Kustannusarviointi Hankeosalaskenta suunnit-
telutarkkuuden mukaisesti  

 

Toimenpiteiden vai-
kuttavuus 

 

Vaikuttavuusakselit, laadul-
linen kuvaus (esim. valta-
kunnallisen liikennejärjes-
telmäsuunnitelman tavoit-
teisiin peilaaminen) 

 

Ratkaisujen kustan-
nustehokkuus 

 

Tie- ja ratahankkeiden 
hankearviointi  

 

 

Riskit ja epävarmuustekijät  

Selvitysvaiheessa tulee tunnistaa ja raportoida 

keskeiset liikennejärjestelmän ja väyläverkon ke-

hittämiseen, hahmoteltuihin ratkaisuvaihtoehtoi-

hin, kustannusarvioihin sekä vaikutusten arvioin-

tiin kohdistuvat riskit ja epävarmuustekijät.  

Suunnittelun aikainen vuorovaikutus 

Esiselvityksen hyväksyttävyyden, prosessin suju-

van läpiviennin ja jatkotoimenpide-esitysten vai-

kuttavuuden näkökulmasta on tärkeää, että 

suunnitelman sisältöä ja ratkaisujen valintaa kes-

kustelutetaan laajasti.  

Keskeinen edellytys onnistuneelle selvitykselle 

on hankeryhmän yhteinen työskentely ja eri osa-

puolten sitoutuminen selvityksen läpivientiin. 

Hanketyöryhmän keskusteluiden lisäksi on usein 

tarpeen, että työstä keskustellaan laajemminkin 

organisaatioiden sisällä ja välillä, jotta mukaan 

saadaan kattavasti eri suunnittelualojen asian-

tuntijoiden näkemykset (esim. ajankohtais- ja 

teemapalaverit, tai hanketyöryhmän ulkopuolis-

ten asiantuntijoiden kutsuminen hankeryhmän 

kokouksiin). Käyttäjätarpeiden selvitys on teh-

tävä suunnittelun aikana. 

Suunnitteluvaiheen aikaisen sidosryhmäyhteis-

työn ja viestinnän rooli vaihtelee erityyppisissä 

selvityksissä. Esiselvityksistä voidaan tiedottaa 

sidosryhmille esimerkiksi hankesivujen avulla.  

Esiselvityksiä koskevassa viestinnässä on kiinni-

tettävä erityistä huomioita siihen, ettei maan-

omistajille tai muille osallisille välity virheellistä 

kuvaa siitä, että alustavat ratkaisuvaihtoehdot 

toteutuisivat sellaisinaan. Esiselvityksen luonne 

huomioiden vuorovaikutuksessa kannattaa vält-

tää myös vahvoja lupauksia. Maanomistajien tai 

muiden keskeisten osallisten kanssa käyty kes-

kustelu on tärkeää dokumentoida ja välittää jat-

kosuunnittelun tueksi. Osallisten lisäksi on selvi-

tettävä ja dokumentoitava käyttäjätarpeet. 

4.5. Johtopäätökset ja             
suositukset 

Selvitysvaiheen jälkeen hahmotetaan suosituk-

set jatkotoimenpiteistä ja etenemispolusta sekä 

lähtökohdat jatkosuunnittelulle. Yleensä johto-

päätökset ja suositukset alkavat hahmottumaan 

jo selvitysvaiheen aikana, mutta usein lopullisten 

johtopäätösten ja suositusten työstämiseen on 

hyvä jättää hieman reflektointiaikaa. Haasteena 

on usein se, ettei selvitystyön aikaisia oppeja ja 

oivalluksia ehditä jäsentämään kunnolla työn 

päätösvaiheessa.  

Johtopäätöksiä ja suosituksia laadittaessa on 

hyvä vielä kertaalleen käydä läpi tulokset eri nä-

kökulmista, ja varmistaa ettei jonkin tietyn näkö-

kulman vahva huomioon ottaminen aiheuta 
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kohtuutonta haittaa toiselle näkökulmalle (esim. 

liikenneturvallisuus vs. saavutettavuus). 

Esiselvityksen johtopäätökset ja suositukset tu-

lee laatia siten, että niiden pohjalta voidaan 

tehdä päätökset jatkotoimenpiteistä (esim. väy-

läsuunnittelun käynnistäminen), hahmottaa ete-

nemispolku (prosessi ja karkea aikataulutus) 

sekä tunnistaa lisäselvitystarpeet (mitä tulee tut-

kia tarkemmin ennen varsinaisen suunnittelun 

käynnistämistä).  

4.5. Raportointi  

Esiselvityksen tulisi johtaa päätökseen jatkotoi-

menpiteistä. Tämän vuoksi raportointivaiheessa 

on kiinnitettävä erityistä huomioita siihen, että 

selvitysprosessista, sen tuloksista ja jatkotoi-

menpiteistä saadaan muodostettua selkeä kuva. 

Raportoinnissa kannattaa hyödyntää mahdolli-

simman paljon tuloksia havainnollistavia kart-

toja, kaavioita ja taulukoita. Karttaesitysten ei 

tulisi olla suunnittelutarkkuutta tarkempia. 

Raportoinnin tavoitteena on antaa luki-
jalle selkeä kokonaiskuva selvitysproses-
sista ja sen tuloksista. Raportoinnin tar-
koituksena on ensisijaisesti mahdollistaa 
päätöksenteko jatkotoimenpiteistä, ja toi-
sekseen toimia seuraavien suunnitteluvai-
heiden pohjana.  

Esiselvitys raportoidaan yhdessä tai useam-

massa osassa. Silloin kun raportoitava koko-

naisuus muodostuu useammasta osasta, on tär-

keää että se käy selkeästi ilmi kaikista osarapor-

teista. Raportit laaditaan saavutettavuusvaati-

mukset huomioiden. Varsinaisen raportin ohella 

esiselvityksestä laaditaan tiivis esittelyaineisto. 

Raportin laatimisesta ja viimeistelystä vastaa 

tyypillisesti konsultti ja sen sisäisestä käsitte-

lystä, hyväksynnästä ja toimittamisesta julkaista-

vaksi tilaaja (vastuut sopimuksen mukaan). Esi-

selvitykset julkaistaan ja arkistoidaan Doriassa 

(Kansalliskirjaston julkaisuarkisto).  

Loppuraportoinnin yhteydessä on huolehdittava 

kaiken tarvittavan tiedon ja suunnitteluaineiston 

välittymisestä  mahdollisiin seuraaviin vaiheisiin 

(edelleen muokattavassa muodossa). Tarvittavat 

aineistot tallennetaan ensisijaisesti Velhoon. Tal-

lennus tapahtuu järjestelmän käyttäjäohjeistus-

ten mukaisesti (Velho 2022). Vastuut projektin 

aikaisesta aineistojen tallentamisesta kannattaa 

määritellä jo työn valmisteluvaiheessa ja projek-

tin luomisen yhteydessä.   

Työn valmistumisesta tiedotetaan esimerkiksi 

hankesivuilla tai organisaatioiden nettisivuilla.  

Selvitysvaiheen muistilista 

 Ratkaistava ongelma ja tavoitteet on 

määritelty selkeästi 

 Ongelman ratkaisemiseksi on                   

muodostettu useampia vaihtoehtoja 

 Yksi vaihtoehdoista on vertailuvaihto-

ehto (0, 0+ tai 0-) 

 Keinovalikoimaa on tarkasteltu laajasti 

eri näkökulmista 

 Eri kulkumuodot ja matkaketjut on    

huomioitu  

 Vaikutusten arviointi on tehty kiinteänä 

osana iteroivaa suunnitteluprosessia 

 Riskit ja epävarmuustekijät on           

tunnistettu 

 Vuorovaikutus on hoidettu vuoro-       

vaikutussuunnitelman mukaisesti 

 Tarkasteluiden perusteella hahmotettu 

onko toimenpiteiden vaikutukset suh-

teessa kustannuksiin sellaiset, että jatko-

suunnittelu on perusteltua 

Projektin päättämisen muistilista 

 Selkeät johtopäätökset ja jatkotoimen-

pidesuositukset kirjattu raporttiin 

 Raportti on saavutettavuusvaatimus-

ten mukainen  

 Valmis suunnitelma julkaistu (Doria)  

 Tarvittavat aineistot on tallennettu 

(ensisijaisesti) Velhoon ja hanketiedot 

on päivitetty järjestelmään. 

 Kaikki raakadata luovutettu tilaajalle  

 Valmiista selvityksestä tiedotettu 
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4.5. Päätöksenteko  

Esiselvityksen perusteella tehdään päätökset jat-

kotoimenpiteistä. Se, millaisia päätöksiä esiselvi-

tyksen pohjalta voidaan tehdä, riippuu mm. esi-

selvityksen tyypistä (kehittämisselvitys, tarvesel-

vitys, toimenpideselvitys) sekä alueellisesta ja 

temaattisesta laajuudesta.   

Esiselvityksen perusteella voidaan päättää mm. 

• Väyläsuunnittelun käynnistämisestä             

(lakisääteinen suunnitteluprosessi) 

• Pienten / merkittävyydeltään vähäisten        

toimenpiteiden rakentamissuunnitelusta ja 

toteuttamisesta 

• Lisäselvitysten käynnistämisestä  

• Suunnittelun lopettamisesta 

Jatkosuunnittelun kannalta olisi tärkeää, että esi-

selvitysten perusteella tehtävät päätökset voitai-

siin tehdä pian esiselvityksen valmistumisen jäl-

keen. Päätöksistä tiedotetaan tarpeen mukai-

sessa laajuudessa.  

 

 

  

Kuva 4. Yhteenveto: Esiselvityksen laatimisen vaiheet ja keskeiset sisällöt. 
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5. Esiselvityksen sisältö 

5.1 Yleistä 

Esiselvityksen sisältö ja raportoinnin tark-

kuustaso riippuvat esiselvitystyypistä (kehit-

tämisselvitys, tarveselvitys, toimenpidesel-

vitys) sekä maantieteellisestä ja temaatti-

sesta laajuudesta.  

Tässä yhteydessä on hahmotettu yleisellä 

tasolla esiselvityksen tavoiteltavaan sisäl-

töön ja esitystapaan liittyviä tekijöitä. Ohei-

sessa taulukossa on hahmotettu esiselvityk-

sen mallirunko, jota voidaan soveltaa erilai-

siin esiselvityksiin.  

Erityistä huomiota tulee kiinnittää tiiviiseen 

ja selkeään tekstiin ja raportin rakentee-

seen, vaihtoehtojen vaikutusten havainnol-

listamiseen (kuvat, kaaviot, kartat ja taulu-

kot) ja johtopäätöksiin. Raportin on täytet-

tävä saavutettavuusvaatimukset. 

  

Esipuhe 
• Mitkä ovat työn tärkeimmät lähtökohdat? Miten ja milloin työ on toteutettu?  
• Ketkä ovat ohjanneet työtä ja kuka selvityksen on laatinut? 

Lähtökohdat ja 
työn tavoitteet 

• Miksi selvitys tehdään? Mihin ongelmiin etsitään ratkaisuja?  

• Mitä asiakastarpeita kehittämiseen liittyy? 

• Millainen on selvityksen tyyppi, maantieteellinen ja temaattinen kattavuus?                 

• Mihin lähtötietoihin ja suunnitelmiin selvitys pohjautuu ja liittyy (suunnitelmat,                         

selvitykset, kaavat jne)? Mitä menetelmiä työssä on hyödynnetty? 

• Miten työ on toteutettu (mm. sidosryhmäyhteistyö)?                                                  

Selvitysalueen 
kuvaus  

• Millainen on selvitysalueen toimintaympäristö (kattava kuvaus nykytilasta ja                       

arvioidusta kehityksestä)? 

• Millainen rooli ja merkitys selvityksen kohteella on valtakunnallisessa ja alueellisessa            

liikennejärjestelmässä? 

• Millaisia käyttäjätarpeita ja palvelutasotavoitteita selvitysalueelle kohdistuu?  

• Mitkä ovat keskeiset ongelmat/palvelutasopuutteet? 

Kehittämis- 
tavoitteet 

• Millaista kehitystä selvitysalueella tavoitellaan?  

• Mihin asiakastarpeisiin kehittäminen vastaa? 

• Miten erilaisia näkökulmia ja käyttäjätarpeita priorisoidaan kehittämisessä? 

Toimenpiteet 
• Millaisella toimenpidevalikoimalla tunnistettuja ongelmia voidaan korjata?  

• Minkälaisia ratkaisuvaihtoehtoja / toimenpidepolkuja on muodostettu? 

Vaikutukset ja 
vaikuttavuus 

• Mitä vaikutuksia on arvioitu (keskeisten vaikutuslajien tunnistaminen)?  

• Millaisia ovat ratkaisuvaihtoehtojen / toimenpidepolkujen vaikutukset? 

• Miten ratkaisuvaihtoehtojen vaikutukset eroavat toisistaan?  

• Millaisia epävarmuustekijöitä vaikutusten arviointiin sisältyy? 

Kustannusarvio  

• Mitkä ovat tarkasteltujen vaihtoehtojen kustannusvaikutukset? 

• Millaisiin laskentaperusteisiin kustannusarviot pohjautuvat? 

• Mitä riskejä ja epävarmuuksia kustannuksiin liittyy? 

Toteutettavuus  
• Millaisia kysymyksiä ratkaisuvaihtoehtojen toteutettavuuteen liittyy?  

• Millaisia riippuvuussuhteita ja epävarmuustekijöitä on tunnistettavissa? 

Toimenpide-  
suositukset 

• Millaisiin jatkotoimenpiteisiin esiselvityksen myötä olisi ryhdyttävä                                   

(lausunnot, päätökset, lisäselvitystarpeet, seuraavat suunnitteluvaiheet, YVA jne.)? 

• Mihin asioihin seuraavissa suunnitteluvaiheissa on erityisesti kiinnitettävä huomiota? 
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5.2. Lähtökohdat ja tavoitteet 

Lähtökohtien määrittely luo puitteet esiselvityk-

selle. Tärkeää on tuoda selkeästi esille perustelut 

selvityksen käynnistämiselle ja työn tavoitteet: 

Miksi työtä on lähdetty tekemään ja mihin etsi-

tään ratkaisuja? Lisäksi esitetään sisällön rajaus. 

Lähtökohtien kuvauksessa on hyvä kirjata selke-

ästi työn maantieteellinen ja temaattinen katta-

vuus, sijainti ja merkitys. Mitä väylämuotoja, tee-

moja ja näkökulmia työ koskee ja mitkä jäävät 

työn ulkopuolelle? Myös esiselvityksen tyyppi 

(kehittämisselvitys, tarveselvitys, toimenpidesel-

vitys) on hyvä tuoda esille. 

Lähtökohdissa kuvataan tiiviisti selvitysalueen 

suunnittelutilanne ja -valmiudet. Suunnitteluhis-

toria kuvataan tarvittavassa laajuudessa.  

Työn toteuttamisen kannalta keskeisiä esitettä-

viä tietoja ovat organisointiin ja vuorovaikutuk-

sen laajuuteen liittyvät tekijät. 

5.3. Selvitysalueen kuvaus 

Esiselvitystyön pohjaksi tarvitaan selkeä käsitys 

selvitysalueen nykytilasta ja sen arvioidusta ke-

hityksestä. Nykytilaa ja arvioitua kehitystä tar-

kastellaan kattavasti eri näkökulmista, jonka 

jälkeen kiteytetään työn tavoitteiden kannalta 

keskeinen toimintaympäristötieto.  

Väyläverkon ja liikennejärjestelmän ominaisuuk-

sia kuvataan keskeisiltä osin (mm. liikennemää-

rät ja -ennusteet, kulkumuotojakauma, saavu-

tettavuus, liikenneverkon kunto ja rahoitus, liik-

kumisen palvelut) karttoja ja taulukoita hyödyn-

täen. Kuvaus painottuu asioihin, joita työllä ha-

lutaan ratkaista (ongelman määrittely).  

Liikenneverkon ominaisuustietojen lisäksi esille 

nostetaan liikennejärjestelmään kohdistuvat 

käyttäjätarpeet ja palvelutasotavoitteet sekä sel-

vitysalueen rooli ja merkitys valtakunnallisessa ja 

alueellisessa liikennejärjestelmässä sekä Euroo-

pan laajuisessa TEN-T-liikenneverkossa. Tärkeän 

lähtökohdan kehittämiselle muodostaa liikenne-

verkon strateginen tilannekuva (Traficom), joka 

on kooste liikenneverkon ja sen solmupisteiden 

merkittävimmistä haasteista. 

Liikennejärjestelmäkuvauksen ohella esiselvityk-

sissä on usein tarpeen kuvata muun muassa 

maankäyttöön ja kaavoitukseen, elinkeinoelä-

mään, luontoon ja ympäristöön liittyviä tekijöitä.  

Maankäytön ja kaavoituksen osalta erittäin tär-

keää on kuvata maankäytön ja liikennejärjestel-

män kehitystä koskevat keskinäiset riippuvuudet 

(esim. uusien asuin- ja työpaikka-alueiden vaiku-

tukset matkatuotoksiin ja väylähankkeiden vai-

kutukset maankäytön kehitykseen). 

 

 

 

Kuva 5. Esimerkki erilaisten näkökulmien huomioin-

nin tarkistuslistasta. Näkökulmat ja niiden painoar-

vot työssä tulisi määritellä työn alkuvaiheessa. 
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5.4. Kehittämistavoitteet 

Kehittämistavoitteita koskevassa luvussa kuva-

taan, millaista kehitystä selvitysalueella tavoitel-

laan ja mihin tavoiteasetanta perustuu.  Tavoit-

teiden määrittelyssä on pyrittävä riittävään yk-

sinkertaisuuteen ja kattavuuteen, vaikka siihen 

esiselvitystasolla omat haasteensa liittyvätkin. 

Kehittämistavoitteiden tulisi kohdistua esiselvi-

tyksen käynnistämisen syiden kannalta olennai-

siin asioihin. Kehittämistavoitteiden määritte-

lyssä on huomioitava valtakunnallista liikennejär-

jestelmää koskevat tavoitteet sekä palvelutaso-

tavoitteet, joita on määritelty mm. asetuksissa. 

Lisäksi esille on tuotava alueelliset tavoitteet.  

Laajemmissa esiselvityksissä kehittämistavoit-

teita ja periaatteita on mahdollisuuksien mukaan 

tarkennettava yhteysväli- tai osa-aluekohtaisesti 

(esim. maaseutumaiset ja kaupunkimaiset alueet, 

pitkänmatkaisen ja seudullisen liikenteen jaksot).  

Osana kehittämistavoitteiden kuvaamista on tär-

keää avata, miten erilaisia näkökulmia ja käyttä-

jätarpeita priorisoidaan kehittämisessä.  

5.5. Toimenpiteet 

Ongelmanmäärittelyn ja tavoitteiden asettami-

sen jälkeen esitetään keinovalikoima selvitys-

aluetta koskevien haasteiden ratkaisemiseksi. 

Koko keinovalikoima on hyvä tuoda esiin selvi-

tyksessä, vaikka osa tunnistetuista keinoista kar-

siutuisi pois lopullisista toimenpiteistä. 

Toimenpiteiden osalta tunnistetaan peruskor-

jausten osuus ratkaisuvaihtoehdoissa sekä pe-

ruskorjaukset ehtona parantamiselle. 

Tunnistetusta keinovalikoimasta rajataan ne toi-

menpiteet, joilla kyetään vastaamaan parhaiten 

nykytilassa tunnistettuihin puutteisiin. Toimenpi-

teiden määrittäminen on tehtävä laaja-alaisella 

lähestymistavalla ja huomioitava niiden ajallinen 

vaiheistus rajoitteineen ja mahdollisuuksineen.  

Toimenpiteet kannattaa jakaa lyhyen ja pitkän 

aikavälin ratkaisuihin, kuvata näiden vaiheistus, 

yhteensovitustarpeet sekä riippuvuudet esim. 

maankäytön kehittymiseen tai muihin väylä-

hankkeisiin. Kuvauksessa on kiinnitettävä huo-

miota myös siihen, millaisia reunaehtoja ratkai-

sut asettavat kehittämiselle tulevaisuudessa 

(esim.  maankäyttö tai liikenteen automatisaatio).  

Parhaiden toimenpidekokonaisuuksien tunnista-

miseksi on usein tarpeen muodostaa erilaisia rat-

kaisuvaihtoehtoja. Silloin kun työssä edetään 

vaihtoehtojen avulla, olisi selvityksessä esitet-

tävä aina vertailuvaihtoehto, suunnitteluvaihto-

ehdot ja kevennetty investointivaihtoehto.  Myös 

hylätyt vaihtoehdot raportoidaan. 

Toimenpiteet ja ratkaisuvaihtoehdot kuvataan 

kartalla aina kun mahdollista. Toimenpiteiden 

ajallista vaiheistusta ja riippuvuuksia suositellaan 

visualisoitavaksi taulukoiden ja kaavioiden avulla. 

Kuva 6. Laajasta keinovalikoimasta rajataan toimenpiteet, joilla kyetään parhaiten vastaamaan tunnistet-
tuihin puutteisiin. Näiden pohjalta hahmotetaan ratkaisuvaihtoehdot ja toimenpiteiden vaiheistus. 
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5.6. Vaikutukset 

Vaikutusten arvioinnin alussa kuvataan tiiviisti 

vartailtavat vaihtoehdot, vaikutusten arvioinnin 

toteuttamistapa sekä arvioitavien vaikutusten 

kokonaisuus. Tarkastelun kohteena ovat kaikki 

merkitykselliset vaikutukset riippumatta siitä, mi-

hin ne kohdistuvat ja millaisia ne ovat.  

Vaikutusten arvioinnissa kuvataan millaisia suo-

ria tai välillisiä muutoksia ratkaisuvaihtoehtojen 

oletetaan aiheuttavan asioiden tilassa. Myös sel-

laiset vaikutukset, joita ei tavoitella on huomioi-

tava (ns. sivuvaikutukset, ulkoisvaikutukset).  

Vaikutusten arvioinnissa tarkasteltavat osa-alu-

eet vaihtelevat väylätyypeittäin. Esiselvitysten 

vaikutusten arvioinnissa on huomioitava, että 

vaikka tarkasteltavat ratkaisuvaihtoehdot 

koskisivat pääasiassa yhtä väylämuotoa, 

voi niillä olla merkittäviä vaikutuksia myös 

muihin kulku-/kuljetusmuotoihin. Tällöin 

vertailuasetelma on huomattavan moniulottei-

nen ja liikenne-ennusteissa on kiinnitettävä eri-

tyistä huomiota kulkumuodon valintaan ja sen 

kautta syntyviin vaikutuksiin.  

Arvioitavien vaikutusten jäsentely tehdään ta-

pauskohtaisesti sen mukaan, mihin arvioitavalla 

kokonaisuudella arvioidaan olevan merkitystä. 

Vaikutusten arviointi on esiselvityksissä tyypilli-

sesti yleispiirteinen ja pääpaino on vertailtavien 

vaihtoehtojen välisten erojen kuvaamisessa. 

Vaikutusten arvioinnin jäsentamisen visualisointi 

taulukoiden ja kaavioiden avulla lisää informaa-

tion ymmärrettävyyttä.  

Vaikuttavuuden arvioinnissa kuvataan, miten te-

hokkaita ratkaisuvaihtoehdot vaikutustensa pe-

rusteella ovat. Vaikuttavuuden arvioinnin perus-

teella muodostuu kuvaa siitä, ovatko suunnitel-

man toimenpiteet ja toimenpidekokonaisuudet 

oikeansuuntaisia tai riittävän tehokkaita.  

Vaikuttavuuden arvioinnissa olisi aina huomioi-

tava sekä valtakunnalliset (Liikenne12) että alu-

eelliset ja hankekohtaiset tavoitteet. 

5.6. Kustannusarvio 

Esiselvityksissä esitetään, aina kun mahdollista, 

toimenpiteiden karkeat kustannusarviot. Joskus 

kustannusarvioiden sijaan voi olla parempi hah-

mottaa kustannusten suuruusluokkia tai kustan-

nushaarukkaa erilaisilla lähtöoletuksilla. Kustan-

nusarvioiden lähtöoletukset, laskentaperiaatteet 

sekä niihin sisältyvät epävarmuustekijät on kir-

jattava raportteihin selkeästi.   

Esiselvitysvaiheessa kustannusarvioiden osalta 

keskeinen tieto on, se millaisia ovat eri suunnit-

teluratkaisujen väliset kustannuserot. Tämän 

vuoksi erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, 

että vaihtoehtojen kustannusarvioita lasketta-

essa varmistetaan tulosten vertailukelpoisuus. 

Kaikkien väylämuotojen osalta kustannusarvio 

esitetään Väyläviraston johtoryhmän hyväksy-

mässä tasossa. Ohjeen kirjoitushetkellä käytet-

tävä kustannustaso on maanrakennuskustan-

nusideksin (MAKU) pisteluku 140, 2015=100.  

Väylähankkeiden kustannusriskienhallinnasta ja 

-tarkasteluista eri suunnitteluvaiheissa on ohjeis-

tettu julkaisussa Väylähankkeiden kustannushal-

linta (Väylävirasto 2021b). Kustannusten arvioin-

tia varten on käytössä laskentajärjestelmä- ja 

palvelu Ihku. 
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Taulukko 1. Esimerkki valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointiohjelmasta johdetusta vaikutusten jäsentelystä. 
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5.7. Toteutettavuus 

Esiselvitysvaiheessa muodostetaan kuva toimen-

piteiden alustavasta toteutettavuudesta. Toteu-

tettavuuden arvioinnissa painottuvat selvityk-

sestä riippuen eri tavoin tekninen, liikenteellinen 

ja taloudellinen toteutettavuus. Viime vuosien ai-

kana yhä suuremman painoarvon on saanut 

myös ympäristö- ja turvallisuusriskeihin liittyvien 

tekijöiden huomiointi.  

Toteutettavuuden arvioinnissa tulisi käsitellä 

sekä kehitystoimenpiteisiin että niiden hallinnol-

liseen etenemiseen vaikuttavat riskit (ja mahdol-

lisuudet näiden hallitsemiseen). Keskeisiä toteu-

tettavuuteen vaikuttavia riskejä ovat:  

• Kustannusriskit  

• Kysynnän ja liikennöinnin riskit 

• Teknisten ratkaisujen toimivuuden riskit 

• Ympäristö- ja turvallisuusriskit  

• Lainsäädäntöön ja lupa-asioihin liittyvät 

epävarmuustekijät 

• Muihin suunnitteluprosesseihin liittyvät riskit  

• Rahoitusmahdollisuuksiin liittyvät riskit  

(erit. ulkopuolinen rahoitus). 

Lisäksi tunnistetaan ratkaisujen toteutettavuu-

den riippuvuudet muista toimenpiteistä kuten 

esimerkiksi peruskorjauksista. 

Lisätietoja toteutettavuuden arvioinnista löytyy 

Liikenneväylien hankearvioinnin yleisohjeesta. 

5.8. Toimenpidesuositukset  

Viimeisessä vaiheessa esitetään tarkasteluiden 

perusteella tehdyt toimenpidesuositukset perus-

teluineen. Toimenpidesuositusten taso vaihtelee 

selvitystyypeittäin ja yhdessäkin selvityksessä 

voi olla hyvin eritasoisia jatkotoimenpiteitä kos-

kevia suosituksia. Jatkotoimenpiteet voivat kos-

kea esimerkiksi lisäselvityksiä, lausuntokierrok-

sia, päätöksentekoa, YVA-prosessia, yleissuun-

nittelun käynnistämistä tai pienempien toimenpi-

teiden toteuttamista. Myös ne toimenpiteet, joita 

ei suositella, on syytä esitellä perusteluineen. 

Esiselvitysten yhtenä tunnistettuna haasteena on 

se, että aika niiden valmistumisesta seuraaviin 

suunnitteluvaiheisiin venyy usein varsin pitkäksi. 

Tämän vuoksi toimenpidesuositusten yhtey-

dessä olisi hyvä, aina kun mahdollista, hahmot-

taa etenemispolkua myös suunnitteluprosessien 

ja hallinnollisten prosessien osalta (esim. suun-

nitteluprosessin vaiheet ja lainsäädännön edel-

lyttämät lupaprosessit). Suunnitteluprosessin 

osalta tulisi esimerkiksi hahmottaa mistä tarvi-

taan yleissuunnitelma, minkä suhteen voidaan 

edetä suoraan rata- tai tiesuunnitteluun taikka 

rakennussuunnitteluun. 

Sen lisäksi, että esiselvityksen lopussa kyetään 

kuvaamaan selkeästi millaisiin jatkotoimenpitei-

siin tarkasteluiden perusteella olisi ryhdyttävä, 

on tärkeää välittää keskeiset havainnot ja 

tulokset perinnöksi seuraaviin suunnitteluvaihei-

siin. Toimenpidesuosituksiin kannattaakin kirjata 

selkeästi, mihin esiselvityksen tuloksiin seuraa-

vissa suunnitteluvaiheissa tulisi erityisesti kiinnit-

tää huomiota ja millaisia asioita on syytä tarken-

taa (esim. suunnitteluperusteet, liikenne-ennus-

teiden päivittämistarve ja maankäytön kehittymi-

seen liittyvät epävarmuustekijät).  

5.9. Johtopäätökset 

Johtopäätöksiin kiteytetään päätelmät koko sel-

vityksen keskeisistä havainnoista ja tuloksista. 

Johtopäätöksistä tulee selvitä mihin haasteisiin 

esiselvityksessä lähdettiin hahmottamaan ratkai-

sua, millaisia ratkaisuvaihtoehtoja tunnistettiin ja  

miten hyvin niillä saadaan korjattua ongelmat. 

Tämän lisäksi kiteytetään keskeiset vaikuttavuu-

teen ja toteutettavuuteen liittyvät tekijät.  

Kustannusarviot ja niihin sisältyvät oletukset ja 

epävarmuustekijät nostetaan johtopäätöksiin 

myöhemmin tehtäviä (rahoitus)päätöksiä varten.  

  

https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2020-36_liikennevaylien_hankearvioinnin_web.pdf
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Kuva 7. Esiselvityksen tavoitteellinen sisältö. 
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