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Esipuhe 

Teiden, ratojen ja vesiväylien kehittämishankkeiden yhteisistä arviointiperiaatteista 
on sovittu ensimmäisen kerran vuonna 1994 liikenne- ja viestintäministeriön nk. 

YHTALI-työryhmän raportin pohjalta. Yleisohjetta on päivitetty ja uudistettu vuo-
sina 2003 ja 2011. Yleisohjeen pohjalta on laadittu tie-, rata- ja vesi-väylähankkei-
den arvioinneissa käytettävät arviointiohjeet. Hankearvioinnin ohjeisiin kuuluvat li-

säksi tie- ja ratahankkeiden yksikköarvo-ohje sekä alusliikenteen yksikkökustan-
nukset.   

Kaikki hankearvioinnin ohjeet on päivitetty ja julkaistu samalla kertaa loppuvuo-
desta 2020. Päivitystyö on tehty Ramboll Finland Oy:ssä. Tämän yleisohjeen laa-

dintaan ovat osallistuneet Heikki Metsäranta (projektipäällikkö), Jukka Ristikartano 
ja Pekka Iikkanen. Päivitystyön ohjausryhmään kuuluivat Taneli Antikainen ja An-
ton Goebel Väylävirastosta sekä Tuomo Suvanto Liikenne- ja viestintävirastosta. 

Päivitystyön osana tehtiin kysely hankearvioinnin laatijoille ja tilaajille. Kyselyn vas-
taukset on otettu huomioon ohjeiden päivityksessä.  

Tässä päivitetyssä ohjeessa on tehty ohjeeseen 36/2020 seuraavia punaisella fon-

tilla osoitettuja korjauksia ja täsmennyksiä: 

• tarkennus transitoliikenteen käsittelyyn (luku 5.2.6) 
• hankearvioinnin raportin tallentaminen Velho-järjestelmään (luku 8.1). 

 
Helsingissä maaliskuussa 2022 

Väylävirasto 
Väylien suunnittelu 
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Käsitteistö 

Aikakustannus  
Aikakustannus on kuluneen ajan ja ajan arvon tulo. Se on yksi ajokustannusten 
komponenteista.  

 
Aikasäästö 
Aikasäästö tarkoittaa aikakustannusten vähenemistä.  

 
Ajan arvo 
(Liikenteessä) kuluneelle ajalle määritetty yksikköhinta, esimerkiksi euroa/tunti 

tai euroa/ajoneuvo. Käytetään aikakustannuksia laskettaessa. Aikakustannusten 
yksikköhinnat vaihtelevat matkan tarkoituksen ja kulkutavan mukaan. 
 

Ajokustannukset 
Autoliikenteen ajokustannuksia ovat ajoneuvokustannus, aikakustannus, onnetto-
muuskustannus, melukustannus ja päästökustannus. 
 

Ajoneuvokustannus 
Moottoriajoneuvon käyttökustannukset ja pääomakustannukset. Yksi ajokustan-
nusten komponenteista. Ajoneuvojen käyttökustannuksia ovat polttoaine-, kor-

jaus, huolto-, voiteluaine- ja rengaskustannukset. Pääomakustannuksia ovat 
poisto- ja korkokustannukset. Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvokustannuksiin 
lasketaan vain käyttökustannukset. Raskaiden ajoneuvojen ajoneuvokustannuk-

sissa otetaan huomioon myös pääomakustannukset. 
 
Aluskustannus 

Merenkulussa käytettävien lastialusten ja matkustaja-autolauttojen keskimääräi-
set yksikkökustannukset alustyypeittäin ja kokoluokittain. Aluskustannusten suu-
rimpia kustannuseriä ovat polttoaine-, pääoma- ja miehistökustannukset. Alus-

kustannuksia käytetään vesiväylähankkeiden arvioinnissa. 
 
Diskonttaus 

Tulevan hyödyn tai kustannuksen nykyarvon (tarkasteluhetken arvon) laskemi-
nen diskonttokorkoa käyttäen. 
 

Diskonttokorko 
Diskonttauksessa käytettävä korko, laskentakorko. Laskelmassa käytettävä yh-
teiskuntataloudellinen korko kuvaa yhteiskunnallista aikapreferenssiä eli sitä, 

kuinka yhteiskunnassa keskimäärin arvostetaan nykyistä kulutusta suhteessa tu-
levaan kulutukseen.  
 

Erityisvero 
Vero, jota peritään vain tietystä hyödykkeestä yleisen arvonlisäveron lisäksi. Au-
toilun erityisveroja ovat autovero, ajoneuvovero ja polttoainevero. 

 
Haitta 
Kielteinen vaikutus, joka on väyläinvestoinnin arvioinnissa yleensä kustannuksen 
nousu tai yleisemmin jonkin liikenteen haitan (kuten estevaikutus) lisääntyminen. 

Hankearvioinnin terminologiassa ja etenkin kannattavuuslaskelmassa haitta on 
negatiivinen hyöty.  
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Hankearviointi 

Lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005) ja ratalain (110/2007) mu-
kainen yksittäisen liikenneväylähankkeen vaikutusten arviointi, johon sisältyy 
hankkeen lähtökohtien, tavoitteiden ja vaikutusten kuvaus, vaikuttavuuden arvi-
ointi, kannattavuuslaskelma ja toteutettavuuden arviointi, päätelmät sekä seu-
rannan ja jälkiarvioinnin suunnitelma. 
 

Herkkyysanalyysi 
Menetelmä epävarmuuden vaikutusten arvioimiseksi kannattavuuslaskelmassa ja 
mahdollisesti vaikuttavuuden arvioinnissa. Hankkeen kannattavuuden (ja vaikut-

tavuuden) tarkastelu eri epävarmuustekijöitä muuttaen.  
 
Hyöty 

Tavoiteltu vaikutus, joka on väyläinvestoinnin arvioinnissa yleensä kustannus-
säästö tai yleisemmin jonkin liikenteen haitan (kuten estevaikutus) väheneminen. 
Ks. haitta. 

 
Hyöty-kustannussuhde 
Hyötyjen ja kustannusten suhde. Suomessa väyläinvestoinnin kannattavuus las-

ketaan nettoperiaatteella eli tuloksena esitetään nykyarvoisen nettohyödyn suhde 
investointikustannukseen (bruttoperiaate tarkoittaisi bruttohyötyjen vertaamista 
investoinnin ja vuotuisten kustannusten summaan). 

 
Julkisten varojen rajakustannus 
Julkisten varojen rajakustannus (marginal cost of public funds, MCF) kertoo jul-

kisten menojen lisäyksen todellisen kustannuksen, kun samalla huomioidaan ve-
rotuksen lisäys ja siitä aiheutuvat tehokkuustappiot (deadweight loss of 
taxation). Ks. verokerroin. 
 

Jäännösarvo 
Väyläinvestoinnin rakenteiden (esimerkiksi tunneli, silta, maaleikkaus) jäljellä ole-
vaa pitoaikaa vastaava osuus investointikustannuksesta 30 vuoden laskenta-ajan 

päättyessä. Jos rakenteen pitoaika on esimerkiksi 50 vuotta, niin sen jäännösarvo 
30 vuoden jälkeen on 2/5 rakenteen investointikustannuksesta.  Jäännösarvo voi 
olla myös negatiivinen, jos rakenne on purettava käyttöjakson jälkeen.  

 
Kannattavuuslaskelma 
Laskelma rahamääräisiksi muutettujen hyötyjen ja kustannusten suuruudesta ja 

suhteesta investointikustannukseen. 
 
Kuluttajan ylijäämä 

Kuluttajan maksuhalukkuuden ja kuluttajalle aiheutuvan kustannuksen välinen 
erotus. Kuluttajan nettohyöty. Maksuhalukkuus heijastaa hyödykkeen (koettua) 
arvoa kuluttajalle. Jos hyödykkeen saa hankittua arvoa alempaan hintaan, jää 

kuluttajalle ylijäämää. Kannattavuuslaskelmassa kuluttajan ylijäämän muutos 
määritetään kuluttajalle matkasta aiheutuvien kustannusten muutoksena. 
 

Kustannus 
Yleiskielinen ilmaisu rahamääräisestä tai rahamääräiseksi muutetusta uhrauk-
sesta tai haitasta (esimerkiksi investointikustannus, ajoneuvokustannus, aikakus-
tannus, päästökustannus).  
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Laadullinen arviointi 

Laatua ja ominaisuuksia käsittelevä kuvaileva arviointi. Ks. määrällinen arviointi. 
 
Laajemmat taloudelliset vaikutukset 

Väyläinvestoinnin suorien vaikutusten synnyttämiä talousjärjestelmän muutoksia, 
jotka jäsennetään kasautumishyötyihin, työmarkkinavaikutuksiin, kilpailun tehos-
tumisen vaikutuksiin sekä kiinteistömarkkinoilla tapahtuviin vaikutuksiin. Han-
kearvioinnissa ei käsitellä laajempia taloudellisia vaikutuksia, mutta niitä voidaan 
arvioida erikseen hankearvioinnin tulosten perusteella. 
 

Laskenta-aika 
Ajanjakso, jonka kuluessa syntyvät hyödyt ja haitat otetaan huomioon kannatta-
vuuslaskelmassa. Laskenta-aika alkaa siitä, kun hanke avataan liikenteelle, ja sen 

pituudeksi on sovittu 30 vuotta. 
 
Liikennejärjestelmähanke  

Hanke, jossa tehdään vähintään kahden liikennemuodon infrastruktuuriin kohdis-
tuvia toimenpiteitä tai jolla on merkittäviä vaikutuksia yhtä useampiin kulku- tai 
kuljetusmuotoihin. Esimerkkejä ovat raide- ja tieinvestoinnit suurella kaupunki-

seudulla sekä merkittävät satama- tai terminaalihankkeet. 
 
Liikennemalli 

Liikennekäyttäytymistä ja liikenteellisiä muutoksia kuvaava (matemaattinen) mal-
lijärjestelmä. 
 

Liikennöintikustannukset 
Ammattimaisen liikenteen pääoma- ja käyttökustannukset. Pääomakustannuksia 
ovat ajoneuvon poisto- ja korkokustannukset. Käyttökustannuksiin kuuluvat kul-
jettajan ja muun liikennevälineessä olevan henkilökunnan palkkakustannukset, 

käyttövoimakustannukset sekä huolto- ja korjauskustannukset. 
 
Liikenteen kysyntä 

Ihmisten ja yritysten tarve liikkua ja kuljettaa. Tarpeen suuruutta heijastaa mak-
suhalukkuus ja se ilmenee liikenteenä (tuotos, suuntautuminen, kulkutapa, reitti). 
  

Maksuhalukkuus 
Kuluttajan halukkuus maksaa tavarasta tai palvelusta. Kulutuspäätöksen edellytys 
on, että maksuhalukkuus on vähintään pyydetyn hinnan tai koetun kustannuksen 

suuruinen. 
 
Melukustannus 

Liikenteen melusta aiheutuvien haittojen rahamääräiseksi arvotetut kustannuk-
set.  
 

Määrällinen arviointi 
Määrää ja suuruutta käsittelevä arviointi. Ks. laadullinen arviointi. 
 

Nykyarvo 
Tulevien hyötyjen ja kustannusten arvo tarkasteluhetkellä. Nykyarvo lasketaan 
diskonttaamalla tulevat hyödyt ja kustannukset tarkasteluhetkeen. Mitä suurempi 

diskonttokorko, sen pienempi nykyarvo. 
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Onnettomuuskustannus 
Liikenneonnettomuuksista aiheutuvien haittojen rahamääräiseksi arvotetut kus-
tannukset.  
 
Painottamaton matka-aika 

Joukkoliikennematkan absoluuttinen kokonaismatka-aika, joka sisältää kävelyyn, 
odottamiseen, vaihtoihin ja ajoneuvossa kuluvan ajan sellaisenaan ilman painot-
tamista. Ks. painotettu matka-aika. 

 
Painotettu matka-aika 
Joukkoliikennematkan laskennallinen matka-aika, joka on laskettu käyttämällä 

matkan eri vaiheille niiden suhteellista rasittavuutta kuvaavia painokertoimia eli 
aikavastaavuutta. Ks. painottamaton matka-aika. 
 

Pitoaika 
Investoinnin arvioitu elinikä sen taloudellinen ja tekninen vanhentuminen huomi-
oon ottaen. 

 
Prolongointi 
Laskutoimitus, jolla määritetään ennen perusvuotta syntyvien kustannusten nyky-
arvo. Prolongoinnissa käytetään diskonttokorkoa. 
 
Puolikkaan sääntö 

Laskentaperiaate, jonka avulla voidaan määrittää käyttäjähyödyn suuruus hank-
keen ansiosta syntyvälle tai siirtyvälle liikenteelle. 
 

Päästökustannus 
Liikenteen päästöistä aiheutuvien haittojen rahamääräiseksi arvotetut kustannuk-
set.  
 

Suunnitteluarvo 
Vaikuttavuuden arvioinnin käsite, joka tarkoittaa vaikutuksen arvoa tietyssä vaih-
toehdossa ennustetilanteessa. 

 
Tarjonta (joukkoliikenteen) 
Liikennepalvelun olemassaolo ja laatu, jota kuvaavat alueellinen kattavuus, vuo-

roväli ja kalusto. Käytetään jossain yhteydessä laajemmin tarkoittamaan liiken-
nepalvelun kokonaislaatua mukaan lukien matka-aika ja matkan laatutekijät. 
 

Tuottajan ylijäämä 
Tuottajan (esim. liikennöitsijä) tuotteestaan markkinoilla saaman hinnan ja tuot-
tajan myyntihalukkuuden (minimihinta, jolla tuottaja on valmis myymään tuo-

tetta) välinen erotus. Jos tuotteesta saa suuremman hinnan, jää tuottajalle ylijää-
mää. Kannattavuuslaskelmassa tuottajan ylijäämän muutos määritetään liiken-
nöintikustannusten ja lipputulojen muutoksena. 

 
Vaikuttavuuden arviointi 
Menetelmä, jossa vaikutuksen suunnitteluarvo suhteutetaan vaikutuksen tavoitel-

tavaan tai parhaimpaan mahdolliseen arvoon.  Vaikuttavuuden arvioinnissa eri 
mitta-asteikolla olevat vaikutukset määritetään samalle suhteelliselle (0–100 %) 
asteikolle. 
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Vaikutuksen arvottaminen 
Vaikutuksen rahamääräisen arvon määrittäminen. 

 
Vaikutus 
Toimenpiteen aiheuttama muutos jonkin asian tilassa. Tilanteen muuttumatto-

muuskin voi olla vaikutus. 
 
Vaikutusakseli 

Vaikuttavuuden arvioinnin käsite. Jana huonoimmasta mahdollisesta vaikutuksen 
arvosta parhaimpaan mahdolliseen vaikutukseen arvoon.  
 

Verokerroin 
Kerroin, joka kuvaa väylähankkeen investointikustannuksen tai muun väylänpidon 
menon lisäyksen aiheuttamaa yhteiskuntataloudellista tehokkuustappiota. Ks. jul-
kisten varojen rajakustannus.  
 
Vertailuvaihtoehto 

Arvioitavan hankkeen vertailukohta. Suunnitelma tai arvio tilanteesta, jossa han-
ketta ei toteuteta. Väyläinvestoinnin vertailuvaihtoehto voi olla heikennetty nyky-
tila (0-), nykytila (0) tai parannettu nykytila (0+). Hankkeen vaikutukset määrite-

tään suhteessa vertailuvaihtoehtoon.  
 
Yleistetty matkakustannus (matkavastus) 

Yleistetty matkakustannus koostuu rahamääräisistä kustannuksista, matka-ajasta 
sekä erilaisista matka- tai kuljetuspäätökseen vaikuttavista laatutekijöistä. 
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1 Johdanto  

Tämä yleisohje määrittelee yleiset periaatteet valtion liikenneväyläinvestointien 
lainmukaisesta hankearvioinnista, joka on osa maanteiden, ratojen ja vesiväylien 
suunnittelua. Hankearvioinnit tehdään yleisohjetta tarkentavien erillisten tie-, rata- 

ja vesiväylähankkeiden arviointiohjeiden sekä hankearvioinnin yksikköarvojen ja 
alusliikenteen yksikkökustannusten mukaisesti.  

Lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005) mukaan Elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskuksen on laadittava merkittävää tiehanketta koskevasta yleis-
suunnitelmasta ja tiesuunnitelmasta hankearviointi. Ratalain (110/2007) mukaan 
Väylävirastolla on vastaava velvollisuus merkittävistä ratahankkeista. Sekä tie- että 

ratahankkeen hankearviointi on lain mukaan laadittava myös merkittävää tiehan-
ketta koskevista tie- tai ratasuunnitelman vaiheittain toteutettavista ratkaisuista. 
Tie- ja ratahankkeille laissa määriteltyä hankearviointivelvoitetta sovelletaan myös 

merkittävien vesiväyläinvestointien hankearviointiin. Niistä vastaa Väylävirasto.  

Hankearvioinnin tuottamaa tietoa tarvitaan suunnittelussa tehtäviin valintoihin 
sekä hankkeen ohjelmointiin ja lopulta rahoitusta käsittelevään päätöksentekoon. 
Hankearvioinnin ohella liikenneväyläinvestoinnista on mahdollisesti tehtävä ympä-

ristövaikutusten arviointi YVA-lain (468/1994) ja asetuksen (713/2006) mukaisesti. 
YVA ja hankearviointi ovat rinnakkaisia ja toisiaan täydentäviä arviointeja.  

Liikenneväylien hankearviointiohjeistuksen päivitys kytkeytyy lain liikennejärjestel-

mästä ja maanteistä mukaisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun 
toistuvuuteen hallituskausittain. Suunnitelmassa käsiteltävien eri väyläinvestoin-
tien hankearviointien tulisi olla tehty samojen ohjeiden mukaisesti ja saman vuo-

den hintatasossa. 

 

Kuva 1. Väyläinvestointien hankearvioinnin ohjeet osana hankkeiden suunnittelun 
ohjeistusta.  
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2 Arviointikehikko 

2.1  Arvioinnin vaiheet 

Liikenneväylän hankearvioinnin vaiheet määritetään laissa liikennejärjestelmästä 

ja maanteistä (503/2005) ja ratalaissa (110/2007). Lain mukaan hankearvioinnissa 
on esitettävä hankkeen lähtökohtien, tavoitteiden ja vaikutusten kuvaus, vaikutta-
vuuden arviointi, kannattavuuslaskelma sekä toteutettavuuden arviointi ja päätel-
mät. Lisäksi hankearvioinnin osana on lain mukaan esitettävä suunnitelma hank-

keen seurannan ja jälkiarvioinnin toteutuksesta ja sisällöstä. Liikenneväylän han-
kearvioinnin vaiheiden määrittelyä kutsutaan hankearvioinnin kehikoksi (kuva 2). 

 

Kuva 2. Liikenneväylien hankearvioinnin kehikko. 
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Lähtökohtien kuvauksessa selostetaan hankkeen liikenteelliset ja maankäytölliset 
lähtökohdat ja tarpeet, hankkeen sisältö ja suunnittelutilanne, kytkennät laajem-

piin kokonaisuuksiin ja tavoitteisiin sekä kustannusarvio. Vertailuasetelman ku-
vauksessa esitetään vertailtavat vaihtoehdot sekä ennusteiden ja arvioinnin taus-
talla vaikuttavan toimintaympäristön (maankäyttö, liikennejärjestelmä) tulevaisuu-

den kehitys. Liikenne-ennusteen kuvauksessa tuodaan esiin sekä liikenteen perus-
kasvu että hankkeen vaikutus liikenteen kysyntään. 

Hankkeen vaikutuksia ovat 1) väylien käyttäjiin, 2) turvallisuuteen ja ympäristöön 

sekä 3) julkistalouteen kohdistuvat vaikutukset. Väylän käyttäjinä ovat omassa 
käytössä olevilla ajoneuvoilla kulkevat kansalaiset, kuljetuspalvelujen tuottajat 
sekä liikennepalveluja käyttävät kansalaiset ja yritykset liikennepalveluiden tuotta-

jina ja kuluttajina. Vaikutukset liikenteen onnettomuusmääriin, päästöihin ja me-
luun sekä mahdolliset muut luonnon- tai rakennettuun ympäristöön kohdistuvat 
vaikutukset ovat käyttäjien näkökulmasta ulkoisia vaikutuksia. Julkistalouden alle 

kuuluvat investointikustannukset, väylien käyttö- ja kunnossapitokustannukset 
sekä vero- ja maksutulojen muutokset vastaparina käyttäjien vero- ja maksume-
nojen muutokselle. Osa vaikutustiedoista kootaan hankkeen suunnitelmista ja 

mahdollisista erillisselvityksistä, mutta pääosin ne tuotetaan hankearvioinnissa.  

Hankkeen vaikutuksia arvioidaan vaikuttavuuden arvioinnilla ja kannattavuuslas-
kelmalla. Vaikuttavuuden arviointi on hankekohtaisesti määriteltävä, kannatta-

vuuslaskelmaa täydentävä arviointi. Kannattavuuslaskelma on eri väyläinvestoin-
neissa yhdenmukaisesti tehtävä rahamääräinen vaikutusten arviointi.  

Toteutettavuuden arvioinnissa käsitellään rahoituspäätöksen kannalta huomionar-

voisia hankkeen riskejä sekä suunnittelun ja hallinnollisten prosessien etenemistä. 
Analyysin perusteella tehdään päätelmät hankkeen yhteiskuntataloudellisesta te-
hokkuudesta, vaikuttavuudesta ja toteutettavuudesta.  

Hankkeen seurannan ja jälkiarvioinnin suunnitelmassa osoitetaan sellaiset vaiku-
tukset ja toimintaympäristömuutokset, joihin on aihetta kiinnittää erityistä huo-
miota mahdollisessa seurannassa ja jälkiarvioinnissa.  

Arvioinnin tulokset esitetään erillisenä raporttina tai osana suunnitelmaraporttia. 

Arvioinnin lähtötiedot, menetelmät ja prosessi dokumentoidaan tarkkuudella, joka 
tekee mahdolliseksi arvioinnin toistettavuuden ja laadunvarmistuksen. 

2.2  Hanketyypin merkitys 

Hankearvioinnin ohjeistus käsittelee lähtökohtaisesti yksittäisen liikenneväyläin-
vestoinnin arviointia, jota voidaan tehdä myös liikennejärjestelmätasolta laske-

tuista vaikutuksista (ks. luku 2.4). Hankearvioinnin ohjeet eivät sovellu sellaise-
naan yksittäistä hanketta laajempien suunnitelmien vaikutusten arviointiin. Han-
kearvioinnin kohteena voi olla jokin seuraavista tai niiden yhdistelmä: 

• uusinvestointi: uuden väylän rakentaminen 

• laajennusinvestointi: väylän tai sen osan toimivuuden parantaminen 
• korvausinvestointi: väylän korjaaminen rakenteellisen kunnon säilyttä-

miseksi 

• negatiivinen investointi: väylän sulkeminen liikenteeltä ja mahdollinen 
purku. 



Väyläviraston ohjeita 36/2020 13 
Liikenneväylien hankearvioinnin yleisohje 
 

 

 

Tavallisesti hankearvioinnin kohteena on uus- tai laajennusinvestointi. Pelkän kor-
vausinvestoinnin hankearviointi on erityistapaus, jossa vertailuvaihtoehtona on 

palvelutason alentaminen tai väylän sulkeminen liikenteeltä ja mahdollinen purku. 
Sulkeminen tai purku voi olla myös varsinainen tutkittava hanke, jolloin se on luon-
teeltaan negatiivinen investointi. 

Tietyt korvausinvestoinnit (yleensä ratahankkeita) voivat olla kalliita. Päätöksente-
ossa tulisi olla tieto siitä, mikä on peruskorjauksen hyöty radan sulkemiseen tai 
purkuun verrattuna. Lakkauttamisen sijaan voi olla tarpeen arvioida peruskorjauk-

sen ajoituksen merkitystä. Vertailuvaihtoehtona on silloin esimerkiksi tehostettu 
kunnossapito. 
 

Laissa hankearvioinnin velvoite rajataan merkittäviin tie- ja ratahankkeisiin sekä 
niiden vaiheittain toteutettaviin ratkaisuihin. Tie- tai ratahanke on merkittävä sil-
loin, jos se on luonteeltaan ja kustannuksiltaan talousarviossa erikseen mainittava 

kehittämishanke. Hanketta ei toisin sanoen toteutettaisi ilman valtion talousarvi-
osta osoitettua sopimusvaltuutta ja määrärahaa.  

Hankearviointi tehdään kokonaisuudesta, jolle haetaan rahoituspäätöstä. Jos 

hanke voidaan toteuttaa vaiheittain ja jos ensin toteutettavan hankevaihtoehdon 
valinta edellyttää käsitystä eri vaiheiden kannattavuudesta, arvioidaan kaikkien 
vaiheiden kannattavuutta samalla laskenta-ajalla omina hankevaihtoehtoina. Myö-

hemmin päätettävistä vaiheista on tehtävä aikanaan oma hankearviointi. Hankear-
viointivelvoitetta sovelletaan myös Väyläviraston vastuulla oleviin merkittävien ve-
siväyläinvestointien hankearviointiin. Hankearvioinnin ohjeita on perusteltua sovel-

taa myös vähemmän merkittävissä maantie- ja ratahankkeissa suunnittelua ja pää-
töksentekoa tarkoituksenmukaisesti palvelevassa laajuudessa. Hankearvioinnin 
tarkoituksenmukainen laajuus on ratkaistava tapauskohtaisesti. Hankearvioinnin 

laajuuden valintaan vaikuttavat kohteen koko ja sen vaikutusten merkittävyys.  
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Kuva 3. Hankearvioinnin laatimisen tilanteet. 

2.3  Arviointi eri suunnitteluvaiheissa 

Hankearviointia tarvitaan yksittäisen hankkeen kaikissa suunnitteluvaiheissa. Arvi-

oinnin muoto, tarkkuus ja tehtävä kehittyvät suunnittelun edetessä. Hankearviointi 
tuottaa tietoa suunnittelun päätösten tueksi kaikissa suunnitteluvaiheissa. Yleis-
suunnitelmaa seuraavissa suunnitteluvaiheissa hankearviointi tuottaa tietoa rahoi-

tus- ja toteutuspäätösten tueksi. 

Esisuunnittelu (esi-, tarve- tai kehittämisselvitys) on hankkeen ensimmäinen var-
sinainen suunnitteluvaihe, jossa kartoitetaan hankkeen vaihtoehtoiset ratkaisut ja 

suunnittelun jatkamisen perustelut. Tässä vaiheessa on erityisen tärkeää, että 
hankkeelle tunnistetaan riittävät ratkaisuvaihtoehdot. Esisuunnittelusta asti on 
huolehdittava siitä, että hankkeelle suunnitellaan järkevä vertailuvaihtoehto (ks. 

tarkemmin luku 3.2).   

Esisuunnittelussa hankearviointi painottuu hankkeen lähtökohtiin ja alustavaan 
vaikutusten mittakaavan arviointiin. Vaikka hankkeen tiedot ovat vielä yleispiirtei-

set, tulee vaihtoehtojen kannattavuutta arvioida karkealla tasolla. Alustavan arvi-
oinnin tuloksia käytetään päätettäessä hankkeen jatkosuunnittelusta. Olennaista 
on tieto siitä, kuinka hyvin hanke ratkaisee alkuperäiset ongelmat, ja ovatko hank-

keen alustavasti arvioidut hyödyt sellaisessa suhteessa kustannuksiin, että jatko-
suunnittelu on perusteltua. Merkittävät riskit on tunnistettava. 



Väyläviraston ohjeita 36/2020 15 
Liikenneväylien hankearvioinnin yleisohje 
 

 

 

Yleissuunnittelussa määritetään väylän tai sen osan yleispiirteinen sijainti sekä 
tekniset ja toiminnalliset ratkaisut niin, että ratkaisujen taloudellinen ja ympäris-

töllinen toteuttamiskelpoisuus voidaan varmistaa. Mahdollinen YVA-menettely tai 
muu ympäristövaikutusten arviointi ajoittuu yleissuunnitelmavaiheeseen.  

Yleissuunnittelussa verrattavien (linjaus)vaihtoehtojen vertailuun tarvitaan sekä 

vaikuttavuuden arviointia että kannattavuuslaskelmaa. Vaikuttavuuden arvioinnin 
merkitys korostuu vaihtoehtojen vertailussa. Vaihtoehtojen toteutettavuuden eroja 
tulee myös arvioida. Yleissuunnitelmavaiheen hankearviointi raportoidaan erilli-

senä raporttina ja usein lisäksi tiivistettynä osana yleissuunnitelmaa. Lisäksi arvi-
ointi dokumentoidaan. 

Toteutuksen yksityiskohtainen suunnittelu tehdään tie- tai ratasuunnitel-

massa. Yksityiskohtaisessa suunnitelmassa hankkeen sisältö ja samalla kustannus-
arvio tarkentuvat. Hankearvioinnin kannattavuuslaskelmaa on muutettava vastaa-
maan uusinta tietoa, jos hankkeen rakentamisesta ei ole vielä päätetty valtion ta-

lousarviossa ja jokin seuraavista muutoksista on tapahtunut: 

• hankkeen kustannusarvio on muuttunut 
• hankkeen liikenne-ennuste on muuttunut 

• hankkeen kannattavuuslaskelmassa käsiteltävät vaikutukset ovat muuttu-
neet 

• valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tai muun valtakunnalli-
sen suunnitelman valmistelussa käsiteltävät hankkeet on päivitettävä uu-

simpien ohjeiden mukaisiksi. 
 

Muutokset tulee dokumentoida erillisessä muistiossa.  

Rakennussuunnittelu tehdään yleensä rahoituspäätöksen jälkeen. Yleisohjeen mu-
kaisesta hankkeen arvioinnista ei päätöksentekoa ajatellen enää tällöin ole hyötyä. 
Sen sijaan jälkiarviointia varten tarvitaan tietoa hankkeen kustannusten ja sisällön 

muutoksista suunnittelun loppuvaiheissa ja rakentamisen aikana.  
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Kuva 4. Liikenneväyläinvestoinnin hankearvioinnin rooli, sisältö ja tarkkuus 
hankkeen elinkaaren aikana.  

2.4  Liikennejärjestelmähankkeet 

Jos hankkeella on merkittäviä vaikutuksia useampaan kuin yhteen kulku- tai kulje-

tusmuotoon, sitä kutsutaan liikennejärjestelmähankkeeksi. Liikennejärjestelmä-
hankkeen arvioinnissa sovelletaan ensisijaisesti pääliikennemuodon arviointioh-
jetta, mutta kaikkien mukana olevien liikennemuotojen ohjeita tarvitaan vaikutus-

tietojen tuottamiseen.  

Liikennejärjestelmähankkeessa vertailuasetelman kuvaus on yksittäistä hanketta 
moniulotteisempi ja liikenne-ennusteessa kiinnitetään erityistä huomiota kulku-

muodon valintaan. Vertailuvaihtoehdossa ja liikennemuotosiirtymissä on noudatet-
tava yleisperiaatetta määrittää todennäköisin vaihtoehto sille, että hanketta ei to-
teuteta. Vaikuttavuuden arvioinnissa eri kulku- ja kuljetusmuotoihin kohdistuvat 

vaikutukset antavat laajempia mahdollisuuksia mittareiden määrittelyyn. Kannat-
tavuuslaskelmassa eri liikennemuotojen investointi-, kunnossapito-, liikennöinti-, 
päästö- ja onnettomuuskustannukset määritetään tie-, rata- ja vesiväylähankkei-
den arviointiohjeiden mukaan ja lasketaan yhteen. 

Arvioitaessa liikennejärjestelmähankkeiden kuljetusmuotosiirtymiä sekä kulkutapa- 
ja reititysmuutoksia on pyrittävä muodostamaan kaikkein todennäköisin vaihto-
ehto, miten muuttuneessa tilanteessa liikenne tullaan hoitamaan.  



Väyläviraston ohjeita 36/2020 17 
Liikenneväylien hankearvioinnin yleisohje 
 

 

 

3 Lähtökohtien kuvaus 

3.1  Hanke 

3.1.1  Hankkeen lähtökohdat ja tarkoitus 

Hankkeen tarkoitus kuvataan esittämällä syyt, joiden takia investointi tehdään. 
Lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005) ja ratalain (110/2007) perus-
teella voidaan todeta, että väyläinvestoinnin pääasiallisena syynä voi olla jokin tai 

useampi seuraavista: 

• yleinen liikenteen tarve, kuten palvelutason riittämättömyys suhteessa ky-
synnän määrään ja laatuun 

• liikenteen aiheuttamien haittojen poistaminen, kuten liikennekuolemien 
vähentäminen tai liikenteen melulle altistumisen vähentäminen 

• maan- tai alueidenkäytön tarve, kuten uusi asuin- tai työpaikka-alue tai 
alueen kasvu. 
 

3.1.2  Hankkeen sisältö ja suunnittelutilanne 

Arvioitava hanke tulee rajata sellaiseen kokonaisuuteen, jolle haetaan sopimusval-
tuutta ja määrärahaa valtion talousarviosta. Isoissa hankkeissa on yleensä perus-

teltua tarkastella vaiheittain toteuttamisen mahdollisuuksia. Ajallisesti peräkkäin 
toteutettavien vaiheiden toteutusta tarkastellaan samassa hankearvioinnissa sil-
loin, jos päätös niiden toteutuksesta tehdään samalla kertaa ja niiden rakentamis-

ajat ovat kiinteästi peräkkäisiä. Jos hankkeen seuraavat vaiheet päätetään erik-
seen, on niistä tehtävä erillinen hankearviointi, jossa ensimmäinen vaihe on jo to-
teutettuna osana vertailuvaihtoehtoa.  

Arvioitavasta hankkeesta tai sen vaiheesta on kuvattava hankkeen tyyppi, sijainti 
sekä keskeiset määrälliset tiedot. Hankekuvausta havainnollistetaan hankkeen si-
jaintia tai ratkaisuperiaatetta selostavalla kuvalla. Hankkeen kuvauksessa kerro-

taan myös laaditut suunnitelmat, suunnitelmatilanne ja hankkeen toteutusvalmius. 

Hankkeen sisältö kuvataan riittävällä tarkkuudella (ks. luku 3.1.4). Hankkeen eri-
tyispiirteet ovat aiheellista tuoda esille.  Ympäristösyistä tehtävät tunnelit ja ali- tai 

ylikulut sekä esteettisten arvojen perusteella tehdyt ratkaisut ovat esimerkkejä 
poikkeuksista, jotka on perusteluineen erikseen mainittava. Jos ratkaisujen mitoi-
tusliikenne poikkeaa olennaisesti perusennusteesta (kts. luku 3.3), on sekin mai-

nittava ja perusteltava erikseen. Pääsääntö kuitenkin on, että ratkaisujen mitoituk-
sessa ja vaikutusten arvioinnissa käytetään samaa liikenne-ennustetta. 

Hankkeen suunnitteluvaihe todetaan. Hankkeen suunnitteluhistoria kuvataan arvi-

oinnin kannalta tarvittavassa laajuudessa. Hankearvioinnissa merkityksellisiä ovat 
tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja kaavoista, ympä-
ristövaikutusten arvioinnista, luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä.  

Liikenneväylähankkeen taustalla voi olla vuosikymmenienkin takaisia suunnitelmia, 
linjauksia tai periaatepäätöksiä, joissa on edelleen ajankohtaisia osia. Hankkeeseen 
kytkeytyvät maankäyttöratkaisut voivat niin ikään olla hankkeen kannalta merkit-
täviä. Kaikki tällaiset asiat on kuvattava sillä tarkkuudella, että hankkeen tarkoitus 
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käy olennaisilta osiltaan selväksi. Lisäksi esitetään arvio siitä, kuinka paljon suun-
nitteluun ja siihen liittyviin prosesseihin vielä tarvitaan aikaa. 

Hankkeen suunnittelussa tarkastellut vaihtoehdot on hankearvioinnissa kuvattava 
riittävällä tarkkuudella. Kuvauksesta tulee käydä ilmi, millaisia hankevaihtoehtoja 
suunnittelussa on tarkasteltu. Hankekuvauksessa kerrotaan, millä kriteereillä vaih-

toehtoja on tähän hankearviointiin mennessä vertailtu ja millä perusteilla hanke-
vaihtoehtoja on mahdollisesti karsittu (ks. myös luku 3.2).  

3.1.3  Hankkeen tavoitteet ja kytkennät laajempaan kokonai-

suuteen 

Hankkeen suunnittelua ohjaavat tavoitteet pitää määritellä suunnitteluperusteissa, 
josta ne otetaan myös hankearvioinnin yhdeksi lähtökohdaksi. Tavoitteissa kuva-

taan suunta, johon hankkeen toteuttamisella pyritään. Tavoitteet pohjautuvat 
hankkeen syihin (luku 3.1.1) määritellen tarkemmin tahtotilan siitä, miten tarpeisiin 
halutaan vastata. Tavoitteiden tulisi kohdistua hankkeen syiden näkökulmasta 

olennaisiin asioihin, joihin hankkeen ratkaisuilla voidaan vaikuttaa. Tavoitteiden 
määrittelyssä on pyrittävä riittävään yksinkertaisuuteen (päällekkäisyyksien välttä-
miseen), kattavuuteen, tarkkuuteen ja ymmärrettävyyteen.  

Hankekuvauksessa on tuotava esille, miten hanke liittyy laajempaan kokonaisuu-
teen. Mainitsemisen arvoisia kytkentöjä ovat esimerkiksi: 

• hankkeen tehtävä laajemmassa suunnittelukokonaisuudessa (kuten sata-
man, tehtaan tai terminaalin maaliikenneväylät) 

• hankkeen verkollinen asema (kansallisesti ja kansainvälisesti) 
• hankkeen asema valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 

• hankkeen asema alueen liikennejärjestelmäsuunnitelmissa 
• hankkeen asema maakuntien liittojen suunnitelmissa 

• hankkeen asema valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta.  
 

3.1.4  Kustannusarvio 

Hankkeen ja vaihtoehtojen kustannusarvio esitetään yksikköarvo-ohjeen määrittä-
mässä maanrakennuskustannusindeksin tasossa. Kustannusarvio esitetään verot-
tomana (ilman arvonlisäveroa). Suunnittelukustannukset (yleissuunnittelun jälkei-

seltä osaltaan) arvioidaan ja esitetään omana kustannuseränään. Hankearviointien 
dokumentoinnista tulee selvitä, mihin hankkeen kustannusarvio perustuu (suunni-
telma yms.), mikä on kustannusarviossa käytetty kustannustaso (maarakennus-

kustannusindeksin pisteluku ja sen perusvuosi) ja miten kustannusarvio jakautuu 
rakennusosittain ja muiden tehtävien kesken. 

Hankkeen osien erottelua täsmennetään teknis-taloudellisen pitoajan perusteella 
väylänpidon kustannusten arviointia sekä jäännösarvon määrittämistä varten (ks. 

luku 5.2.6). Pitoajan määrittämisessä on otettava huomioon fyysinen kuluminen, 
joka ajan kuluessa tapahtuu muun muassa sään ja liikennekuormituksen seurauk-
sena. Sen lisäksi on otettava huomioon palvelutaso vaatimusten muuttuminen ajan 

myötä.  

Liikenneväylien pitoajoissa voi perustellusti olla suuriakin tapauskohtaisia eroavai-
suuksia. Huomattava osa väyläinvestoinnin kustannuksista kohdistuu tavallisesti 

sellaisiin hankeosiin, joiden pitoaika on korkeintaan 30 vuotta. Alle 30 vuodessa 
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käyttöikänsä päähän tulevat hankeosat edellyttävät laskenta-ajan kuluessa kor-
vausinvestointeja, jotka otetaan huomioon laskenta-ajalle ajoitettuna, perusvuo-

teen diskontattuna kustannuksena. Yli 30 vuoden pitoaikoja käytettäessä on erik-
seen perusteltava, miten ja miksi kyseinen hankkeen osa säilyy teknisesti ja talou-
dellisesti käyttökelpoisena 30 vuoden jälkeen. Pisimmät pitoajat ovat tyypillisesti 

silloilla, tunneleilla, leikkauksilla, pengerryksillä, vesiväylillä ja alusrakenteilla. Val-
tion kirjanpidon sääntöjen ja määräysten mukaisesti rakenteiden pitoaika voi olla 
korkeintaan 50 vuotta, mitä noudatetaan myös hankearvioinnissa. 

3.2  Vertailuasetelma 

3.2.1  Vertailuvaihtoehdon määrittely 

Hankevaihtoehtojen (ks. edellä luku 3.1.2) vertailukohdaksi määritetään vertailu-
vaihtoehto. Vertailuvaihtoehdon tulee olla mahdollisimman totuudenmukainen ar-
vio tilanteesta, jossa hanketta ei toteuteta. Vertailuvaihtoehto on luonteeltaan 

do minimum eli siinä tehdään vain välttämätön. Vertailuvaihtoehto ei saa olla ko-
rostetun huono eikä korostetun hyvä.  

Vertailuvaihtoehto sisältää usein kunnossapitoa ja toisinaan korvausinvestointeja. 

Vertailuvaihtoehtoon voi kuulua myös vähäisiä laajennusinvestointeja, joilla esi-
merkiksi parannetaan liikenneturvallisuutta. Kehityskulku ilman hanketta voi mer-
kitä myös palvelutason heikkenemistä tai palvelun lopettamista. Heikennetyn ny-
kytilan käyttäminen vertailuvaihtoehtona edellyttää erityiset perustelut. Ideaalita-

pauksessa nykytilasta poikkeava vertailuvaihtoehto olisi suunniteltu ja kuvattu lä-
hes yhtä tarkasti kuin hankevaihtoehdot.  

Vertailuvaihtoehdon määrittelyä havainnollistetaan kuvassa 5. Liikenneväyläinves-

toinnin vertailuvaihtoehto on tyypiltään jokin seuraavista: 

• heikennetty nykytila (0-): väyläpalvelu lopetetaan tai palvelutasoa 
heikennetään pysyvästi 

• nykytila (0): kohteessa tehdään vain kunnossapitoa ja korvausinvestoin-
teja  

• parannettu nykytila (0+): kohteessa tehdään lisäksi pienehköjä laa-
jennusinvestointeja, joiden kustannusarvio on hankkeeseen verrattuna 

vähäinen. 
 

Jos parannetun nykytilan laajuus ja kustannukset alkavat muodostua vähäistä suu-

remmiksi, tulee siitä muodostaa vertailuun kevennetty hankevaihtoehto. Hankear-
viointia ei voi tehdä kahden hankevaihtoehdon välisenä vertailuna, vaan aina suh-
teessa vertailuvaihtoehtoon 0-, 0 tai 0+. 

3.2.2  Maankäytön ja liikennejärjestelmän kehitys eri vaihtoeh-
doissa 

Hankkeen vaikutusalueen maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittymisestä teh-

dään mahdollisimman totuudenmukainen arvio kuhunkin hankevaihtoehtoon ja 
vertailuvaihtoehtoon.  

Hankearvioinnin maankäyttöarvioiden tulee olla linjassa voimassa olevien tai jo tie-

dossa olevien tulevien kaavojen kanssa. Maankäytön vaiheittainen toteutuminen 
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on otettava huomioon liikenne-ennusteessa. Joissakin liikenneväylähankkeissa voi-
daan pitää todennäköisenä, että maankäyttö kehittyisi eri tavoin eri vaihtoeh-

doissa. Tällaisissa tapausten hankearvioinnissa on tärkeintä, että hankevaihtoeh-
don maankäyttö voidaan määritellä täsmällisesti ja se on kaavojen mukainen. 
Maankäytön sijoittuminen vertailu- tai muissa vaihtoehdoissa voidaan myös osoit-

taa, jos se on hyvin perusteltavissa. 

Liikennejärjestelmän kehittymisen arviossa otetaan huomioon kaikki tekeillä olevat 
tai tehtäviksi jo päätetyt investoinnit ja muut toimet. Vastaavasti ilman päätöstä 

olevat, liikennejärjestelmä- ja muissa suunnitelmissa esiintyvät kohteet otetaan 
huomioon herkkyystarkasteluissa, jos niillä on merkittäviä vaikutuksia arvioitavan 
hankkeen hyötyihin tai kustannuksiin. Hankkeesta riippumattoman liikennejärjes-

telmän ja maankäytön tulee olla samanlainen kaikissa vaihtoehdoissa.  

Kaikkia epävarmoja mutta merkityksellisiä muutoksia on suositeltavaa tarkastella 
herkkyystarkasteluna. 

 

Kuva 5. Hankkeen vertailuvaihtoehdon määrittely. 

3.3  Liikenne-ennuste 

Liikenneväylän hankearvioinnissa tarvitaan aina perusennuste toimintaympäristön 

muutoksista johtuvasta liikenteen kysynnän kehityksestä ja tarvittaessa lisäksi en-
nuste hankkeen kysyntävaikutuksesta (ks. kuva 6). Tiehankkeissa kysyntävaikutus 
tarkoittaa yleensä liikenteen siirtymää arvioitavalle tieosuudelle. Ratahankkeet vai-

kuttavat lisäksi junaliikenteen kysynnän määrään synnyttäen uutta tai muista lii-
kennemuodoista siirtyvää kysyntää. Ratahankkeissa tarvitaan lisäksi ennuste juna-
tarjonnasta. Vesiväylähankkeissa tarvitaan ennuste siitä, kuinka suuri osuus tule-

vasta alusliikenteestä hyödyntää suurempaa kulkusyvyyttä. 
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Liikenteen kysynnän ja tarjonnan ennusteet esitetään hankkeen lähtökohtien ku-
vauksessa. Kysyntäennusteen lähtökohtana on viimeisin valtakunnallinen liikenne-

ennuste, jota tarkennetaan arvioinnin edellyttämään tarkkuuteen. Jos hankekoh-
dan viime vuosien toteutunut liikennemäärä poikkeaa merkittävästi valtakunnalli-
sen liikenne-ennusteen nykytilasta, voidaan valtakunnallisen ennusteen mukainen 

kasvu laskea uudesta lähtötilanteesta. Valtakunnallisen liikenne-ennusteen viimei-
sen ennustevuoden jälkeen liikenteen määrä ei enää saa muuttua, jos laskenta-
aika jatkuu tätä pidemmälle (ks. luku 5.2.1). Hankkeen perusennuste ei yleisesti 

saa poiketa valtakunnallisesta liikenne-ennusteesta ilman erityisiä perusteluja. 
Poikkeamisen syitä voivat toteutuneen liikennemäärän ja ennusteen eron lisäksi 
olla esimerkiksi uudet isot tuotantolaitokset, terminaalit tai suuria henkilöliikenne-

virtoja synnyttävät kohteet. Perusennustetta suurempia liikennemääriä voidaan 
hyödyntää hankearvioinnin herkkyystarkastelussa maksimiennusteina. Vastaavasti 
hankkeen vaikutukset tulee aina tutkia myös nykyisellä liikennemäärällä (nollakas-

vulla).  

Ennusteiden laatimiseen valitaan hankkeen ja arviointitilanteen luonteeseen sopiva 
menetelmä. Yksinkertaisimmillaan valtakunnallista liikenne-ennustetta voidaan tar-

kentaa joustokertoimia käyttäen. Liikennemalleja on yleensä perusteltua käyttää 
silloin, kun arvioinnin kohteella voidaan olettaa olevan merkittäviä vaikutuksia rei-
tinvalintaan, suuntautumiseen tai kulkutavan valintaan. Liikenne-ennusteiden va-

linta, käyttö ja dokumentointi ohjeistetaan tarkemmin väylämuotokohtaisissa oh-
jeissa. 

 
 

Vaikutusalueen liikenteen kysynnän 
peruskasvu syntyy muun muassa vä-
estön ja työpaikkojen määrän enna-
koidusta kasvusta sekä talouden ja 
autonomistuksen kehittymisestä. Jos 
liikenteen määrä (Q) esitetään yleis-
tetyn matkavastuksen (P) funktiona 
oheisen kuvan tavoin, niin liikenteen 
peruskasvu ilmenee siinä kysyntä-
käyrän siirtymisenä oikealle 
(D1 => D2). Tämän seurauksena lii-
kennemäärä kasvaa (Q1 => Q2). 
 
Hanke vaikuttaa vaikutus-alueen 
asukkaiden ja yritysten kokemaan 
matkavastukseen (P). Hanke paran-
taa palvelutasoa ja siten alentaa 
matkavastusta (P1 => P2). Tästä pa-
rannuksesta hyötyvät ne, jotka ver-
tailuvaihtoehdossakin käyttäisivät 
hankkeen kohteena olevaa väyläpal-
velua (Q2). Lisäksi matkavastuksen 
alentaminen lisää liikenteen kysyntää 
(Q2 => Q3). 

Kuva 6. Liikenteen perusennusteen ja hankkeen kysyntävaikutuksen eroista. 
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4 Vaikutusten kuvaus ja arviointi 

4.1  Vaikutusten tunnistaminen ja valinta 

Liikenneväylähankkeiden arvioinnin näkökulma on yhteiskuntataloudellinen. Tämä 

tarkoittaa sitä, että tarkastelun kohteena ovat kaikki hankkeen merkitykselliset vai-
kutukset riippumatta siitä, mihin ne kohdistuvat ja millaisia ne ovat. Tämä on yleis-
sääntö sekä tarkasteltavien vaikutusten valintaan että vaikutusalueen rajaukseen. 
Valtakunnan rajat ylittävien liikenteen vaikutusten osalta otetaan huomioon kasvi-

huonekaasupäästöt sekä sellaiset vaikutukset, jotka (tavalla tai toisella) kohdistu-
vat Suomen asukkaisiin sekä Suomessa toimiviin yrityksiin ja muihin yhteisöihin. 
Ulkomaanliikenteen ja transitoliikenteen vaikutusten oletetaan kohdistuvan lopulta 

Suomeen, eikä niiden vaikutuksia erotella. Transitoliikenteestä voi kuitenkin olla 
perusteltua tehdä erillistarkastelu (ks. luku 5.2.6). 

Vaikutuksia tarkastellaan rakentamisen aikana sekä hankkeen liikenteelle avaa-

mista seuraavan 30 vuoden aikana. Tarkasteltavista asioista pyritään aina esittä-
mään:  

1. nykytilanne ilman hanketta 

2. nykytilanne hankkeen kanssa 
3. tila vertailuvaihtoehdossa ennustetilanteessa 
4. tila hankevaihtoehdoissa ennustetilanteessa 

5. hankevaihtoehtojen erot vertailuvaihtoehtoon eli vaihtoehtojen vaikutuk-
set ennustetilanteissa.  
 

Ennustetilanteena on esitettävä liikenteelle avaamisvuoden lisäksi vähintään yksi 
ajallinen poikkileikkaus, mikä määräytyy käytettävissä olevan ennusteen mukaan 
(usein noin laskenta-ajanjakson puolivälistä). Vaikutukset kuvataan määrällisesti 

aina kuin mahdollista. Jos määrällistä tietoa ei ole saatavissa, vaikutukset kuvataan 
laadullisesti. Laadulliset vaikutukset voidaan luokitella ja tehdä sillä tavoin arvioi-
taviksi.  

Hankearvioinnin yhteydessä tuotetaan keskeistä vaikutustietoa esimerkiksi liiken-
teellisin analyysein. Vaikutustietojen lähteinä ovat myös hankkeen suunnitteluai-
neisto, mahdollinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja mahdolliset erillisselvi-

tykset. Kaikista kuvattavista vaikutuksista mainitaan tietolähde, joka voi olla kirjal-
linen lähde, arviointimenetelmä tai asiantuntija. 

Vaikutusten tunnistamisen tarkistuslistana ja vaikutusten ryhmittelyn lähtökohtana 
on suositeltavaa käyttää Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman arvioin-

tiohjelman mukaista vaikutusten jäsentelyä (taulukko 1). Vaikutusten valinta ja jä-
sentely vaihtelee tapauskohtaisesti mukaan, mihin arvioitavalla hankkeella on vai-
kutusta. Kaikilla hankearvioinnin kohteena olevilla väyläinvestoinneilla on useimpia 

taulukossa 1 esitettyjä vaikutuksia. Väyläinvestoinnilla ei pääsääntöisesti ole muita 
hankearvioinnissa huomioon otettavia vaikutuksia.  
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Taulukko 1. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointiohjelmasta 
(Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2019:10) johdettu väylähankkeen 
vaikutusten jäsentely. 

Vaikutusalue  Vaikutusalueen osatekijät  Esimerkkejä arvioitavista tekijöistä 

Matkojen ja kulje-
tusten palvelutaso 

ja  
saavutettavuus 

Henkilöliikenteen käyttä-
jien hyödynmuutos 

Matka-aika, ajoneuvokustannus, lip-
pukustannus 

Henkilöliikenteen palvelu-
jen tuottajien hyödyn-

muutos 

Liikennöintikustannus, lipputulo 

Tavaraliikenteen palvelu-
jen tuottajien hyödyn-
muutos 

Matka-aika, ajoneuvokustannus, lii-
kennöintikustannus, aluskustannus, 
väylien käytön maksut 

Liikennejärjestel-
män  
turvallisuus 

Liikenneonnettomuudet 

Henkilövahinkoihin johtavat tieliiken-
teen onnettomuudet (kuolemaan joh-
taneet eroteltuna) ja tasoristeys- 
onnettomuudet 

Liikkumisympäristöjen 
turvallisuus 

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden on-
nettomuudet ja  
onnettomuusriski 

Rautatieliikennejärjestel-
män  
turvallisuus 

Tasoristeysonnettomuudet 

Ekologinen kestä-
vyys 

Liikenteen ilmastovaiku-

tukset 

Liikenteen CO2-päästöt, väylienpidon 

CO2-päästöt 

Liikenteen päästöille, me-
lulle ja  
tärinälle altistuminen 

Ilmapäästöt, liikenteen melulle altis-
tuneiden määrä,  
liikenteen synnyttämän tärinän muu-
tokset 

Yhdyskuntarakenteet 
Yhdyskuntarakenne, maankäytön 
muutokset, kävelyn, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen olosuhteet 

Luonnon monimuotoisuus 
Väylän tarvitsema maa-ala, vaikutuk-
set eläinten ja kasvien elinolosuhtei-
siin 

Luonnonvarojen käyttö, 
materiaalitehokkuus 

Maa- ja kiviaineksen käyttö, materi-
aalitehokkuus,  
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyt-
tömahdollisuus 

Vesiin ja maaperään koh-
distuvat riskit 

Väylän sijainti pohjavesialueilla, ym-
päristövahingon riskit 

Sosiaalinen kestä-
vyys 

Liikkumisen mahdollisuu-
det 

Kulkuteiden esteettömyys, väylien es-
tevaikutus 

Elinolot, rakennettu ym-
päristö, maisema 

Viher- ja virkistysalueet ja -reitit, 
kaupunki- ja taajamakuva, kulttuuri-
maisema, kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaat kohteet 

Taloudellinen kes-
tävyys 

Yhteiskuntatalous 
Yhteiskuntataloudellisten kustannus-
ten muutos 

Julkistalous 
Väylien kunnossapitokustannus, vero- 
ja maksutulot 

Taloudellisen kasvun 
edellytykset 

Työasiamatkojen aikakustannukset, 
työmatkojen aikakustannukset, aika-

kustannukset yhteensä, kuljetuskus-
tannukset yhteensä, julkisten varojen 
rajakustannus 
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4.2  Laajemmat taloudelliset vaikutukset 

Laajemmat taloudelliset vaikutukset tarkoittavat käsitteellisesti väyläinvestoinnin 
suorien vaikutusten synnyttämiä talousjärjestelmän muutoksia, jotka voivat edis-
tää tuottavuutta parantavaa kasautumista, työmarkkinoiden toimintaa, kilpailun 

tehostumista tai kiinteistömarkkinoiden toimintaa. Näiden vaikutuskanavien kautta 
väyläinvestointi voi lisätä alueiden taloudellista hyvinvointia enemmän kuin mitä 
kannattavuuslaskelmassa (luku 5.2) on määritetty suorina liikennemarkkinoilla 

syntyvinä hyötyinä. Laajempia taloudellisia vaikutuksia voi lähestyä menetelmälli-
sesti eri tavoin – suorien vaikutusten aikaansaamina vaikutusketjuina (mikro) tai 
kulutus- ja tarjontamuutosten aluetalouden tasapainoon aiheuttamina muutoksina 

(makro).  

Laajempia taloudellisia vaikutuksia voi teoriassa syntyä silloin, jos liikennemarkki-
nat eivät toimi täydellisesti. Käytännössä eri markkinoilla aina muun muassa veroja 

sekä hintojen ja palkkojen sääntelyä, mitkä tekevät täydellisestä kilpailusta teo-
reettisen käsitteen. Liikenneväyläinvestoinnilla ei kuitenkaan vaikuteta näihin ylei-
siin markkinahäiriöihin. Jotta liikenneväyläinvestoinnilla voisi olla laajempia talou-
dellisia vaikutuksia, sen tulisi poistaa liikennejärjestelmästä johtuvia markkinahäi-

riöitä. Empiirisissä tutkimuksissa on löydetty liikenneväyläinvestoinneista johtuvia, 
kasautumisen kautta syntyviä laajempia taloudellisia vaikutuksia, kun taas esimer-
kiksi työmarkkinavaikutukset ovat osoittautuneet erittäin pieniksi tai alueiden väli-

siksi siirtymävaikutuksiksi. Laajemmat taloudelliset vaikutukset ovat osin suorien 
käyttäjähyötyjen (aika- ja kustannusvaikutukset) seurauksia ja osin niiden erilaisia 
ilmenemismuotoja, jotka jo useimmiten sisältyvät täysimääräisesti väyläinvestoin-

nin kannattavuuslaskelmaan. 

Valtion väyläinvestoinnin laajempien taloudellisten vaikutusten arviointi on perus-
teltua strategisesti merkittävissä hankkeissa. Kysymys on ensisijaisesti taloudellis-

ten vaikutusten arvioinnin laajemmasta näkökulmasta tarkoittaen kuvausta suo-
rista vaikutuksista johtuvien vaikutusketjujen etenemisestä liikennemarkkinoiden 
ulkopuolelle. Joissain tapauksissa laajemmat taloudelliset vaikutukset voivat olla 

nettomääräistä lisäystä suoriin vaikutuksiin. Laajempien taloudellisten vaikutusten 
arviointi tehdään liikenne- ja viestintäministeriön tarkastelukehikon mukaisesti (Lii-
kenne- ja viestintäministeriö, julkaisuja 2020:5) hankearvioinnista erillisenä arvi-

ointina. Hankearviointiin kuuluvassa vaikuttavuuden arvioinnissa (ks. luku 5.1) on 
myös mahdollista erotella, mitkä osat käyttäjähyödyistä kohdistuvat työmarkki-
noille, kasautumiseen, kilpailun tehokkuuteen tai kiinteistömarkkinoille.  

Valtion liikenneväyläinvestointien hankearvioinnissa ei oteta huomioon suunnitte-
lun ja rakentamisen välitöntä vaikutusta työn, materiaalien ja palveluiden kysyn-
tään, koska nämä vaikutukset eivät riipu hankkeesta vaan julkisten varojen käy-

töstä ylipäätään. Rakentamisen kysyntävaikutus voi olla yhteiskuntataloudellinen 
hyöty esimerkiksi silloin, jos hanke on kannattava ja sen synnyttämä kysynnän 
lisäys vähentää työttömyyttä. Kannattamattoman väyläinvestoinnin toteutus on ta-

loudelle aina haitallinen. Julkisten varojen käyttö rahoitetaan viime kädessä ve-
roilla, jotka synnyttävät talouteen tehokkuustappiota. Liikenneväyliin käytettävillä 
varoilla on aina vaihtoehtoisia ja yhteiskunnallisesti hyödyllisiä käyttökohteita. In-

vestointikustannus heijastaa hankkeeseen sidottavien resurssien markkinahintaa, 
mutta ei ota huomioon vaihtoehtoiskustannusta tai rahoituksen aiheuttamaa te-
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hokkuustappiota. Tämän takia investointikustannusta korotetaan kannattavuuslas-
kelmassa verokertoimella (luku 5.2), joka indikoi hankkeen rahoituksen yhteiskun-

tataloudellista kustannusta.  

Liikenneväyläinvestoinnin mahdollinen vaikutus tai kytkentä fyysiseen ja toiminnal-
liseen yhdyskuntarakenteen tulee esille vertailuasetelmassa. Tyypillisesti kysymys 

on siitä, että uuden väylän tai yhteyden vaikutusalueelle suunnitellaan uutta tai 
tehostettua maankäyttöä. Tämä vaikutus on otettava huomioon hankearvioinnissa, 
jos hankkeen ja uuden maankäytön välillä on ilmeinen syy-seuraussuhde.  
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5 Vaikutusten arviointi 

5.1  Vaikuttavuuden arviointi 

Vaikuttavuuden arviointi tehdään hankekohtaisesti valituille vaikutuksille niille 

määritellyin kriteerein ja mittarein (ks. luku 4). Vaikuttavuuden arvioinnilla voidaan 
antaa kannattavuuslaskelmaa (luku 5.2) laajempi kuva hankkeen vaikutuksista. 
Vaikuttavuuden arvioinnin yksi tehtävä on ”avata” kannattavuuslaskelman sisältöä.  

Vaikuttavuuden arvioinnissa jokaiselle vaikutukselle määritetään vaikutusakseli 

(kuva 6), jossa vaikutuksesta on vähintään seuraavat pisteet (arvot ovat ennuste-
tilanteen arvoja): 

• huonoin mahdollinen arvo tässä hankkeessa (jonkin tutkitun vaihtoehdon 
suunnitteluarvo tai asiantuntija-arvio siitä, kuinka huonon arvon vaikutus 
voisi huonoimmassa tapauksessa todellisuudessa saada) 

• arvo hankkeen vertailuvaihtoehdossa 

• arvo tarkasteltavassa vaihtoehdossa 
• tavoitearvo, joka on usein paras mahdollinen arvo 

• paras mahdollinen arvo tässä hankkeessa (tavoitearvo, jonkin tutkitun 
vaihtoehdon suunnitteluarvo tai asiantuntija-arvio siitä, kuinka hyvän ar-
von vaikutus voisi parhaimmassa tapauksessa todellisuudessa saada).  
 

Akselille merkitään myös nykytilan arvo nykyhetkellä ja suunnitteluperusteissa esi-
tetty tai hankearvioinnissa määritelty tavoitearvo. Nykytilan ja tavoitteen arvot tuo-
vat päätelmissä käyttökelpoista lisätietoa, vaikka niitä ei käytetä vaikuttavuuden 

laskennassa. 

Vaikutuksesta riippuen tavoiteltava suunta voi olla vaikutuksen minimointi (kuten 
matka-aika) tai maksimointi (kuten joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus). Vaikutus-

akseli etenee aina tavoiteltavaan suuntaan: Minimoitavassa vaikutuksessa huonoin 
arvo on vaikutuksen suurin mahdollinen arvo, ja maksimoitavassa vaikutuksessa 
huonoin arvo on vastaavasti pienin mahdollinen arvo. Vaikutusakseli määrittää 

hankkeen vaikutuspotentiaalin. Vaikutuspotentiaali kuvaa sitä vaihteluväliä, jossa 
vaikutuksen arvo voi tässä hankkeessa olla ottaen huomioon budjetin ja eri nor-
mien asettamat rajoitukset.  
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Kuva 7. Vaikutusakseli. (Kuvaan lisätty vaikuttavuus ja vaikuttavuusero.) 

Kunkin vaikutuksen ja vaihtoehdon osalta vaikuttavuus määritetään seuraavasti:  

  
)()(

)()(
)(

huonoinvparasv

huonoinvvev
veV

ii

ii

i
−

−
=  

jossa  

)(veVi  on vaikutuksen i  vaikuttavuus vaihtoehdossave  

)(vevi on tarkasteltava vaikutuksen i arvo vaihtoehdossa ve  

)(huonoinvi  on vaikutuksen i  huonoin arvo 

)( parasvi  on vaikutuksen i  paras arvo. 

 
Vaikuttavuus asettuu kussakin vaikutuksessa välille 0–100 %. Vaikuttavuuden arvo 

0 % kuvaa huonointa ja 100 % parasta arvioitavassa hankkeessa mahdollista vai-
kutuksen arvoa. Hanke- ja vertailuvaihtoehtojen vaikuttavuuksien erotus kertoo 
siitä, missä vaikutuksissa hankevaihtoehto on vertailuvaihtoehtoa parempi tai huo-

nompi.  

Vaikuttavuuden arvioinnin tulos havainnollistetaan väylämuotokohtaisten ohjeiden 
mukaisesti. Eri vaikutuksille määritellyt vaikuttavuudet eivät ole sellaisenaan yh-

teenlaskettavia.  Vaikuttavuuden arvioinnin tuloksista ei suoraan voi päätellä hank-
keen kokonaisvaikuttavuutta eikä paremmuutta tai huonoutta vertailuvaihtoehtoon 
nähden. Vaikuttavuuden arviointi on hankekohtaista, ja eri hankkeista lasketut vai-

kuttavuudet eivät ole vertailukelpoisia keskenään. 
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5.2  Kannattavuuslaskelma 

5.2.1  Yleiset periaatteet 

Kannattavuuslaskelman avulla arvioidaan liikenneväyläinvestoinnin keskeisimmät 
taloudelliset vaikutukset. Hankearvioinnin kannattavuuslaskelmassa noudatetaan 

yhteiskuntataloudellisen hyöty-kustannusanalyysin periaatteita.  

Kannattavuuslaskelmassa tutkitaan yhden tai useamman hankevaihtoehdon ja ver-
tailuvaihtoehdon välistä eroa. Laskelmaan voidaan ottaa mukaan kaikki vaikutuk-

set, jotka voidaan arvottaa tie- ja ratahankkeiden yksikköarvo-ohjeen tai aluskus-
tannusten yksikköarvo-ohjeen mukaisesti.  

Kannattavuuslaskelman perusvuosi (vuosi 0) on se vuosi, jolloin hanke avataan 

liikenteelle. Perusvuosi voi olla aikaisintaan silloin, kun väyläinvestoinnin valmistu-
minen on suunnitteluun ja rakentamiseen tarvittavan ajan puolesta mahdollista. 
Perusvuotta voi toisaalta lykätä vain niin pitkälle, että vähintään puolet hankkeen 

laskenta-ajasta on valtakunnallisen liikenne-ennusteen piirissä (vuonna 2018 jul-
kaistu valtakunnallinen liikenne-ennuste ulottuu vuoteen 2050, jolloin perusvuoden 
täytyisi olla ennen vuotta 2035). Perusvuoden olisi hyvä olla viidellä jaollinen, kuten 

liikenne-ennusteetkin tavallisesti ovat. Valtakunnallisen liikenne-ennusteen jälkei-
sellä laskenta-ajalla liikenteen määrä pidetään peruslaskelmassa viimeisen ennus-
tevuoden tasolla. Investointikustannukset ja rakentamisen aikaiset liikenteelliset 
vaikutukset otetaan huomioon rakentamisen alusta vuoteen nolla. Investoinnin 

käyttöönotosta seuraavat vaikutukset lasketaan 30 vuoden ajalta.  Vaikutusten ny-
kyarvon laskennassa käytetään yksikköarvo-ohjeessa määritettyä diskonttokorkoa.  

Hankkeen hyödyt ovat yleisesti kustannussäästöjä, kuten liikennöintikustannusten 

pieneneminen tai matka-ajan lyheneminen.  Haittoja ovat vastaavasti kustannusli-
sät, esimerkiksi suuremmat kunnossapito- tai päästökustannukset.  

5.2.2  Verojen käsittely laskelmassa 

Hankearvioinnin laskentatapa on (yksinkertaistettu) hyvinvointimenetelmä, jossa 
verot otetaan huomioon seuraavasti: 

• investointikustannukset ja kunnossapitokustannukset ovat ilman arvonli-
säveroa 

• investointikustannuksen ja kunnossapitokustannusten yhteiskuntatalou-
dellinen rajakustannus otetaan huomioon verokertoimella  

• liikennöintikustannuksissa ja tavaraliikenteen (raskaat ajoneuvot) hyöty-
jen määrittämisessä otetaan huomioon erityisverot (vähennyskelvottomat 
verot) mutta ei arvonlisäveroa 

• kuluttajan hyödyn määrittämisessä otetaan huomioon erityisverot (poltto-
ainevero) ja arvonlisävero 

• aika-, onnettomuus-, päästö- ja melukustannusten yksikköarvot ovat 
luonteeltaan markkinahintaisia, mutta eivät sisällä laskelmassa toisaalla 
huomioon otettavia veroja 

• käyttäjähintoihin sisältyvät verot otetaan huomioon sekä saajan että mak-
sajan kohdalla.  
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5.2.3  Arvostukseen perustuvien yksikköarvojen vuosikorotus 

Arvostuksiin perustuvien hintojen arvo muuttuu tulotason kasvun myötä. Tämä 

tarkoittaa sitä, että ajan, turvallisuuden, terveyden ja viihtyvyyden arvostus suh-
teessa rahaan kasvaa. Kun kaikki rahamääräiset arvot pidetään samassa hintata-
sossa, on arvostuksiin perustuvia hintoja nostettava tulotason kasvua seuraten. 

Aika-, onnettomuus-, päästö- ja melukustannusten yksikköarvoja korotetaan las-
kenta-aikana yksikköarvo-ohjeen määrittämällä kasvuprosentilla vuodessa tulota-
son kasvua seuraten. Arvojen korotus tehdään lähtien siitä vuodesta, jolle yksik-

köarvot on määritetty. Korotusta ei tehdä muihin yksikkökustannuksiin.  

5.2.4  Tunnuslukujen laskenta 

Investoinnin seurauksena syntyy vuosina 1–30 hyötyjä Ht (kustannussäästöjä) ja 

kustannuksia Kt (kustannusten kasvua). Hyöty- ja kustannuserien nykyarvot 

vuonna 0 (HP, KP) yksikköarvo-ohjeessa määritetyllä laskentakorolla i määritetään 

seuraavasti: 

(1)   𝐻𝑃 , 𝐾𝑝 = ∑  
1

(1+𝑖)𝑡
30
𝑡=1  (𝐻𝑡 , 𝐾𝑡) 

 
Rakentamisen aikana (vuodesta –n vuoteen 0) syntyy investointikustannuksia It ja 

rakentamisen aikaisia haittoja Krt. Näiden nykyarvot vuonna 0 (IP, Krp) määritetään 

seuraavasti:  

(2)   𝐼𝑃 , 𝐾𝑟𝑃 = ∑  
1

(1+𝑖)𝑡
0
𝑡=−𝑛  (𝐼𝑡 , 𝐾𝑟𝑡) 

 

Osa investointikustannuksista ja rakentamisen aiheuttamista haitoista voi syntyä 
vuosina 1–30. Tällaisia voivat olla liikenteelle avaamisen jälkeen tehtävät täyden-
tävät toimet ja laskenta-ajan kuluessa tehtävät korvausinvestoinnit. Nämä kustan-

nukset diskontataan perusvuoteen kaavassa (1) esitetyllä tavalla. 

Investoinnin jäännösarvo J on vuonna 30 (laskenta-ajan lopussa) saatava hyöty, 

jonka nykyarvo Jp määritetään seuraavasti:  

(3) 𝐽𝑃 =
1

(1+𝑖)30  (𝐽) 

 

Kannattavuuden perustunnusluku on hyöty-kustannussuhde (
𝐻

𝐾
). Lisäksi voidaan 

esittää nettonykyarvo 𝑁𝑃𝑉. Kannattavuuden tunnusluvut lasketaan seuraavasti: 

    (4)  
𝐻

𝐾
=

𝐻𝑝−𝐾𝑝−𝐾𝑟𝑝+𝐽𝑝

𝐼𝑝
 

 
 (5)  𝑁𝑃𝑉 = 𝐻 − 𝐾 

 
Hyöty-kustannussuhde saa arvon 1 (nettonykyarvo arvon 0) silloin, kun hankkeen 
yhteiskuntataloudelliset hyödyt ovat yhtä suuret kuin investointikustannus. Hanke 

on yhteiskuntataloudellisesti kannattava, jos hyöty-kustannussuhteen arvo on suu-
rempi kuin 1 (nettonykyarvo suurempi kuin 0). 
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5.2.5  Laskelman rakenne 

Kannattavuuslaskelma sisältää hankkeen rahaksi muutetut hyöty- ja haittaerät. 

Laskelman ei tarvitse noudattaa tiettyä rakennetta, mutta useimmissa tapauksissa 
laskelman sisältää seuraavia osia: 

KUSTANNUS (K) 

1) hankkeen rakentamiskustannukset (sis. suunnittelu) 
2) rakentamisen aikainen korko (prolongaus) 
3) välilliset investoinnit 

4) julkisten varojen rajakustannus valtion ja kuntien Investointikustannuksista 
 

HYÖDYT (H) 

5) vaikutukset väylänpidon kustannuksiin (käyttö, kunnossapito ja korvausinves-
toinnit) sekä näiden kustannusten aiheuttama julkisten varojen rajakustannus 

6) rakentamisen aikaiset haitat 

7) käyttäjähyödyt 

• ajoneuvokustannukset ja lippumenot 
• aikakustannukset ja palvelutasohyödyt 

• verot ja maksut 
8) tuottajan ylijäämän muutos 

• liikennöintikustannukset  

• lipputulot 

• verot ja maksut 
9) turvallisuusvaikutukset 

• onnettomuuskustannukset 
10) ympäristövaikutukset 

• päästökustannukset 

• melukustannukset 
11) vaikutus julkistalouteen 

• vero-, maksu- ja muut tulot 
• tuet, ostot ja muut menot 

12) investoinnin jäännösarvo. 

 
Kaikkien väyläinvestointien kannattavuuslaskelmat pitää tehdä samoilla yleisperi-
aatteilla. Eri liikennemuotojen ja hankkeiden erilaisuuden takia laskelmien yksityis-

kohdat voivat kuitenkin poiketa toisistaan.  

5.2.6  Laskelmaan tulevien hyöty- ja kustannuserien määrittä-
minen 

Investointikustannus 

Tarkasteltavan vaihtoehdon investointikustannus sisältää ne kustannukset, jotka 
ylittävät vertailuvaihtoehtoon sisältyvien investointitoimien ja suunnittelun kustan-

nukset. Suunnittelun kustannuksista otetaan huomioon ne, jotka syntyvät käyn-
nissä olevan suunnitteluvaiheen (esimerkiksi yleissuunnitelma) jälkeen. Hankkeen 
rakentamiskustannuksiin kuuluvat (ks. myös luku 3.1.4) kaikki hankkeen toteutta-

miseen kohdistuvat kustannukset, joita ovat itse rakentamisen työn ja materiaalien 
lisäksi esimerkiksi lunastuskustannukset ja rakentamisen valvonnan kustannukset. 
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Julkisten varojen rajakustannus otetaan huomioon yksikköarvo-ohjeessa määrite-
tyllä verokertoimella. Investointikustannus tulee laskelmaan kokonaisuudessaan 

rahoittajasta riippumatta. Verokerrointa käytetään vain julkisen rahoituksen osuu-
teen laskelman hintatasossa olevaan rakentamiskustannukseen. Rakentamisen ai-
kainen korko lasketaan verokertoimella korotetusta kustannuksesta.  

Investointikustannuksen tulee olla laskelmassa verottomana ja samassa hintata-
sossa kuin laskelmassa käytettävät yksikköarvot, voimassa olevan yksikköarvo-oh-
jeen mukaisesti.  

Välilliset investoinnit 

Arvioitavalla hankkeella voi olla seurauksia muihin kuin suoraan hankkeeseen tai 
vertailuvaihtoehtoon sisältyviin investointeihin. Tällaiset välilliset investoinnit ote-

taan huomioon kannattavuuslaskelmassa, jos tarkasteltavan hankkeen ja sen ver-
tailuvaihtoehdon yhteys näihin muihin investointeihin on yksiselitteinen. 

Hankkeen tai sen vertailuvaihtoehdon välillisiä investointeja voivat esimerkiksi olla 

kuntien väyläinvestoinnit tai satamien investoinnit, jotka liittyvät hankkeeseen ja 
edesauttavat sen vaikutusten syntymistä mutta eivät kohdistu valtion (väylä)omai-
suuteen. Hankkeen toteutuessa vältettävä välillinen investointikustannus otetaan 

laskelmaan kustannussäästönä, joka syntyy sinä vuonna, jolloin vältettävä inves-
tointi tehtäisiin vertailuvaihtoehdossa. Vastaavasti hankkeen seurauksena tehtävä 
välillinen investointikustannus otetaan laskelmaan lisäkustannuksena, joka syntyy 

kyseisen investoinnin arvioidulla toteutushetkellä.  

Arvioitavan hankkeen vaikutukset eri toimijoiden (valtio, kunta, yritys) vastuulla 
olevan infrastruktuurin investointi- ja kunnossapitokustannuksiin ovat tarpeellista 

tietoa rahoitusneuvotteluissa, joiden taustalla voi olla esimerkiksi ”hyötyjä maksaa” 
-periaatteen soveltaminen.  

Väylänpidon kustannukset 

Muutokset väylänpitäjän vuotuisissa käyttö- ja kunnossapitokustannuksissa ote-
taan laskelmassa huomioon hankkeen vaikutuksena. Olennaista tässäkin tapauk-
sessa on hankevaihtoehdon ero vertailuvaihtoehtoon. Julkisten varojen rajakus-
tannus otetaan huomioon yksikköarvo-ohjeessa määritetyllä verokertoimella. 

Tarkastelujakson kuluessa käyttöikänsä päähän tulevien väylän osien (vrt. luku 
3.1.4) uusimisen kustannukset (korvausinvestoinnit) ajoitetaan tarkastelujaksolle 
käyttöiän päättymisen kohdalle.  

Käyttäjähyödyt 

Kuluttajan ylijäämän muutosta mitataan käyttäjien kustannusmuutosten kautta. 
Käyttäjien kustannuksia ovat tiehankkeissa ajoneuvo- ja aikakustannukset, rata-

hankkeissa aika- ja lippukustannukset sekä vesiväylähankkeissa aluskustannukset. 
Käyttäjien rahamääräiset kustannukset tulevat laskelmaan verollisina. Aikakustan-
nusten yksikköhintaa korotetaan laskenta-ajanjakson perusvuoden hintatasoon yk-

sikköarvo-ohjeessa esitetyllä tavalla.  
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Hankkeen seurauksena kustannukset muuttuvat, jolloin kuluttajan ylijäämän suu-
ruus muuttuu. Jos tarkasteltava hanke ei vaikuta liikenteen määrään, saadaan ku-

luttajan ylijäämän muutos kertomalla yleistettyjen kustannusten muutos (per yk-
sikkö) liikenteen määrällä. Jos hankkeella on vaikutus liikenteen määrään, on ku-
luttajan ylijäämän laskemiseen käytettävä nk. puolikkaan sääntöä (kuva 8). Uuden 

maankäytön synnyttämän liikenteen hyöty määritetään niin ikään puolikkaan sään-
nöllä. Näin saadaan otettua huomioon ne hyötyjen muutokset, jotka johtuvat hank-
keen seurauksena tulevasta uudesta maankäytöstä. Muita maankäytön muutok-

sista tai eroista johtuvia vaikutuksia ei hankearvioinnissa pääsääntöisesti oteta 
huomioon (ks. luku 3). 

Jos siirtymä liikennemuodosta toiseen on merkittävä, voi liikennettä menettävän 

liikennemuodon ruuhkaisuuden väheneminen ja palvelutaso paraneminen muuttaa 
yleistettyä kustannusta ja siten kuluttajan ylijäämää (niillä, jotka eivät ”siirry”). 
Nämä muutokset määritetään ja otetaan laskelmassa huomioon.  

Joukkoliikenteen käyttäjähyötyjen arvioinnissa otetaan huomioon matkan eri vai-
heiden (kävely, odotus, vaihto) arvo matkustajalle ja tätä kutsutaan palveluta-
sohyödyksi. Palvelutasotekijöiden arvo määritellään suhteessa aikakustannukseen 

yksikköarvo-ohjeessa esitetyllä tavalla. 

 
Puolikkaan säännöllä estimoidaan uuden/siirtyvän kysynnän kuluttajan ylijäämän muutosta, kun 
tarjonnassa tapahtuu suhteellisen vähäinen muutos. Tällöin oletetaan, että kysyntä kasvaa lineaa-
risesti hinnan (vastuksen) laskiessa. Kuvan esimerkissä vastus pienenee (P1 => P2), jolloin ky-
syntä kasvaa (Q1 => Q2). Jokaisen nykyisen matkan hyöty on yhtä suuri kuin vastuksen muutos 
(P1–P2).  Uusien matkojen osalta kuluttajan ylijäämän Δ CSu (kuvassa varjostettu kolmio) laske-

taan: 

 

𝛥𝐶𝑆𝑢 =
1

2
(𝑄2 − 𝑄1)(𝑃1 − 𝑃2) 

 
Kuva 8. Puolikkaan sääntö kuluttajan ylijäämän muutoksen laskemisessa. 
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Tuottajan ylijäämän muutos 

Tuottajan ylijäämän muutos otetaan huomioon niissä hankkeissa, jotka vaikuttavat 

liikennepalvelujen tuottajien kustannuksiin tai tuloihin. Tuottajan ylijäämä saadaan 
laskemalla liikennepalvelujen tuottajien aika- ja liikennöintikustannusten sekä lip-
putulojen muutos.  

Tavaraliikenteen kustannuksiin vaikuttavissa investoinneissa ei ole käytännössä 
mahdollista erotella kuljetuspalvelun tuottajan (kuten varustamo) ja kuluttajan 
(kuten metsäyhtiö) ylijäämää. Näitä käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Transito-

liikenteen erillistarkastelu voi olla perusteltu rata- ja  vesiväylähankkeissa. Tällöin 
transitoliikenteestä otetaan huomioon vain suomalaisten liikennepalvelujen tuotta-
jien Suomen alueella syntyvät liikennöintikustannukset ja tuotot.  

Tuottajan ylijäämässä otetaan huomioon kaikki vähennyskelvottomat verot (eli 
muut kuin arvonlisävero) voimassa olevan yksikköarvo-ohjeen mukaisina. Väylien 
käytön maksut otetaan huomioon viimeisimpien päätösten mukaisina. Verojen ja 

maksujen osuus erotellaan. 

Turvallisuusvaikutukset 

Onnettomuuskustannukset otetaan huomioon tie- ja rautatieliikenteeseen vaikut-

tavissa hankkeissa. Tieliikenteestä otetaan huomion moottoriajoneuvoliikenteen 
onnettomuuksien lisäksi jalankulku- ja pyöräilyonnettomuudet.  

Onnettomuuksien rahamääräisen arvon laskennassa käytettävät yksikköhinnat ja 

niiden korottaminen laskenta-ajanjakson hintatasoon esitetään yksikköarvo-oh-
jeessa.  

Ympäristövaikutukset 

Kannattavuuslaskelmassa otetaan huomioon vaikutukset päästöjen ja melun kus-
tannuksiin. Päästökustannukset otetaan yleensä huomioon tie-, rautatie- ja vesilii-
kenteeseen vaikuttavissa hankkeissa liikenteen suoritemuutosten perusteella. Vai-

kutukset päästöihin kuuluu ottaa huomioon rakentamisen ajalta ja 30 vuoden las-
kenta-ajalta liikenteelle avaamisesta. Rakentamisen päästövaikutukset otetaan 
huomioon sitten, kun niiden arvioimiseksi on tie-, rata- ja vesiväylähankkeille yh-
denmukainen menetelmä. Melukustannukset otetaan yleensä huomioon tie- ja rau-

tatieliikenteeseen vaikuttavissa hankkeissa. Melualtistuksen muutoksesta on jois-
sain tapauksissa käytettävissä erillisarvioinnit, mutta useimmiten meluhaitan muu-
tos arvioidaan liikennemäärien muutoksen perusteella.  

Sekä päästö- että melukustannusten rahamääräisen arvon laskennassa käytettävät 
yksikköhinnat ja niiden korottaminen laskenta-ajanjakson hintatasoon esitetään 
yksikköarvo-ohjeessa.  

Vaikutus julkistalouteen 

Käyttäjähyötyjä arvioidaan markkinahinnoin, joihin sisältyy veroja, maksuja ja sub-
ventioita. Tällaisia ovat muun muassa polttoainevero, matkalipun arvonlisävero, 

matkalipun tukiosuus, ratamaksu, väylämaksu, luotsausmaksu ja Saimaan kana-
van lupamaksu. 



Väyläviraston ohjeita 36/2020 34 
Liikenneväylien hankearvioinnin yleisohje 
 

 

 

Veroissa, maksuissa tai subventioissa tapahtuu muutoksia, jos hanke vaikuttaa nii-
den suuruuteen (hintoihin) tai jos hanke vaikuttaa liikenteen kysyntään (määrä, 

kulkutapa). Markkinahintoihin sisältyvät verot, maksut ja subventiot otetaan huo-
mioon maksajan (kuluttaja/liikenteen tuottaja) ja saajan (valtio) kohdalla. Maksut 
ja subventiot otetaan huomioon viimeisimpien päätösten mukaisina. 

Investoinnin jäännösarvo 

Investoinnin jäännösarvo määritetään tapauskohtaisesti ottaen huomioon hanke-
osien kustannusarvioiden perusteella (ks. kohta 3.1.4) määritetyt pitoajat. Jään-

nösarvon määrittämisessä otetaan huomioon hankeosan kustannusarvioon kohdis-
tuvat yleiskustannukset. Kannattavuuslaskelmassa jäännösarvo on vuoteen 30 si-
joitettava hyöty. Mahdolliset purkukustannukset otetaan laskelmassa huomioon 

negatiivisena jäännösarvona. 

 

5.2.7  Laskelman herkkyystarkastelu 

Kannattavuuslaskelmasta pitää tehdä herkkyystarkastelu, joka antaa tietoa laskel-

miin sisältyvistä epävarmuustekijöistä. Epävarmuustekijöiden määrä ja luonne 
vaihtelevat riippuen muun muassa hankkeen luonteesta ja arvioinnissa käytetyistä 
menetelmistä. Herkkyystarkastelussa tulee myös ottaa huomioon toimintaympäris-

tön mahdolliset muutokset, kuten ilmastopolitiikan vaikutukset liikenteen kysyn-
tään. 

Herkkyystarkastelut tehdään vertaamalla laskelman kannalta kriittisten tekijöiden 

vaikutusta hankkeen perustarkastelun tunnuslukuihin. Herkkyystarkastelutarpeet 
on yleensä perusteltua tunnistaa ennen varsinaista hankearviointia, jotta esimer-
kiksi kysyntäennusteissa voidaan tuottaa tarvittava määrä alavaihtoehtoja. Herk-
kyystarkastelussa on mieluiten korostettava kuin aliarvioitava mahdollisten muu-

tosten suuruutta. 

Pääsääntönä on, että kaikkien merkittävästi lopputulokseen vaikuttavien tekijöiden 
epävarmuus on käsiteltävä. Herkkyystarkastelun yhteydessä esitetään perustelut 

valituille tekijöille. Yleensä ainakin seuraavat tekijät ovat perusteltuja herkkyystar-
kastelun kohteita: 

• investointikustannus 

• liikenne-ennusteet 
• oletukset maankäytön ja muun liikennejärjestelmän kehittymisestä. 

 
Herkkyystarkastelussa käsiteltävien vaihteluvälien tulee olla perusteltuja. Esimer-

kiksi investointikustannuksen osalta pitää käyttää kustannusarvion laadinnassa to-
dettua epävarmuutta. Liikenne-ennusteessa epävarmuuden syitä voivat olla väes-
töennusteen epävarmuus, menetelmän (esimerkiksi joustoja käytettäessä) epävar-

muus tai riippuvuus yhdestä tai harvasta toimijasta. Liikennejärjestelmän kehitty-
misen arvioinnin perustapaus on noudattaa voimassa olevia suunnitelmia ja käsi-
tellä epävarmuutena esimerkiksi hankkeiden lykkääntymistä rahoituksen puut-

teessa.  

Jos hankkeella oletetaan olevan vaikutus maankäytön sijoittumiseen, tulee herk-
kyystarkastelussa arvioida herkkyyttä sen suhteen, miten maankäyttö arvioidaan 
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vertailuvaihtoehdossa. Herkkyystarkastelussa tulee pyrkiä hahmottamaan toden-
näköisiä vaihteluvälejä ja arvioida hankkeen kannattavuuden käyttäytyminen niissä 

rajoissa.  

Herkkyystarkastelujen tuloksena esitetään kaikkien tehtyjen epävarmuustarkaste-
lujen tulosten vaikutus hyöty-kustannussuhteeseen. Herkkyystarkastelua voi tar-

vittaessa syventää arvioimalla eri epävarmuustekijöiden todennäköisyyksiä ja mah-
dollisia yhteisvaikutuksia hankearvioinnin tuloksen kannalta. 

5.3  Toteutettavuuden arviointi 

Toteutettavuuden arvioinnin tarkoitus on nostaa esille hankkeen rahoituspäätök-
sen kannalta huomionarvoisia riskejä sekä suunnittelu- ja hallinnollisten prosessien 

etenemistä.  

Hankkeen riskeistä saa tietoa ensinnäkin suunnittelun dokumenteista, koska ris-
kien tunnistaminen ja arviointi on osa väylähankkeiden suunnittelua. Toiseksi 

hankkeen kysynnän ja tarjonnan sekä kustannusten riskejä on käsitelty hankear-
vioinnissa (mm. liikenne-ennuste, kannattavuuslaskelma herkkyystarkasteluineen 
ja vaikuttavuuden arviointi).  

Toteutettavuuden arvioinnissa merkitykselliset riskit ovat tavallisesti joitakin seu-

raavista: 

• Teknisten ratkaisujen toimivuuden riskit: Arvioitava hanke saattaa 
sisältää tekniikkaa tai ratkaisuja, joiden toteuttamiseen ja käyttöön liittyy 
tavanomaista suurempia riskejä. 

• Liikennöinnin riskit: Erityisesti ajoituksen kannalta voi olla tärkeä kysy-
mys, millaiset ovat liikennöitsijän edellytykset tuottaa investoinnin mah-
dollistamia palveluja. Palvelun mahdollinen riippuvuus valtion tai kuntien 

rahoituksesta on esimerkiksi syytä käsitellä. 
• Kysynnän riskit: Hankkeen kysyntä (ja siten hyödyt ja kannattavuus) 

voi riippua merkittävästi yhdestä tai muutamasta toimijasta tai maankäy-

töstä (kaavoitus ja rakentaminen).  

• Kustannusriskit: Investointikohteen erityispiirteistä voi seurata, että 
kustannusarvio on tavanomaista epävarmempi. Kustannusarvion olennai-
nen kasvu suunnittelun edetessä vaikuttaa paitsi kannattavuuteen myös 
rahoitusmahdollisuuksiin ja hankkeen rakentamisen kestoon. 

• Ympäristö- ja turvallisuusriskit: Hankkeen rakentamisella tai käytöllä 
(tai toteuttamatta jättämisellä) voi olla merkittäviä luontoon, rakennet-
tuun ympäristöön tai ihmisten terveyteen kohdistuvia riskejä. Nämä riskit 

on tunnistettu ympäristövaikutusten arvioinnissa. 
 

Riskien yhteydessä on tuotava esille suunnittelussa tai hankearvioinnissa todetut 

mahdollisuudet ja keinot hallita tai pienentää riskejä.  

Toteutettavuuden arvioinnissa tuodaan mahdollisuuksien mukaan esille investoin-
tikustannusten, välillisten investointien sekä hyötyjen kohdentuminen eri osapuo-

lille (valtio, kunta, yritys). Arviot vaikutusten kohdentumisesta ovat välillisten in-
vestointien (ks. kohta 5.2.6) tavoin tarpeellista tietoa hankkeen rahoitusneuvotte-
luissa. 
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Riskien lisäksi toteutettavuuden arvioinnissa käsitellään hankkeen etenemiseen 
vaikuttavia asioita:  

• Lainsäädäntö ja lupa-asiat: Hankkeen eteneminen sisältää mahdolli-
sesti erilaisia lainsäädännön edellyttämiä lupaprosesseja valitusteineen. 

• Suunnittelutilanne: Suunnitteluprosessin vaihe ja odotettavissa oleva 
kesto sekä kaavoitustilanne ja sen merkitys hankkeen toteuttamiselle. 

Suunnitelmien vanheneminen voi myös olla toteutuspäätöksen kannalta 
merkittävä tieto. 

• Rahoitusmahdollisuudet: Rahoitusmahdollisuuksien arvioinnissa voi-
daan nostaa esille mahdollisuudet valtion ja kunnan talousarvion ulkopuo-
liseen rahoitukseen, kuten EU:n tuet ja yksityisen rahoituksen mahdolli-
suus. 

 
Toteutettavuuden arvioinnissa ei saa ennakoida kansalaisten, yhteisöjen, hallinnon 
tai poliittisen vallan päätöksiä (kuten valitusten aihe ja määrä tai rahoituspäätök-

set). 
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6 Päätelmät 

Päätelmissä vedetään yhteen hankkeen arvioinnin tulokset. Päätelmissä kerrotaan, 
miten arvioinnin perusteella voidaan sanoa hankkeen vaikuttavuudesta, tehokkuu-
desta ja toteutettavuudesta.  

Päätelmissä tuodaan esille arvioinnin kohteen ja siitä tehtävän (rahoitus)päätöksen 
kannalta olennaiset asiat. Päätelmät perustuvat hankkeen lähtökohtiin, tavoittei-
siin, ennusteisiin, vaikutuksiin ja niiden analyysiin sekä riskien arviointiin. 

Päätelmistä pitää tavallisesti käydä ilmi ainakin seuraavia asioita: 

• Mitä vaikutuksia investointi aiheuttaa? 

• Kuinka tehokas investointi on yhteiskuntataloudellisesti arvioituna? Mitkä 
ovat hankkeen merkittävimmät hyödyt ja haitat? 

• Mitä muita hyötyjä ja haittoja investoinnilla on kuin kannattavuuslaskel-
massa huomioon otetut? Mikä on niiden merkitys? 

• Miten kustannukset, hyödyt ja haitat kohdistuvat hankkeen mahdollisten 
rahoittajatahojen (valtio, kunnat, yritykset) kannalta? 

• Missä määrin lähtökohtana olleet tarpeet, tavoitteet ja ongelmat ratkeavat 
ja tavoitteet toteutuvat? 

• Liittyykö hankkeeseen olennaisia riskejä tai hidastavia tekijöitä? 

• Mille tekijöille arvioinnin tulos ja päätelmät ovat erityisen herkkiä? 
 

Jos analyysin pohjalta ei voida tehdä selviä suosituksia, tulee tämä kertoa päätel-

missä. Päätelmät pitää myös tarvittaessa ehdollistaa tietyille herkkyystekijöille, jos 
niiden merkitys on suuri (suositellaan esimerkiksi eri vaihtoehtoja sen mukaan, 
kuinka paljon alueen väkiluvun uskotaan kasvavan). 
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7 Seuranta ja jälkiarviointi 

Hankearvioinnin osana esitetään yleispiirteinen suunnitelma hankkeen seurannan 
ja jälkiarvioinnin toteutuksesta ja sisällöstä. Väylähankkeiden seuranta ja jälkiarvi-
ointi ovat lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005) ja ratalain 

(110/2007) mukaisia tehtäviä.  

Hankearvioinnissa seurannan ja jälkiarvioinnin suunnitelmassa tuodaan esille arvi-
oitavassa hankkeessa tärkeät seurattavat ja arvioitavat asiat: Mitä on perusteltua 

seurata ja arvioida?   

Seuranta ja jälkiarviointi tulee kohdentaa hankkeen päätöksenteon kannalta mer-
kittäviin vaikutuksiin ja etenkin niihin seikkoihin, joiden suhteen on todettu epä-

varmuuksia. Yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden kehittymistä on perusteltua 
arvioida kaikissa hankkeissa. Tapauskohtaisesti kiinnostaviksi jälkiarvioinnin koh-
teeksi voivat nousta esimerkiksi toteutunut tarjonta, nopeudet, aluskoko, akseli-

paino tai jokin muu vastaava. Seuranta ja jälkiarviointi voi hankkeen vaikutusten 
ohella olla jossain tapauksessa kiintoisaa suunnata myös institutionaalisiin kysy-
myksiin, kuten eri tahojen suunnitelmien ja päätöksenteon edistyminen ja han-
kearvioinnin tulosten suhde hankkeen rahoitusosuuksien sopimiseen.  

Liikenneväyläinvestointien jälkiarvioinnin päätarkoituksena on tuottaa tietoa han-
kearvioinnin sekä ennuste- ja arviointimenetelmien kehittämiseen.  
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8 Raportointi ja dokumentointi 

8.1  Hankearvioinnin raportointi 

Hankearvioinnista on laadittava erillinen raportti, joka tulee Väyläviraston tai ELY-

keskuksen julkaisemana yleisesti saataville. Hankearvioinnin raportti tallennetaan 
myös Väyläviraston Velho-järjestelmään. Hankearvioinnin keskeinen sisältö ja tu-
lokset voidaan lisäksi raportoida osana yleissuunnitelmaa. Hankearvioinnin raportti 
toimii tietolähteenä muille hankkeesta tehtäville dokumenteille, kuten hankekor-

teille.  

Hankearvioinnin raportin rakenne noudattaa hankearvioinnin kehikkoa sisältäen 
pääsääntöisesti aina seuraavat osat: 

1. Lähtökohtien kuvaus 
a) hanke 
b) vertailuasetelma 

c) liikenne-ennuste 
2. Vaikutusten kuvaus ja arviointi 

a) vaikutusten tunnistaminen ja kuvaus 

b) vaikutusten arvot eri vaihtoehdoissa 
3. Hankkeen arviointi 

a) vaikuttavuuden arviointi 

b) kannattavuuslaskelma 
c) toteutettavuuden arviointi 

4. Päätelmät 

5. Seurannan ja jälkiarvioinnin suunnitelma 
6. Dokumentointi ja laadunvarmistus. 

 

Hankearvioinnin raportoinnin perusteellisuus on harkittava tapauskohtaisesti. 
Hankkeen koko ja merkittävyys vaikuttavat tarvittavaan laajuuteen sekä esimer-
kiksi hankkeeseen (ennen päätöksentekoa) liittyvän keskustelun laajuus. 
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8.2  Hankearvioinnin dokumentti 

Raportin ohella hankearvioinnista on tehtävä riittävän tarkka dokumentointi. Pää-
sääntö on esittää asiat sillä tarkkuudella, että arviointi on tarkistettavissa, arvioita-
vissa ja tarpeen mukaan päivitettävissä. Yleisesti huolellinen raportointi ja doku-

mentointi edistävät hyvää arviointikäytäntöä sekä arvioinnin käyttökelpoisuutta 
päätöksenteossa.   

Liikenneväyläinvestoinnin hankearvioinnin dokumentoinnin tärkeimmät osat ovat 

kustannusarvion, liikenne-ennusteiden ja kannattavuuslaskelman riittävän yksityis-
kohtainen kuvaaminen. Dokumentista on aiheellista myös löytyä eri vaiheissa käy-
tetyn tiedon lähdeviitteet sekä perustelut ja selostukset siitä, jos lähdeviitteessä 

esitettyä tietoa on arvioinnin yhteydessä jalostettu tai tulkittu.  

Hankearvioinnin dokumentointi voi sisältää useampia teksti-, taulukko- ja kuva-
muotoisia osia. Dokumentointiin voivat kuulua esimerkiksi kannattavuuslaskelman 

laskentataulukot tai -tiedostot. Myös dokumentoinnin ymmärrettävyyteen ja käy-
tettävyyteen on kiinnitettävä huomiota. Dokumentoinnin sisällysluettelo ja sijainti  
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