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Esipuhe 

Tavoitteet perusväylänpidon yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantamiseksi 
edellyttävät tietoa ja arviointeja hankkeiden vaikutuksista ja yhteiskuntataloudelli-

sesta kannattavuudesta. Ratahankkeiden arviointiohje (Väyläviraston ohjeita 
39/2020) keskittyy kehittämishankkeiden arviointiin, mutta ohje on monilta osin 
sovellettavissa myös perusradanpidon hankkeisiin. Tässä ohjeessa esitetään, miten 

ratahankkeiden arviointiohjetta sovelletaan perusradanpitoon kuuluvien korjaus-
hankkeiden arviointiin. Vastaavat täydentävät ohjeet laaditaan vuoden 2021 kulu-
essa ratapihojen investointien arviointiin sekä perustienpidon parantamisinvestoin-
tien arviointiin.  

Helsingissä helmikuussa 2022 

Väylävirasto 
Väylien suunnittelu 
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Käsitteistö 

Hanke Tiettyyn kohteeseen rajattu joukko toimenpiteitä. 
Hanke voi sisältää vain korjausta, vain parantamista 

tai molempia.  

Hankearviointi Tarkoittaa yleisesti liikenneväylän hankkeesta laadit-
tavaa, kaikki vaikutukset kattavaa arviointia. Lain lii-

kennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005) ja ra-
talain (110/2007) mukaan merkittävistä tie- ja rata-
hankkeista on laadittava hankearviointi, johon sisäl-
tyy hankkeen lähtökohtien, tavoitteiden ja vaikutus-

ten kuvaus, vaikuttavuuden arviointi, kannattavuus-
laskelma ja toteutettavuuden arviointi, päätelmät 
sekä seurannan ja jälkiarvioinnin suunnitelma. 

Hoito Hoito sisältää välttämättömät säännöllisesti tehtävät 
toimet, joilla väylät voidaan pitää käyttökelpoisina. 
Rautatien hoitoon kuuluvat muun muassa talvikun-

nossapito, kaikkien rakenteiden ja laitteiden hoito ja 
huolto, rataverkon isännöinti, radan laitteiden ener-
giakulutus, tiedonsiirtoverkkojen ja tietojärjestelmien 

tuki- ja käyttöpalvelut ja -kulut. 

Investointi Pitkävaikutteinen meno. Kirjanpidossa investointi-
meno kirjataan taseeseen, josta se tulee tuloslaskel-

maan vuotuisina poistoina. Useita toimenpiteitä sisäl-
tävää hanketta kutsutaan kokonaisuutena investoin-
niksi, vaikka se sisältäisi jonkun verran lyhytvaikut-

teisiakin menoja.  

Kehittämishanke Hanke, jolle myönnetään määräraha valtion talousar-
vion kehittämisen momentilta. Kehittämishankkeiden 

kustannusarviot ovat usein kymmeniä tai satoja mil-
joonia euroja, mutta ne voivat olla pienempiäkin. Ke-
hittämishankkeet ovat yleensä pääosin parantamista, 

mutta ne voivat sisältää myös paljon korjausta. 

Korjaus Rautatien rikkoutumisesta, kulumisesta ja ikääntymi-
sestä aiheutuvien vaurioiden korjaamista tai uusi-

mista. Rautatien eri rakenteilla ja laitteilla on eripitui-
nen kestoikä ja siten korjaus- ja uusimisväli, jotka 
voivat vaihdella 3−50 vuoden välillä. Korjaus ei olen-

naisesti muuta rautatien liikenteellistä palvelutasoa, 

ellei se ole alentunut huonon kunnon vuoksi. Kor-
jaukset voivat olla yksittäisiä pieniä korjaustoimenpi-
teitä tai kokonaisia väylien suuria korjauskokonai-

suuksia. 

Korjaushanke Hanke, jonka kustannusarviosta yli 50 % on korjauk-
sia.  

Korvausinvestointi Korvausinvestoinneilla säilytetään radan rakenteelli-
nen kunto ja liikennekelpoisuus. Hankkeessa väylä 
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tai sen osa rakennetaan lähes uudelleen, nykyisen 

tekniikan ja laatuvaatimusten mukaiseen tasoon. 
Tyypillinen korvausinvestointi on radan korjaus, 
jossa radan rakenteita tai laitteita uusitaan tai paran-

netaan.  

Kunnossapito Radan korjausta ja hoitoa. 

Parantaminen Investointi, joka laajentaa tai lisää rautatien liiken-

teellistä palvelutasoa 

Parantamishanke Hanke, jonka kustannusarviosta yli 50 % on paranta-
mista. 

Perusradanpito Radanpito, joka rahoitetaan valtion talousarvion pe-
rusväylänpidon momentilta. Perusradanpidon merkit-
tävimmät osat ovat rataverkon kunnossapito, radan-

pidon suunnittelu ja radanpitäjän toimintamenot. 

Pääväylä Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa maan-
teiden ja rautateiden pääväylistä (933/2019) määri-

telty maantie tai rautatie. Rautateiden pääväylät 
muodostavat ratalain (110/2007) mukaisen rautatei-
den runkoverkon.  

Rautatie Yksi- tai useampiraiteinen rata sekä rautatiealue ja 

sillä olevat rakennukset, rakennelmat ja laitteet, joita 
tarvitaan liikenteen hoitamiseksi ja turvaamiseksi 
sekä kaikkea näihin liittyvää toimintaa varten. 

Radanpito Rautatien ja siihen liittyvän kiinteän omaisuuden 
suunnittelua, hankintaa, rakentamista, hallintaa ja 
kunnossapitoa. 

Radanpitäjä Radanpidosta huolehtiva taho. Valtion rataverkon ra-
danpitäjä on Väylävirasto. 

Rataverkko Väyläviraston hallinnassa olevat valtion omistamat 

rautatiet.  

Vertailuvaihtoehto Arvioitavan hankkeen vertailukohta. Suunnitelma tai 
arvio tilanteesta, jossa hanketta ei toteuteta. Hank-

keen vaikutukset määritetään suhteessa vertailuvaih-
toehtoon. 

Vilkasliikenteinen pää-

väylä 

Rautatien pääväylä, jota käyttävissä junissa kulkee 

vuodessa yli 1,0 miljoonaa matkaa tai yli 2,0 miljoo-
naa tonnia tavaraa. 

Vähäliikenteinen rata Rataverkon osuus, jota käyttävän tavaraliikenteen 

määrä on alle 300 000 tonnia vuodessa, eikä henki-
löliikennettä ole enemmän kuin 100 000 matkaa vuo-
dessa. 
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1 Johdanto 

Ratahankkeiden hankearvioinnista säädetään ratalaissa (110/2007), jonka 8 a § 
mukaan Väyläviraston on laadittava merkittävää ratahanketta koskevasta yleis-

suunnitelmasta ja ratasuunnitelmasta hankearviointi. Ratalaissa tai sen tausta-ai-
neistoissa ei kuitenkaan määritellä, mitä merkittävällä ratahankkeella tarkoitetaan. 
Hankearvioinnin piiriin kuuluvat ratahankkeet ovat siten jääneet suunnittelukäy-

tännössä määriteltäväksi. Hankearvioinnin ohjeistuksesta ja ratahankkeiden arvi-
ointien teettämisestä vastaa Väylävirasto.  

Väylävirasto määrittelee, mitkä ovat ratalain tarkoittamia merkittäviä ratahank-
keita, joista hankearviointi tulisi laatia. Hankearvioinnin ohjeiden mukaan ainakin 

valtion talousarviossa erikseen nimettävät ratojen kehittämishankkeet ovat sellai-
sia. Hankearviointeja on lisäksi laadittu muun muassa vähäliikenteisten ratojen 
korjaushankkeista.  

Liikenne- ja viestintäministeriön ja Väyläviraston välisessä tulossopimuksessa 
2020–2023 on yhtenä tavoitteena kehittää ja ohjeistaa perusväylänpidon toimen-
piteiden vaikutustietoa ja vaikutusten arviointia. Perusradanpidon investointien 

vaikutusarvioinnin kehittäminen aloitettiin esiselvityksellä (Metsäranta ym. 2021), 
jonka tuloksia otetaan käyttöön tällä ohjeella.  

Tämä ohje on tarkoitettu valtion rataverkon korjaushankkeiden arviointiin. Tällai-

set hankkeet rahoitetaan yleensä perusradanpidon momentilta, mutta niitä voi-
daan rahoittaa kehittämismomentiltakin. Tässä ohjeessa käsitellään vain viitteelli-
sesti perusradanpidon momentilta rahoitettavia erillisiä parantamishankkeita. 

Tämä ohje ei ota kantaa rahoituslähteeseen. 

Ratojen korjaushankkeiden arvioinneissa noudatetaan niin pitkälle kuin mahdollista 
samoja hankearvioinnin yhteisiä periaatteita ja laskenta-arvoja. Yhteisten ohjeiden 

tarkoitus on tuottaa vertailukelpoista tietoa erilaisten väyläinvestointien taloudelli-
sista vaikutuksista suunnittelua ja päätöksentekoa varten.  

Tässä ohjeessa noudatetaan samaa rakennetta kuin ratahankkeiden arviointioh-

jeessa, johon esitetään tarvittavia täydennyksiä ja sovellusohjeita. Arvioinnin eri 
vaiheita havainnollistava esimerkkiarviointi esitetään ohjeen liitteenä 1. Merkittä-
vimmät täydennykset hankearvioinnin yhteisiin periaatteisiin ja laskenta-arvojen 

soveltamiseen käsittelevät kunnossapidon sisällön, kustannusten ja liikenteen ra-
joitusten määrittelyä vertailuvaihtoehdossa. Korjaushankkeen arviointia ei kaikilta 
osin ole perusteltua tehdä niin kattavasti kuin kehittämishankkeissa. Tämän ohjeen 

tärkeimpänä tavoitteena pidetään sitä, että ratojen korjaushankkeiden taloudelli-
sista vaikutuksista tuotetaan määrällistä tietoa, jota voidaan käyttää esimerkiksi 
korjaushankkeiden suunnitteluun ja keskinäiseen vertailuun. 

Tässä ohjeessa esitetään yhdenmukainen tapa tehdä korjaushankkeiden arviointia, 
mutta ohjeiden tietopohja on puutteellinen. Ohjeessa on oma kohtansa arvioinnin 
kehittämistarpeiden kirjaamiselle. Ohjetta kehitetään arviointikokemusten, tieto-
pohjan ja arviointimenetelmien kehittyessä. 
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2 Arviointikehikko 

2.1  Arvioinnin vaiheet 

Ratahankkeiden arvioinnin vaiheet on nimetty ratalaissa ja selostettu Ratahankkei-

den arviointiohjeessa. Rautatien korjaushankkeen arvioinnin vaiheet ovat saman-
laiset kahta poikkeusta lukuun ottamatta:  

1. Korjaushankkeesta ei yleensä tehdä ratahankkeiden arviointiohjeen mu-

kaista vaikuttavuuden arviointia. Kannattavuuslaskelmaa täydentäviä vai-
kutuksia tulee arvioida, mutta vain tarvittaessa sovelletaan vaikuttavuu-
den arvioinnin menetelmällä.  

2. Korjaushankkeen seurannan ja jälkiarvioinnin suunnitelman merkitys on 
pieni, mutta ne otetaan huomioon tarvittavassa laajuudessa. Tärkeämpi 
asia on esittää havainnot ja ehdotukset perusradanpidon hankearviointien 

kehittämiseen. 
 

 

Kuva 1. Rautatien korjaushankkeen arvioinnin vaiheet (muokattu lähteestä 
Väylävirasto 2020a).  

Rautatien korjaushankkeen arvioinnissa kiinnitetään merkittävästi enemmän huo-
miota kunnossapidon sisältöön, kustannuksiin ja vaikutuksiin kuin kehittämisinves-
tointien hankearvioinnissa. Tämä vaikuttaa kaikkien vaiheiden sisältöön. 
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2.2  Hanketyypin merkitys 

Perusradanpidon investointien hankearvioinnissa tarvittava ohjeistus riippuu han-
ketyypistä, jotka määritellään seuraavasti: 

1. Korjaushanke. Hanke sisältää pelkkiä korjaustoimia, joilla palautetaan 
radan rakenteiden kuntotila uutta vastaavalle tasolle.  

2. Korjaus- tai parantamishanke. Hanke sisältää sekä korjauksia että 

rautatien liikenteellistä palvelutasoa lisääviä parantamistoimia, kuten taso-
risteyksen poisto tai radan kantavuuden parantaminen. Hanke määritel-
lään korjaushankkeeksi tai parantamishankkeeksi sen mukaan, onko kus-
tannuksista yli 50 % korjauksia vai parantamista.  

3. Parantamishanke. Hanke sisältää vain parantamistoimia. 
4. Lakkauttamishanke. Hankkeena on radan sulkeminen liikenteeltä ja 

mahdollinen purkaminen. 

 
Tämän ohjeen pääasiana on täydentää Ratahankkeiden arviointiohjetta katta-
maan rataverkon korjausten vaikutusten arviointi. Parantamistoimet voidaan arvi-

oida Ratahankkeiden arviointiohjeen mukaisesti. Ohjeiden soveltamisalueet esite-
tään kuvassa 2.  

 

Kuva 2. Sovellettavat ohjeet eri hanketyyppien arvioinnissa.  

2.3  Hankearvioinnin suunnitteluvaihe 

Rautatien korjaushankkeiden suunnitteluvaiheet vaihtelevat. Rataverkon korjaus-
hankkeita edeltää aina korjaustarpeiden ja niiden kustannusten määrittämiseen 
vaadittava selvitystyö. Jos hankkeeseen sisältyy lakisääteistä suunnitelmaa vaati-

via parantamistoimia, laaditaan tällaiset suunnitelmat tarvittaessa erikseen. Pel-
kästään korjaustoimia sisältävän hankkeen rakentamissuunnitelma laaditaan 
yleensä vasta sitten, kun hankkeen rahoituksesta on olemassa riittävät päätökset. 

Hankearvioinnin tehtävä on tuottaa tietoa päätöksentekoon, joten se on laadittava 
ennen kuin hankkeesta tehdään päätösehdotuksia esimerkiksi investointiohjelmiin 
tai valtion talousarvioon. 
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3 Lähtökohtien kuvaus ja määrittely 

3.1  Hankkeen tarve, tavoitteet, sisältö ja 
kustannusarvio 

Arvioitavasta hankkeesta on esitettävä kohteen perustiedot ja hankkeen tarve. 
Hankkeen perustietoja ovat esimerkiksi kohteen verkollinen sijainti, ratapituus, rai-

depituus, sähköistys, päällysrakenneluokka ja kunnossapitoluokka sekä liikennöinti 
ja liikennemäärät.  

Hankkeen tarvetta kuvaavat esimerkiksi radan rakenteiden ikä (jäljellä oleva käyt-

töikä), merkittävimmät kuntopuutteet, nykyiset ja lähivuosien liikennerajoitukset 
sekä radasta johtuvat myöhästymiset. 

Arvioitavasta hankkeesta kuvataan tavoitteet sekä korjattavat ja parannettavat 

kohteet, toimenpiteiden määrät ja kustannusarvio. Hankearvioinnin kannalta tär-
keimmät tiedot ovat kustannusarvio (hintataso) ja hankkeen kesto vuosina.  

Kustannusarvio on tarpeellista erotella osiin (esimerkiksi kiskot, pölkyt, sillat) ja 

osien määrätietoihin, jos näistä määritettyjä yksikköhintoja käytetään kunnossapi-
tokustannusten määrittelyssä. Kustannustietojen hintataso (maanrakennuskustan-
nusindeksi pisteluku) on mainittava. 

3.2  Vertailuasetelma 

3.2.1  Arvioinnissa vertailtavat vaihtoehdot 

Arvioitavaa hanketta suunniteltaessa muodostetaan yksi tai useampia vaihtoehtoi-

sia ratkaisuja, joita kutsutaan hankevaihtoehdoiksi. Hankevaihtoehdossa toteute-
taan suunnitellut korjaus- ja parantamistoimet. Jos hankevaihtoehtoja on useita, 
tarkastellaan ne erillisinä. Kutakin hankevaihtoehtoa verrataan aina vaihtoehtoi-

seen ratkaisuun, jota kutsutaan vertailuvaihtoehdoksi. Eri hanketyyppien vertailu-
asetelmat ovat tavallisesti seuraavat: 
 

1. Korjaushanke. Hankkeena on korjausten toteuttaminen. Hankevaihto-
ehtoina voidaan tutkia erilaisia kestoja, ajoituksia ja vaiheistuksia korjaus-
ten toteuttamiselle. Vertailuvaihtoehto on heikennetty nykytila (0-).  

2. Korjaus- tai parantamishanke. Jos hankkeen kustannuksista yli 50 % 
on korjausta, vertailuvaihtoehtona on heikennetty nykytila (0-). Hanke-
vaihtoehtoina tutkitaan tällöin pelkkien korjaustoimien toteutus, korjaus- 

ja parantamistoimien toteutus ja mahdollisesti erilaisia yhdistelmiä näistä. 
Jos hankkeen kustannuksista yli 50 % on parantamista, korjaukset sisäl-
tyvät vertailuvaihtoehtoon ja se on luonteeltaan nykytila (0). Lisäksi on 

suositeltavaa tutkia vaihtoehto, jossa toteutetaan pelkät korjaustoimet. 
Tämän arvioimiseksi on määritettävä vertailuvaihtoehdoksi heikennetty 
nykytila (0-) 

3. Parantamishanke. Parantamishankkeen vertailukohtana on nykytila (0), 

jossa rata pidetään nykyistä vastaavassa kunnossa. 
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4. Lakkauttamishanke. Lakkauttamishankkeessa radan sulkeminen liiken-

teeltä ja mahdollinen purkaminen on hankevaihtoehto. Vertailuvaihdossa 
rata pidetään liikennöitävässä kunnossa (0), jolloin kustannukset ovat 
suuremmat kuin hankevaihtoehdossa.  

 
Arvioinnissa tarkasteltava ajanjakso alkaa hankkeen rakentamisen alusta ja lop-
puu, kun hankkeen valmistumisesta on kulunut 30 vuotta. Arviointi tehdään koko 

laskentajaksolta myös sellaisessa tilanteessa, jossa hankkeen elinkaari on lyhy-
empi. Esimerkiksi vähäliikenteisen radan korjaushankkeena voi olla liikennöitävyy-
den ylläpitäminen 20 vuoden ajan, jonka jälkeen rata suljetaan liikenteeltä. Tällai-

sessa hankkeessa hankevaihtoehto ja vertailuvaihtoehto ovat samat laskentajak-
son viimeiset 10 vuotta. 

3.2.2  Vertailuvaihtoehdon määrittämisen yleiset periaatteet 

Korjaushankkeen vertailuvaihtoehdoksi muodostetaan Väyläviraston asiantuntija-
arviona laadittu suunnitelma siitä, mitä hankkeen kohteena olevalle rautatielle ta-
pahtuu, jos hanketta ei toteuteta.  

Vertailuvaihtoehto määritellään tapauskohtaisesti ottaen huomioon muun muassa 
radan rakenneosien elinkaaren vaiheet, radan liikenneprofiili ja sijainti. Vertailu-
vaihtoehdon muodostamisessa noudatetaan radan verkollisen aseman mukaan 

määriteltyjä yleisiä periaatteita, jotka esitetään taulukossa 1. Pääperiaatteena on 
suunnitella ensin kunnossapidon periaate ja johtaa siitä tarvittavat rajoitukset.  

Taulukko 1. Korjaushankkeen vertailuvaihtoehdon kunnossapidon ja rajoitusten 
arvioiden määrittämisen yleiset periaatteet verkon eri osissa.  

Kohteen verkol-
linen asema 

Kunnossapidon periaate Liikennerajoitusten asettami-
sen periaate 

Vilkasliikentei-
nen pääväylä 
(> 1,0 milj. mat-
kaa tai > 2,0 milj. 
tonnia vuodessa) 

Korjaushanke toteutetaan vaiheit-
tain 30 vuoden kuluessa. Rataa, 
varusteita ja laitteita uusitaan sitä 
mukaa kun ne tulevat arvioidun 
käyttöikänsä päähän.  

Radalle asetetaan vain tilapäisiä 
liikenteen rajoituksia, joiden tarve 
on vähäinen. Korjauskohteet to-
teutetaan siten, että pysyviä ra-
joituksia ei tarvita. 

Muu pääväylä 
(< 1,0 milj. mat-
kaa ja < 2,0 milj. 
tonnia vuodessa) 

Korjaushankkeesta toteutetaan 
suurin osa vaiheittain 30 vuoden 
kuluessa. Korjauksia lykätään ra-
kenteiden ja laitteiden laskennal-
lista käyttöikäänsä pidemmälle.  

Radalle voi olla tarpeen asettaa 
yksittäisiä pysyviä liikenteen rajoi-
tuksia kohtiin, joissa laskennalli-
nen käyttöikä ylittyy. Tilapäisiä lii-
kenteen rajoituksia tarvitaan 
enemmän kuin vilkasliikenteisillä 
pääväylillä. 

Muu rata 
(ei pääväylä eikä 
vähäliikenteinen) 

Korjaushankkeesta toteutetaan 
välttämättömäksi arvioidut osat 
vaiheittain 30 vuoden aikana. 
Suurimmalta osin radan käyt-
töikää jatketaan tehostetulla kun-
nossapidolla ja yksittäisillä kor-
jauksilla. 

Radalle voidaan asettaa pysyviä 
liikenteen rajoituksia rataosuuk-
sille, joiden käyttöikää jatketaan 
tehostetulla kunnossapidolla. Tila-
päisiä liikenteen rajoituksia tarvi-
taan enemmän kuin muilla pää-
väylillä. 

Vähäliikentei-
nen rata 
(< 0,3 milj. tonnia 
ja < 0,1 milj. mat-
kaa vuodessa) 

Rataa pidetään liikennöitävänä 
mahdollisimman pitkään korjaa-
malla rakenteita yksittäisissä koh-
dissa tarpeen mukaan. Rata sulje-
taan liikenteeltä, kun tämä ei 
enää ole mahdollista. 

Liikenteen nopeutta ja akselipai-
noja rajoitetaan niin paljon, että 
liikennekelpoisuus säilyy radan 
sulkemiseen asti mahdollisimman 
pienin korjaustoimin.  
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3.2.3  Vertailuvaihtoehdon kunnossapidon suunnittelu 

Radan kunnossapidon nykyinen sisältö ja kustannus määritetään Ratahankkeiden 
arviointiohjeen yksikköarvojen avulla, ellei kohteen kunnossapidosta ole täsmälli-
sempää tietoa. Yksikköarvojen mukainen keskimääräinen kunnossapitokustannus 

riippuu kunnossapitoluokasta, sähköistyksestä ja pölkkyjen laadusta (betoni/puu). 
Keskimääräinen kustannus pitää sisällään peruskunnossapidon lisäksi erikseen ti-
lattuja töitä materiaalikustannuksineen.  

Vertailuvaihtoehdossa kunnossapito kohdistuu samoihin rakenneosiin kuin arvioi-
tavassa hankkeessa, mutta korjausta lykätään ajallisesti tai korjaus toteutetaan 
kevyemmillä ja lyhytikäisemmillä tavoilla. Vertailuvaihtoehdon kunnossapidon 

suunnitelma on Väyläviraston asiantuntija-arvio siitä, millaisia korjauksia ja muita 
radan nykyisestä peruskunnossapidosta eroavia toimenpiteitä radalla on tarpeen 
tehdä ilman arvioitavaa korjaushanketta. Vertailuvaihtoehdon kunnossapitotarpeet 

määritellään 5 vuoden jaksoissa rakenneosittain (taulukko 2). 

Kunnossapidon suunnitelmassa esitetään myös arvio siitä, miten vertailuvaihtoeh-
don kunnossapidossa tarvittavat rakennustöiden aikaiset liikenteen rajoitukset ja 

liikennekatkot ovat erilaiset kuin hankevaihtoehdossa.  

Taulukko 2. Kehikko vertailuvaihtoehdon kunnossapidon suunnittelulle.  

Toimenpiteiden koh-
teena oleva rakenne-

osa 

Vertailuvaihtoehdossa tarvittavat korjaukset 

ja muut (ylimääräiset) kunnossapitotoimet 

0−5 v 6−10 v 11−15 v 16−20 v 21−25 v 26−30 v 

Päällysrakenne       

Alus- ja pohjarakenteet       

Kallioleikkaukset       

Tunnelit       

Sillat, taitorakenteet       

Sähköistys       

Vahvavirtajärjestelmät       

Ohjaus- ja turvalaitteet       

Muu rakenneosa       

 

3.2.4  Vertailuvaihtoehdon rajoitusten suunnittelu 

Vertailuvaihtoehtoon määritetään sellaiset liikenteen rajoitukset, jotka vaikuttavat 
järkeviltä verrattuna rataverkolla nykytilassa tai lähivuosina tuleviin rajoituksiin. 
Vertailuvaihtoehdon rajoitusten tulee olla johdonmukaiset vertailuvaihtoehdon 

kunnossapidon sisällön kanssa. Pääsääntönä kunnon heikkeneminen tulee arvioin-
tiin joko pysyvinä rajoituksina (kuntopuutteita ei korjata) tai kunnossapitotarpeena 
(puutteita korjataan vikojen ilmaantuessa ja ne aiheuttavat tilapäisiä rajoituksia ja 

junien myöhästymisiä).  

Kun vertailuvaihtoehdossa korjauksia lykätään ja rakenneosien käyttöikä mahdol-
lisesti ylittyy, niin vaurioiden ja vikaantumisten riski lisääntyy. Liikenteen turvalli-
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suuden takaamiseksi tällaiseen kohteeseen on yleensä asetettava nopeus- tai pai-

norajoitus. Pysyvien rajoitusten todennäköiset tarpeet ja kohteet suunnitellaan 
taulukon 2 mukaisen kunnossapitosuunnitelman perusteella. Rajoituksen määrit-
telyssä ja mitoituksessa voi hyödyntää taulukossa 3 esitettäviä viitearvoja. Piste-

mäisesti tulisi lisäksi harkittavaksi henkilöliikenteelle 80 km/h ja tavaraliikenteelle 
50 km/h esimerkiksi kohdissa, joissa alusrakenne on ”loppu”. 

Taulukko 3. Käyttöiän täyttymisen tai huonon kunnon takia asetettavien pysyvien 
nopeusrajoitusten mahdollisia vaihtoehtoja (Paavilainen ym. 2009). 

 KP-
taso 

Päällysrakenteen 
kunto 

Alusrakenteen 
kunto 

Teknisten järjes-
telmien kunto 

HL TL HL TL HL TL 

1 100 100 80 80 80 80 

2 100 100 80 80 80 80 

3 80 80 60 60 80 80 

4 60 50 60 50 80 60 

5 
 

30 
 

30 
 

50 

6 
 

30 
 

30 
 

30 

 

3.3  Liikenne-ennuste 

Hankkeen kohteena olevan radan henkilö- ja tavaraliikenteen perusennusteena 
käytetään viimeisintä valtakunnallista liikenne-ennustetta. Perusennuste on lähtö-

kohtana sekä vertailuvaihtoehdossa että hankkeessa. Vertailuvaihtoehdon rajoi-
tusten vaikutus junamatkojen kysyntään arvioidaan Ratahankkeiden arviointioh-
jeessa esitettyjen matka-aikajoustojen avulla. Vertailuvaihtoehdon nopeusrajoitus-

ten ei yleensä arvioida vaikuttavan tavaraliikenteen määrään. Jos tavaraliikennettä 
rajoitetaan vertailuvaihtoehdossa siten, että kuljetuskustannukset lisääntyvät mer-
kittävästi tai rata suljetaan liikenteeltä, arvioidaan vaikutukset tavaraliikenteen ky-

syntään Ratahankkeiden arviointiohjeen mukaan. Yleensä on tarpeen haastatella 
radan nykyisten rautatiekuljetusten asiakkaita. 
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4 Vaikutusten kuvaus ja arviointi 

4.1  Vaikutukset väylän käyttäjien kustannuksiin 
ja tuloihin 

4.1.1  Liikenteen matka- ja aikasuoritteet 

Liikenteen rajoitusten vaikutukset henkilö- ja tavaraliikenteen matka-aikoihin on 

arvioitava tapauskohtaisesti ottaen huomioon muun muassa radan liikenneprofiili, 
aikataulurakenne, kohtaamismahdollisuudet ja toteutunut täsmällisyys. Rajoitus-
ten vaikutukset liikenteeseen arvioidaan seuraavien periaatteiden mukaisesti: 

• Pysyvät rajoitukset ja ratatöiden kohdalle asetetut rajoitukset otetaan 
huomioon mahdollisina muutoksina nykyisiin aikataulujen mukaisiin 
matka-aikoihin.  

• Tilapäiset rajoitukset ja vikaantumiset otetaan huomioon junien myöhäs-
tymisinä.  

• Ratatöiden takia tulevien liikennekatkojen ja ratatöiden vaikutus matkan-
pituuteen ja matka-aikaan arvioidaan vaihtoehtoisen reitin ja kulkutavan 

pituuden ja nopeuden mukaisesti. 
 

Rajoituksen vaikutus junien matka-aikoihin riippuu siitä, miten junat käyttävät ra-
dan kapasiteettia. Pysyvät rajoitukset eivät välttämättä vaikuta matka-aikoihin lain-

kaan, jos junat voivat ottaa rajoituksen kohdalla syntyneen viivytyksen kiinni aja-
malla suuremmalla nopeudella liikennepaikkojen välin rajoituksettomilla osuuksilla. 
Jos radalla on paljon vapaata kapasiteettia, voidaan aikataulurakennetta ja juna-

kohtaamisia siirtää ja ottaa rajoituksen vaikutus huomioon aikataulua muuttamalla. 
Jos radan kapasiteetin on lähes täysin käytössä eikä liikennerakenteen muuttami-
nen ole mahdollista, voivat rajoitukset johtaa junavuorojen poistamiseen. Kapasi-

teetin käyttöasteen tutkimiseen voi olla tarpeellista käyttää Ratahankkeiden arvi-
ointiohjeessa mainittua kapasiteetin käyttöasteen laskentamenetelmää.  

Rajoituksista johtuvat muutokset matka-aikoihin ja tarjontaan vaikuttavat henkilö- 

ja tavaraliikenteen kysyntään. Vaikutukset liikenteen kysyntään arvioidaan Rata-
hankkeiden arviointiohjeiden mukaisesti joustoilla. Aikataulujen muutokset ja myö-
hästymiset vaikuttavat junien aikasuoritteisiin sekä matkojen ja tavaran aikasuo-

ritteisiin. Liikennekatkot ja radan sulkeminen vaikuttavat lisäksi junien ja tieliiken-
teen ajoneuvojen matkasuoritteisiin. Ajoneuvojen matka- ja aikasuoritteiden muu-
tokset vaikuttavat liikennöintikustannuksiin (luku 4.1.2) sekä matkojen ja kuljetus-

ten kustannuksiin (luku 4.1.3). 

4.1.2  Liikennöintikustannukset ja lipputulot 

Junien matka- ja aikasuoritteiden muutokset vaikuttavat sekä henkilöjunien että 

tavarajunien liikennöintikustannuksiin. Matkustajamäärien muutokset vaikuttavat 
lipputuloihin. Vaikutukset arvioidaan Ratahankkeiden arviointiohjeen mukaisesti. 

Liikennekatkot ja radan sulkeminen voivat vaikuttaa matka- ja aikasuoritteisiin tie-

liikenteessä. Suoritemuutoksilla on vaikutus tieliikenteen ajoneuvokustannuksiin, 
jotka voidaan arvioida Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvojen 
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avulla (Väylävirasto 2020b). Kuorma-autoliikenteen ajoneuvokustannukset on kui-

tenkin arvioitava ilman tavaran ajan arvon osuutta, joka arvioidaan erikseen lu-
vussa 4.1.3 kuvattavalla tavalla. 

4.1.3  Matkojen ja kuljetusten kustannukset 

Henkilöliikenteen aikataulun muutos vaikuttaa samansuuruisena kaikkien matko-
jen matka-aikaan. Myöhästymisen vaikutus arvioidaan olettamalla, että muutos 
kohdistuu keskimäärin samansuuruisena kaikkiin henkilöliikenteen juniin ja niiden 

keskimääräiseen matkustajamäärään. Liikennekatkojen takia vaihtoehtoiselle rei-
tille, linja-autoon tai henkilöautoon siirtyvien matkojen aikasuorite arvioidaan yh-
teyden keskinopeuden, matkanpituuden ja siirtyvien matkojen määrän avulla. Jos 

liikennekatkot ovat voimassa vain osan vuorokaudesta tai viikosta, ei arvioinnissa 
voi käyttää junien keskikuormaa vaan pois jäävien junien kuormitus on arvioitava 
tapauskohtaisesti. Jos vaihtoehtoisen yhteyden matka-aika on erilainen kuin kat-

kaistun yhteyden, on otettava huomioon matkojen määrän muutos keskimääräi-
sellä joustolla. Matka-ajan vaikutus henkilöliikenteen kysyntään ja aikasuoritteen 
muutosten vaikutus matkustajien aikakustannuksiin määritetään Ratahankkeiden 

arviointiohjeen mukaisesti.  

Tavaraliikenteen junien aikataulun, myöhästymisten tai reitin muutokset vaikutta-
vat tavaran matka-aikaan ja aikakustannukseen. Aikataulun muutos kohdistuu sa-

manlaisena rataosan koko tavaramäärään. Myöhästymisten vaikutus arvioidaan ta-
varaliikenteen junien keskimääräisen tavaramäärän avulla. Vaihtoehtoiselle reitille 
siirtyvä tavaran aikakustannus muuttuu reittien matka-aikaeron mukaisesti. Tie ja 
rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvojen mukaisesti tiellä kuljettavan ta-

varan ajan arvo on keskimäärin suurempi kuin rautateillä kuljetettavan tavaran 
ajan arvo. Korjaushankkeessa junasta autoon siirtyy sama tavara, joten tavaran 
ajan arvo on sama kuin rautatiekuljetuksessa. Akselipainorajoituksen vaikutus ta-

varajunien liikennöintikustannuksiin voidaan arvioida soveltamalla Ratahankkeiden 
arviointiohjeen esimerkkiä akselipainon noston vaikutusten arvioinnista. 

4.1.4  Rakentamisen aikaiset haitat 

Rakentamisen aikaisina haittoina otetaan huomioon rakennustöiden aikaisista ra-
joituksista, liikennekatkoista sekä reitti- ja kulkutapamuutoksista johtuvat vaiku-
tukset matkustajille, toimituksille ja liikennöitsijälle. Työrakojen erilaisuus hanke-

vaihtoehdoissa ja vertailuvaihtoehdossa on määritetty osana kunnossapitosuunni-
telmaa (luku 3.2.3).  

Vaikutukset arvioidaan Ratahankkeiden arviointiohjeen mukaisesti ottaen huomi-

oon vaikutukset matkustajien kuluttajanylijäämään ja liikennöitsijöiden tuottajan-
ylijäämään. Korjaushankkeessa rakentamisesta johtuvien vaikutusten arviointi on 
kuitenkin laajempaa kuin kehittämishankkeissa, joissa rakentamisen aikaiset vai-

kutukset syntyvät hankevaihtoehdossa ennen hankkeen valmistumista. Korjaus-
hankkeessa rakentamisen aikaiset haitat arvioidaan koko laskenta-ajalta. Vertailu-
vaihtoehdossa rakentamisen aikaiset haitat syntyvät kunnossapitosuunnitelman 

määritteleminä ajankohtina. 
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4.2  Vaikutukset turvallisuuteen ja ympäristöön 

4.2.1  Onnettomuuskustannukset 

Vaikutukset onnettomuuskustannuksiin arvioidaan hankkeissa, joihin sisältyy taso-

risteysten korjauksia, parantamista tai poistamisia. Tasoristeysonnettomuuksien 
muutosten arviointi tehdään rautatietasoristeysten turvallisuusarviointityökalun 
Tarva LC:n avulla.  Arvioitavan suunnitelman vaikutus voidaan määrittää ohjelmis-

toon valmiiksi nimettyjä toimenpiteitä valitsemalla tai lisäämällä itse määriteltyjä 
toimenpiteitä vaikutuskertoimineen. Ratahankkeiden arviointiohjeen mukaan taso-
risteysten poiston vaikutuksia tasoristeysonnettomuuksien määrään voidaan arvi-

oida karkealla tasolla myös käyttämällä keskimääräistä tasoristeysonnettomuuk-
sien määrää 0,01 kpl/tasoristeys/vuosi. Onnettomuusmäärän muutoksen vaikutus 
onnettomuuskustannuksiin arvioidaan Ratahankkeiden arviointiohjeen mukaisesti. 

Liikennekatkoista ja radan sulkemisesta johtuva siirtymä tieliikenteeseen muuttaa 

tieliikenteen ajosuoritetta ja vaikuttaa tieliikenteen onnettomuuksien määrään. 
Vaikutus arvioidaan Ratahankkeiden arviointiohjeen mukaisesti. Radan sulkemi-
nen vertailuvaihtoehdossa poistaa tasoristeysonnettomuuksien mahdollisuuden ja 

siten niistä aiheutuvat onnettomuuskustannukset. 
 

4.2.2  Päästökustannukset 

Hankkeella on vaikutuksia liikenteen päästöihin, jos dieseljunaliikenteen tai tielii-
kenteen ajosuoritteet muuttuvat. Vaikutukset arvioidaan Ratahankkeiden arvioin-
tiohjeen mukaisesti. 

4.3  Vaikutukset väylänpidon kustannuksiin ja 
muihin julkistaloudellisiin eriin 

4.3.1  Väylänpidon kustannukset 

Nykyisen radan kunnossapitokustannukset arvioidaan Ratahankkeiden arviointioh-
jeen yksikköarvojen avulla. Vertailuvaihtoehdon kunnossapitokustannusten arvi-

oinnin lähtökohtana käytetään korjaushankkeen kustannusarvioiden avulla lasket-
tuja yksikkökustannuksia tai Väyläviraston asiantuntija-arviota. Kustannukset muu-
tetaan Ratahankkeiden arviointiohjeen mukaiseen hintatasoon. 

4.3.2  Julkisoikeudelliset maksut ja verot 

Hankkeella on vaikutuksia veroihin ja maksuihin, jos junien suoritteet (bruttoton-
nikilometrit) muuttuvat, jos tieliikenteen määrä muuttuu tai jos matkustajamäärät 

ja lipputulot muuttuvat. Muutokset arvioidaan Ratahankkeiden arviointiohjeen mu-
kaisesti. 

4.3.3  Jäännösarvot 

Arvioitavan hankkeen jäännösarvot määritetään Ratahankkeiden arviointiohjeen 
mukaisesti käyttäen Väyläviraston kirjanpidossa eri rakenneosille valittuja poisto-
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aikoja (taulukko 4). Korjaushankkeessa ja etenkin sen vertailuvaihtoehdossa kor-

jauksia voidaan tehdä pitkin laskentajaksoa ja kannattavuuslaskelmaan tulee 
useita jäännösarvoeriä. Investoinnilla on jäännösarvoa laskenta-ajanjakson lo-
pussa vain siinä tapauksessa, että investoinnin kohteena olevalla rakenteella tai 

laitteella on käyttöikää jäljellä. 

Taulukko 4. Radan rakenneosien poistoaikoja Väyläviraston kirjanpidossa 
(Liikennevirasto 2019).  

Omaisuuserä Poistoaika  

Radan päällysrakenteet 30 vuotta 

Radan alusrakenteet 50 vuotta 

Ohjaus- ja turvalaitteet 15 vuotta 

Sähköistyksen kiinteä laitteet 30 vuotta 

Vahvavirta 20 vuotta 

Radan varusteet ja rakenteet 30 vuotta 

Radan sillat ja tunnelit 50 vuotta 

Raideliikenteen telemaattiset järjestelmät 10 vuotta 

 

4.4  Muut vaikutukset 

Radan korjaus- tai parantamishankkeella voidaan tunnistaa olevan lisäksi muita 

vaikutuksia kuin edellä kuvatut ja arvioidut. Kaikki tunnistetut vaikutukset on mai-
nittava ja niiden määrää ja ominaisuuksia on arvioitava niin hyvin kuin lähtötiedot 
tekevät mahdollisesti. Tällaisia muita vaikutuksia voivat olla esimerkiksi kuljetusra-

joituksista johtuvat vaikutukset yritysten tuotantoon tai sijaintiin, korjausten to-
teuttamiseen tai toteuttamatta jättämiseen liittyvät vaikutukset luontoon tai kult-
tuuriympäristöön.  
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5 Hankkeen arviointi 

5.1  Kannattavuuslaskelma 

5.1.1  Laskelman yleiset periaatteet 

Radan korjaus- tai parantamishankkeesta on laadittava kannattavuuslaskelma. Pe-
russääntönä laskelmassa tulee noudattaa samoja yleisiä periaatteita kuin ratojen 
kehittämishankkeiden kannattavuuslaskelmissa. Laskenta-aika voi kuitenkin olla ly-

hyempi kuin 30 vuotta silloin, jos korjaushanke sisältää pääosin sellaisia rakenteita 
ja laitteita, joiden poistoaika on lyhyempi kuin 30 vuotta (taulukko 4). Kannatta-
vuuslaskelman laatiminen ja siinä käytettävät yksikköarvot opastetaan Ratahank-

keiden arviointiohjeessa.  

Tämän ohjeen mukaisesti tehdyn korjaus- tai parantamishankkeen kannattavuus-
laskelmasta esitetään hyöty-kustannussuhteen ja nettonykyarvon lisäksi hyö-

tyerittäin eroteltuja tunnuslukuja. Tyypillisessä korjaushankkeessa tämä tarkoittaa 
seuraavia tunnuslukuja: 

1. Väylänpitäjän hyödyt / investointikustannus 

2. Henkilöliikenteen hyödyt / investointikustannus 
3. Tavaraliikenteen hyödyt / investointikustannus 
4. Onnettomuuskustannussäästöt / investointikustannus. 

 

5.1.2  Herkkyystarkastelu 

Kaikkien vaikutusten arvoissa on epävarmuuksia, joiden merkitystä hankkeen kan-

nattavuuteen tulee tarkastella herkkyystarkastelujen avulla. Herkkyystarkastelujen 
tarve on määriteltävä hankekohtaisesti. Radan korjaushankkeissa on kuitenkin pe-
rusteltua tehdä aina herkkyystarkastelu vertailuvaihtoehdon epävarmuuksista eli 

kunnossapitokustannuksista, liikenteen rajoituksista ja rakentamisen aikaisista hai-
toista.  

Perus- ja herkkyystarkastelujen tulosten raportoinnissa on suositeltavaa noudattaa 

samoja periaatteita kuin kehittämishankkeissa. Havainnollinen tapa on esittää eri 
skenaarioita ja eri vaihtoehtoja koskevat tulokset sekä taulukkomuodossa että 
graafina, jossa näkyvät sekä perustarkastelun tulokset että herkkyystarkastelun 

tuloksina saadut hyöty-kustannussuhteen vaihteluvälit. 
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5.2  Täydentävä arviointi 

Jos kannattavuuslaskelma ei pysty riittävästi ottamaan huomioon kaikkia hankkeen 
merkittäviä vaikutuksia, ne on käsiteltävä täydentävässä arvioinnissa. Radan kor-

jaushankkeessa esimerkiksi on yleensä aina perusteltua tarkastella radan kun-
nosta, kunnossapidosta ja liikennöitävyydestä johtuvia vaikutuksia, joiden arviointi 
on toistaiseksi tapauskohtaista asiantuntija-arviointia.  

Täydentävässä arvioinnissa käytetään määrällistä vaikutustietoa aina kun mahdol-
lista. Jos tunnistettu vaikutus ei syystä tai toisesta ole mitattavissa, se on määri-
teltävä sanallisesti riittävän yksityiskohtaisesti. Vaikutuksista tulee vähintään yksi-
löidä, mitkä hankkeen ominaisuudet ovat tärkeitä ja miksi. Laadulliset vaikutusten 

suuntien yleiskuvaukset siitä, että hanke edistää, tukee tai mahdollistaa tavoitel-
tavia asioita, eivät riitä. Täydentävässä arvioinnissa voi hyödyntää Ratahankkeiden 
arviointiohjeen vaikutusmittareita ja vaikuttavuuden arvioinnin menetelmää, mutta 

sitä ei edellytetä. 

Lisäksi voi olla perusteltua arvioida hankkeen vaikuttavuutta Liikenne 12 -suunni-
telman tai muiden valtakunnallisten tavoitteiden edistämiseen. Kaikista perustien-

pidon hankkeista tällaista vaikuttavuuden arviointia ei yleensä ole perusteltua 
tehdä. Vaikuttavuuden arviointi on tarpeen silloin, jos hanke on ehdolla sellaiseen 
ohjelmaan tai aiesopimukseen, jonka tehtävänä on toteuttaa Liikenne 12 -suunni-

telman tavoitteita. Hankkeen vaikuttavuus Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden 
suhteen on arvioitava Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määrittämien seu-
rantamittareiden (Traficom 2021) avulla. Jos hankkeen vaikuttavuutta pitää arvi-

oida suhteessa johonkin muuhun tavoitteistoon, tulee mittarit valita sen tavoitteis-
ton seurantamittareiden tai vastaavien mukaisesti.  

5.3  Toteutettavuuden arviointi 

Toteutettavuuden arviointi tehdään Ratahankkeiden arviointiohjeen periaatteita 
noudattaen. Toteutettavuuden arvioinnissa tarkastellaan ratahankkeen rahoitus-
päätöksen kannalta huomionarvoisia riskejä sekä suunnittelu- ja hallinnollisten pro-

sessien etenemistä. Radan korjaushankkeen vertailuvaihtoehtoon sisältyvien ris-
kien tarkastelu on pääsääntöisesti tarpeellinen. Vertailuvaihtoehtoon on esimer-
kiksi voitu olettaa huomattavia radan rakenneosien käyttöiän ylityksiä tai tavalli-

sesta poikkeavaa kunnossapidon toteutusta tai liikenteen rajoituksia. Näiden seu-
rauksena vertailuvaihtoehdon toteutettavuus heikkenee, mikä taas vahvistaa arvi-
oitavana olevan korjaushankkeen tarpeellisuutta.  
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6 Arvioinnin päätelmät 

Päätelmissä esitetään hankeen arvioinnin keskeiset tulokset ja arvioinnissa tehdyt 
havainnot. Päätelmissä tulee esittää johtopäätökset hankkeen yhteiskuntatalou-

dellisesta kannattavuudesta ja toteutettavuudesta.  

Päätelmissä esitetään selvästi, mikä tutkituista vaihtoehdoista on yhteiskuntata-
loudellisesti tehokkain. Jos yksikään hankevaihtoehto ei ole kannattava, niin silloin 

tehokkain on vertailuvaihtoehto. Hankkeen kannattavuuteen merkittävimmin vai-
kuttavat hyöty- ja kustannuserät pitää tarkastella erikseen esittäen myös päätelmiä 
siitä, mistä hankkeen ominaisuuksista suurimmat erot johtuvat.  

Herkkyystarkastelujen perusteella esitetään arvio johtopäätösten luotettavuu-

desta. Päätelmissä on lisäksi muodostettava kokonaiskuva hankkeen kaikista vai-
kutuksista ja siitä, miten ne vastaavat hankkeen tavoitteisiin.  
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7 Seuranta, jälkiarviointi ja 
kehittämisnäkökulmat  

7.1  Seurannan ja jälkiarvioinnin suunnitelma 

Ratalain (110/2007) mukaan Väyläviraston on järjestelmällisesti seurattava, miten 
ratahankkeen arvioidut ja muut vaikutukset toteutuvat ja käytettävä hyväksi seu-

rannan tuloksia tulevien hankkeiden vaikutusarvioinnissa ja suunnitteluratkaisujen 
valinnassa. Väylävirasto päättää, mistä hankkeista tehdään erillinen jälkiarviointi.  

Jos radan korjaus- tai parantamishankkeesta päätetään tehdä jälkiarviointi, sen 

laadinnassa ja arvioitavien tekijöiden valinnassa voidaan noudattaa samoja peri-
aatteita kuin kehittämishankkeiden kohdalla. Jälkiarvioinnin lähtökohtana on hank-
keesta tehty hankearviointi ja sen yhteydessä selvitetyt asiat. Hankearvioinnin do-

kumentista selviävät, mitkä tekijät ovat eniten vaikuttaneet hankkeen kannatta-
vuuteen ja hankkeesta tehtyihin päätelmiin. Jälkiarvioinnissa todennetaan, miten 
nämä tekijät ovat todellisuudessa kehittyneet ja mitä mahdolliset erot arviointiin 

nähden merkitsevät hankkeen kannattavuudelle. Tärkeimmät päätelmät jälkiarvi-
oinnista kohdistuvat suunnittelun ja vaikutusarvioinnin kehittämiseen. 

7.2  Perusradanpidon hankearvioinnin 
kehittäminen 

Tämän ohjeen mukaisia perusradanpidon investointien arviointeja ei ole vielä 

tehty. Tavoitteena on kokeilla ohjeen toimivuutta todellisissa suunnittelukohteissa 
ja kirjata näissä arvioinneissa tehdyt havainnot ja saadut opit hyödynnettäväksi 
seuraavissa arvioinneissa ja aikanaan arviointiohjeiden päivityksessä.  
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8 Arvioinnin raportointi ja dokumentointi 

Perusradanpidon investointien hankearviointia ei ole tarpeen raportoida kehittä-
mishankkeita vastaavalla tarkkuudella. Arvioinnin laatiminen ja tulokset tulee kui-

tenkin raportoida erillisenä muistiona, jossa selostetaan kaikki arvioinnin vaiheet 
(kuva 1 luvussa 2.1). Arviointiselostus viedään Väyläviraston Velho-järjestelmään 
hankkeen aineistoihin. Ohjeen liitteenä 1 oleva esimerkki arvioinnin sisällöstä ei ole 

esimerkki kattavasta arviointiselostuksesta. Hankearvioinnin keskeiset pääkohdat 
voidaan raportoida erillisenä vaikutuskorttina. Esimerkki vaikutuskortista on tämän 
ohjeen liitteenä 2. 

Muistion ohella hankearvioinnin laskelmat (yleensä Excel-tiedosto) dokumentoi-

daan osaksi arviointiaineistoa, samoin kuin mahdolliset erilliset muistiot liikenne-
ennusteesta, vertailuvaihtoehdon suunnittelusta tai muista arvioinnin vaiheista. 
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Esimerkki korjaushankkeen arvioinnin sisällöstä 

Hankkeen tarve, tavoitteet, sisältö ja kustannusarvio 

Tarkasteltavan rataosan ratapituus on 81 km. Rataosuus on yksiraiteinen, sähköis-

tetty ja kauko-ohjattu. Radalla on henkilö- ja tavaraliikennettä. Radan päällysra-
kenneluokka on C1 ja kunnossapitotaso on 1. Rataosa kuuluu pääväyliin tavaralii-
kenteen määrän takia. Kuljetusmäärien ennustetaan suurenevan. Henkilöliiken-

nettä radalla on melko vähän eikä sen ennusteta lisääntyvän.   

Taulukko 1. Rataosan liikennemäärät ja ennusteet. 

 Nykytila 

2019 

Ennuste 

2030 

Ennuste 

2050 

Henkilöliikenteen kysyntä, 
matkaa/v 

310 000 290 000 320 000 

Henkilöliikenteen tarjonta, 
junaa/vrk 

  12 12 

Tavaraliikenteen kysyntä, 

tonnia/v 

2 184 000 2 330 000 2 330 000 

Tavaraliikenteen tarjonta, 
junaa/vrk 

  10 10 

Rataosan kunnossapitokustannukset ovat vuosien 2013–18 toteumatietojen perus-
teella keskimäärin 25 000 euroa/raide-km/v. Rataosalla on tehty korjauksia keski-

määrin 13 000 euroa/raide-km/v. Radan päällysrakenne on viimeksi uusittu vuo-
sina 1976–89 ja olisi uusittava kokonaan lähivuosina. Päällysrakenteen uusimisen 
kustannus on keskimäärin 333 000 euroa/raide-km (MAKU 103,9, 2015 = 100). 
Lisäksi rataosalla on yksittäisiä korjaustarpeita alusrakenteessa, kuivatuksessa, 

kallioleikkauksissa, silloissa, tunneleissa, tasoristeyksissä, liikennepaikoilla ja säh-
köistyksessä.  

Henkilöliikenteen junien suurin sallittu nopeus rataosalla on 140 km/h. Tammi-

kuussa 2021 henkilöliikenteen junien aikataulun mukainen keskinopeus on 92–103 
km/h. Tavarajunien suurin sallittu nopeus on 100 km/h 22,5 tonnin akselipainolla 
ja 120 km/h alle 20 tonnin akselipainolla. Junaliikenteen havaintojärjestelmän mu-

kaan tavarajunien tyypillinen keskinopeus on 53 km/h.  

Rataosalla ei ole tällä hetkellä huonosta kunnosta johtuvia nopeusrajoituksia. Verk-
koselostuksen mukaan arvioidaan tarvittavan vuoden 2023 alusta lukien yhteensä 

10 km 100 km/h nopeusrajoituksia henkilöliikenteen junille ja yhteensä 3 km 80 
km/h nopeusrajoituksia tavaraliikenteen junille. 

Hankkeen tavoitteena on kunnostaa rata tarvittavilta osin siten, että radalle ei tar-

vita nopeusrajoituksia ja seuraava iso korjaushanke tarvitaan noin 30 vuoden ku-
luttua. 

Korjaushankkeessa rataosan päällysrakenne uusitaan kerralla ja lisäksi tehdään 

muut tarvittavat korjaukset. Korjaushankkeen kustannusarvio sisältäen suunnitte-
lun ja rakentamisen on 80 M€ (MAKU 103,9, 2015 = 100).  
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Taulukko 2. Yhteenveto hankkeen sisällöstä ja kustannusarviosta (MAKU 103,9, 
2015 = 100). 

Hankeosa Kustannusarvio, M€ 

Radan päällysrakenteen uusiminen 81 rd-km 30 

Alus- ja pohjarakenteiden korjaus 12 

Kallioleikkausten leventäminen 2 

Siltojen korjaukset 5 

Tunnelien korjaukset 2 

Liikennepaikkojen korjaukset 2 

Tasoristeysten parantamiset ja poistot 2 

Sähköistyksen korjaus 2 

Turvalaitteiden uusiminen 23 

Yhteensä 80 

 

Vertailuvaihtoehto ja keskeiset vaikutukset 

Vertailuvaihtoehdossa toteutetaan laskenta-aikana lopulta samat korjaukset, 
mutta ne ajoitetaan niin pitkälle kuin mahdollista. Vaihtoehtojen arvioinnin kan-
nalta merkitykselliset erot esitetään seuraavassa taulukossa. Kunnon ja rakennus-

töiden takia asetettavien rajoitusten takia rataosan aikatauluihin otetaan lisää pe-
livaraa. Rataosan myöhästymiset johtuvat pääosin turvalaitevioista, ja niiden arvi-
oidaan vähenevän neljänneksellä, kun turvalaitteet on tarvittavilta osin uusittu. 

Taulukko 3. Yhteenveto hankevaihtoehdon ja vertailuvaihtoehdon kunnossapidon 
suunnitelmasta ja liikenteeseen kohdistuvien vaikutuksista eri vaihtoehdoissa. 

Ajan-
jakso 

Vertailuvaihtoehto Hankevaihtoehto 

2020–
2025 

• Korjauksia ei tehdä. 
• Nykyiset aikataulut ja matka-ajat. 

• Korjaushanke toteute-
taan vuosina 2023–
2025. 

• Rakentamisen aikana 
henkilöliikenteen aika-
taulu + 5 min, tavara-

liikenne + 10 min. 

2026–
2030 

• Päällysrakenteen uusiminen 45 rd-km. 
• Siltojen korjaukset. 

• Korjausten kustannukset yhteensä 22 
M€. 

• Kunnossapitokustannukset jakson lo-
pussa 21 000 € / rd-km. 

• Rakennustöistä ja kunnosta johtuen py-
syviä rajoituksia: henkilöliikenteen aika-

taulu + 5 min, tavaraliikenne + 10 min. 

• Myöhästymisiä 25 % enemmän kuin 
nykytilassa. 

• Ei korjauksia. 
• Kunnossapitokustan-

nukset 18 000 € / rd-
km.  

• Ei rajoituksia. 

• Ei muutoksia myöhäs-
tymisiin. 
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Ajan-

jakso 
Vertailuvaihtoehto Hankevaihtoehto 

2031–
2035 

• Turvalaitteiden uusiminen 23 M€. 
• Kunnossapitokustannukset jakson lo-

pussa 21 000 € / rd-km. 

• Rakennustöistä ja kunnosta johtuen py-
syviä rajoituksia: henkilöliikenteen aika-
taulu + 5 min, tavaraliikenne +10 min. 

• Täsmällisyys palautuu nykytasolle, kun 
turvalaitteet on uusittu. 

2036–

2040 

• Päällysrakenteen uusiminen 35 rd-km. 

• Tunnelien, kallioleikkausten, sähköis-
tyksen ja liikennepaikkojen korjaukset. 

• Korjauskustannukset yhteensä 35 M€ 
• Kunnossapitokustannukset jakson lo-

pussa 18 000 € / rd-km. 

• Rajoitukset ja aikataulujen pidennykset 
poistuvat. 

2041–
2045 

• Ei korjauksia. 

• Kunnossapitokustannukset 18 000 € / 
rd-km.  

• Ei rajoituksia. 

• Ei muutoksia myöhästymisiin. 

2046–

2050 
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Kannattavuuslaskelma 

Laskelman mukaan rataosan korjaushankkeen H/K on 0,81 ja nettonykyarvo on -
18,9 M€. Hankkeen suurin hyötyerä on säästö kunnossapitokustannuksissa. Rajoi-
tusten poistumisesta ja täsmällisyyden paranemisesta johtuvat käyttäjähyödyt jää-

vät melko pieniksi. 

Taulukko 4. Yhteenveto hankkeen kannattavuuslaskelmasta. 

  Hanke Ve 0- Ero 

KUSTANNUS (K)       
Investointikustannus 80,0   80,0 
Rakentamisen aikainen korko 3,4   3,4 

Julkisten varojen rajakustannus 16,0   16,0 
KUSTANNUS YHTEENSÄ 99,4 0,0 99,4 
        

HYÖDYT (H)       
Väylänpitäjä       
Kunnossapitokustannukset 40,1 103,6 63,6 

Julkisten varojen rajakustannus 8,0 20,7 12,7 
Henkilöliikenne       
Matkustajien aikakustannukset     1,7 
Liikennöinnin aikakustannukset     1,4 

Siirtyvien matkustajien hyödynmenetys     0,5 
Tavaraliikenne       
Tavaran aikakustannukset     0,1 

Liikennöinnin aikakustannukset     1,9 
Tasoristeysturvallisuus       
Tasoristeysonnettomuuksien kustannukset     0,7 

Rakentamisen aikaiset haitat       
Hankevaihtoehto 2,0   -2,0 
Jäännösarvo       

Jäännösarvo 0,0 0,0 0,0 
HYÖDYT YHTEENSÄ     80,5 
H/K     0,81 

NETTONYKYARVO     -18,9 

Väylänpitäjän kustannussäästö / investointikustannus (H/K) 0,77 
Henkilöliikenteen hyöty / investointikustannus (H/K) 0,04 
Tavaraliikenteen hyöty / investointikustannus (H/K) 0,02 
Onnettomuuskustannussäästö / investointikustannus (H/K) 0,01 
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Herkkyystarkastelu 

Esimerkkilaskelmassa on tietopuutteiden takia tehty useita oletuksia, joiden vai-
kutusta lopputulokseen on arvioitu herkkyystarkasteluna. Sen perusteella voidaan 
todeta, että peruskorjaushankkeen kannattavuus on herkkä vertailuvaihtoehdon 

korjauskustannusten arviolle sekä arviolle tarvittavasta aikataulun pidennyksestä. 
Myöhästymisten merkitys on pieni. 

Taulukko 5. Yhteenveto hankkeen kannattavuuslaskelman herkkyystarkastelusta. 

  H/K NPV 

Peruslaskelma 0,81 -18,9 M€ 

Vertailuvaihtoehdon kunnossapitokustannus -10 % 0,69 -31,3 M€ 
Vertailuvaihtoehdon kunnossapitokustannus +10 % 0,94 -6,4 M€ 
Aikataulumuutosta ei tarvita vertailuvaihtoehdossakaan 0,78 -21,8 M€ 

Aikataulun mukainen matka-ajan lisäys on HL 10 min ja 
TL 20 min 

0,84 -15,4 M€ 

Hanke ei vaikuta myöhästymisiin 0,81 -18,9 M€ 

Hanke poistaa myöhästymiset kokonaan 0,81 -18,7 M€ 
 
Täydentävä arviointi 

Rataosalla on käyttöikänsä eri vaiheissa olevia osia. Korjauksia on tehtävä jatku-
vasti, ellei rataa korjata kerralla kuntoon. Kannattavuuslaskelman perusteella kor-
jausten tekeminen vaiheittain on hieman kannattavampaa kuin korjausten tekemi-

nen kerralla. Vertailuvaihtoehdossa tapahtuvaan korjausten lykkäämiseen liittyy 
kuitenkin riskejä siitä, että joidenkin rakenteiden kunto romahtaa nopeasti aiheut-
taen arvioitua merkittävämpiä rajoituksia, liikennekatkoja ja nopeasti hankittavia 

korjaustoimenpiteitä. Väyläviraston tavoitteet rataomaisuuden hallinnasta myös 
puoltavat korjausten toteuttamista kerralla. 

Rataosa kuuluu 25 tonnin akselipainon tavoiteverkkoon 2050. Tämä tavoite voi-

daan saavuttaa myös vertailuvaihtoehdossa. Kantavuustavoitteen saavuttaminen 
edellyttää myös erillisiä rakenteiden vahvistamistoimia.    

Toteutettavuuden arviointi 

Arvioitujen korjausten rakentamissuunnittelu ja hankinta vievät kokonaisuudes-
saan noin 2 vuotta. Rakentamissuunnittelua ei ole järkevää aloittaa ennen rahoi-
tuspäätöstä. Rakennustyöt voidaan aloittaa aikaisintaan 2 vuoden kuluttua siitä, 

kun hankkeelle on myönnetty rahoitus. Korjauskohteissa ei ole tunnistettu sellaisia 
ympäristöön tai maankäyttöön liittyviä asioita, jotka vaikuttaisivat korjausten to-
teuttamiseen. 

Päätelmät 

Kannattavuuslaskelman perusteella rataosan korjauksia ei olisi yhteiskuntatalou-
dellisesti kannattavaa toteuttaa kerralla vaan vaiheittain sitä mukaa kun rakenteet 
tulevat käyttöikänsä päähän. Radan kunnosta ja jatkuvista rakennustöistä johtuvat 

rajoitukset eivät aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia liikenteelle. Kerralla korjaa-
misen suurin hyöty on säästö kunnossapitokustannuksissa.  
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Vertailuvaihtoehtoon sisältyy riski arvioitua suuremmista kunnossapitokustannuk-

sista. Korjaushanke on yhteiskuntataloudellisesti kannattava, jos vertailuvaihtoeh-
don kunnossapitokustannukset ovat yli 15 % arvioitua suuremmat. Kerralla kun-
nostaminen myös toteuttaa paremmin Väyläviraston omaisuudenhallinnan strate-

giaa ja valmistaa rataosaa mahdolliselle akselipainon nostolle.  

Arvioinnin johtopäätöksenä esitetään, että radan korjauksia ryhdytään toteutta-
maan vertailuvaihtoehdon mukaisesti. Kunnossapitokustannusten sekä liikenteen 

rajoitusten ja myöhästymisten kehitystä seurataan, ja kerralla toteuttamisen kan-
nattavuus arvioidaan uudelleen, jos radanpidon kustannukset tai liikenteen haitat 
havaitaan selvästi arvioitua suuremmiksi.   



 

Rataosan A–B korjaushanke   Vaikutuskortti 
 

 
Lisätietoja:  

 

NYKYTILA 

Tarkasteltavan rataosan ratapituus on 81 km. Rataosuus on 
yksiraiteinen, sähköistetty ja kauko-ohjattu. Radalla on hen-
kilö- ja tavaraliikennettä. Radan päällysrakenneluokka on C1 
ja kunnossapitotaso on 1. Rataosa kuuluu pääväyliin tavaralii-
kenteen määrän takia. Kuljetusmäärien ennustetaan suurene-
van. Henkilöliikennettä radalla on melko vähän eikä sen en-
nusteta lisääntyvän.   

Rataosan kunnossapitokustannukset ovat keskimäärin 25 000 
euroa/raide-km/v, kun vastaavan radan keskimääräinen kun-
nossapitokustannus on 18 000 €/raide-km. Radan päällysra-
kenne on viimeksi uusittu vuosina 1976–89 ja olisi uusittava 
kokonaan lähivuosina. Lisäksi rataosalla on yksittäisiä korjaus-
tarpeita alusrakenteessa, kuivatuksessa, kallioleikkauksissa, 
silloissa, tunneleissa, tasoristeyksissä, liikennepaikoilla ja säh-

köistyksessä.  

Henkilöliikenteen junien suurin sallittu nopeus rataosalla on 
140 km/h. Henkilöliikenteen junien aikataulun mukainen kes-
kinopeus on 92–103 km/h. Tavarajunien suurin sallittu nopeus 
on 100 km/h 22,5 tonnin akselipainolla ja 120 km/h alle 20 
tonnin akselipainolla. Tavarajunien tyypillinen keskinopeus on 
53 km/h.  

Rataosalla ei ole tällä hetkellä huonosta kunnosta johtuvia no-
peusrajoituksia. Verkkoselostuksen mukaan arvioidaan tarvit-
tavan vuoden 2023 alusta lukien yhteensä 10 km 100 km/h 
nopeusrajoituksia henkilöliikenteen junille ja yhteensä 3 km 80 

km/h nopeusrajoituksia tavaraliikenteen junille. 

HANKE JA TAVOITTEET 

Hankkeen tavoitteena on kunnostaa rata tarvittavilta osin si-
ten, että radalle ei tarvita nopeusrajoituksia ja seuraavat iso 
korjaushanke tarvitaan noin 30 vuoden kuluttua. 

Korjaushankkeessa rataosan päällysrakenne uusitaan kerralla 
ja lisäksi tehdään muut tarvittavat korjaukset.  

KUSTANNUKSET 

Korjaushankkeen kustannusarvio sisältäen suunnittelun ja ra-
kentamisen on 80 M€ (MAKU 103,9, 2015 = 100). 

VAIKUTUKSET 

Korjaushankkeen merkittävin vaikutus kohdistuu radanpidon 
kustannuksiin. Jos hanketta ei toteuteta, radalla tarvitaan jat-
kuvasti enemmän kunnossapitoa kuin korjatulla radalla. Kor-
jaukset on joka tapauksessa toteutettava 10–20 vuoden ku-
luttua rakenteiden tullessa käyttöikänsä päähän. Korjausten 
lykkäämisen takia radalla tarvitaan kunnosta ja jatkuvista kun-
nossapito- ja korjaustoimista johtuvia nopeusrajoituksia. Ra-
joitusten takia henkilöliikenteen junien aikatauluun tulee 5 mi-
nuutin pidennys ja tavaraliikenteen junien matka-ajat pitene-
vät keskimäärin 10 minuuttia.  Turvalaitteen vikojen takia hen-
kilöliikenteen junat myöhästyvät vertailuvaihtoehdossa 180 
minuuttia vuodessa enemmän kuin hankevaihtoehdossa. Ta-

varajunien myöhästymisten ero on 150 minuuttia. Myöhästy-
miset vähenevät, kun turvalaite uusitaan. Korjaushankkeessa 
poistetaan kolme tasoristeystä, mikä vähentää tasoristeyson-
nettomuuksien määrää laskennallisesti 0,03 onnettomuutta 
vuodessa.  

HANKKEEN ARVIOINTI 

Kannattavuuslaskelma 

Hankkeen kannattavuuslaskelma on tehty Ratahankkeiden ar-
viointiohjeen laskentasääntöjen ja yksikköarvojen mukaisesti. 
Laskelman perusteella hanke ei ole yhteiskuntataloudellisesti 
kannattava. Hankkeen suurin hyötyerä on säästö kunnossapi-
tokustannuksissa. 
 

Kannattavuus 

KUSTANNUKSET (M€) 99,4 

HYÖDYT (M€) 80,5 

Keskeisimpien hyötyerien muutokset (M€): 

Väylänpitäjän kustannukset 76,3 

Henkilöliikenteen aikakustannukset 3,6 

Tavaraliikenteen aikakustannukset  2,0 

Turvallisuusvaikutukset 0,7 

Rakentamisen aikaiset haitat -2,0 

 
Hankkeen tunnusluvut 

Yhteiskuntataloudellinen kannattavuus 0,81 

Väylienpidon tehokkuus 0,77 

Matkojen palvelutaso 0,04 

Kuljetusten kustannustehokkuus 0,02 

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen 0,01 

 
Täydentävä arviointi 

Korjausten lykkäämiseen liittyy riskejä joidenkin rakenteiden 
kunnon romahtamisesta ja kunnossapitokustannusten sekä lii-
kenteen rajoitusten merkittävästä lisääntymisestä. Väyläviras-
ton tavoitteet rataomaisuuden hallinnasta myös puoltavat kor-

jausten toteuttamista kerralla. 

PÄÄTELMÄT 

Kokonaisarvioinnin perusteella johtopäätös on, että tarvittavat 
korjaukset on perusteltua toteuttaa kerralla. Vertailuvaihtoeh-
toon sisältyy riski arvioitua selvästi suuremmista kunnossapi-
tokustannuksista ja liikenteen haitoista. Kerralla kunnostami-
nen myös toteuttaa paremmin Väyläviraston omaisuudenhal-
linnan strategiaa ja valmistaa rataosaa mahdolliselle akselipai-

non nostolle. 
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