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Esipuhe
Vaatimus tienpidon toimien vaikutusten arvioinnista ja seuraamisesta perustuu liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin. Varsinaista hankearviointia
edellytetään lain mukaan merkittäviltä tiehankkeilta, joiksi on vakiintuneen käytännön mukaan tulkittu kehittämishankkeet. Näillä tarkoitetaan hankkeita, joille kohdistetaan rahoitusta valtion talousarvioesityksen kehittämismomentilta.
Tienpidossa ja laajemmin koko liikennejärjestelmän kehittämisessä on tunnistettu
tarve tuottaa vaikutustietoa aiempaa kattavammin erilaisista tienpidon toimista ja
käyttää sitä valintaperusteena, kun priorisoidaan ja ohjelmoidaan tienpidon toimia
sekä määritellään niiden rahoitusta ja ajoitusta. Tavoite vaikutusten arvioinnin laajentamisesta perusväylänpitoon on esitetty myös vuonna 2021 valmistuneessa valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (Liikenne 12).
Tässä ohjeessa kuvataan, miten tiehankkeiden arviointia koskevaa ohjeistusta tulee soveltaa merkittävissä autoliikenteen palvelutasoa parantavissa teiden parantamishankkeissa sekä kriteerit täyttävissä korjaushankkeissa. Väylävirasto määrittää erikseen perusteet, joiden mukaan ohjeen soveltamisalaan kuuluvat hankkeet
valikoituvat. Arvioinnin periaatteet on määritelty aiemmassa hankearviointiohjeistuksessa, ennen kaikkea Tiehankkeiden arviointiohjeessa.
Ohjeen laadinta käynnistyi elokuussa 2021. Työtä ovat ohjanneet Väylävirastosta
Taneli Antikainen, Hanna Sandell, Mika Valtonen, Vesa Männistö, Ari-Pekka Manninen ja 4.10.2021 alkaen Anton Goebel. Ohjaukseen ovat osallistuneet myös
Marjo Paavola Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja Jaakko Kuha Uudenmaan
ELY-keskuksesta. Ohjeen laadinnasta on vastannut Ramboll Finland Oy:n työryhmä jäseninään Kimmo Heikkilä, Kalle Syrjäläinen, Jukka Ristikartano ja Heikki
Metsäranta.
Helsingissä huhtikuussa 2022
Väylävirasto
Liikenneverkkojen suunnittelu / Väylien suunnittelu
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Käsitteistö
Arviointitapaus

Hankkeen koon, sisällön ja vaikutusalueen perusteella määritettävä tapaustyyppi, joita on Tiehankkeiden arviointiohjeessa määritetty kolme kappaletta. Ohjaa vaikutusten arvioinnin menetelmien valintaa sekä esimerkiksi vaikutusalueen määrittämistä
ja liikenne-ennusteen muodostamistapaa.

Hanke

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

Hankearviointi

Tarkoittaa yleisesti liikenneväylän hankkeesta laadittavaa, kaikki vaikutukset kattavaa arviointia. Lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005) ja ratalain (110/2007) mukaan merkittävistä tie- ja ratahankkeista on laadittava hankearviointi, johon sisältyy hankkeen lähtökohtien, tavoitteiden ja vaikutusten kuvaus, vaikuttavuuden arviointi, kannattavuuslaskelma ja toteutettavuuden arviointi, päätelmät
sekä seurannan ja jälkiarvioinnin suunnitelma.

Hankearviointiohjeistus

Muutamasta ohjejulkaisusta muodostuva kokonaisuus, joka ohjaa hankearviointien laadintaa. Tiehankkeiden kannalta merkittävimpiä ovat Tiehankkeiden arviointiohje (Väyläviraston ohjeita 37/2020)
ja yksikköarvo-ohje (Väyläviraston ohjeita 40/2020).

Hoito

Hoito sisältää välttämättömät säännöllisesti tehtävät
toimet, joilla väylät voidaan pitää käyttökelpoisina.
Tien hoitoon kuuluvat muun muassa talvikunnossapito, liikenneympäristön hoito, erillisten rakenteiden
pienet äkilliset vaurioiden korjaustyöt, siltojen, väylien varusteiden, liikennevalojen, tienvarsiteknologian ja pumppaamojen hoito, sorateiden pinnan kunnossapito, tien sähkölaitteiden energiankulutus ja
pakollinen ympäristöseuranta.

Investointi

Pitkävaikutteinen meno. Kirjanpidossa investointimeno kirjataan taseeseen, josta se tulee tuloslaskelmaan vuotuisina poistoina. Useita toimenpiteitä sisältävää hanketta kutsutaan kokonaisuutena investoinniksi, vaikka se sisältäisi jonkun verran lyhytvaikutteisiakin menoja.

Kannattavuuslaskelma

Laskelma rahamääräisiksi muutettujen hyötyjen ja
kustannusten suuruudesta ja suhteesta investointikustannukseen.
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Kehittämishanke

Hanke, jolle myönnetään määräraha valtion talousarvion kehittämisen momentilta. Kehittämishankkeiden
kustannusarviot ovat usein kymmeniä tai satoja miljoonia euroja, mutta ne voivat olla pienempiäkin. Kehittämishankkeet ovat tieverkolla yleensä pääosin
parantamista.

Korjaus

Tien rikkoutumisesta, kulumisesta ja ikääntymisestä
aiheutuvien vaurioiden korjaamista tai uusimista.
Tien eri rakenteilla ja laitteilla on eripituinen kestoikä
ja siten korjaus- ja uusimisväli, jotka voivat vaihdella
3–50 vuoden välillä. Korjaus ei olennaisesti muuta
tien liikenteellistä palvelutasoa, ellei se ole alentunut
huonon kunnon vuoksi. Korjaukset voivat olla yksittäisiä pieniä korjaustoimenpiteitä tai kokonaisia väylien suuria korjauskokonaisuuksia. Tieverkolla mittavimmat korjausinvestoinnit liittyvät tyypillisesti suurten siltojen korjaukseen.

Korjaushanke

Hanke, jonka kustannusarviosta pääosa on korjauksia.

Korvausinvestointi

Korvausinvestoinneilla säilytetään tien rakenteellinen
kunto ja liikennekelpoisuus. Hankkeessa väylä tai
sen osa rakennetaan lähes uudelleen, nykyisen tekniikan ja laatuvaatimusten mukaiseen tasoon. Tyypillinen korvausinvestointi on tien korjaus, jossa tien
rakenteita tai laitteita uusitaan tai parannetaan.

Kunnossapito

Tien korjausta ja hoitoa.

Liikenne 12

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma.

Maantie

Valtion omistama ja tieoikeudella hallinnoima tie,
joka on luovutettu yleiseen liikenteeseen ja on Väyläviraston hallinnassa. Maantiehen kuuluvat myös liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetussa laissa
(503/2005) määritellyt tiehen liittyvät alueet, rakenteet, rakennelmat ja laitteet, joita tarvitaan erilaisten
tien ylläpitämiseen, liikenteen ohjaamiseen, liikenteen eri käyttäjäryhmien palvelemiseen sekä liikenteen ja tienpidon haittojen ehkäisemiseen liittyvien
tehtävien hoitamiseksi.

Mittari

Tiettyyn vaikutusteemaan kohdistuva arviointiasteikko, joka mahdollistaa kyseistä teemaa koskevan
määrällisen arvioinnin. Voi esiintyä mm. vaikutus- tai
vaikuttavuusmittarin muodossa; vaikutusmittarina
kuvaa hankkeen tai sen vaihtoehtojen absoluuttisia
vaikutuksia, vaikuttavuusmittarina vaikutuksen suhdetta vaikutuspotentiaaliin.

Parantaminen

Investointi, joka laajentaa tai lisää tien liikenteellistä
palvelutasoa tai kohdistuu uuden väylän rakentamiseen. Käsittää myös em. toimenpiteisiin välittömästi
tähtäävän suunnittelun.
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Parantamishanke

Hanke, jonka kustannusarviosta pääosa on parantamista.

Perustienpito

Tienpito, joka rahoitetaan valtion talousarvion perusväylänpidon momentilta. Perusradanpidon merkittävimmät osat ovat rataverkon kunnossapito, radanpidon suunnittelu ja radanpitäjän toimintamenot.

Pääväylä

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa maanteiden ja rautateiden pääväylistä (933/2019) määritelty maantie tai rautatie. Maanteiden pääväylät
muodostavat liikennejärjestelmästä ja maanteistä
annetun lain (503/2005) mukaisen maanteiden runkoverkon.

Tienpito

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

Tienpitäjä

Tienpidosta huolehtiva taho. Valtion tieverkon tienpitäjä on Väylävirasto.

Tiesuunnitelma

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetussa
laissa määritelty suunnittelutaso, jossa määritetään
tien tarkka sijainti ja muut yksityiskohdat, selvitetään
hankkeen vaikutukset sekä esitetään haittavaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimenpiteet. Sijoittuu maanteiden suunnitteluprosessin loppupäähän,
mutta voi pienissä hankkeissa olla ensimmäinen
suunnitteluvaihe. Voi yhdistyä myös rakentamissuunnitelmaan, jolloin tähtää välittömästi hankkeen toteutukseen.

Tieverkko

Väyläviraston hallinnassa olevat valtion omistamat
maantiet.

Vertailuvaihtoehto

Arvioitavan hankkeen vertailukohta. Suunnitelma tai
arvio tilanteesta, jossa hanketta ei toteuteta. Hankkeen vaikutukset määritetään suhteessa vertailuvaihtoehtoon.

VLJS

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, Liikenne 12.

Yksikköarvo

Yksikköarvo-ohjeessa määritetty yksikkökustannus
tai muu vakioarvo, jota käytetään kaikissa tieliikennettä koskevissa kannattavuuslaskelmissa.

Yleissuunnitelma

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetussa
laissa määritelty suunnitelmataso, jossa määritetään
likimääräinen sijainti ja kytkennät nykyiseen sekä tulevaan maankäyttöön, liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut, hankkeen vaikutukset ja alustava kustannusarvio sekä ympäristöhaittojen torjumisen periaatteet. Laaditaan pääsääntöisesti vain mittavammista kehittämishankkeista, harvemmin teiden parantamishankkeista.
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1 Johdanto
Tiehankkeiden hankearvioinnista säädetään laissa liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005), jonka mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on
laadittava merkittävää tiehanketta koskevasta yleissuunnitelmasta ja tiesuunnitelmasta hankearviointi. Hankearvioinnin ohjeistuksesta vastaa Väylävirasto.
Tiehankkeiden hankearvioinnin kannalta keskeisin ohjejulkaisu on Tiehankkeiden
arviointiohje (Väylävirasto 2020b). Se sisältää tiehankkeita koskevan erillisohjeistuksen, jossa täsmennetään Liikenneväylien hankearvioinnin yleisohjeen (Väylävirasto 2020a) sisältö tiehankkeita koskevaksi, huomioiden tieliikenteen erityispiirteet ja käsitellen nimenomaan tiehankkeita koskevia erityiskysymyksiä. Etenkin
kannattavuuslaskelman kannalta keskeinen on myös yksikköarvo-ohje (Väylävirasto 2020c), joka yhtenäistää laskelmissa käytettävät keskeiset taloudelliset parametrit.
Liikenne- ja viestintäministeriön ja Väyläviraston välisessä tulossopimuksessa
2020–2023 on yhtenä tavoitteena kehittää ja ohjeistaa perusväylänpidon toimenpiteiden vaikutustietoa ja vaikutusten arviointia. Tarve parantaa vaikutustiedon
laatua ja hyödynnettävyyttä päätöksenteon tarpeisiin on nostettu esille myös
vuonna 2021 valmistuneessa valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa.
Teiden parantamistoimenpiteiden vaikutusten arvioinnin kehittäminen aloitettiin
esiselvityksellä (Heikkilä ym. 2021), jonka tuloksia otetaan käyttöön tällä ohjeella.
Esiselvityksessä huomion kohteeksi valittiin autoliikenteen palvelutasoa parantavat
teiden parantamistoimenpiteet, joista vaikutustietoa on nykyisin käytettävissä huomattavasti vähemmän kuin suurista kehittämishankkeista. Työssä tarkasteltiin vain
hankkeita, joiden investointikustannus ylitti 1 miljoonan euron rajan. Toimenpideluokkien tarkempi rajaus on esitetty luvussa 2.4.
Tämä ohje on tarkoitettu teiden kehittämishankkeita pienempien mutta merkittäviksi luokiteltavien parantamishankkeiden (jäljempänä parantamishankkeet, myös
perustienpidon hankkeet) hankearviointiin. Tällaiset hankkeet rahoitetaan yleensä
perustienpidon momentilta, mutta niitä voidaan rahoittaa kehittämismomentiltakin. Tämä ohje ei ota kantaa rahoituslähteeseen.
Väyläviraston erikseen määrittämien kriteerien mukaisesti ohje voi koskea merkittävien parantamishankkeiden ohella myös sellaisia korjaushankkeita, joihin sisältyy
merkitsevässä määrin palvelutasoa parantavia toimenpiteitä. Yksinkertaisuuden
vuoksi jatkossa puhutaan kuitenkin pääsääntöisesti vain parantamishankkeista,
joista muodostuu pääosa tämän ohjeen soveltamisalaan kuuluvista hankkeista.
Parantamishankkeiden hankearvioinneissa noudatetaan samoja hankearvioinnin
yhteisiä periaatteita ja laskenta-arvoja kuin kaikkien väylämuotojen kehittämisinvestointien hankearvioinneissa. Yhteisten ohjeiden tarkoitus on tuottaa vertailukelpoista tietoa erilaisten väyläinvestointien taloudellisista vaikutuksista päätöksentekoa varten. Hankearviointien tehtävänä on palvella myös hankkeiden suunnittelua.
Tässä ohjeessa noudatetaan pääosin samaa rakennetta kuin Tiehankkeiden arviointiohjeessa, ja esitetään tarvittavia täydennyksiä ja sovellusohjeita. Vaikka ohje
osin keventää Tiehankkeiden arviointiohjetta, se ei korvaa sitä. Tarvittaessa ohjeita
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on käytettävä rinnakkain tarkasteltavan hankkeen ominaisuudet ja arvioidut vaikutukset huomioon ottaen. Merkittävimmät täydennykset käsittelevät eri tarkastelutilanteissa käytettäviä tarkastelumenetelmiä ja niiden avulla johdettuja arviointeja vaikutuksista.
Niihin parantamishankkeisiin, joita ei tässä ohjeessa ole erikseen tarkasteltu, voidaan soveltaa Opasta tienpidon teknisten ratkaisujen taloudelliseen vertailuun
(Tiehallinto 2008). Toimenpidekohtaisia mittareita ja priorisointimenetelmiä voidaan käyttää, jos toimenpiteiden tärkeimpiä vaikutuksia ei voida tarkastella rahamääräisesti.
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2 Arviointikehikko
2.1 Arvioinnin vaiheet
Perusväylänpidon hankkeissa arvioinnin perusrakenne ja vaiheistus vastaa pääosiltaan Tiehankkeiden arviointiohjeessa esitettyä mallia. Vaikuttavuuden arviointia ei
edellytetä perusväylänpidon hankkeilta, mutta vaikutukset tulee arvioida kattavasti
ja soveltuvilta osin myös määrällisiä mittareita laadullisten kuvausten ohella käyttäen. Parantamishankkeiden arviointiin tulee sisällyttää täydentävää arviointia,
jossa tuodaan esille erityisesti niitä hankkeen oleellisia vaikutuksia, jotka eivät sisälly kannattavuuslaskelmaan. Täydentävässä arvioinnissa tulee pyrkiä soveltuvilta
osin määrälliseen arviointiin, ja siihen voi kuulua myös vaikuttavuuden arviointia.
Seurannan ja jälkiarvioinnin suunnitelmaa ei vaadita, mutta varsinkin mittavammista parantamishankkeista sellainen voidaan laatia ja seurantaa koskevia suosituksia on hyvä tuoda esille. Tämä ei vaikuta velvollisuuteen seurata tiehankkeen
vaikutuksia, joka on liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetussa laissa
(503/2005) säädetty tehtävä. Lisäksi on hyvä tuoda esille mahdollisia havaintoja
ja ehdotuksia koskien hankearvioinnin ja siihen liittyvien menetelmien kehittämistä.
Muilta osin arvioinnin eri vaiheissa noudatetaan Tiehankkeiden arviointiohjeen periaatteita.

Kuva 1. Liikenneväylien hankearvioinnin kehikko, muokattu Tiehankkeiden
arviointiohjeesta (Väylävirasto 2020b).
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2.2 Hanketyypin merkitys
Perustienpidon hankkeet ovat kustannusarvioltaan pienempiä kuin kehittämishankkeet, mikä näkyy myös niiden toimenpiteissä ja fyysisessä laajuudessa. Eroja
ja yhtäläisyyksiä kehittämishankkeiden ja perustienpidon parantamishankkeiden
välillä on käsitelty mm. tätä ohjetta edeltäneessä esiselvityksessä (Heikkilä ym.
2021). Teknisessä mielessä parantamishankkeissa toteutetaan usein samanlaisia
tai vastaavia toimenpiteitä kuin kehittämishankkeissa, mutta pienemmässä laajuudessa. Sellainen toimenpide, joka kehittämishankkeessa on toissijainen ja jolla ei
ole suurta merkitystä esimerkiksi hankkeen kustannusten kannalta, saattaa parantamishankkeessa nousta hankkeen merkittävimpiin tai toimia motivaattorina koko
hankkeelle.
Koska selvää eroa ei teknisessä mielessä ole, palvelutasoa nostavien tienpidon toimenpiteiden jaottelu kehittämishankkeissa ja parantamishankkeissa toteuttaviin ei
ole mahdollista. Tämän vuoksi myöskään työkalujen valinta ei tapahdu sen perusteella, kumpaan luokkaan hanke kuuluu, vaan sen määräävät hankkeen toimenpiteet ja oletetut vaikutukset. Tähän palataan luvussa 4.
Tiehankkeiden arviointiohjeessa esitetyistä hanketyypeistä uusinvestoinnit, joissa
rakennetaan uutta maantietä, ovat lähtökohtaisesti kehittämishankkeita, jolloin ne
arvioidaan Tiehankkeiden arviointiohjeen mukaisesti. Parantamishankkeet sen sijaan lukeutuvat valtaosin laajennus- ja korvausinvestointeihin.
Laajennusinvestoinnit, joissa päämääränä on ajoneuvoliikenteen palvelutason
ja liikenneturvallisuuden parantaminen, ovat useissa tapauksissa arvioitavissa suoraviivaisesti samoin menetelmin kuin kehittämishankkeet. Puhtaat korvausinvestoinnit tai parantamishankkeisiin sisältyvän korjauksen osuus vaativat erilaista lähestymistapaa, eikä niitä ole tässä ohjeessa käsitelty. Periaatteita erityyppisten
korvausinvestointien tarkasteluun on kuvattu Oppaassa tienpidon taloudellisten
ratkaisujen vertailuun (Tiehallinto 2008) sekä siihen liittyvässä taustaraportissa
Tienpidon teknisten ratkaisujen taloudellinen vertailu, joka on julkaistu Tiehallinnon sisäisenä julkaisuna 73/2008.
Monimutkaisempia arvioitavia ovat investoinnit, joissa yhdistyy elementtejä laajennus- ja korvausinvestoinneista. Tällaiset ovat perusväylänpidon puolella tyypillisempiä kuin kehittämishankkeissa, joiden yhteydessä mahdollisesti toteutettavien
korvausinvestointien osuus hankekokonaisuudessa jää usein niin pieneksi, ettei se
vaadi erityistä huomiota vaan sanallinen kuvaus asiasta riittää. Mikäli mahdollista,
hanketta ja sen kustannuksia voidaan näissä tyyppitapauksista poikkeavissa arviointikohteissa pyrkiä jakamaan laajennus- ja korvausinvestointeja koskeviin osiin.
Ohje soveltuu sellaisenaan hankkeisiin, joissa parantamisen osuus on yli 50 % investointikustannuksista, jolloin korjausten osuus otetaan huomioon vertailuvaihtoehdossa. Jos hankkeen kustannuksista yli 50 % on korjausta, voidaan ohjetta soveltaa hankkeeseen sisältyvään parantamiseen. Niitä vaikutuksia, joita ei kyetä ottamaan kannattavuuslaskelmassa huomioon, on syytä tuoda esille täydentävissä
arvioinneissa. Vaikutukset voidaan koota lopuksi yhteen, jolloin muodostuu koko
hankekokonaisuutta koskeva arviointi.
Mikäli vaikutukset ovat ylipäätään arvioitavissa vain osalle hankkeen toimenpiteistä
ja investointitarpeista esimerkiksi soveltuvien työkalujen tai lähtötietojen puutteen
vuoksi, voidaan rajautua arvioinnissa siihen osuuteen, jolle arviointi on mahdollista
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laatia. Täydentävissä arvioinneissa ja kokoavissa päätelmissä on tällöin tuotava
selvästi esille, että hankkeen vaikutuksiin sisältyy numeeristen tunnuslukujen lisäksi myös muita vaikutuksia, ja kuvattava näiden muiden toimenpiteiden kustannukset mahdollisuuksien mukaan sekä muut vaikutukset oleellisilta osin laadullisesti sanallisessa muodossa.
Koska parantamishankkeet ovat tyypillisesti suppeampia kuin kehittämishankkeet,
ne rakennetaan yleensä kerralla lopputilaan eikä järkevää vaiheittaista toteuttamispolkua välttämättä ole lainkaan muodostettavissa. Mikäli kyseeseen kuitenkin
tulee vaiheittainen toteutus, se voidaan arvioida Tiehankkeiden arviointiohjeessa
esitetyin periaattein.

2.3 Arviointi eri suunnitteluvaiheissa
Tiehankkeiden arviointiohjeessa kuvatut periaatteet eri suunnitteluvaiheissa painottuvista näkökulmista koskevat myös parantamishankkeita. On kuitenkin syytä
pitää mielessä, että pienempi hanke ei läheskään aina käy läpi samoja suunnitteluvaiheita kuin laajempi kehittämishanke. Erityisesti yleissuunnitteluvaihe jää usein
väliin, kun esimerkiksi laajemmasta tarveselvityksestä tai kehittämissuunnitelmasta poimitaan tietty kohde, jolle laaditaan suoraan tiesuunnitelma tai muu sen
tarkkuustasoa vastaava tai suoraan rakentamiseen tähtäävä suunnitelma. Toisaalta hanke saatetaan poimia myös laajemmasta yleissuunnitelmakokonaisuudesta toteutettavaksi esimerkiksi kehittämispolun ensimmäisenä vaiheena.
Edellä kuvattujen, kehittämishankkeista poikkeavien vaiheistusten takia perustienpidon parantamishankkeissa tulee pyrkiä riittävän perusteelliseen vaikutusten arviointiin jo esisuunnitteluvaiheessa erityisesti perustellun päätöksenteon tukemiseksi. Toisaalta hankkeen ratkaisut ja kustannusarvio eivät ole välttämättä vielä
esisuunnitteluvaiheessa kovin tarkasti tiedossa, minkä vuoksi perusteellinen, tarkemmalle tasolle yltävä arviointi saattaa väistämättä jäädä tiesuunnitteluvaiheessa
tehtäväksi. Tiesuunnitelmavaiheen arvioinnin merkitys korostuu myös silloin, jos
hanke on irrotettu omaksi kokonaisuudekseen vasta juuri ennen kyseistä vaihetta,
eli sille ei ole olemassa arviointia itsenäisenä hankkeena edeltävien vaiheiden jäljiltä. Tiesuunnitelman arviointia ei saa sivuuttaa tai jättää pintapuoliseksi, vaikka
hankkeelle olisi jo olemassa rahoitus, sillä se luo osaltaan pohjan myös hankkeen
vaikutusten myöhemmälle seurannalle.
Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä asettaa tietyt vaatimukset yleissuunnitelmien ja tiesuunnitelmien vaikutusten arvioinnille ja hankearvioinnille. Vaikka lainsäädäntö ei sido samalla tavalla sellaisia hankkeita, joissa tiesuunnitelma korvautuu muulla, esimerkiksi suoraan rakentamiseen tähtäävällä suunnitelmalla, on näissäkin tapauksissa syytä noudattaa samoja arviointiperiaatteita. Näin edesautetaan
selvitettyyn tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja rahoituksen kohdentamista kustannustehokkaisiin investointikohteisiin. Samalla vastataan valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassakin peräänkuulutettuun tavoitteeseen vaikutusten
arvioinnin kehittämisestä osana suunnitteluprosessia ja hankkeita koskevaa päätöksentekoa.
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2.4 Toimenpideluokkien rajaus
Tässä ohjeessa käytetään toimenpideluokkien osalta samaa rajausta kuin edeltävässä esiselvityksessä. Se tarkoittaa, että työn soveltamisalaan kuuluvat ensisijaisesti ne hankkeet, joiden keskeisimmät toimenpiteet sijoittuvat luokkaan liittymätoimenpiteet tai linjaosuustoimenpiteet kuvan 2 mukaisesti. Näille on tunnistettu
olevan käytössä yhteismitalliset menetelmät (Heikkilä ym. 2021). Sen sijaan sellaisten hankkeiden arviointi, joiden päätoimenpiteet koskevat esimerkiksi jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien parantamista, ohjeistetaan muissa, niitä koskevissa
ohjeissa.

Kuva 2. Toimenpiteiden tekniseen sisältöön perustuva toimenpideluokittelu
(Heikkilä ym. 2021).
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Mikäli samaan hankkeeseen sisältyy toimenpiteitä, joiden arviointiin ei ole olemassa yhteismitallisia menetelmiä, hanke voidaan jaotella osakokonaisuuksiin,
joille laaditaan arviointi erillään toisistaan. Täydentävissä arvioinneissa tulee tuoda
esille kultakin osin kannattavuuslaskelmaan sisältymättömät vaikutukset sekä arvioida niiden merkitystä kokonaisuuden kannalta. Osakokonaisuuksien erilliset arvioinnit voidaan koota yhteen raportoinnissa, jossa esitetään johtopäätökset arvioitavasta hankkeesta kokonaisuutena.
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3 Lähtökohtien kuvaus
3.1 Hankkeen tarkoitus ja sisältö
Hankkeen kuvauksessa noudatetaan Tiehankkeiden arviointiohjeessa esitettyjä periaatteita. Koska parantamishanke useimmiten rajoittuu suppealle alueelle, voidaan kuvausta yksinkertaistaa hankkeen laajuus ja liikenteellinen merkittävyys
huomioon ottaen.
Hankkeen tarkoituksen osalta tuodaan esille ainakin seuraavat kohdat:
•
•
•

mistä syistä hanke on tarpeellinen (ongelmat ja muut tarpeeseen vaikuttavat syyt)
hankkeen sisältäessä sekä parantamis- että korvausinvestointeja, on
syytä eritellä niiden merkitys hankkeen kokonaisuuden kannalta
mitä tavoitteita hankkeelle on asetettu.

Hankkeen sisällön osalta tuodaan esille seuraavat kohdat:
•
•
•
•
•

mikä on hankkeen sijainti ja laajuus sekä tarvittaessa tarkastelun vaikutusalue
hankkeessa tarkastellut vaihtoehdot ja mahdolliset niiden suhteen tehdyt
valinnat perusteluineen
hankkeen nykyiset keskivuorokausiliikennemäärät (KVL) ja raskaiden ajoneuvojen määrät tai osuudet sekä tarpeen mukaan liikennemäärien
aiempi kehitys
hankkeen sisältämät toimenpiteet (tarpeen mukaan vaihtoehdoittain eriteltynä)
suunnittelutilanne ja muut mahdolliset toteutukseen liittyvät olennaiset
seikat.

Hankkeen kustannusten esittäminen voidaan mahdollisuuksien mukaan jaotella
seuraaviin kohtiin:
•
•
•

hankkeen ja mahdollisten vaihtoehtojen kustannusarviot ja niiden määrittelyssä käytetty kustannustaso (indeksin pisteluku ja perustaso, ensisijaisesti Väyläviraston linjaama MAKU 120,0; 2015=100)
kustannusarvion erittely pitoaikojen suhteen ja tarvittaessa erittely parantamis- ja korvausinvestointien osalta
mahdollisuuksien mukaan erittely myös niiden kustannusten osalta, joille
ei ole mahdollista laskea rahamääräisiä hyötyjä.

Vaikka hankeosien kustannusten toiminnallinen luokittelu on haastavaa, tulee
muodostaa vähintään karkeat arviot kustannusten toiminnallisesta luokittelusta.
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3.2 Vertailuasetelma ja arviointitapaus
Tiehanketta suunniteltaessa muodostetaan yksi tai useampia vaihtoehtoisia ratkaisuja, joita kutsutaan hankevaihtoehdoiksi. Hankevaihtoehdossa toteutetaan suunnitellut toimenpiteet. Jos hankevaihtoehtoja on useita, tarkastellaan ne erillisinä.
Kutakin hankevaihtoehtoa verrataan aina hankkeelle vaihtoehtoiseen kehityskulkuun, jota kutsutaan vertailuvaihtoehdoksi.
Pienehkön parantamishankkeen vertailuasetelmassa vertailuvaihtoehtona käytetään pääsääntöisesti nykytilaa (vaihtoehto 0). Heikennetty nykytila (0-) voi yleensä
tulla kyseeseen vain, jos hankkeen toteuttamatta jättäminen edellyttää merkittäviä
ja välttämättömiä tien käyttöä rajoittavia toimenpiteitä, jotka voivat olla esimerkiksi ajallisia tai ajoneuvotyyppikohtaisia. Pelkkä nopeusrajoitusten alentaminen
tulee kyseeseen heikennetyn nykytilan valintaan vain, jos siitä on tehty perusteltu
päätös. Muussa tapauksessa se voidaan tutkia omana hankevaihtoehtona. Heikennetylle nykytilalle ja rajoitustoimenpiteille pitää olla vahvat perustelut.
Parantamishankkeisiin sisältyvien korvausinvestointien kustannukset otetaan huomioon sekä hankkeen kokonaiskustannuksissa että vertailuvaihtoehdon kustannuksissa, jolloin kannattavuuslaskelmassa käsitellään vain parantamisen kustannuksia ja hyötyjä. Hankkeeseen sisältyvien korvausinvestointien perustelut tulee
kuitenkin esittää osana täydentävää arviointia. Herkkyystarkasteluna esitetään
hankkeen hk-suhde sisällyttäen korvausinvestoinnit vain hankevaihtoehdolle ainakin tilanteissa, joissa niiden osuus on vaikeasti arvioitavissa tai niiden toteutus ei
ole kiireellinen.
Tämän ohjeen mukaiset pienehköt parantamishankkeet kuuluvat pääsääntöisesti
Tiehankkeiden arviointiohjeessa kuvattuun arviointitapaukseen 1, jolloin tarkastelumenetelmät ja niiden edellyttämät selvitykset vaikutusalueen laajuudesta, liikenne-ennusteesta ja herkkyystarkasteluista ovat kevyemmät kuin vaativimmissa
arviointitapauksissa.
Arviointitapaus 2 voi tulla kyseeseen, jos hanke aiheuttaa liikenteen siirtymiä esimerkiksi katu- ja tieverkon välillä uuden tai poistettavan liittymän takia. Näissä
tilanteissa on varmistettava, että tarkasteluun sisältyvät yhtäläiset liikennevirrat eri
lähtö- ja määräpaikkojen välillä.
Hankkeen tarkastelualue voidaan useimmissa tapauksissa rajoittaa joko pelkästään
toimenpiteiden rajaamaan alueeseen lisättynä alueelle tulevien teiden lähimpiin
linkkeihin. Suurilla kaupunkiseuduilla pienikin parannustoimenpide (eritasoliittymä
tai sen ramppijärjestelyt) voi kuitenkin vaikuttaa laajallekin alueelle, jolloin joko
vaikutusaluetta on laajennettava tai otettava laajemmalle alueelle kohdistuvat vaikutukset huomioon ns. puolikkaan säännön avulla, jonka käytöstä on ohjeistus
Tiehankkeiden arviointiohjeessa.
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3.3 Hankkeen liikenne-ennuste
Tässä ohjeessa tarkastelluissa parantamishankkeissa liikenne-ennusteena käytetään yleensä voimassa olevaan valtakunnalliseen tieliikenne-ennusteeseen sisältyviä kasvukertoimia. Kertoimet voivat kuitenkin perustua joko valtakunnallisesti tärkeimmille yhteysväleille tai alueellisesti ja tieluokittain määritettyihin kertoimiin tarkastelukohteen sijainnista riippuen. Liikenne-ennuste tulee muodostaa kullekin laskentavuodelle yhteismitallisesti koskien sekä vertailuverkkoa että kutakin hankeverkkoa.
Jos hanke sijoittuu kaupunkiseudulle, jolla on käytössä seudullinen liikennemalli,
voidaan mallin mukaisia kasvukertoimia käyttää edellyttäen, että mallin sisältämä
väestönkasvu ja sen mukainen liikenteen keskimääräinen kasvu vastaa valtakunnallisia liikenne-ennusteita ja Tilastokeskuksen alueellisia väestöennusteita. Eräs
mahdollinen menettely ennusteiden sovittamiseksi koskee ennustevuosien siirtoa,
joka kuvataan alkuvuoden 2022 julkaisuversiossa Tiehankkeiden arviointiohjeesta.
Paikallisen maankäytön kehittymiseen liittyviä yleistä kasvua voimakkaampia kasvukertoimia voidaan käyttää esimerkiksi yksittäisten liittymien parantamistarkasteluissa vain, jos kasvun toteutuminen ei riipu tarkasteltavasta hankkeesta ja varmuus sen toteutumisesta on riittävän suuri. Jos voimakkaamman kasvun toteutuminen edellyttää, että hanke toteutetaan, voidaan lisäkasvun vaikutukset arvioida
ns. puolikkaan säännön avulla Tiehankkeiden arviointiohjetta noudattaen.
Liikenne-ennusteen raportoinnissa edellytetään vähintään käytettyjen ennustekertoimien sekä ainakin yhden ennustevuoden liikennemäärien esittämistä. Jos liikenne-ennuste poikkeaa valtakunnallisesta tieliikenne-ennusteesta, on syytä aina
esittää sen perustelut ja raportoida käytetty ennuste Tiehankkeen arviointiohjeen
menettelyjä noudattaen.

3.4 Herkkyystarkastelutarpeet
Kaikkien tiehankkeiden vaikutusten arviointiin liittyy epävarmuutta, jonka merkitystä kannattavuustarkasteluissa voidaan tarkastella herkkyystarkastelujen avulla.
Kehittämishankkeita pienemmissä teiden parantamishankkeissa herkkyystarkastelujen tarve on useimmiten päätettävissä hankekohtaisesti. Tarpeet kohdistuvat lähinnä rakennuskustannuksiin ja liikenne-ennusteisiin liittyvien epävarmuuksien tarkasteluun.
Rakennuskustannusten epävarmuus riippuu oleellisesti suunnittelun tarkkuustasosta. Erilaisissa kehittämis- tai toimenpideselvityksissä kustannusarvio on usein
karkea, mutta tiesuunnitelmissa sen tarkkuus on jo huomattavasti parempi. Normaaleista poikkeavat toteutusratkaisut tai epävarmuus esimerkiksi pohjanvahvistuksen tarpeista voivat myös lisätä kustannusten epävarmuutta. Tarvittaessa herkkyyttä voidaan tarkastella perustarkastelua suuremmalla ja pienemmällä rakennuskustannusarviolla.
Liikenne-ennusteiden osalta herkkyystarkastelujen avulla voidaan kuvata liikenteen yleisen kasvun merkitystä ns. nollakasvuennusteen avulla. Jos hankkeessa on
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käytetty yleisestä ennusteesta voimakkaampaa kasvuennustetta esimerkiksi maankäytön kasvua mahdollistavissa hankkeissa, voidaan tarkastella herkkyystarkasteluna kannattavuutta yleisen kasvun mukaisella ennusteella.
Mikäli hanke sisältää sekä parantamis- että korvausinvestointeja, voidaan herkkyystarkastelujen avulla tuoda esille niiden merkitystä kannattavuuden kannalta.
Lähtökohtaisesti kaikki hankkeen investointikustannukset esitetään aina hankevaihtoehdon kustannuksina. Perustarkastelussa korvausinvestointien kustannusosuus esitetään lisäksi vertailuvaihtoehdon kustannuksina, jolloin niiden osuutta ei
käytetä hyöty-kustannussuhteen laskennassa. Herkkyystarkasteluissa ne esitetään
vain hankevaihtoehdon kustannuksina, jolloin nähdään niiden vaikutus hankkeen
hk-suhteeseen.
Jos korvausinvestointien kustannusten osuus on selvästi suurempi kuin parantamistoimenpiteiden, voidaan hanke perustella ja sen tarkastelut tehdä ensisijaisesti
korvausinvestointina. Hankkeen sisältämille parantamistoimenpiteille voidaan tällöin tehdä erillistarkastelu, jonka vertailuvaihtoehdossa korvausinvestoinnit oletetaan toteutetuksi.
Tiehankkeiden arviointiohjeessa on ohjeita ja esimerkkejä herkkyystarkastelujen
tarpeesta ja menetelmistä erilaisissa tarkastelutilanteissa.
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4 Vaikutusten arviointi ja kuvaus
4.1 Arvioinnin lähtökohdat
Perustienpidon parantamisinvestoinneilla pyritään lähtökohtaisesti parantamaan
tien palvelutasoa tai turvallisuustilannetta. Hankkeiden vaikutukset ovat aina tapauskohtaisia, ja ensisijaisten, tavoiteltavien vaikutuksien lisäksi toimenpiteellä voi
olla myös toissijaisia vaikutuksia sekä haitallisia seurauksia.
Teiden parantamishankkeet ovat tyypillisesti laajuudeltaan kohtuullisen suppeita,
jolloin niistä on usein tunnistettavissa yksi tai muutamia päätoimenpiteitä. Toimenpiteiden tyyppien perusteella voidaan puolestaan tunnistaa, mitkä ovat toimenpiteiden tavoiteltavia tai muutoin keskeisiä vaikutuksia. Toimenpiteiden ja niiden vaikutusten tunnistamisessa voidaan hyödyntää kuvan 3 mukaista toimenpideluokittelua.

Kuva 3. Toimenpiteiden tekniseen sisältöön perustuva toimenpideluokittelu ilman
pääluokkaa muut toimenpiteet (Heikkilä ym. 2021).
Liittymäjärjestelyjen tavoiteltava vaikutus on yleensä autoliikenteen toimivuuden ja/tai autoliikenteen ja muiden tielläliikkujien turvallisuuden parantaminen.
Jos liittymässä on kävely- ja pyöräliikennettä, pienennetään toimenpiteillä usein
myös tien estevaikutusta helpottamalla tien ylitystä (esim. kanavointi, saarekkeet).
Liikenteen sujuvoituessa matka-aika lyhenee, ja jarrutuksen ja kiihdytyksen poistuminen pienentää autoliikenteen päästöjä ja ajokustannuksia. Kiertoliittymät ja
liikennevalot toisaalta pidentävät erityisesti pääsuunnan matka-aikoja ja lisäävät
jarrutus- ja kiihdytystarvetta ja siten myös autoliikenteen päästöjä.
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Eritasoliittymän rakentaminen tasoliittymän sijaan mahdollistaa pääsuunnan
suuntaisen liikenteen häiriöttömyyden, mikä parantaa liikenteen sujuvuutta lyhentäen matka-aikaa ja sen vaihtelua sekä vähentää päästöjä. Eritasoliittymä parantaa
liikenneturvallisuutta verrattuna tasoliittymään. Eritasoliittymän ramppien parantaminen ja lisääminen parantavat liittymisen ja poistumisen sujuvuutta, ja yleensä
ratkaisuilla tavoitellaan myös parempaa turvallisuutta. Eritasoliittymän rakentaminen vaatii tasoliittymää enemmän maa-alaa ja vaikuttaa kävely- ja pyöräily-yhteyksiin, linja-autopysäkkien sijaintiin ja teiden estevaikutukseen. Eritasoliittymän rakentamiseen voi liittyä myös pääsuunnan nopeusrajoituksen suurentaminen, jonka
vaikutukset tulee tällöin huomioida samassa yhteydessä.
Tien poikkileikkauksen toimenpideryhmään sisältyy laaja joukko toimenpiteitä,
joita yhdistävät liikenteen turvallisuudessa ja liikenteen sujuvuudessa tavoitellut
vaikutukset. Ohituskiellolla, leveällä keskimerkinnällä ja ajosuuntien rakenteellisella erottamisella parannetaan liikenneturvallisuutta heikentäen samalla hieman
liikenteen sujuvuutta. Kaistojen leventämisellä, ohituskaistoilla ja leveäkaistateillä
parannetaan ensisijaisesti liikenteen sujuvuutta ja nopeutta, mutta vaikutus turvallisuuteen voi vaihdella tilanteesta riippuen. Pientareen leventäminen parantaa
autoliikenteen sujuvuutta ja samalla tietä käyttävien kävelijöiden ja pyöräilijöiden
turvallisuutta. Vaikutukset autoliikenteen nopeuksiin vaikuttavat myös päästöihin
ja ajokustannuksiin.
Tien geometrian muutosten toimenpiteistä vaaka- ja pystygeometrian parantamisella voidaan tavoitella sekä matka-aikasäästöjä ja pienempää polttoaineenkulutusta että liikenneturvallisuuden parantamista. Muutokset polttoaineenkulutuksessa vaikuttavat edelleen myös liikenteen päästöihin. Tiegeometrian muutokset
vaikuttavat myös liikenteen sujuvuuteen, matka-ajan ennakoitavuuteen ja ajomukavuuteen. Näkemäraivaukset, jyrkkien kaarteiden merkitseminen ja reunapaalut
puolestaan tehdään liikenneturvallisuuden parantamiseksi eikä toimenpiteillä ole
yleensä muita merkittäviä vaikutuksia liikenteeseen.
Nopeuksien hallinnan osalta ajonopeuksien hillintään tähtäävät toimenpiteet,
kuten nopeusrajoituksen laskeminen, talvinopeusrajoitus, automaattinen liikenteen valvonta ja nopeushidasteet ovat liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehtäviä toimenpiteitä, jotka pidentävät matka-aikaa. Nopeusrajoituksen suurentaminen puolestaan lyhentää matka-aikaa ja lisää onnettomuusriskiä. Kaikki ajonopeuden muutokset vaikuttavat myös liikenteen päästöihin ja lähtömelutasoon. Henkilöautoliikenteessä polttoaineen kulutuksen ja päästöjen kannalta optimaalinen tasainen nopeustaso on 60–80 km/h (Mansikkamäki ym. 2021).
Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehtävillä toimenpiteillä on usein vaikutuksia turvallisuuden ohella myös liikenteen sujuvuuteen. Liikenneturvallisuuden
parantamiseksi tehtävillä yksityistie- ja katujärjestelyillä sekä taajamajärjestelyillä
yleensä pidennetään tai hidastetaan autoliikenteen matkaa. Riista-aidan ja tievalaistuksen tuoma turvallisuuden tunne voi puolestaan suurentaa ajonopeuksia tai
vähintään parantaa ajomukavuutta turvallisuuden tunteen kautta. Nopeuden ja
suoritteen muutokset vaikuttavat myös autoliikenteen päästöihin.
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4.2 Arviointimenetelmät
Hankkeen sisältämien toimenpiteiden lisäksi vaikutusten arvioinnin menetelmä ja
sen myötä osittain myös arvioinnin tulokset ovat riippuvaisia arvioinnissa käytettävistä työkaluista. Tässä luvussa on kuvattu lyhyesti Suomessa tiehankkeiden arvioinnissa yleisesti käytettyjä työkaluja/ohjelmistoja, joiden pääominaisuuksia ja toimintaperiaatteita on kuvattu tarkemmin julkaisussa Teiden parantamistoimenpiteiden vaikutusten arvioinnin kehittäminen (Väyläviraston julkaisuja 27/2021, Heikkilä ym. 2021).
Suomessa etenkin suurten tiehankkeiden vaikutusten ja kannattavuuden arvioinnissa laajimmin käytetty ohjelmisto on IVAR3. IVAR3:lla voidaan tutkia hankkeen
vaikutuksia eri osa-alueilla liikenteellisiin vaikutuksiin painottuen ja muodostaa niihin perustuva kannattavuuslaskelma hankkeen yhteiskuntataloudellisesta kannattavuudesta (hyöty-kustannussuhde). Tarva on puolestaan tiehankkeiden turvallisuusvaikutusten arviointiin kehitetty ohjelmisto, jolla voidaan mallintaa tieverkon
nykyistä turvallisuustasoa sekä eri toimenpiteiden vaikutuksia henkilövahinko-onnettomuuksiin.
Liikenteen mikrosimulointiohjelmistojen avulla voidaan simuloida liikennettä erilaisissa tilanteissa. Tyypillisimpiä mikrosimuloinnilla tarkasteltavia asioita ovat esimerkiksi matka-ajat, viivytykset sekä jonopituudet. Yleisimpiä Suomessa käytettyjä
työkaluja ovat Vissim ja Synchro/SimTraffic. Varsinaisten liikenteen simulointiohjelmistojen lisäksi on olemassa myös ajoneuvokohtaisia mallinnusohjelmistoja,
joilla voidaan tarkastella vaikutuksia ajonopeuteen, polttoaineen (tai yleistetymmin
energian) kulutukseen sekä päästöihin yksittäisen ajoneuvon ajodynamiikkaan perustuen. Suomessa käytetty esimerkki tällaisesta ohjelmistosta on Vemosim, joka
on alun perin raskaan kaluston simulointiin tarkoitettu ohjelmisto, jolla on mahdollista tarkastella tiegeometrian vaikutuksia ajoneuvojen ajodynamiikkaan yksityiskohtaisella tarkkuudella.
Liikenteen sijoittelumalleilla tarkoitetaan makrotasoisia liikennemalleja, joilla voidaan mallintaa mm. matkojen suuntautumisia sekä kulkutapoja ja liikennevirtojen
sijoittumista tie- ja katuverkolla. Suomessa laajasti käytetty ohjelmisto on Emme,
johon perustuvia liikennemalleja on laadittu useimmille suurille ja keskisuurille kaupunkiseuduille.
Simulointi- ja liikennemallimenetelmien lisäksi on olemassa vaikutusteemakohtaisia ohjelmistoja ja menetelmiä, joilla voidaan mallintaa ja arvioida tiettyjä, tyypillisesti rajattuja vaikutuksia. Esimerkkejä tällaisista vaikutuksista ovat polttoaineenkulutus, liikenteen päästöt tai meluvaikutukset. Menetelmien ominaisuudet ja tarkkuustaso voivat vaihdella huomattavasti, mutta mikäli niiden avulla saadaan tuotettua hankkeen vaikutusten kannalta oleellista tietoa, voidaan sitä hyödyntää
muilla menetelmillä tuotettua tietoa täydentävänä.
Eri työkaluihin perustuvien menetelmien tunnistettuja vahvuuksia ja heikkouksia
parantamistoimenpiteiden vaikutusten ja kannattavuuden arvioinnin näkökulmasta
on esitetty taulukossa 1.
Käyttäjän tulee harkita tapauskohtaisesti, riittääkö yhden työkalun käyttö vai tarvitaanko sitä tukemaan täydentäviä tarkasteluja. Esimerkiksi turvallisuusvaikutusten kohdalla voi olla perusteltua verrata IVAR3-ohjelmiston antamia tuloksia Tarva-
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ohjelmiston mallikuvauksiin tai laatia lisäksi täydentävät laskelmat Tarva-ohjelmistolla.

Taulukko 1. Arviointimenetelmien vahvuuksia ja heikkouksia.
Työkalu/
ohjelmisto
IVAR3

Tarva

Vahvuudet

+ Kattaa kohtalaisen hyvin eri
toimenpidealueet
+ Sisältää valmiiksi Tierekisteristä tai Velhosta poimitun aineiston, josta käyttäjä voi
tuoda lähtötietoja omaan tarkasteluunsa
+ Sisältää valtakunnallisen liikenne-ennusteen mukaiset
kertoimet (vaikkakaan ei toistaiseksi kaikkia viimeisimmän
valtakunnallisen ennusteen
mukaisia osa-alueita)
+ Kattaa kaikki hankearviointiohjeistuksen mukaiset ajokustannusten alueet ja yksikköarvot ja tuottaa automatisoidusti arvion hankkeen kannattavuudesta
+ Sisäänrakennettu vertailumahdollisuus kahden vaihtoehdon välillä
+ Sisältää valmiiksi Tierekisteristä tai Velhosta poimitun aineiston, josta käyttäjä voi
tuoda lähtötietoja omaan tarkasteluunsa
+ Turvallisuusvaikutukset laskettavissa laajalle kirjolle erilaisia toimenpiteitä, minkä lisäksi mahdollista muodostaa
omia toimenpiteitä
+ Ohjelmiston tuottamissa raporteissa kunkin yksittäisen
toimenpiteen vaikutuksia on
mahdollista tarkastella erikseen, irrallisina muista toimenpiteistä

Heikkoudet

− Ohjelmisto kattaa useita eri
malleja, joissa huomioon
otettavat lähtöarvot vaihtelevat, jolloin tarkasteluiden
kannalta merkityksellisten asioiden hahmottaminen voi olla
hankalaa
− Mallit on alun perin muodostettu pääteiden kehittämishankkeisiin, jolloin niissä on
puutteita alemman tieverkon
ja parantamishankkeiden tarkasteluissa
− Ei sovellu kovin hyvin tiettyjen tasoliittymätapausten tai
olemassa olevan eritasoliittymän parantamistoimenpiteiden tarkasteluun
− Melumallinnuksen tarkkuustaso ei vastaa yleisimpiä käyttötarpeita
− Mallinnus vain turvallisuusvaikutuksille
− Ei sovellu uusien tielinjauksien tarkasteluun
− Ei käsittelyä ennustevuosille,
mikä hankaloittaa tarkastelua
hankearviointiohjeistuksen
edellyttämälle 30 vuoden laskenta-ajalle
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Työkalu/
ohjelmisto

Vahvuudet

Simulointiohjelmistot

+ Yksityiskohtainen mallinnustarkkuus, mahdollisuus tarkastella haluttua liikenneinfrastruktuuria halutuilla liikennemäärätiedoilla yksittäisen
ajoneuvon tarkkuudella
+ Simulointituloksia kohtuullisen
helppo tuottaa ja käsitellä tilastollisesti
+ Mahdollisuus tarkastella myös
erityiskohteita ja -tilanteita,
kuten erilaisia liikenteen ohjaus- ja telematiikkasovelluksia tai joukkoliikenne-etuuksia

Ajoneuvokohtaiset mallinnusohjelmistot

+ Tyypillisesti yksityiskohtainen
mallinnustarkkuus ajoneuvon
ominaisuuksille ja tiegeometrialle
+ Ohjelmistot sisältävät mm.
polttoaineenkulutusmallit

Liikenteen sijoittelumallit

+ Mahdollistaa verkollisten vaikutusten arvioinnin
+ Ohjelmistoon vietävissä myös
esimerkiksi nopeus- ja polttoaineenkulutusmallit, mikä
mahdollistaa myös kannattavuusarviointien laatimisen
+ Mahdollistavat tiettyjen vaikutusten täydentävän arvioinnin, johon muut menetelmät
eivät sovellu tai niiden tarkkuus jää karkeaksi

Vaikutusteemakohtaiset
työkalut ja menetelmät

24

Heikkoudet

− Malli rakennettava ja lähtötiedot syötettävä pitkälti manuaalisesti, ei mahdollisuutta
hakea nykytilaa koskevia lähtötietoja esimerkiksi Tierekisteristä tai Velhosta. Lähtötiedoiksi tarvitaan usein esimerkiksi liikennelaskentoja.
− Mallinnus vain tietyille vaikutuksille, tyypillisesti rajoitteita
esimerkiksi tiegeometrian vaikutusten ja energiankulutuksen mallintamisessa
− Mallinnus koskee usein huipputuntitilanteita, myös hiljaisempien tuntien tai koko vuorokauden tarkastelu kuitenkin
niin ikään mahdollista
− Ohjelmistot kehitetty parametreineen valtaosin ulkomailla, soveltamisesta Suomen oloihin ei välttämättä ole
kattavia tietoja
− Tulokset koskevat ainoastaan
valittua ajoneuvoa valitussa
liikennetilanteessa
− Ohjelmistojen saatavuus
saattaa olla rajoitettua ja siten käyttö suunnittelussa
melko vähäistä
− Mallinnustarkkuus karkea ja
keskittyy tyypillisesti linjaosuuksiin, mikä rajoittaa huomattavasti soveltuvuutta pienempien ja etenkin liittymiin
kohdistuvien toimenpiteiden
tarkastelussa
− Vain tietyn vaikutuksen mallinnus, muiden vaikutusten
arviointi ei tyypillisesti mahdollista
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4.3 Vaikutusten arvioinnin suorittaminen
4.3.1

Vaikutusten tunnistaminen

Ennen vaikutusten arvioinnin suorittamista tulee hankkeen olennaisimmat vaikutukset tunnistaa, minkä myötä voidaan muodostaa alustava arvio niiden arvioitavuudesta. Vaikutukset voivat olla joko sellaisia, joihin hankkeella pyritään tai sellaisia, jotka hankkeesta muutoin seuraavat.
Kuvassa 4 on esitetty kaavio toimenpiteen yksinkertaistetusta vaikutusmekanismista ja vaikutusketjuista, joita toimenpiteillä pyritään tyypillisesti aikaansaamaan.
Kaaviossa vaikutukset on jaettu välittömiin ja välillisiin vaikutuksiin, joista luvussa
4.2 tarkastellut menetelmät käsittelevät välittömiä vaikutuksia, joiden arvottamiseksi määritetyt yksikköarvot mahdollistavat myös niiden yhteismitallisen arvioinnin.

Kuva 4. Toimenpiteen yksinkertaistettu vaikutusketju.
Välittömät vaikutukset voidaan jakaa yksinkertaistetusti liikenteellisiin vaikutuksiin
sekä ympäristövaikutuksiin. Liikenteelliset vaikutukset ovat dynaaminen kokonaisuus, jossa eri osatekijät vaikuttavat toisiinsa. Yksinkertaistuksen vuoksi ja toisaalta arvioimisen helpottamiseksi vaikutukset voidaan edelleen jakaa liikenteelliseen toimivuuteen sekä liikenneturvallisuuteen. Keskimääräisten ajonopeuksien ja
matka-aikojen lisäksi matka-aikojen vaihtelulla ja pysähdyksillä on oleellinen merkitys liikenteelliseen toimivuuteen sekä myös liikenneturvallisuuteen. Näiden seurauksena syntyy myös vaikutuksia ajoneuvojen energiankulutukseen sekä päästöihin.
Välilliset vaikutukset ovat puolestaan vaikeammin hahmotettavissa, ja niiden vaikutusketjut voivat olla pitkiä ja monisyisiä, mikä vaikeuttaa niiden arvioimista.
Tässä työssä käsiteltävät parantamistoimenpiteet ovat tyypillisesti laajuudeltaan
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kohtuullisen suppeita, mikä vähentää osaltaan myös niiden välillisten vaikutusten
suuruutta. Toisaalta kustannuksiltaan pienelläkin hankkeella voi olla paikallisesti
merkittäväkin vaikutus esimerkiksi kulkumuodon tai -reitin valintaan. Esimerkiksi
liityntäpysäköintijärjestelyt, jalankulku- ja pyöräväylät sekä raskasta liikennettä
hyödyttävät hankkeet voivat olla tällaisia. Liittymä voi puolestaan mahdollistaa laajankin alueen maankäytön kehittymisen.
Vaikutusten tunnistamisessa voi hyödyntää luvussa 4.1 esitettyjä toimenpideluokittaisia tyypillisiä vaikutuksia, hankkeelle asetettuja tavoitteita sekä hanketta koskevissa aiemmissa suunnitelmissa mahdollisesti arvioituja vaikutuksia. Soveltuvan arviointimenetelmän valinnassa voi puolestaan hyödyntää luvussa 4.2 esitettyjä tietoja eri arviointityökalujen ominaisuuksista. Kuvassa 5 on esitetty kaavio vaikutusten arviointimenetelmän valinnan etenemisestä ja valintaa ohjaavista kysymyksistä.

Mitkä ovat ne vaikutukset, joihin hankkeella pyritään
tai jotka ovat muutoin seurausta hankkeesta?
Mitkä vaikutuksista ovat arvioitavissa numeerisesti,
mitkä joudutaan kuvaamaan sanallisesti? Entä mitkä
voidaan todeta niin vähäisiksi, ettei ne voidaan jättää
arvioimatta (hankkeen kokoluokka huomioon
ottaen)?
Mikä on hankkeen lähtötietotilanne? Onko
arvioinneissa mahdollisesti tarvittavia lähtötietoja
(esim. liikennemäärätiedot) tuotettavissa
suunnittelun yhteydessä?
Mitä menetelmiä olennaisimmiksi tunnistettujen
vaikutusten arviointiin kannattaa käyttää? Mitkä
soveltuvat esimerkiksi luotettavuuden ja työmäärän
näkökulmasta kyseiseen kohteeseen? Onko
hankkeesta saatavissa menetelmän vaatimat
lähtötiedot tarkastelujen suorittamiseksi?
Tarvitaanko useampaa kuin yhtä menetelmää?

Kuva 5. Vaikutusten arviointimenetelmän valintaprosessi.
Seuraavissa alaluvuissa on käyty toimenpideluokittain läpi, mitä ohjelmistoja kussakin tapauksessa voidaan käyttää vaikutusten arviointiin laskennallisesti, mitkä
työkalut ovat suositeltavia ja millaisia rajoitteita ja muita tekijöitä kulloinkin tulee
ottaa huomioon. Kussakin kohdassa on otettu huomioon matka-aikoja, sujuvuutta,
polttoaineen- ja energiankulutusta, päästöjä ja liikenneturvallisuutta koskeva arviointi.
Niistä vaikutuksista, joille on yksikköarvo-ohjeessa määritetty yksikköarvot, ei ole
seuraavissa alaluvuissa käsitelty vaikutuksia meluun eikä kunnossapitoon. Mikäli
meluvaikutuksia on tarpeen tarkastella hankkeessa, niiden mallintamiseen käytetään käytännössä aina erillistä ohjelmistoa, sillä liikenteellisten ilmiöiden mallintamiseen keskittyvät ohjelmistot eivät yleensä sisällä melumallinnuskomponenttia tai
sen tarkkuus on hyvin karkea. Kunnossapitokustannukset puolestaan sisältyvät
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oletusarvoisesti kannattavuuslaskelmaan, minkä vuoksi niille ei yleensä ole tarvetta
tehdä erillisiä vaikutustarkasteluja.

4.3.2

Liittymäjärjestelyt

Liittymäjärjestelyistä tavanomaisten maantieympäristön liittymien parantamistoimenpiteiden (esim. kanavointi, liikennevalo-ohjaus, liittymätyypin muutos) vaikutusten arviointiin soveltuu tyypillisesti hyvin IVAR3-ohjelmisto. Sen avulla voidaan
arvioida liittymätoimenpiteiden liikenteelliset vaikutukset kattaen sekä sujuvuusettä turvallisuusvaikutukset. Ohjelmisto ei huomioi lähtötietoina liittymän haarojen
kääntyvien liikennevirtojen keskinäisiä suhteita, vaan niistä käytetään yleistettyjä
arvoja. Suorien matka-aikavaikutusten lisäksi IVAR3-ohjelmiston mallit kattavat liikenteen sujuvuusmuutoksista aiheutuvat ajoneuvokustannus- ja päästövaikutukset.
Ohjelmiston mallien kattamat liittymätyypit on esitetty julkaisun IVAR3-ohjelmiston
käyttöopas (Väyläviraston oppaita 1/2021) liittymätyyppejä koskevassa luvussa
3.2. Liittymätyypeistä poikkeavien ratkaisujen laskentaan ei ole yksiselitteisiä ohjeita annettavissa, koska tilanteet voivat vaihdella erittäin paljon. Ongelmat esiintyvät useimmiten vilkkaiden monikaistaisten teiden tasoliittymissä tai eritasoliittymien ramppiliittymissä, joiden kaistaratkaisut eivät vastaa liittymätyyppien oletuksia. Käyttöoppaassa on kuvattu menettelyt, joita voi hyödyntää vapaa oikea -järjestelyiden sekä tilanteiden, jossa samaan suuntaan on kaksi kääntymiskaistaa,
kuvaamisessa ohjelmistoon. Ohjelmiston mallinnustarkkuus ei myöskään riitä esimerkiksi pienimuotoisten liittymäparannusten kuvaamiseen.
Mikäli edellä mainittujen menettelyiden avulla ei kyetä kuvaamaan tarkasteltavaa
järjestelyä tyydyttävästi, tulee tarkasteluissa harkita simulointitulosten hyödyntämistä vaikutusten arvioinnissa. Mikrosimulointitarkasteluissa liikennemääristä tulee
olla käytettävissä liikennelaskentoihin tai muihin arvioihin perustuvat lähtötiedot
myös liittymän kääntyvistä liikennevirroista. Tästäkin johtuen liittymäkohtaiset simulointitarkastelut ovat luonteeltaan IVAR3-tarkasteluja yksityiskohtaisempia.
Simulointitulosten perusteella pystytään määrittämään kattavasti matka-aikavaikutukset, mutta energiankulutus- ja päästövaikutusten arviointi on rajoittuneempaa
eikä välttämättä kuulu ohjelmistojen perusominaisuuksiin. Myös turvallisuusvaikutukset tulee tällöin arvioida erikseen. Simulointitulokset koskevat tyypillisesti huipputunteja, joita koskevat tulokset tulee kannattavuusarviointia varten laajentaa
vuorokausi- ja edelleen vuositasolle.

4.3.3

Eritasoliittymät

Eritasoliittymätoimenpiteistä ramppiliittymien parannukset arvioidaan lähtökohtaisesti tasoliittymätoimenpiteiden tapaan, ja ne ovat usein liikennejärjestelyiltään
haastavia arvioitavia. Eritasoliittymää kokonaisuutena koskevien toimenpiteiden
arvioinnissa voidaan tasoliittymien tapaan hyödyntää IVAR3-ohjelmistoa niissä tapauksissa, joissa ohjelmiston mallit kattavat tarkasteltavat eritasoliittymätyypit
(IVAR3-ohjelmiston käyttöoppaan luku 3.2). Olemassa olevan eritasoliittymän
muodon tai järjestelyjen muuttamista tai liittymän täydentämistä lisärampeilla ei
monissa tapauksissa ole kuitenkaan mahdollista kuvata tarkasti ohjelmiston liittymätyyppien avulla. Eritasoliittymien kuvausta on tällöin mahdollista tarkentaa esi-
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merkiksi yksittäisiä ramppeja mallintamalla, mutta tällöin on varmistuttava ohjelmiston mallien ja laskentaperiaatteiden soveltuvuudesta tarkasteltavaan tilanteeseen sekä suoritteiden vertailukelpoisuudesta eri verkoissa.
Eritasoliittymätoimenpiteisiin liittyy tyypillisesti myös katu- ja yksityistiejärjestelyitä, joiden myötä liikenneverkko voi muuttua liittymää laajemmalla alueella.
IVAR3-ohjelmistolla laskettavat tulokset ovat jossain määrin riippuvaisia siitä, miten eritasoliittymä ja siihen liittyvät katu- ja tiejärjestelyt ohjelmistoon kuvataan.
Erityisesti kaupunkiseutujen vilkkailla väylillä uuden eritasoliittymän toteuttaminen
aiheuttaa usein myös liikenteen siirtymiä, joiden arvioinnissa on tarpeen hyödyntää
liikennemallitarkasteluita. Uusien eritasoliittymien toteuttaminen on kuitenkin tyypillisesti parannustoimenpidettä suurempi investointi, jolloin toimenpiteestä on
myös perusteltua laatia tässä ohjeessa kuvattua arviointia kattavampi hankearviointi.

4.3.4

Tien poikkileikkaus

Tien poikkileikkausta koskevista toimenpiteistä kaistamuutosten ja ajosuuntien rakenteellisen erottamisen vaikutukset ovat arvioitavissa hyvin ja kattavasti IVAR3ohjelmistolla. Ohjelmiston mallit huomioivat väylätyypin muutosten vaikutukset välityskykyyn sekä ajonopeuksiin ja edelleen polttoaineenkulutukseen ja päästöihin.
Pienempien poikkileikkausmuutosten, kuten ajoratamerkintöjen ja ajoradan tai
päällysteen leventämisen kohdalla IVAR3-ohjelmiston mallit eivät kuitenkaan kata
liikenneturvallisuusvaikutuksia, jotka tulee kuvata erikseen syöttämällä esimerkiksi
Tarva-ohjelmistolla suoritettuihin tarkasteluihin tai ohjelmiston mukaisiin vaikutuskertoimiin perustuva parannusprosentti toimenpiteen osuudelle.

4.3.5

Tien geometria

Tien vaaka- tai pystygeometriaa koskevat muutokset otetaan huomioon IVAR3ohjelmiston nopeusmalleissa ja edelleen polttoaineenkulutus- ja päästömalleissa,
mutta muutoksien kuvaaminen vaatii tarkkuutta sekä usein myös Tierekisterin tai
Velhon tietoihin perustuvan nykytilanteen tarkentamista. Ohjelmiston turvallisuusmallit eivät ota huomioon tien geometrian muutoksia eivätkä pienempiä geometriaan merkitsemistä koskevia toimenpiteitä, joten käyttäjän tulee syöttää turvallisuuteen kohdistuvat vaikutukset erillisinä onnettomuuden vähenemäprosentteina
esimerkiksi Tarvan vaikutuskertoimiin perustuen.
Tien pystygeometrian vaikutuksia ajoneuvojen energiankulutukseen voidaan mallintaa myös esimerkiksi ajoneuvokohtaisten mallinnusohjelmistojen avulla. Tällöin
tulee olla käytettävissä riittävän kattava otos erilaisista ajoneuvosta, jotta tulokset
ovat yleistettävissä kuvaamaan keskimääräistä liikennetilannetta. Energiankulutuksen perusteella voidaan arvioida edelleen vaikutukset yleisemmin ajoneuvokustannuksiin yleisemmin sekä liikenteen päästöihin.
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Nopeuksien hallinta

Suoraan nopeusrajoitukseen kohdistuvat toimenpiteet (nopeusrajoituksen muutos,
talvinopeusrajoitus ja muuttuva nopeusrajoitus) sekä automaattinen nopeusvalvonta otetaan kattavasti huomioon IVAR3-ohjelmiston malleissa. Vaikutukset näkyvät niin sujuvuus-, polttoaineenkulutus-, päästö- kuin turvallisuusmallinnuksen
tuloksissa.
Muut nopeuksien hallinnan toimenpiteet (nopeusnäyttö ja nopeushidasteet) eivät
ole suoraan kuvattavissa IVAR3-ohjelmistoon toimenpiteinä. Mikäli on hyvin tiedossa niiden vaikutus nopeustasoon ja sen voidaan perustellusti arvioida olevan
kokonaisen nopeusrajoitusportaan suuruinen, voidaan harkita lähtötietona annettavan nopeusrajoituksen muuttamista vastaavasti. Tämä on ainoa keino mallintaa
niiden vaikutuksia ajokustannuksiin IVAR3-ohjelmistossa, ja vaikutus näkyy myös
turvallisuusmallien tuloksissa. Kuvitteellisia, tieliikennelain vastaisia nopeusrajoituksia ei tule kuitenkaan käyttää. Jos on tarvetta tarkemmalle mallinnukselle, voidaan hyödyntää simulointiohjelmistoja tai ajoneuvokohtaisia mallinnusohjelmistoja.
Nopeusnäyttöjen ja -hidastimien turvallisuusvaikutuksia voidaan kuvata myös syöttämällä toimenpiteen alueelle lähtötietoihin esimerkiksi Tarva-ohjelmiston mallien
perusteella määritettyjä turvallisuuden parantamisprosentteja, mutta tätä ei tule
tehdä päällekkäisenä toimenpiteenä nopeusrajoitusten manipuloinnin kanssa. Täydentäviä tai vaihtoehtoisia tarkasteluja voidaan tehdä suoraan Tarva-ohjelmistolla.

4.3.7

Liikenneturvallisuustoimenpiteet

Liikenneturvallisuus-luokkaan kuuluvien toimenpiteiden kohdalla sisäänrakennettu
menettely pääsääntöisesti puuttuu IVAR3-ohjelmistosta joko kokonaan tai osittain.
Poikkeuksen muodostaa valaistus jäykin tai myötäävin pylväin, joka otetaan huomioon kattavasti niin sujuvuuteen ja ajokustannuksiin kuin turvallisuuteen liittyvissä malleissa.
Yksityistie- ja katujärjestelyt on mahdollista kuvata IVAR3-ohjelmistossa sekä erillisinä linkkeinä ja solmuina tai karkeammalla tasolla liittymien lukumääränä. Ensimmäisessä, tarkemmassa menettelyssä vaikutukset näkyvät kattavasti IVAR3ohjelmiston eri mallikomponenteissa. Verkkojen muodostuksessa on tärkeää varmistua siitä, että kysyntä ja suoritteet eri skenaarioissa ovat vertailukelpoiset. Jälkimmäisessä mallinnustavassa vaikutus otetaan huomioon mallinnettavan päätien
nopeus- ja sujuvuusmallinnuksessa, jolloin se näkyy myös ajo- ja päästökustannuksissa. Turvallisuusmallinnus ei kuitenkaan käytä lähtötietonaan yksityisteiden
lukumäärätietoa, minkä vuoksi turvallisuusvaikutusten laskeminen vaatii tässä
vaihtoehdossa menettelyn, joka on kuvattu seuraavassa tekstikappaleessa.
Muille kuin edellä mainituille liikenneturvallisuus-luokan toimenpiteille ei ole IVAR3ohjelmistossa sisäänrakennettua menettelyä. Niitä koskeville ominaisuustiedoille ei
ole paikkaa tietorakenteessa, eivätkä ne näin ollen ole käyttäjän muokattavissa.
Liikenneturvallisuusvaikutukset on mahdollista kuvata turvallisuuden parantamisprosenteilla, joiden perustana ovat esimerkiksi Tarva-mallien vaikutuskertoimet.
Vaihtoehtoisesti toimenpiteet voidaan kuvata suoraan Tarva-ohjelmistoon ja suorittaa laskelmat siellä.
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Yhteenveto ja esimerkkejä

Hankkeeseen sisältyy usein toimenpiteitä monesta eri luokasta. Vaikutusten arvioinnissa työkalut ja menetelmä tulee valita sen mukaan, että hankkeeseen sisältyvät toimenpiteet tulevat käsitellyiksi tarkoituksenmukaisesti ja riittävän kattavasti.
Koska jokainen hanke on ainutlaatuinen kokonaisuus, työkalujen valinta on aina
tapauskohtaista ja yleispätevää ohjeistusta ei voida antaa.
Vaikka kaikkiin vaikutusteemoihin ei voida soveltaa laskennallisia menetelmiä tai
työkaluja, vaikutusarvioinnin tulee kattaa tasapuolisesti kaikki hankkeen oleelliset
vaikutukset. Arviointia täydennetään siis tarvittavilta osin laadullisin arvioinnein ja
sanallisin kuvauksin.
Seuraavassa on esitetty esimerkkejä hankkeista, niihin sisältyvistä toimenpiteistä
sekä työkaluista ja menetelmistä, jotka kussakin tapauksessa on valittu käytettäviksi vaikutusten arvioinnissa.

Esimerkki 1. Liittymän parantamishanke.
Tarkasteltava liittymä sijaitsee valtatiellä ja on tien varrella sijaitsevan kunnan pääliittymä, jossa on runsaasti kunnan keskustan suuntaan kääntyvää liikennettä,
minkä vuoksi nykyinen kanavoimaton liittymä on koettu turvattomaksi. Valtatien
poikkileikkaus on 9/7 m ja nopeusrajoitus liittymäalueella on 80 km/h. Liittymäalue
on valaistu.
Hankkeessa liittymä kanavoidaan valtatien suunnassa rakentamalla molemmille lähestymissuunnille vasemmalle kääntymiskaistat sekä korotetut saarekkeet. Sivusuuntien toimenpiteinä tehdään valtatien levenemisestä johtuvat muutokset ja nykyiset liittymäsaarekkeet uusitaan. Liittymäalueelle rakennetaan pohjavesisuojaus,
ja tievalaistus uusitaan suunnittelualueella.
Nykyisen tasoliittymän kanavointi parantaa jonkin verran sekä liikenteen sujuvuutta että liikenneturvallisuutta liittymässä. Sujuvuuden kannalta merkittävin vaikutus kohdistuu valtatien idän tulosuunnalle, jolta keskustaan vasemmalle kääntyvä liikenne ei kääntymiskaistan myötä häiritse suoraan ajavaa liikennettä.
Vasemmalle kääntymiskaistat vähentävät erityisesti risteysonnettomuuksien riskiä
ja parantavat siten pääsuunnan ajoneuvoliikenteen turvallisuutta. Nykyisen jalankulku- ja pyöräilyväylän johtaminen liittymään asti sekä korotettujen liittymäsaarekkeiden toteuttaminen parantavat jalankulku- ja pyöräliikenteen turvallisuutta.
Turvallisuuden tunne tietä ylitettäessä paranee, vaikka ylitykseen ei osoitetakaan
suojatietä. Nykyisten, osittain jäykkien valaisinpylväiden korvaaminen myötäävillä
pylväillä vähentää suistumisonnettomuuksien vakavuutta.
Hankkeen keskeisimmät liikenteelliset vaikutukset kyetään kuvaamaan hyvin
IVAR3-ohjelmiston avulla. Sekä nykytilanteen että hankkeen mukaiset liittymät
ovat tyypillisiä nelihaaraliittymiä, joita vastaavat liittymämallit sisältyvät IVAR3-ohjelmistoon, eivätkä liittymän liikennemäärät ole poikkeuksellisen suuria.
Tarkasteluissa havaittiin, että IVAR3-ohjelmiston turvallisuuslaskenta antoi liittymään tuntemattomaksi jääneestä syystä huomattavan korkean nykytilanteen onnettomuusasteen. Liittymästä tehtiin tästä syystä täydentävä Tarva-tarkastelu,
jonka perusteella nykytilaa kuvaavaan IVAR3-verkkoon lisättiin liittymälle parantamisprosentiksi 50, jolloin tulokset vastasivat Tarva-laskentaa. Hankkeen mukaisen
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tilanteen onnettomuusaste vastasi IVAR3-laskennassa hyvin Tarva-tarkastelun tulosta, eikä siihen tehty vastaavaa korjausta.
Hankkeeseen sisältyvälle pohjaveden suojaukselle ei ole olemassa käsittelyä
IVAR3-ohjelmistossa, eikä pohjaveden suojaukselle ole määritetty myöskään yksikköarvoja, jotka mahdollistaisivat sen huomioon ottamisen kannattavuuslaskelmassa. Tarvittaessa sille olisi mahdollista muodostaa numeerinen mittari (ajoneuvosuoritteen määrä suojaamattomalla pohjavesialueella), jolle voidaan määrittää
arvo IVAR3-laskentojen perusteella.

Esimerkki 2. Tieosuuden parantamishanke 1.
Tarkasteltava tieosuus ei täytä nykyisiä kantateille asetettuja vaatimuksia, puutteita on tien geometriassa ja rakenteessa, eikä tieosuuden laatutaso ei ole yhtenevä muun tien kanssa. Tien liikenneturvallisuustilanne on heikko johtuen kapeasta poikkileikkauksesta sekä mutkaisesta ja mäkisestä geometriasta yhdistettynä
suureen raskaan liikenteen osuuteen.
Hankkeessa tie parannetaan pääosin nykyisellä paikallaan vastaamaan paremmin
tämänhetkisiä kantateille asetettuja vaatimuksia. Sekä tien geometriaa että rakennetta kohennetaan. Tien pysty- ja vaakageometriaa parannetaan yhteensä noin
viiden kilometrin matkalla. Tien poikkileikkaus säilyy pääosin nykyisellään, parannettavilla osuuksilla poikkileikkausta levennetään hieman. Hankkeen tavoitteena
on mahdollistaa 80 km/h -nopeusrajoitus ympäri vuoden.
Tien vaaka- ja pystygeometrian muutokset sekä poikkileikkauksen leventäminen
parantavat liikenteen sujuvuutta ja lyhentävät hieman matka-aikaa kantatiellä. Vaikutusten arvioinnissa oletetaan, että hankkeen toteuttamisen myötä talvinopeusrajoitus suunnittelualueella on kesänopeusrajoituksen tavoin 80 km/h. Talvinopeusrajoituksen poistaminen lyhentää matka-aikoja talvikaudella, liikenneturvallisuuteen talvinopeusrajoituksen poistamisella on puolestaan heikentävä vaikutus
nopeusrajoituksen noston lisätessä onnettomuuksien todennäköisyyttä ja vakavien
onnettomuuksien riskiä. Toimenpiteistä tien ongelmallisimpien pysty- ja vaakageometrioiden parannukset sekä poikkileikkauksen leventäminen ja liittymään rakennettava väistötila parantavat liikenneturvallisuutta.
Hankkeen keskeisimmät liikenteelliset vaikutukset kyetään kuvaamaan hyvin
IVAR3-ohjelmistolla. Tiegeometrian parantamisen liikenneturvallisuusvaikutusten
huomioimiseen ei kuitenkaan ole olemassa valmista käsittelyä IVAR3-ohjelmistossa, minkä vuoksi niiden liikenneturvallisuusvaikutukset syötetään manuaalisesti
onnettomuuksien vähenemäprosenttina Tarva-ohjelmiston vaikutuskertoimien perusteella.
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Esimerkki 3. Tieosuuden parantamishanke 2.
Suunnittelukohde sijoittuu kaksikaistaiselle, pääväyläverkkoon kuuluvalle valtatieosuudelle eteläisessä Suomessa. Suunnittelualueen toinen pää on kahden valtatien
eritasoliittymä kunnan keskustaajaman lähettyvillä, mutta itse suunnittelualue sijoittuu maaseutuympäristöön. Nopeusrajoitus on 80 km/h ja keskimääräinen vuorokausiliikenne 5 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, joista 14 % on raskasta liikennettä. Turvallisuuspuutteita kohteessa aiheuttavat lukuisat yksityistieliittymät ja
riista-aitojen puute. Etenkin hirvieläinonnettomuuksia tapahtuu paljon.
Hankkeen päätoimenpiteitä ovat yksityistiejärjestelyt, muutaman tärkeimmän yksityistieliittymän varustaminen väistötiloilla sekä riista-aitojen rakentaminen. Samalla rakennetaan uusi tekninen piste, johon yhdistetään tiesääasema, kelikamera
ja nopeusmittauspiste. Autoille mitattavat nopeudet näytetään tienkäyttäjille näyttötaululla. Nopeusrajoitus ei muutu.
Hankkeen toimenpiteet tähtäävät etupäässä liikenneturvallisuuden parantamiseen,
ja vaikutukset näkyvätkin ennen kaikkea turvallisuutta koskevilla mittareilla. Toimenpiteistä väistötilojen rakentamisella on kuitenkin vaikutusta myös sujuvuuteen.
Jotta väistötilojen vaikutukset eri vaikutusteemoihin voidaan mallintaa, kyseiset
yksityistiet kuvataan IVAR3-verkkoihin linkkeinä. Muut yksityistieliittymät kuvataan
pelkkinä lukumäärinä päätien linkeillä. Niiden turvallisuusvaikutukset kuvataan manuaalisesti kyseisille linkeille syötettävillä erillisillä turvallisuuden parantamisprosenteilla, sillä IVAR3 ei ota tällä tavalla karkeasti mallinnettujen yksityistieliittymien
turvallisuusvaikutuksia muutoin huomioon. Samaa menettelyä sovelletaan riistaaitojen ja nopeusnäytön kohdalla, sillä IVAR3 ei sisällä näille sisäänrakennettua
käsittelyä. Syötettävät kertoimet poimitaan Tarva-ohjelmiston mallidokumentaatiosta.
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5 Kannattavuuslaskelma
5.1 Yleiset periaatteet
Perussääntönä kannattavuuslaskelmassa tulee noudattaa samoja yleisiä periaatteita kuin kehittämishankkeiden kannattavuuslaskelmissa. Keskeiset yksikkökustannukset ja muut taloudelliset parametrit on määritelty Tie- ja rautatieliikenteen
hankearvioinnin yksikköarvot -ohjeessa (Väylävirasto 2020c).
Useimmissa vaikutusten arviointiin käytettävissä ohjelmistoissa ei ole sisäänrakennettuna toiminnallisuutta, joka laskisi hankkeen yhteiskuntataloudellista kannattavuutta tai muita taloudellisia tunnuslukuja hankearviointiohjeen mukaiselta, pidemmän ajanjakson kattavalta pitoajalta. IVAR3 muodostaa tähän poikkeuksen.
Muillakin työkaluilla on silti mahdollista laatia arviointeja, jotka voidaan yleistää
pidemmälle ajalle tai joilla voidaan täydentää IVAR3-ohjelmistolla laadittuja arviointeja.
Mikäli tarkasteluissa hyödynnetään simulointi-, liikennemalli- tai muita tarkasteluita, tulee tulokset tällöin laajentaa vuorokausi- ja vuositasolle kannattavuusarviointia varten.
Kaikissa tapauksissa, joissa tiettyä ajankohtaa koskevia laskentatuloksia laajennetaan kannattavuuslaskelmaa varten koko pitoajalle tai enintään hankearviointiohjeistuksen mukaiselle laskenta-ajanjaksolle, tulee ottaa huomioon muutamia yleisiä
periaatteita. Näihin kuuluu diskonttaus perusvuoteen yksikköarvo-ohjeen mukaisella korkoprosentilla sekä julkisten varojen rajakustannuksen eli ns. verokertoimen huomiointi kustannuksissa. Kaikki kustannus- ja hyötyerät tulee muuntaa samaan maarakennuskustannusindeksin tasoon ja raportoida laskelma ensisijaisesti
ohjeen mukaisessa indeksitasossa sekä merkitä käytetty indeksi näkyviin laskelman yhteyteen. Arvostusperusteisille kustannuserille (onnettomuus-, päästö- ja
melukustannukset sekä aikakustannukset pl. tavaran ajan arvo) tulee tehdä ohjeen
mukainen vuotuinen korotus. Turvallisuusvaikutusten kohdalla tulee lisäksi ottaa
huomioon ohjeessa kuvattu oletus turvallisuuden yleisestä paranemisesta.
Kannattavuuslaskelmassa käsitellään lähtökohtaisesti hankearviointiohjeistuksen
mukainen 30 vuoden laskentajakso. Mikäli kuitenkin on tiedossa, että uusia järjestelyjä tarvitaan jo aiemmin esimerkiksi kapasiteetin ylittyessä ja hankkeen pitoaika
jää siten väistämättä lyhyemmäksi, laskentajakso voi olla alle 30 vuotta. Hankkeen
jäännösarvo laskentajakson lopussa on tällöin 0.
Erillinen laskenta tarkastelujakson jokaiselle vuodelle aiheuttaisi yleensä huomattavasti lisätyötä. Useimmissa tapauksissa se ei ole tarkoituksenmukaista suhteessa
siihen lisätarkkuuteen, joka sillä saavutetaan. Työkalusta riippuen riittävä määrä
tarkasteltavia poikkileikkausvuosia on tyypillisesti 3–6 kappaletta, joista yhden on
syytä kuvata nykytilannetta/nykyistä liikennekysyntää. Tarvittaessa tarkasteluvuosien määrää voi olla suurempikin. Laskentavuosien väliin jääviä vuosia voidaan
tarvittaessa interpoloida. Viimeisen käytettävissä olevan ennustevuoden jälkeisiä
tilanteita ei tule kuitenkaan ekstrapoloida, vaan sen jälkeisinä vuosina käytetään
viimeisen ennustevuoden tilannetta.
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Yhdistämistarve eri lähteistä tuleville vaikutusteemakohtaisille tiedoille koskee
useimmiten ainakin meluvaikutuksia, joiden mallinnukseen käytetään tavallisesti
omaa, juuri tähän tarpeeseen kehitettyä ohjelmistoa. Myös vaikutukset kunnossapitokustannuksiin joudutaan yleensä laskemaan erikseen, sillä Suomessa vakiintuneessa käytössä olevista vaikutusarviointityökaluista vain IVAR3 sisältää niitä koskevat mallit ja tuottaa siten automaattisesti arvion kustannusmuutoksista.

5.2 Menettely ohjelmistoittain ja
työkalutyypeittäin
5.2.1

IVAR3

IVAR3-ohjelmisto käyttää hankearviointiohjeiden mukaisia yksikkökustannuksia ja
muita ohjeistuksessa määriteltyjä parametreja, jotka päivitetään kulloinkin uusien
ohjeiden tultua voimaan. Alla on kuvattu, miltä osin tätä ohjetta kirjoitettaessa
käytössä oleva ohjelmiston versio 2.3.0 vastaa vuonna 2020 julkaistun yksikköarvo-ohjeen kustannuskomponentteja.
Yksikkökustannuksista ohjelmisto sisältää yksikköarvot onnettomuus-, päästö-,
melu- ja kunnossapitokustannuksille ohjetta vastaavasti. Ajoneuvokustannuksista
lasketaan sekä pääoma- että käyttökustannukset ohjeen mukaisesti, mutta tarkkuustaso on karkeampi, koska ohjelmisto käsittelee liikennettä vain kolmeen ajoneuvoryhmään jaoteltuna: kevyet ajoneuvot, yhdistelmäajoneuvot ja muut raskaat
ajoneuvot. Sama karkeistus koskee myös aikakustannuksia, joista otetaan huomioon henkilöiden ajan arvo ja keväällä 2021 käyttöön otetusta versiosta 2.3.0 alkaen myös kuljetuksia koskevan lastin ajan arvo. Yksikköarvo-ohjeessa esiintyviä
joukkoliikenteen palvelutasotekijöitä ei kuitenkaan oteta huomioon, sillä ohjelmistossa ei ole erilliskäsittelyä joukkoliikenteelle.
Muut taloudelliset parametrit ja periaatteet ovat yksikköarvo-ohjeen mukaiset. Verokerroin sisältyy ohjelmiston tuottamaan kannattavuuslaskelmaan versiosta 2.3.0
alkaen.

5.2.2

Tarva

Etenkin turvallisuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden kohdalla voi olla
tarpeen laatia arvioinnit tai osa niistä Tarva-ohjelmistolla, joka sisältää turvallisuusvaikutuksia koskevan käsittelyn melko suurelle joukolle erilaisia toimenpiteitä.
Tarva antaa tuloksena vuositason laskennalliset henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien, liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten määrät nykytilalle
sekä vastaavat vähenemät tarkasteltavien toimenpiteiden tuloksena. Näille on olemassa yksikköarvo-ohjeessa määritetyt yksikkökustannukset, mutta rahamääräisiksi muutetut luvut eivät ole suoraan summattavissa. Yksinkertaisissa tarkasteluissa vuotuiset onnettomuuskustannukset voidaan laskea pelkkien hvj-onnettomuuksien lukumäärän perusteella niiden keskimääräistä yksikkökustannusta käyttämällä.
Mikäli halutaan ottaa huomioon myös onnettomuuksien vakavuus kyseisessä kohteessa, tulee tehdä muunnos, jossa kuolemia ja vakavia loukkaantumisia koskevat
uhrilukumäärät muutetaan vastaaviksi onnettomuusmääriksi vakavimman seurauksen mukaan luokiteltuna. Pohjana tulee tällöin käyttää esimerkiksi onnettomuustilastoista määritettyjä onnettomuuksien keskimääräisiä henkilövahinkojen
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määriä, joita hyödyntäen lasketaan kuolemaan, vakavaan loukkaantumiseen ja lievään loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien määrät. Menettely voi olla
perusteltu esimerkiksi sellaisissa hankkeissa, joiden toimenpiteillä tähdätään erityisesti vakaviin henkilövahinkoihin johtavien onnettomuuksien torjumiseen.
Määritettävien toimenpiteiden ohella Tarva käyttää lähtötietona lähinnä Tierekisteristä (jatkossa Velho-järjestelmästä) luettavia, nykytilaa koskevia tiestötietoja.
Näin ollen myös Tarvan tulokset koskevat aina nykytilaa, eli tarkasteluajankohtaa
ei ole mahdollista siirtää tulevaisuuteen. Hankkeen liikenne-ennusteen avulla on
mahdollista muodostaa arvioita siitä, miten toimenpiteiden laskennalliset vaikutukset kehittyvät tulevaisuudessa, ja laajentaa siten tarkasteluhorisonttia hankearviointiohjeen edellyttämälle 30 vuoden ajanjaksolle. Nykyisissä malleissa onnettomuusmäärä ei kasva lineaarisesti liikennemäärän mukana, mutta yksinkertaisissa
tarkasteluissa voidaan tehdä approksimaatio, jossa onnettomuusaste on vakio eri
vuosina. Tarkemmalle tasolle viedyssä tarkastelussa käyttäjä voi selvittää tapauksessa käytettävän Tarva-mallin ja saa sitä kautta selville funktion tarkan muodon
parametreineen. Mikäli verkko koostuu selvästi erilaisista osista, myös käytettäviä
Tarva-malleja ja funktioita voi olla useampia.

5.2.3

Simulointiohjelmistot ja liikenteen sijoittelumallit

Aikakustannusvaikutusten määrittäminen simulointi- tai liikennemallitarkasteluiden
tulosten perusteella tapahtuu määrittämällä vuosittaiset aikasuoritteet sekä vertailu- että hanketilanteessa, jolloin hankkeen vaikutus voidaan määrittää näiden
erotuksena. Tulosten vertailukelpoisuuden kannalta tällöin on oleellista, että liikenteen kysyntä on vertailtavien tilanteiden välillä sama. Jotta vaikutukset voidaan
muuntaa rahamääräisiksi voimassa olevien yksikköarvojen mukaisesti, tulee vaikutukset olla eriteltyinä vähintään henkilöautoliikenteelle ja raskaalle liikenteelle. Menetelmät voivat mahdollistaa myös pakettiautojen, linja-autojen ja ajoneuvoyhdistelmien tarkastelun omina ajoneuvoryhminään, jolloin niille voidaan käyttää myös
erillisiä yksikköarvojaan.
Laajennettaessa tuntikohtaisia tuloksia vuorokausitasoisiksi, tulee varmistua, että
käytetty menettely kuvaa riittävällä tarkkuudella vuoden keskimääräisen vuorokauden tilannetta. Liikennemalleissa ja mikrosimuloinneissa tarkasteltava tilanne on
usein arkivuorokausi, mikä on otettava huomioon laajennettaessa tuloksia vuositasoisiksi. Mikäli liikennemallijärjestelmään sisältyy yleisesti käytettyjä laajennuskertoimia, on niiden käyttäminen suositeltavaa. Simulointituloksia hyödynnettäessä voi olla tarpeen tarkastella huipputuntien lisäksi myös hiljaisemman ajankohdan liikennetilannetta, jotta tulokset saadaan laajennettua koskemaan koko vuorokautta. Käytettävä menettely on harkittava tapauskohtaisesti tarkasteltavan kohteen liikennetilanteeseen perustuen.
Mikäli vuorokausikohtaiset polttoaineenkulutusvaikutukset voidaan määritellä simulointi- tai muiden tarkasteluiden tulosten perusteella, voidaan myös ajoneuvokustannus- ja päästövaikutukset määrittää niihin perustuen. Liikenteen sijoitteluohjelmistoihin voidaan määritellä polttoaineenkulutusmalleja esimerkiksi IVAR3ohjelmiston malleihin perustuen, jolloin on mahdollista tarkastella myös liikenteen
ruuhkautumisesta aiheutuvia ajoneuvokustannus- ja päästövaikutuksia liikennemallin mukaisiin liikennesuoritteisiin perustuen. Liikennemallin ominaisuuksista
riippuen liittymistä johtuvien ruuhkautumistilanteiden käsittely voi kuitenkin olla
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tällöinkin rajoitettua. Mikäli päästövaikutukset tai vaikutukset melualtistujien määriin on määritetty, voidaan ne muuntaa rahamääräisiksi yksikköarvojensa mukaisiin
kustannuksiin perustuen.

5.3 Yhteenveto ja tunnusluvut
Kannattavuuslaskelman päätulos on hyöty-kustannussuhde, joka kuvaa hankkeen
yhteiskuntataloudellista kokonaiskannattavuutta tiivistetyimmillään. Sen lisäksi tulee kuitenkin esittää myös eritellyt hyöty- ja kustannuserät, joista lopputulos muodostuu. Kannattavuuslaskelmaan sisältyvät lähtökohtaisesti samat, Tiehankkeiden
arviointiohjeessa kuvatut hyöty- ja kustannuserät. Mikäli jotain erää koskevia laskelmia tai arvioita ei ole laadittu, puuttuvaa arvoa ei tule korvata tuloksissa nollalla,
vaan tiedon puuttuminen tulee tuoda esille. Taulukon tueksi tulee kuvata osatekijöiden merkitystä kokonaisuuden kannalta laadullisesti, hankearviointiohjetta noudattaen.
Sanallisten kuvausten ohella hyöty-kustannussuhteen avaamiseksi on mahdollista
tuottaa muita tunnuslukuja, jotka osaltaan kuvaavat hankkeen vaikutuksia eri vaikutusteemoihin, käyttäjäryhmiin ja kustannuseriin. Tämän ohjeen liitteenä olevassa esimerkinomaisessa vaikutuskortissa hyödyt on jaoteltu neljälle tavoitealueelle: elinkeinoelämän tarpeisiin vastaaminen, työ- ja vapaa-ajan tarpeisiin vastaaminen, liikenneturvallisuuden edistäminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.
Koska edellä kuvatussa menettelyssä kussakin tapauksessa hyötyerä jaetaan hankkeen kokonaiskustannuksilla, tunnusluvun numeroarvo jää tyypillisesti pienemmäksi kuin varsinainen koko hankkeen hyöty-kustannussuhde. Tulokset auttavat
kuitenkin hahmottamaan hyötyjen kohdistumista ja keskinäisiä suhteita. Näin voidaan tehdä päätelmiä esimerkiksi siitä, parantavatko hankkeen toimenpiteet olosuhteita niiden käyttäjäryhmien tai vaikutusteemojen kannalta, jotka on nostettu
keskiöön hankkeen tavoitteissa.
Esimerkki tavoitealuekohtaisista hyöty-kustannussuhteista on esitetty alla. Oheiseen taulukkoon on koottu yksikköarvojen perusteella määritetyt kertoimet, joilla
hyötyerien muutokset on kohdennettu kullekin tavoitealueelle. Tunnuslukuja voidaan luokitella ja merkitä havainnoinnin helpottamiseksi esimerkiksi seuraavasti:
Vihreä väri = hk-suhde yli 1; keltainen väri = hk-suhde 0…1; punainen väri = hksuhde alle 0. Mikäli arvo jää alle nollan, varsinainen numeroarvo on toissijainen
eikä sitä tarvitse esittää.
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Esimerkki 4. Tavoitealuekohtaiset hk-suhteet.

Hankkeen tunnusluvut
Yhteiskuntataloudellinen
kannattavuus (H/K-suhde)

0,47

Elinkeinoelämän tarpeisiin
vastaaminen

0,26

Työ- ja vapaa-ajan tarpeisiin
vastaaminen

0,21

Liikenneturvallisuuden edistäminen

0,01

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

<0

Taulukko 2. Kertoimet, joilla hyötyerät jaotellaan tavoitealueille yksikköarvoihin
pohjautuvien keskimääräisten kustannusosuuksien perusteella.
Tavoitealue
Elinkeinoelämän
tarpeisiin
vastaaminen
kuljetusten matka-aikasäästöt, kuljetusten ajoneuvokustannussäästöt, lastin
matka-aikasäästöt
Osuus,
joka kannattavuuslaskelman
hyötyerän
muutoksesta kohdennetaan
tavoitealueelle

Työ- ja vapaa-ajan
tarpeisiin
vastaaminen

0,291

0,709

tienkäyttäjien ajoneuvokustannussäästöt

0,111

0,889

aikasäästöt kuluttajan ylijäämässä, palvelutasohyödyt kuluttajan ylijäämässä, henkilöliikenteen
tuottajan ylijäämä

0,221

0,779

hiilidioksidipäästöjä koskevat säästöt

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

1

tienkäyttäjien aikakustannussäästöt

onnettomuuskustannussäästöt

Liikenneturvallisuuden edistäminen

1
1
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5.4 Herkkyystarkastelut
Herkkyystarkastelujen tarve arvioidaan hankekohtaisesti, lähtökohtia on kuvattu
luvussa 3.4. Kehittämishankkeiden tapaan keskeisimmät herkkyystarkastelutarpeet kohdistuvat yleensä investointikustannuksiin sekä liikenne-ennusteeseen ja
liikenteen sijoitteluun. Vaihteluväleinä muuttujille tulee käyttää sellaisia arvoja,
jotka kuvaavat kyseiseen tekijään juuri tarkasteltavassa hankkeessa liittyvää epävarmuutta. Ainoastaan liikenne-ennustetta koskeva ns. nollakasvuennuste on tapaus, jossa käytetään vakiokerrointa tai prosenttia (liikenteen kasvukerroin kaikille
vuosille on 1,0).
Perus- ja herkkyystarkastelujen tulokset on suositeltavaa raportoida samoin periaattein kuin kehittämishankkeissa. Havainnollinen tapa on esittää eri skenaarioita
ja eri vaihtoehtoja koskevat tulokset Tiehankkeiden arviointiohjeessa kuvatulla tavalla sekä taulukkomuodossa että graafina, jossa näkyvät sekä perustarkastelun
tulokset että herkkyystarkastelun tuloksina saadut hyöty-kustannussuhteen vaihteluvälit. Numeeristen tietojen ohella tulee kuvata sanallisesti hankkeen kannattavuuden herkkyyttä eri tekijöiden suhteen.
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6 Täydentävä arviointi
Hankkeen luvussa 4 tunnistettuja vaikutuksia ei yleensä saada kaikkia yhteismitallisesti mukaan laskelmaan tai laskelman sisällöstä on tarpeen erotella hyöty- tai
kustannuserien osia. Hankkeen arvioinnissa on kuitenkin otettava huomioon kaikki
vaikutukset. Jos niitä ei pysty arvioimaan kannattavuuslaskelmalla, ne on käsiteltävä täydentävässä arvioinnissa.
Täydentävässä arvioinnissa käytetään määrällistä vaikutustietoa aina kun mahdollista. Jos tunnistettu vaikutus ei syystä tai toisesta ole mitattavissa, se on määriteltävä sanallisesti riittävän yksityiskohtaisesti. Vaikutuksista tulee vähintään yksilöidä, mitkä hankkeen ominaisuudet ovat tärkeitä ja miksi. Laadulliset yleiskuvaukset siitä, että hanke edistää, tukee tai mahdollistaa tavoiteltavia asioita, eivät riitä.
Täydentävässä arvioinnissa voi hyödyntää Tiehankkeiden arviointiohjeen vaikuttavuusmittareita ja vaikuttavuuden arvioinnin menetelmää, mutta sen käyttöä ei
edellytetä kaikissa arvioinneissa. Vaikuttavuuden arviointi on tarpeen lähinnä silloin, kun se tukee vaikuttavimman hankevaihtoehdon valintaa.
Lisäksi voi olla perusteltua arvioida hankkeen vaikuttavuutta Liikenne 12 -suunnitelman tai muiden valtakunnallisten tavoitteiden edistämiseen. Tällainen arviointi
on tarpeen etenkin silloin, kun kannattavuuslaskelman ulkopuolelle jää merkittävissä määrin hankkeen tuottamia hyötyjä. Hankkeen vaikuttavuutta Liikenne 12 suunnitelman tavoitteiden suhteen on arvioitava Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määrittämien seurantamittareiden (Traficom 2021) avulla. Jos hankkeen
vaikuttavuutta pitää arvioida suhteessa johonkin muuhun tavoitteistoon, tulee mittarit valita sen tavoitteiston seurantamittareiden tai vastaavien mukaisesti.

Esimerkki 5. Pienehkön parantamishankkeen täydentävä arviointi.
Numeerisesti mitattavien ja kannattavuuslaskelmaan sisältyvien vaikutusten ohella
positiivinen vaikutus liikenneturvallisuuteen on myös suunnitelmaan sisältyvillä
luiskakaltevuuden muutoksilla ja rakennettavilla reunakaiteilla. Koska käytettävissä
olevassa suunnitelma-aineistossa ei ole ollut tietoa paaluväleistä, joille nämä toimenpiteet kohdistuvat, niitä ei ole otettu huomioon.
Hanke sijoittuu suurelta osin pohjavesialueelle, jolla ei ole pohjavesisuojausta. Kyseistä pohjavesimuodostumaa hyödyntää vedenottamo. Hankkeeseen sisältyy
pohjavesisuojausta noin 4,4 kilometrin matkalla, josta suurin osa (noin 3,4 km)
pohjaveden muodostumisalueella ja loput muodostumisalueen ulkopuolella. Vuosittaisen pohjavesialueella syntyvän liikennesuoritteen määrä vähenee toimenpiteiden myötä noin 5,8 miljoonalla ajoneuvokilometrillä, mikä pienentää selvästi
pohjaveden pilaantumisriskiä.
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7 Toteutettavuuden arviointi ja päätelmät
7.1 Toteutettavuuden arviointi
Toteutettavuuden arviointia koskevat samat periaatteet kuin kehittämishankkeiden
arvioinnin kohdalla. Esille tulee nostaa sekä hankkeen sisäiset riskit että toimintaympäristöön liittyvät oleelliset epävarmuustekijät ja riskit, mikäli sellaisia on.

7.2 Päätelmät
Päätelmissä vedetään yhteen hankearvioinnin keskeiset tulokset ja arvioinnin yhteydessä tehdyt havainnot. Päätelmissä tulee keskittyä etenkin hankkeen tulevia
vaiheita koskeviin ja etenemiseen liittyvää päätöksentekoa tukeviin asioihin.
Päätelmissä tulee esittää johtopäätöksiä kannattavuuslaskelman tuloksista hyötykustannussuhteen ohella yksittäisten hyöty- ja kustannuserien osalta. Havaintoja
tulee kuvata esimerkiksi siltä osin, mitkä hyötyerät korostuvat tuloksissa, millainen
niiden merkitys on kokonaiskannattavuuden kannalta ja onko muutos jonkin hyötyerän kannalta negatiivinen. On hyvä tarkastella lisäksi, missä määrin hankkeen
tuottamat laskennalliset hyödyt vastaavat hyötyerittäin tarkasteltuna hankkeelle
asetettuja tavoitteita. Herkkyystarkasteluista tulee esittää johtopäätöksiä koskien
hankkeen kannattavuuden herkkyyttä eri tekijöiden suhteen.
Koska vaikuttavuuden arviointia ei parantamishankkeilta pääsääntöisesti laadita,
hankearvioinnin eri osa-alueet painottuvat tuloksissa hiukan eri tavoin kuin kehittämishankkeiden kohdalla. Houkutus keskittyä päätelmissä taloudellisiin tunnuslukuihin ja erityisesti hyöty-kustannussuhteeseen kasvaa. Niiden ohella tulee kuitenkin muodostaa täydentävän arvioinnin perusteella kokonaiskuva myös hankkeen
muista vaikutuksista ja erityisesti siitä, miten ne vastaavat hankkeen tavoitteisiin,
tunnistettuihin ongelmiin ja tarpeisiin, joita hankkeella pyritään ratkaisemaan. Mikäli vaikutukset ovat joltain osin yleisten tai hankekohtaisten tavoitteiden vastaisia,
myös tämä on syytä mainita päätelmissä.
Kuten aiemmissa luvuissa on todettu, merkittävä osuus parantamishankkeista voi
olla luonteeltaan korjaustoimenpiteitä. Tämä on syytä tuoda esille päätelmissä
sekä kuvata, missä määrin näiden toimenpiteiden vaikutuksia on tai ei ole kyetty
ottamaan huomioon arvioinnissa. On tärkeä yleisemminkin tunnistaa ja tuoda esille
ne vaikutukset ja ratkaistavat asiat, jotka eivät sisälly kannattavuuslaskelmaan tai
muihin määrällisiin tunnuslukuihin. Näitä voivat olla esimerkiksi liikenneväylien estevaikutuksen pienentäminen, maankäytön kehittämismahdollisuuksien parantaminen tai pohjaveden pilaantumisriskin pienentäminen, ja ne saattavat tapauksesta riippuen toimia keskeisinä motivaattoreina hankkeelle. Etenkin MAL-sopimuksiin sisältyvät hankkeet ovat tyypillisiä esimerkkejä tällaisista tapauksista.
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8 Seuranta ja jälkiarviointi sekä
kehittämisehdotukset
8.1 Seuranta ja jälkiarviointi
Vaatimus seurata hankkeen vaikutuksia ja laatia tapauskohtaisen harkinnan perusteella valituista hankkeista jälkiarviointeja pohjautuu liikennejärjestelmästä ja
maanteistä annettuun lakiin. Kehittämishankkeilta edellytetään seurantaa ja jälkiarviointia koskevan suunnitelman laatimista vähintään yleispiirteisellä tasolla
hankearvioinnin yhteydessä.
Hankearvioinnin tekeminen jo sinällään edesauttaa edellytyksiä seurata hankkeen
vaikutuksia toteuttamisen jälkeen, kun hankearviointia varten selvitetään tietyt
keskeiset asiat hankkeen toteuttamista edeltävästä tilanteesta. Erilaiset vakioidut
tiestötiedon tuottamisen prosessit puolestaan kerryttävät tietoa esimerkiksi liikennemäärien kehityksestä säännöllisesti riippumatta hankkeen toteutuksesta tai erikseen aktivoidusta seurannasta. Muun muassa näiden tekijöiden ansiosta seurantaa
tai jälkiarviointia koskevaa suunnitelmaa ei edellytetä parantamishankkeiden hankearvioinneilta. Se ei kuitenkaan poista vastuuta seurata tiehankkeen vaikutuksia
lain edellyttämällä tavalla.
Varsinainen jälkiarviointi voidaan laatia myös perustienpidon hankkeesta, aivan kuten kehittämishankkeestakin. Toistaiseksi laaditut jälkiarvioinnit ovat keskittyneet
yksinomaan kehittämishankkeisiin.
Mikäli parantamishankkeesta päätetään tehdä jälkiarviointi, sen laadinnassa ja arvioitavien tekijöiden valinnassa voidaan noudattaa samoja periaatteita kuin kehittämishankkeiden kohdalla. Lähtökohtana arvioinnille on laadittu hankearviointi ja
sen yhteydessä selvitetyt asiat. Riittävän perusteellinen hankearviointi on osaltaan
edellytyksenä sille, että kattava jälkiarviointi on mahdollista laatia, sen edellyttämät
lähtötiedot ennen-tilanteesta ovat saatavissa ja arviointimenetelmien kehittämisestä voidaan tehdä perusteltuja johtopäätöksiä.

8.2 Kehittämisehdotukset
Arviointia laadittaessa on voinut syntyä menetelmällisiä oivalluksia tai uusia tapoja
soveltaa saatavilla olevia lähtötietoja. Nämä opit on hyvä tuoda esille johtopäätöksenä prosessista, joka arviointia laadittaessa on käyty läpi. Toisaalta on voinut syntyä myös ideoita, jotka kuitenkin vaatisivat esimerkiksi työkaluihin tai lähtötietojen
tuottamiseen kohdistuvaa kehittämistä ja joita ei siksi ole ainakaan täysimittaisesti
voitu ottaa käyttöön arvioinnissa. Myös näistä on hyvä mainita tulevia arviointeja
ajatellen. Vaikutusarvioinneissa tulee koko ajan pitää mielessä myös menetelmällinen kehittämisnäkökulma, jotta hankkeista tuotettavan vaikutustiedon laatua ja
tarkkuutta kyetään parantamaan.
Mikäli arviointia laatiessa ilmenee tarpeita tehdä täsmennyksiä tai täydennyksiä
tähän ohjeeseen, ne on hyvä tuoda esille. Ohje on toistaiseksi koekäytössä ja saatua palautetta käytetään ohjeen ja menetelmien kehittämisessä.
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9 Raportointi ja dokumentointi
Parantamishankkeiden hankearvioinneilta ei edellytetä yhtä laajaa raportointia
kuin kehittämishankkeilta. Arvioinnin laatiminen ja tulokset tulee kuitenkin raportoida vähintään muistiona, johon sisällytettäviä osia on listattu alla.
Lähtökohtien kuvaus
- hankkeen kuvaus
- hanke- ja vertailuvaihtoehdot sekä vertailuasetelma
- liikenne-ennuste
- herkkyystarkastelutarpeet
Vaikutusten kuvaus
- kuvattavien vaikutusten valinta ja käytettävät mittarit
- vaikutukset suunnitteluarvoineen eri vaihtoehdoilla
Kannattavuuslaskelma
- laskelman periaatteet ja käytetyt laskentamenetelmät
- laskelman hyöty- ja kustannuserät
- laskelman tunnusluvut
- herkkyystarkastelu
Täydentävä arviointi
Toteutettavuuden arviointi ja päätelmät
- toteutettavuuden arviointi
- päätelmät
Kehittämisehdotukset
Dokumentointi
- dokumentin sisältö
- dokumentoinnin saatavuus.
Mikäli hankearviointi laaditaan osana suunnitteluvaihetta, muistio voidaan korvata
sitä vastaavalla, suunnitelmaselostukseen upotetulla osuudella. Tällöin ei tarvitse
toistaa hankkeen lähtökohtien kuvausta, mikäli ne on jo esitetty jossain muussa
suunnitelmaselostuksen kohdassa.
Muistion tai suunnitelmaselostukseen liitettävän osan lisäksi hankearvioinnin keskeiset pääkohdat voidaan raportoida erillisenä vaikutuskorttina, joka vastaa muodoltaan pitkälti perinteistä hankekorttia. Esimerkki vaikutuskortista on tämän ohjeen liitteenä.
Vaikutuskortti sisältää hankearvioinnin keskeisimmät huomiot tiivistettynä arviointimuistiosta. Koska korttia on mahdollista jaella ja hyödyntää viestinnässä ja vuorovaikutuksessa myös itsenäisenä dokumenttina, vaikutusten ohella myös hankkeen lähtökohdat ja sisältö on syytä kuvata lyhyesti. Lisäksi tulee esittää havainnot
ja kokoavat päätelmät siitä, miltä osin hankkeet keskeiset vaikutukset on kyetty
ottamaan numeerisissa laskelmissa huomioon ja missä määrin ne sisältyvät kannattavuuslaskelmaan.
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Hankearvioinnin yhteydessä laaditut laskelmat tulee dokumentoida vastaavasti
kuin kehittämishankkeiden arvioinneista. Tiehankkeiden arviointiohjeessa on kuvattu sekä yleisellä tasolla että ohjelmistoittain ja työkalutyypeittäin asioita, joita
dokumentoinnissa on tarpeen tuoda esille. Arviointiselostus viedään Väyläviraston
Velho-järjestelmään hankkeen aineistoihin.
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HANKE JA TAVOITTEET

Valtatie 2 on Porin ja Helsingin välinen palvelutasoluokan I teihin kuuluva pääväylä. Se erkanee valtatiestä 1 Vihdin Palojärvellä ja jatkuu Porissa Mäntyluotoon asti. Matkalla se kulkee
mm. Karkkilan, Forssan, Humppilan, Huittisten ja Harjavallan
kautta. Valtatie 2 on erityisesti raskaan liikenteen ja satamien
takamaakuljetusten vilkkaassa käytössä. Lisäksi sen merkitystä korostaa Porin ja Helsingin välisen suoran rautatieyhteyden puuttuminen. Humppilaan valtatien 9 eritasoliittymän luoteispuolelle sijoittuva suunnittelualue on osa suurempaa valtatien 2 tiesuunnitelmakokonaisuutta.

Hankkeessa valtatielle 2 tehdään pienehköjä parannuksia, joiden tavoitteena on mahdollistaa nopeusrajoituksen nosto 100
kilometriin tunnissa vähintään kesäisin. Fyysisiin toimenpiteisiin sisältyy riista-aitojen rakentaminen, tien leventäminen
osalla suunnittelualuetta sekä reunaympäristön pehmentäminen. Liittymiä koskevia muutoksia ovat paikoittaiset yksityistiejärjestelyt sekä maantien 232 liittymän ja Perkiöntien yksityistieliittymän varustaminen väistötilalla. Lisäksi hankkeessa
toteutetaan pohjavesisuojauksia. Korjaustoimenpiteitä hankkeeseen ei sisälly.

Noin 5 kilometriä pitkä suunnittelualue alkaa heti valtatien 9
eritasoliittymän luoteisen ramppiliittymän jälkeen ja jatkuu aivan Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen rajan tuntumaan.
Alue on hyvin maatalouspainotteista, mainittavia asutuskeskittymiä ei valtatien läheisyyteen sijoitu.
Valtatie 2 on koko suunnittelualueella kaksikaistainen. Keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) on noin 3 600 ajoneuvoa
vuorokaudessa, joista noin 630 eli jopa 17 prosenttia on raskasta liikennettä (tierekisterin tieto 2019). Nopeusrajoitus on
suurimmassa osassa suunnittelualuetta 80 km/h ja länsipäässä 100 km/h, talvisin koko jaksolla 80 km/h.
Suunnittelualueella on muutama maanteiden liittymä sekä lukuisia yksityisteiden liittymiä, joista kaikki ovat kanavoimattomia. Valtatien 9 ramppiliittymän alue ja maantien 232 liittymä
on valaistu, muilta osin suunnittelualue on valaisematon.
Poliisin tietojen mukaan suunnittelualueella on vuosina 2015–
2019 tapahtunut kaikkiaan 12 liikenneonnettomuutta, joista
kolme on johtanut henkilövahinkoihin. Kaikki henkilövahinkoja
aiheuttaneet onnettomuudet ovat olleet tieltä suistumisia.
Pelkkiin omaisuusvahinkoon johtaneista yhdeksästä onnettomuudesta viisi on ollut peuraonnettomuuksia.

Lisätietoja:

KUSTANNUKSET
Hankkeen toteuttamisen kustannusarvio on 4,6 miljoonaa euroa (MAKU 120,0; 2015=100). Tästä pohjavesisuojauksen
osuus on noin 2,7 miljoonaa euroa. Lunastuskustannusten arvioitu osuus on 104 000 euroa ja johto- ja laitesiirtojen
298 000 euroa, jotka on otettu huomioon kustannusarviossa.

VAIKUTUKSET
Hankkeen keskeisimmät vaikutukset
Hankkeen toimenpiteiden keskeisimpiä päämääriä on mahdollistaa nopeusrajoituksen nosto. Vaikutusten arvioinnissa on
oletettu, että hankkeen toteuttamisen myötä kesänopeusrajoitukseksi voidaan koko suunnittelualueella asettaa 100
km/h. Tästä syntyvät myös hankkeen merkittävimmät liikenteelliset vaikutukset. Talvisin rajoitus lasketaan 80 km/h:iin.
Laskennallisesti valtatietä 2 pitkin kulkevien kevyiden ajoneuvojen keskimääräinen matka-aika lyhenee noin 25 sekuntia ja
raskaiden ajoneuvojen noin 6 sekuntia.
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Hankkeeseen sisältyvät muutokset vaikuttavat liikenneturvallisuuden kannalta osittain eri suuntiin. Nopeusrajoituksen
nosto lisää onnettomuuksien todennäköisyyttä ja erityisesti
vakavien onnettomuuksien riskiä, mutta sitä madaltavat tien
leventäminen, riista-aidat, liittymien väistötilat ja yksityistieliittymien vähentäminen. Kokonaisuudessaan henkilövahinkoon
johtavien onnettomuuksien arvioidaan vähentyvän niukasti eli
2 % (0,007 onnettomuutta), kun taas vakavat henkilövahingot
lisääntyvät 2 % (0,001 kuollutta tai vakavasti loukkaantunutta) vertailutilanteeseen nähden.
Hankkeen vaikutukset liikenteen päästöihin ovat melko vähäiset. Suunnittelualueella syntyvät vuosittaiset hiilidioksidipäästöt lisääntyvät vuoden 2040 tasossa noin 46 tonnilla nopeustason noustessa erityisesti kesäisin. Tämä on kuitenkin vain
2 % vertailutilanteen CO2-päästöistä. Myös typen oksidien, hiilivetyjen, hiilimonoksidin ja pienhiukkasten päästöt lisääntyvät
hieman vertailutilanteeseen nähden. Meluvaikutuksia ei ole
otettu huomioon, kohteesta ei ole laadittu melumallinnuksia.
Täydentävä arviointi
Edellä kuvatut määrällisesti mitattavat vaikutukset otetaan
huomioon myös kannattavuuslaskelmassa. Liikenneturvallisuuden osalta positiivinen vaikutus on myös suunnitelmaan sisältyvillä luiskakaltevuuden muutoksilla ja rakennettavilla reunakaiteilla. Koska käytettävissä olevassa suunnitelma-aineistossa ei ole ollut tietoa paaluväleistä, joille nämä toimenpiteet
kohdistuvat, niitä ei ole otettu huomioon.
Hanke sijoittuu suurelta osin pohjavesialueelle, jolla ei ole
pohjavesisuojausta. Kyseistä pohjavesimuodostumaa hyödyntää Murronharjun vedenottamo. Hankkeeseen sisältyy pohjavesisuojausta noin 4,4 kilometrin matkalla, josta suurin osa
(noin 3,4 km) pohjaveden muodostumisalueella ja loput muodostumisalueen ulkopuolella. Vuosittaisen pohjavesialueella
syntyvän liikennesuoritteen määrä vähenee toimenpiteiden
myötä noin 5,8 miljoonalla ajoneuvokilometrillä, mikä pienentää selvästi pohjaveden pilaantumisriskiä.

KANNATTAVUUSARVIOINTI
Hankkeen kannattavuusarviointi on laadittu IVAR3ohjelmistolla. Kannattavuuslaskelma perustuu Liikenneviraston Tiehankkeiden arviointiohjeeseen 13/2013 (päiv.
10/2015). Rakennusaikainen korko laskettiin yhden vuoden
rakennusajan mukaan. Korkokantana käytettiin 3,5 %. Sekä
kustannukset että tulokset on esitetty indeksitasossa 103,9
(MAKU 2015=100).
Hankkeen hyöty-kustannussuhde on noin 0,47, eli hanke ei ole
yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Ylivoimaisesti suurin
hyöty muodostuu tienkäyttäjien, etupäässä kevyiden ajoneuvojen aikakustannusten vähentymisestä, joka on tulosta
matka-ajan lyhentymisestä nopeusrajoituksen noston myötä.
Se johtaa kuitenkin samalla ajoneuvokustannusten kasvuun,
kun ajoneuvoihin liittyvät muuttuvat kustannukset lisääntyvät
nopeuden noustessa. Muiden kustannuserien muutokset ovat
selvästi edellä mainittuja eriä vähäisempiä.

Lisätietoja:
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Kannattavuudelle laadittiin herkkyystarkastelut kustannusten
suhteen kasvattamalla kustannusarviota 20 % ja pienentämällä sitä 10 %. Näin muodostunut hk-suhteen vaihteluväli on
0,37…0,53. Herkkyystarkastelua liikenne-ennusteen suhteen
ei laadittu, koska kohteen liikennemäärät ovat maltilliset eikä
liikenteen kasvulla ole arvion mukaan suurta vaikutusta kannattavuuteen.

Kannattavuus
KUSTANNUKSET (M€)

4,15

HYÖDYT (M€)

1,94

Keskeisimpien hyötyerien muutokset (M€):
Väylänpitäjän kustannukset

-0,03

Matkojen aikakustannukset

2,46

Matkojen ajoneuvokustannukset

-1,00

Kuljetusten aikakustannukset

0,34

Kuljetusten ajoneuvokustannukset

0,15

Turvallisuusvaikutukset

0,03

Ympäristövaikutukset

-0,04

Vaikutukset julkiseen talouteen

0,42

Rakentamisen aikaiset haitat

-0,40

Hankkeen tunnusluvut
Yhteiskuntataloudellinen
kannattavuus (H/K-suhde)

0,47

Elinkeinoelämän tarpeisiin
vastaaminen

0,26

Työ- ja vapaa-ajan tarpeisiin
vastaaminen

0,21

Liikenneturvallisuuden edistäminen

0,01

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

<0
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