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Neren2u:'kun ti evhteyttä_ko okeva alustava seivi tys 

1. 	Työryhmän tehtävä 

1 . 1 Toimeksianto 

Eduskunta on vastauksessaan hallituksen esitykseen val-
tion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1971 mm. edel].yttönyt, 

että hallitus suorittea alustavan selvityk-

sen Merenkurkun maayhteyden kansantaloudel-

lisesta kannattavuudesta ja teknillisistä 

toteuttauiismando]]isuuksista sekä vaihto-
ehtoisten ratkaisumandollisuUksiefl vaikutuk-

sesta Perämeren vesistöolosuhteisiin. 

Tämän johdosta liikenneministeriö on 5.2.1971 päivätyllä 

kirjelmällä kehottanut tie- ja vesirakennushallitusta 

selvittämään em. eduskunnan lausumassa mainitut kysymyk-

set. 

Tie- ja vesirakennushallitus on pyydettyään asiasta liit-
teessä 1 mainitut lausunnot asettanut 19.11.1971 työryh-

män, jonka tehtävänä on suorittaa tie- ja vesirakennus-
hallitukselta edellytetty alustava selvitys 1"ierenkurkun 

kiinteän yhteyden kansantaloudellisesta kannattavuudesta 

ja teknillisistä toteuttamismandollisuuksista sekä vaihto-

ehtoisten ratkaisumandollisuuksien vaikutuksesta Peräme-

ren vesistöoiosuhteisiin. 

1 	t 
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Työryhrnään mtärättiin puheenjohtajaksi tutki ja Jukka 

Rinne ja jäseniksi dipl.ins.Risto Lehvonen, tsto.ins. 

Ilkka Pätäri ja tutkija Marita Solla tie- ja vesira- 
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kennushallituksesta sekä tutkija Mikko Talvitie liikeii- 

neministeriöstä. 

Statens Vägverk (Ruotsin tielaitos) nimesi tutkimuksen 

yhteysmieheksi osastopäällikkö Yngve Boye'n. 

1.2 Tehtävän rajaus 

Tutkimuksen kohteena on Merenkurkun kiinteän yhteyden 

rakentaminen välillä Vaasa-Uumaja. Kyseinen yhteys, 

jolla liikenne nykyisin hoidetaan lautta-aluksilla, 

muodostaa erään Suomesta Ruotsiin ja Länsi-Eurooppaan 

suuntautuvista liikenneyhteyksistä. Näiden yhteyksien 

huomattavan keskinäisen riippuvuuden vuoksi tutkirnuk-

sessa joudutaan käsittelemään samanaikaisesti kaikkia 

niitä ulkomaanliikenneyhteyksiä ja -liikennemuotoja, 

jotka ovat kilpailevia tai vaihtoehtoisia Merenkurkun 

yhteyden kanssa. 

Alueellisesti tutkimus tulee käsittämään tarkastelta-

vien liikenneyhteyksien vaikutusalueet Suomen ja Ruot-

sin keski- ja eteläosissa. 

Toiminnallisesti tutkimuksessa tullaan tarkastelemaan 

kyseisiä yhteyksiä käyttävää henkilö- ja tavaraliiken-

nettä sekä energiansiirtoa ja tietoliikennettä. 

Tarkastelusektorin kannalta tutkimus tulee kohdistumaan 

ensisijaisesti suunniteltavien toimenpiteiden vaikutuk-

sun liikennesektorissa ja toissijaisesti muissa sek-

toreissa. 



Iai:lE uoritetaan siten, että suunniteltavien 

toimenpiteiden toteu'ttainismandollisuuksia tarkastellaan 

vuosina 1975 - 1985 ja kustannuslaskelmat ulotetaan vuo- 

1€ 
	 teen 2000. 

1.3 Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksen lähtökohdan muodostavat Suomen ja ulkomaiden 

välisen liikenteen kehittämispäämäärät. Tästä lähtökoh-

dasta tutkimuksen tarkoituksena on toimeksiannon mukai-

sesti alustavasti selvittää Nerenkurkun maayhteyden kan-

santaloudellinen kannattavuus. Nerenkurkun maayhteyden 

toteuttaminen muodostaa erään vaihtoehdon Suomen ja 

Ruotsin välisiä liikenneyhteyksiäkehitettäessä,ja tämän 

vaihtoehdon kannattavuutta arvostellaan suhteessa mui-

hin vaihtoehtoisiin hankkeisiin. Eri vaihtoehtojen kan-
nattavuutta arvostellaan kustannus_hyötyanalyyttiSestä 

näkökulmasta. 

Kyseisten liikenneyhteyksien parantamishankkeidefl kustan-

nukset ja hyödyt kohdistuvat alueellisesti osaksi Suomeen 

ja osaksi muihin maihin. Tästä syystä tutkimuksen tar-

koituksena on arvioida ko. kustannusten ja hyötyjen ko-

konaismäärän lisäksi myös niiden alueellinen kohdentu-

minen. 

Tietyn iimkkeen kustannuksiin luetaan sen toteuttanises-

ta, ylläpid.osta ja käytöstä aiheutuvat kustannukset sekä 

hankkeeseen liittyvät ulkopuolisille aiheutuvat kustan-

nukset mukaan lukien esim. vesistöolosuhteiden muutoksis-

ta mandollisesti eiheutuvat ei-taloudelliset haitat. 



HankkccsCs) liittyvät Lybdyt ilmenevät ensisijaisest 

liikenteen ja kuljetustoilfliflflafl kustannusten alen€v 

sena sekä toissijaisesti ulkopuolisille koituneena 

hyötynä, jonka muodostaa läiinnä tuotannon kasvu L 

2fl 	'HikLI tu 5 si u e 'TLia 

1.4 Tutkimuksen eri vaiheet 

Tutkimuksessa selvitetään: 

- Ulkomaanliikenteen kehittämisen tavoitteet 

- Tehtävän rajauksen täsmentäminen 

- Nykytilan inventointi ja perusennusteet 

- Vaihtoehtojen suunnittelu: 

O Ulkomaanhiikenteen palvelutaso säilytetään nykyi- 

senä (lauttakalustoa lisätään liikenteen kasvua vasta vasti) 
1 Kiinteän yhteyden rakentaminen Merenkurkkuun 

2 Osittain kiinteän yhteyden rakentaminen Nerenkurk-

kuun 

3 Toimenpiteet muilla yhteysväleillä 

3.1 Lännen tie 

3.n 

- Vaihtoehtojen toimivuus-, kustannus- ja hyötyselvityk-

set 

- Vaihtoehtojen vertailu 
- Vaihtoehtojen mandollisesti edellyttämät liikennepo-

liittiset muutokset 

- Ehdotukset 

Tutkimuksen vaihekaavio käy ilmi liitteestä 2 
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2. 	TJ1oaanhiikcflteefl kebittämisen tavoitteet 

1 	. 	2.1 Yleistä 

Liikennepolitiikka liittyy osana yleiseen yhteiskunta- 

politiikkaan ja liikenflepolitiika]]e asetetettaviefl 

tavoitteiden tulee siis olla yhdemnukaiset yhteiskunta- 

politiikan yleisten päämäärien kanssa. 

Yhteiskuntapolitiikan ensisijaisena päämääränä pidetään 

yleisesti kansalaisten hyvinvoinnin lisäämistä. Hyvin-

vointiin sisältyy mm. aineellinen elintaso, turvallisuus, 

viihtyvyys ja tasa-arvoisUUS. Ihmisten hyvinvoinnin lisää-

misen edellytyksenä pidetään yleensä nopeaa ja tasaista 

taloudellista kasvua vakaan rahanarvon ja "täystyblli 

syyden" vallitessa. 

Liikennepolitiikkaa ohjaavana päämääränä voidaan talou-

delliseen kasvupäämäärään liittyen pitää liikenteen 

kohtuullisen palvelutason turvaamista mandollisimman 

alhaisin kansantaloudelliBifl kustannuksin. Tämä päämäärä 

on esitetty mm. LiikelmeministeriökOmitean mietinnössä 

vuodelta 1969 ja Hallituksen vuoden 1970 budjettiesityk- 

sen perusteluissa. 

Liikennepolitiikassa ei kuitenkaan voida pyrkiä yksin-

omaan mandollisimman pieneen tuotantovarojen kulutukseen, 

vaan samanaikaisesti tulee pyrkiä myös hyvinvoinnin muiden 

osatekijöiden parantamiseen. LiikennepoliittiSia toimen-
piteitä tulisi siis arvioida viimekädessä koko hyvinvointi- 

päämäärän kannalta ottaen huomioon siihen sisältyvät eri 
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osatekijät. SuoriteykikköLi kohden laskettujen lii-
kenteenkaflsantalOudeliistefl kustannusten minimoin- 
nin ja sen välityksellä aineellisen elintason kohenta-
misen lisäksi liikennepoliittisin toimenpitein tulisi 
pyrkiä siis myös turvallisuuden, viihtyisyyden ja ta-
sa-arvoisuuden lisäämiseen. Käytännön toimenpiteiden 
tasolla näiden tavoitteiden sisältö on luonnollisesti 
hyvin tulkinnanvarainen. Lisäksi kyseiset tavoitteet 
eivät ole keskenään ristiriidattomia. Tällöin niiden 
samanaikainen huomioon ottaminen voidaan ratkaista joko 
antamalla kullekin tavoitteelle oma painoarvonsa tai 
määrittelemällä viimeksiinainitut keinojen valintaa 
rajoittaviksi ehdoiksi. 

2.2 Tavoitteet Suomen ulkoniaanliikenteen kehittämi-
selle 

• 	 TJlkomaanliikentee.n kehittämisellä tulisi pyrkiä peri- 
aatteessa samoihin tavoitteisiin kuin yleensäkin 

- 	 liikennepolitiikalla. Kuitenkin tuontia ja vientiä 
palvelevan, Suomen ja ulkomaiden välisen tavaralii-
kenteen kehittämiseen liittyy epäilemättä joukko kaup-
papoliittisia ja tuotantopoliittisia erityisavoitteita. 

Toimenpiteiden suunnittelua ajatellei Suomen ulkomaan-
liikenteen kehittämiselle voitaneen asettaa -esim. 
souraavanlaisia tavoitteita: 

- liikennekustannusten vähentäminen 
- liikenteen palvelutason parantaminen 

- liikenteessä kulutetun kokonaisajan vähentäminen 
- liikenteen säännöllisyyden ja täsmällisyyden pa-

rantarni nen 
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- kuljetuskapasiteetin turvaaminen 

- i.iikenneturvallisUUden parantaminen 
- liikenteen aiheuttamien ympäristöhaittojen vähen- 

-t ann 
- liikenteen vaatiinan tilan minimointi 

- liikennemelun vähentäminen 
- saastumisen (veden, ilman jne.) estäminen 
- maiseman pilaanturnisen estäminen 

-- kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen 
- maksutaseen tasapainottaminen 
- vapaiden voimavarojen käyttöönoton edistäminen 

- työllisyyden parantaminen 
- hyvinvoinnin alueellisen jakautumisen tasoittaminen 



. 	TeiitLtvänrajauksen ttismeniminen 

3.1 Yleisperiaate 

Tehtävänrajauksessa noudatettava yleinen periaate. on, 
että tarkastelu kohdistetaan kaikkiin niihin liikenne- 
yhteyksiin ja liikennemuotoihin, jotka ovat kilpailevia 
tai vaihtoehtoisia Merenkurkun yhteyden kanssa. Tarkas-
teltavien toimenpiteiden vaikutukset liikennesektoriin ja 
toissijaisesti muihin sektoreihin pyritään arvioimaan 
kyseisten yhteyksiei vaikutualueidcn muodostama].ia •tm 

1 	1 

1.. 

'u 	j. 	LL) 

tärkeimmät tie- ja rautatieverkon osat sekä lento- ja la: 
vayhteydet itcn, että my maiden v-fl..iet yhteirdet käy-
vt ilmi.. 

.kI L 	II ;11im 
1. 	Lauttayhteyd t 
- 	Vaasa - Uumam 
- 	Vaasa - SundsvaLL. 

• 	
- 	Vaasa - 	rnskiT:i 
- 	Pori - Sundsvall 
- 	Naantali. - Naai'i alihi.1m - 	 II 
- 	Turku - ilaarianhamina - Tukholm 
- 	Turku - Maarianharnine - NcrrtlV 
- 	Hel.mki. - 	Tukbolm:. 
- 
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2. Lentoyhteydet 
- 	

- Vaasa - Uumaja 

- Helsinki - Tukholma 
- 	 - muut 

3.22 Vaikutusalueen ja aluejaon määrittely 

Vaikutusalueid.en määrittely suoritetaan määräpaikka-

tutkimuksen perusteella sekä Suomen että Ruotsin puo- 

.1 

IoinimiaI1icn ratu• uorictaan liii iei a kuIj 

tustoimintaa koskevak i. Liikennesektorissa tapahtuvi 

muutosten vaikutuksia muihin sektoreihin tarkastell 

Tutkimuksessa tarkastellaan uoan ja uciin viisLL 

henkilöliikennettä tarkastelualueella liikennemuodoitti 

Kulkumuotojakautuman muutokset toimenpidevaihtoehdoisr; 

pyritään selvittämään, samoin reittien muutokset 	ja 

mandollinen palvelutason paranemisen seurauksena synt: 

ii i k e nn e. 
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- 	Tarkastellaan kuljetucvuodoittaifl uoien ja Ruotsin vi- 

listä tavaraliikennettä t,arkastelualueella. Kuljetusmuot: 

• 	jakautuman ja kuljetusreittiefl muutokset sekä syntyvä ii: 

kenne kutcri 	3 '3? PrVl O (?Y 'LOpiY idC?Vat to 

doittain. 

L;e::LvjtctL: -LoiccLJE;v:LLn .001JO1 L 1LII1 

teleli2 	'' 	 'r' 	 - 	 -- 

5.55 

SeLvitcttdn cicrpi dcv vihto cboi ttcin encx,tausi. irLao.n. 

liittyvät mandollisuudet. Kysymykseen tulee sekä sähk 

öljyn ettd ma'ssun siirtomandollisuuksien kartoitt:..- 

5,5 

Tarkastelukohteena olevilla liikennepoliittisiila 

menpiteillä on vaikutusta välittömästi liikenteen 

kuljetustoininnan sisSllä eri liikennemuotojen kuv - 
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tannuksiin, suoritteisiin jne. Lisäksi niillä on välil-

listä vaikutusta tuotannon eri toirnialojen tuotanto-

edellytyksiin,kotitalouksiin ja julkiseen sektoriin. 

Näiden muihin sektoreihin välillisesti kohdistuvien nk. 

ulkoisten vaikutusten selvittäminen vaihtoehdoittain 

tutkimuksessa on oleellinen tehtävä. 

3.42 Liikenne 

Liikennesektoriin k.ohdistuvien vaikutusten selvittä-

misellä pyritään osoittamaan eri vaihtoehtojen lii-

kennetaloudellinen edullisuus. Kustannuslaskelmilla 

arvioidaan vaihtoehdoittain 

1) Liikennekustannukset (yksityis- ja yhteiskunta-

taloudellinen) 

- ajokustannukset 

- odotusaikakustafl1lUkset 

- lautta- ja siltamaksut (yksityistal.kust.) 

2) Väyläkustannukset (yhteiskuntataloudelliset) 

- tiekustannukset 

- siltakustannukset 

- lauttakustannukset 

Tarkastelussa otetaan huomioon liikennemuoto- ja reit-

timuutokset eri vaihtoehdoissa. Liikenteen siirtymisen 

lisäksi arvioidaan vaihtoehdoittain nk, ntyvä 1 iikemie. 



3.43 Tuotantosekr; 

1' 
	 Kuijetuskustannukset voidaan lukea tavaroiden tuotan 

tokustannuksiin. Kuijetuskustannusten muutos vaikutt. 

* 	siis tuotantokustannusten kautta hintoihin, kysyntä 

tuotettavaan määrään. Edelleen muutokset kuljetusku 

tannuksissa muuttavat muiden tuotantopanosten kys: 

ja niiden käyttöastetta. Koska muutokset ilrneneväi 

tarkasteltavien väylähankkeiden välittömillä vaiku-

alueilla voimakkaimpina ja heikkenevät äärialueilla, 

on tuotantosektoriin kohd' 

KotitaIou oLori. 	ii ien 	vaikutu. 	:Li;Lttt 

lähinnä työllisyyden ja tulojen kehitykseen. Tarkastclu 

suoritetaan vaihtoebdoittain ja alueittain. 

3.45 	7kiricn eitori 

Kni. 	itoehtoi5in ..iitt{y erinsa iiitrtnis.invos- 

tointeja ennen kaikkea liikenneverkkojen laajentamisen 

ja ylläpidon muodossa. Nämä ovat julkisen vallan kan-

nalta nk. ulkoisia vaikutuksia. Eri vaihtoehtoihin liit-

tyvät julkisen vallan tulot ja menot on myös selvitet- 



Se1viyksess 	ytetddn iliVefltoiflitiOtOj en os&.: 

aikasarja-aineistoa vuosilta 1960 - 1971. Ennustec 

laaditaan vuosille 1985 ja 2000. Toimenpiteiden a;1 

tust trkestei 1 en vuosina 1975 1985. 

I 
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4. 	Inventointi ja perusennusteet 

4.1 Luonnonolosuhteet 

4.11 Finnanmuocostus 

- Vedensyvyys Merenkurkussa (kai'tat) 

- maaperä Merenkurkussa 

- rnaanpinnan kohoaminen 

4.12 JLiäolot 

- jäätymisen ja jäidenlähdön keskimääräiset ajan- 

kohdat Merenkurkussa 
• 	- jääpäivien lukumäärä 

- jään laajin ulottuvuus Itämeressä eri ankaruus-

• 	asteen talvina 

- jäiden ahtautumisilmiö Nerenkurkussa 

- jäänmurtajatoiminta 

4.13 Sääolot 

- tuulet ja niiden vaikutus jäitilanteeseen 

- tuulien pääasiallisin voimakkuus ja suunnat 

- lämpötilaolot 
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4.2 	iiaankö.yttö ja sen kehitysarviot 

fl_ 

Laaditaan kokonaisvkilukua koskevat selvitykset ja 
ennusteet osa-alueittain ohjevuosili 

i.22 ?uotanto 

Laaditaan yhteenv n 	 P 	intntntni 

ta toimialoittain 
- tuotannon ar 
- 	 l.uc... 

- henkilökunta 
K1sitellään tarkeiin 	 yvi eoi 
lisuutta, joka pyritää.m määrittciemkn ri. Lönsi-Some;. 

j 	LtT Ii . 	1CT 	.tCC1 	' 

'1J) 	idt:1 

4.3 	Liikenneverkko ja siti koskevat suunnite1in 

liikene\orkon invel...oinuitu1okct esitotin kartta- 
muodossa seki tarvittavina taulukoina yms. Nykyiset j. 
sunnittei1 la olevat 	erotetaan toisi staan 
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4.31 Väylät 

I4eriväylät : Suomen ja Ruotsin väliset tärkeimmät meri- 

väylät, niiden ominaisuudet ja niitä koskevat parantamis-

suunnitelmat. 

Tieverkko: 
TPV1(VC 

Suomen ja Ruotsin nykyiset tie- ja rautatieverkot tarkas-

teltavalla alueella ja niitä koskevat suunnitelmat. 

.torhtevdej: Suomen ja Ruotsin väliset lentoreitit. 

Puhelin ja lennätin: Suomen ja Ruotsin väliset teleyh-

teydet. 

Eneriansiirtoverkko: Suomen ja Ruotsin väliset ener-

giansiirtO3rhteydet. 

4.32 	Terminaalit 

Satamat: Selvitetään Su6men ja Ruotsin välisen laiva- 

liikenteen käyttämien tärkeimpien satamien teknilliset 

ominaisuudet ja kapasiteetti. 



Lento asema 

:)ei - ? j_ Uc 	 j Lt 	L,jL 	 iii C.Li Lt 

rnne rcti 

\ J 

paikkojen tarjort (kuijetuskaDasitetti) reiteit?ii:: 

eri kuiausira. 

4.4 	te1c 	iupapo1itiika 

Se1vitetLn ulkomaanliikenteen Larjoittainisekoi 

tarvittävät luvat ja niiden myöntämisperusteet 

sekä henkilö-että tavaraliikenteen osalta. 



a) alusliikenn.e 	(KTM) 

b) autoliikenne 	(LM) 

Selvitetään voimassa olevat liikenneluvat ja 

lupamäärien kehitys 1960 - 1971 

a) alusliikenne (Suomi-Ruotsi) (Ruotsi-Suomi) 

b) autoliikenne 

Lupien määrän lisäksi selvitetään niiden alueellinen 

sijoittuminen 	(LN KTM) 

Selvitetään Suomen ja ulkomaiden keskiset kuljetus- 

sopimukset 	(LN KTM) 

4.5 	Liikenne ja sen kehitysarviot 

4.51 Henkil5liikenne 

Selvitetään Suomen ja Ruotsin välinen henkilöliikenne 

(a) olemassa olevien tilastojen (tullitilasto, merenkul-

kutilasto) pohjalta (b) inääräpaikkatutkimuksen avulla 

liikennevirtojen lähtö- ja määräpaikoittain. Laaditaan 

arvio henkilöliikenteen kehityksestä nykyisten yhteyk-

sien perusteella liikennemuodoittain. 

4.52 Tavaraliikenne (kuten4 .51) 

1 
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4.53 Tietoliikenne 

-. 	Telepalvelusten kysyntä ja sen kehitysarvio. 

4. 54 Energiansiirto 

Energiansiirron khitys ja kehitysarvict. 

4. 6 	Liikenneverkon palvelutaso 

4.61 Käyttöaste 

Käyttasteolla tarkoitetaan väylällä tai terndnaali ssa 

vallitsevan liikennemäärän suhdetta väylän tai termi-

naalin kapasiteettiin. 

Selvitetään iauttayhteyksion ja satamien nykyinen käyt-

töaste ja sen vaihtelut. Tarvittaessa myös lentoyhteyk-

sistä tehdään käyttöasteselvitys. 

4.62 Kuljetusaika 

Kuljetusaikaa tarkastellaan: 

1. ylitysaikana 

2. odotusaikana 

3. kokonaisaikana 
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on liikenteelle aiheutuva lautan (lento-

koneen) lastaukseen, kulkuun ja purkaukseen kuluva 

aika. 

että iautt 

V i 55 

Kokonaisaika c.i 	t. 

nalle tapahtuvaan matkaan kuluva kokonaisaika 

Ylitysajat normaaliolosuhteissa tunnetaan (varus-

tamojen aikataulut). Odotusaika joudutaan selvit-

tämään laskennaflisesti. Kokonaisaika. srvioidan 

räpaikkatutkimukoen yms. perusteella. 

4.65 Kuljotusvaicmuus 

Kuljetusvarmuutta mitataan seuraavilla tekijiiilä: 

kuljetuksen turvallisuus, luotettavuus, joustavuus, 

täsmällisyys ja saatavuus. 

Turvallisuutta arvioidaan ormettomuusasteena (on-

nettomuus / suoriteyksikkö). 

Säännöllisyyttä arvioidaan sen perusteella,kuinka 

tasaista palvelusten tarjonta on ajallisesti. 

Luotettavuutta arvioidaan sen perusteella, kuinka 

suurella todennäköisyydellä  yhteys toimii tarkoi-

tetulla tavalla. 

0 
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Joustavuutta arvioidaan sen perusteella, kuinka yhteys 

sopeutuu poikkeuksellisiin olosuhteisiin. 

Saatavuutta mitataan sen mukaan, millä todennäköisyy-

dellä yhteys on haluttuna ajankohtana tarjolla. 

4.64 Taloudellisuus 

Selvitetään liikenteen yksityistaloudellisista kustan- 

nuksista erikseen 

1. ylityskustanliukset (lauttamaksut) 

2. kokonaiskustannukset, ottaen huomioon kustannuk-

set lähtöpaikkakunnalta määräpaikkakunnalle. 
i uoritetssn likenn.emuodoi ttain. 
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5. 	Vaihtoehtojen suunnittelu 

5.1 YLeisperiaatteet 

Ar- ioidaan a±ustavati eri arantainistoiiienpiteiden iai-
kutukset yhteysväleittäin käyttäen kriteerinä (i) kustan-
nussuhcletta Kij / Bij, jossa Kij on keskimääräinen to 
dellinen ylityskustannus / auto ja Bij ylityskustarmu 
kiinteää yhteyttä käyttäen (2) kustannuseroa Tij 
(Kij - Bij) jossa Tij 	ylikulkeva liikennetnäärä. 

Eai. 
parantarnistoimenpiteiden teknilliset toteuttamisrnL 
lisuudet yhteysväleittäin. Kunkin vaihtoehdon kuvauk-
sen yhteydessä näihin palataan yksityiskohtaisesti. 
Teknillisten tcteuttamismandollisuuksien alustava 
kartoitus suoritetaan rakennusalan asiantunti joiden 

toimesta. 

5.2 Vaihtoehto 0 : liorenkurkun iauttayhteys 

5. 21 Vaihtoehdon rakenne 

Viitataan kohraan 4 .5 
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5.22 	J J.hcflno 	T::.e 	oan luatcuuo 

Liikoie-ennusto 	rerusen:usten kohdassa 4.5, jolle 

arvioidaan luotettavuusrajat. 

	

5. 3 	Vaihtoehto 1: lierenhurkun ki.inte. yhteys 

5.31 Vaihtoehdon rakenne 

Tieyhteydon kuvaus 

Tariffipo]. i tUkka. 
Tekni iii set toteuttami amandollisuudet. 

5.32 Liikenne-ennuste ja sen luotettavuustarkastelu 

Liikenne-ennusteen johtaminen perusennusteesta: 

- Vetovoimamallien muodostaminen osa-alueiden välille 

- Etäisyysfunktion muutoksen vaikutus siirtyvään ja 
syntyvään liikenteeseen 

- luotettavuustarkastelu 

	

5.4 	Vaihtoehto 2: Nerenkurkun osittain kiinteä yhteys 

Kuten 5. 3 

5.5 	Vaihtoehto 5: Toimenpiteet muilla yhteysväleiliS. 
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5.51 	Lännen tie 

Kuten 5.3 

	

5.52 	Eri liikennemuotojen keliittärnistoinienpiteet 

Pyritään arvioimaan mandollisuudet kulku- ja kuljetusniuo-
tojakautumaa muuttaviin ratkaisuihin, ja niiden merkitys 
eri yhteysvälien kehittämistarpaisiin. 



— 2.5 — 

6. Vaihtoehtojen toirnivuus-, kustannus- ja hyötysel-

vitykset. 

b 

* 	 6.1 Yleisperiaatteet 

T[aihtoehtojen toimivuutta tarkastellaan tässä yhteydessä 
väylien ja terminaalien 

— käyttöasteen 
— kuljetusajan 
— kuljetusvarmuuden, ja 
— taloudellisuuden 

perusteella, vrt, kohta 4.6. 
Tarkastelu tapahtuu vaihtoehdoittain. 

Kustannukset määritetään sekä yhteiskuntataloudellisina 
että yksityistaloudellisina Yhteiskuntataloudelliset 
kustannukset saadaan yksityi staloudelli sista kustannuksis-
ta korjaamalla mandollisesti yli- ja aliarvostuksesta 
johtuneet poikkeamat (välilliset verot, subventiot jne.). 
Kustannukset iiiäarittään aiheuttamisperiaatteen mu-
kaisesti, ts. vain ne vaihtoehdon kustannukset ote-
taan mukaan, mitkä jäisivät syntymättä, ellei ko. vaih-
toehtoa toteutettaisi ns. vastikkeettoinat yhteiskunta-
taloudelliset kustannukset pyritään ottamaan kustannuk-
sissa huomioon. Jälkimmäinen tulee kysymykseen arvioi-
taessa vaihtoehtojen mukanaantuomia hyötyjä. 
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6.2 Vaihtoehtojen palvelutaso (Kuten 4.6, vaihtoehdoit- 
tain) 

6.21 Yiyttöaste 

6.22 Kuljetusaika 

6.23 Kuljetusvarmuus 

6.24 Taloudellisuus 

6.3 Vaihtoehtojen kustannukset 

6.31 Yhteiskuntataloudelliset kustannukset 

6.311 Liikenteen kustannukset 

Liikenteen kustannuksiin luetaan tässä yhteydessä: 

- matkakustannukset 
- terininaalikustannukset 
- aikakustannukset 

Matkakustannuksia ovat matkan tai kuljetuksen suoritta-
rnisesta aiheutuvat välittömät ajoneuvo-, juna-, lento-
ja aluskustannukset. 

b 
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Terminaalikustarmuksia ovat tavaroiden lastaus- ja pur-

kauskustannukset sekä matkustajien terminaalikustannukset. 

Aikakustannukset ovat henkilö- ja tavaraliikenteeseen 

käytettävän matka- ja kuljetusajan laskennallinen arvo. 

6.312 Väyläkustannukset 

Väyläkustannuksiin luetaan väylien 

- rakentamis- ja parantarniskustannukset 

- kunnossapitokustannukset 

- käyttökustannukset 

Väylien käyttökustannuksia ovat luotsauksesta, jäänmurtaja- 

avustuksesta, hinauksesta yms. aiheutuvat kustannukset. 

6.313 Kustannukset ulkopuolisille 

Ulkopuolisille aiheutuvia kustannuksia ovat onnettomuus- 

kustannukset, tavaran vahingoittumis- ja katoarniskus-

tannukset, muun liikenteen häiritsemisestä aiheutuvat aika-, 

yms. kustannukset ja yleensä kaikki muut ulkopuolisille 

aiheutuvat kustannukset, joiden suuruus rahassa pystytään 

määrittämään. 



6.314 Rahassa arvostarnattomat haitat 

Rahassa arvostarnattomina haittoina tarkastellaan me- 

• 	lua, veden pilaantumista ja näihin rinnastettavia 

ympärist5tekijöiden muutoksia, joille ei voida mää-

rittää taloudellista arvoa. 

6.32 Yksityistaloudelliset kustannukset 

6.321 Liikenteen kustannukset 

6.322 Kustannukset ulkopuolisille 

6.323 Rahassa arvostamattomat haitat 

Tarkastellaan sama -ja kustannus- ja haittatekijöitä kuin 

edellä kohdassa 6.31,  mutta yksityistaloudellisina, ts. 

yksityisen sektorin kannalta arvostettuina. Tällöin 

kustannuksiin sisältyvät erilaiset julkisen vallan 

perimät verot ja maksut, ja niistä on vähennetty julki-

sen vallan maksamat su'oventiot. Väyläkustannukset eivät 

sisälly lainkaan yksityistaloudellisiin kustannuksiin. 

(.4 	Vaihtoehtojen hyidyt 

Id 

6.41 Yhteiskuntataloudelliet hyödyt 



Liil:cnteen kustani'ussästöt ovat tietyn toimenpidevaih:o 
e'ndon 	matka- , terminaali- ja aikustaimti 
via iätöj1 	O-vaihtoehtoofi verrabuna. 

6.412 Vyilikustannusten sstit 

Väyläkustannuten sdstöt ovai tietyn vaihtoehdon 
rakentamis- ja parantamniskustannuksina, kunnossapi-
tokustannuksina ja käyttökustannuksina muodostuvia 

st5j 	0-vaihtoehtoon verraLtuna. 

6.413 dyddyt uihopuolisiile 

Tietyn vaihtoehdon toteuttamisesta ulkopuolisille 
koituvana hyötynä tarkastellaan sitä tuotannon arvoa. 
lisäystä, joka näille koituu käytettävien tuota tom-
nosten kasvaneena tuotoksena. Esim, mandollisen 
iierenkurkunpenkereen rakentamisesta koituvat tulva- 
suojelu-, vesistön virkistyskäyttö-,kalatalou--, 
paikallinen vedenhankinta yms. hyödyt, joihin 
eräässä Merenkurkun maayhteyttä koskevassa muiLiooa 
on viitattul). 

6.414- Rabassa arvo stainattonat hyddyt 

häsitellään sellaisia hyötyvaikutuksia, joita ei voi-
da arvostaa taloudellisesti, esiratulonjaon tasoittu- 

1) Merenkurkun maayhteys. Etelä-Pohjanmaan Ilaakuntaliitto 
Seinjoki 1970. ss. 3-6 
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L.'L 

6.423 Rahassa arvosiarnattomat hyödyt 

Tarkastellaan sa'floja hyötyeriö. kuin edellä kohdass 
( 



7. 	Vaihtoehtojen vertailu 

Vertailumenetelmänä käytetään kokonaiskustannusten 

nykyarvoa ja hyötykustannussuhdetta. 

Laskentakorkokantana käytetään 6 % ja sitä vaihdellaan 
arvoilla O ja 12 %. 

Taloudellisessa vertailussa huomioon otettavat kustan-

nus- ja hytyerät on esitetty kohdassa 6.3 ja 6.4. 

7.11 Tuloksiin liittyvän epävarmuuden arviointi 

taa euja jakson IUUL 

- laskentakoron, 

- liikenne-ennusteen, ja 

- yksikl kustannusten rnuutosten suhteen 



- 32 - 

7. 2 Pavelutasovertailu 

Palvelutasovertailu muodostaa yhteenvedon vaihtoehtojen 

toirnivuustarkastelusta (kohta 6.2). Vertailussa otetaan 

siis huomioon vaihtoehdoittain 

- käyttbaste 
- kuljetusaika 

- kuljetusvarmuus 

- taloudellisuus 

7.3 Vertailu ei-taloudellisten tekijöiden suhteen 

Ei-taloudellisina tekijöinä tarkastellaan ympäristön 

±'yysiseen tai esteettiseen laatuun yms. tekijöihin al-

heutuvia muutoksia. 

7.4 Toimenpidevaihtoehtojen rahoitusmandollisuudet 

Arvioidaan eri vaihtoehtojen toteuttamismandollisuudet 
rahoituksen kannalta. 

7.5 Yhteenveto 

Yhteenvetona vaihtoehtojen vertailusta laaditaan joko 
käyttäen eri tavoiteryhrnille tiettyjä painoarvoja, tai 

yksinkertaisesti kokoamalla eri tavoitteita koskevat tu-

lokset rinnakkain vaihtoehdoittain painottamatta niitä 

yhdelle ulottuvuudelle. 



U 	U J. 	 C 	 ., 	. 

et olettami'kret 	ri:ioi 	niiden toeutani. 

doiiisuudo 

- 	 ...,-. 	-... 

.. 

arvioidaan jnrnurtaja-avun 	tI:irI.:J.LLJi ui c1 * 

6. ' 	H:ii(iJ1 u1:efliJ.t;CCi 

Esitetiän yhteenveto eri vaihtoehtojen ede11yt;1ist6 

u1komaan1iikenneiupai o1iittiita rnuutokista. 

6 . 4 	ir.u:LLi iti. joiIu 3i .. Jo sk ovat toineniii c 

Kuten 4. 3 

et er. y1iteykien kehittinisnik:.. 
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selvityksen eri vaiheet ja aikataulu. Selvitykseer 

tarvittava kokonaisaika on 14 - 15 kuukautta, jo 

• 	liikenteen määr 

n. 6 kuukautta 

Selvitykseen liittyvissä tehtävissä: väestön a 

tuotannon inventointi (4.21 ja 4.22), liikenteaa 

määräpaikkatutkimus (4.51 ja 4.52) sekä eri vaibtocii 

tojen rakenteen suunnittelu (5.21, 5.31 ja 5.41), 

kiytetn uiopuolisia asiantuntijoita. 

Selvitys tehdään tie- ja vesirakennushallituksessa 

virkatyönä, ja se rahoitetaan laitoksen suunnittelu-

rnäärärahoin. 



Liite 1 

Tie- ja vesirakennushallituksen 25.3.1971 pyytärnt 

Merenkurkun maayhteyttä koskevat lausunnot 

Kehitysalueiden neuvottelukunta 

Merenkulkuhallitus 

Merentutkimuslaitos 

Suomen Laivanvarustajain Yhdistys ry. 

TVH:n vesitieosasto 

Valtion luonnonsuojeluvalvoja 

Vesihallitus 

4 

/ 
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Liite 2 

TUTKIMTJKSLN 

LIII PÄÄ VAIHE 

	

____________________________________ 	 P7ÄVAir'EP. 
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VAIHTOEHTOJEN EDELLYTTÄMÄT LII- 
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__ ___ 	_ ___L____ 	-- __L____, 
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LIITE 4 

SUOMEN JA RUO1SIN VALISET YHTEYDET 

4 

1 

0,5 1 	2 	3 3,5 milj. 
as.Iuku 

/E6) 

N/5 

E6') 

/ 

JE 18 

6 " E3 

- 
/•-_ 	' ,' 	/ 

/ 
I I' - 

	

- 	 ) 	 •1 

' 	

78 

) 1 
/ 

.5 
1•  

/ 
/ 
/ 

	

E4 	 ) 
/ 

E4 

/ 

E79 	-o  / 
/ 

/ 

EB 

c 
	 JL NYKYISET EUROOPPATIET 

1 	EI1 	EHDOTETUT EUROOPPATIET 

•••• EHDOTETUT TIERATKAISUT 

LAIVAYHTEYDET POHJANLAHDEN YLI 


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

