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Yhteenveto hankeperusteluista annetuista 
lausunnoista 

Uikennepolitiikka 

Tie 2010:n lähtökohtana on 
nykyisin harjoitettu liikennepoli-
tukka. Tulisi tutkia, kuinka 
liikennepoliittisren löiuökohtien 
muutokset (esim. kestävän kehi-
tyksen periaate) vaikuttaisivat 
[iikenneinvestointeja koskevaan 
päätöksentekoon. (Pursula) 

Voitaisiinko joillakin uusilla 
ratkaisuilla vähentää pääkaupun-
kiseudulla liikennetarvetta ja 
jakaa sitä uudelleen en kulku- 
muodoille siten, että tavanomal-
sille autoliikenteen kasvuun 
perustuville vaihtoehdoille olisi 
todellisia vaihtoehtoja? (Pursula) 

Kannattavuuslaskelmat 

Hankkeiden priorisointi ei voi 
perustua pelkkiin kannattavuus- 
laskelmiin, myös tavoitteet on 
otettava huomioon. Hankkeilla 
voi olla esim. ympäristöön, 
liikenneturvallisuuteen tai alue- 
politiikkaan liittyviä tavoitteita. 
(Pursula) 

Liikennetalouslaskelmat sopivat 
hankkeiden priorisointiin, jos 
laskelmien perusteet ovat 
kunnossa. Laskebnissa tulisi kyetä 
ennakoimaan tulevaisuuden 
arvostuksia, jotta aikanaan tulisi-
vat toteutetuiksi hankkeet, joilla 
on toivottuja vaikutuksia. Tällä 
hetkellä esim. ympäristö ja logis-
tukka ovat esillä ja ne tulisi ottaa 
huomioon laskelmissa. (Mänty-
nen) 

Eri ryppisillä hankkeilla tulisi 
käyttää erilaista korkotasoa. 

Laajavaikutteisiila, valtakunnalli-
sula hankkeilla korkotason tulisi 
olla nykyistä alhaisempi. (Ern-
vall) 

Ajomukavuus (tien pinnan epäta-
saisuus, aikaviive) tulisi ottaa 
liikennetaloudeilisten laskelmien 
komponentiksL Ajomukavuuslisä 
voitaisiin ottaa huomioon aika- 
kustannuksissa. Mitä pitempi 
aikaviive, sitä suurempi lisäys 
aikakustannukseen. Kasvaahan 
tienkäyttäjän ärsyyntyminenkin 
eksponentiaalisesti ärsykkeen 
kestoajan pidentyessä. (Mänty-
nen) 

Suomessa ei oteta huomioon tien 
käyttöaikaisen kunnossapidon tai 
rakennusajan liikennejärjestelyjen 
vaikutusta ajo/wstannuksun. 
(Pursula) 

Liikenne-ennusteiden yhteismital-
lisuuteen eri hankkeissa on kiin-
nitettävä huomiota.(Pursula) 

Laskelmissa tulee ottaa 
huomioon hankkeen itsensä 
synnyttämä liikenne haittoineen 
ja hyötyineen. Syntyvän liiken-
teen hyötynä laskelmissa käyte-
tään ns. kuluttajahyötyä, joka on 
puolet vanhan liikenteen yksik-
köä kohden lasketusta hyödystä. 
Syntyvä liikenne aiheuttaa myös 
haittoja. (Pursula) 

Olisi varmistettava, että laskel-
missa käytettävä matkanopeuden 
ja liikennemäärän välinen riippu-
vaisuus kaikilla tieluokilla ja 
ajoneuvolajeilla vastaa todelli-
suutta. Myös liittymien viivytys-
laskennassa ja onnettomuusmää- 

tien arvioinnissa on vielä kehitet-
tävää. (Pursula) 

Voitaisiinko kaunista maisemaa 
arvottaa laskelmissa? (Ernvall) 

Rakentamiskustannusten määrit-
tämiseksi esisuunnitteluvaiheessa 
tulisi laatia kokemusperäisiä 
käyrästöjä. Rakentamislwstan-
nusten seuranta tulisi aloittaa 
tiehallitukressa.(Parantainen) 

Hankkeiden ryhmittely 

Tiehankkeita tarvitaan valtakun-
nan eri osissa hieman eri syistä, 
sillä esim. Etelä-Suomi, Keski- 
Suomi ja Pohjois-Suomi erilaisia 
elinkeino- ja yhdyskuntaraken-
teeltaan, väestötiheydeltään, 
sääolosuhteiltaan ja siten myös 
liikenteellisiltä palveltasovaati-
muks iltaan. Maa voitaisiin jakaa 
esim. em. suuralueisiin. Näille 
kullekin määrättäisiin rahoitus- 
puitteet esim. liikennesuoritteen, 
tavaraliikenteen määrän ja 
laadun sekä matkailun merkityk-
sen perusteella. Nykyinen piinja-
ko on liian tiheä, jotta hankkeiden 
kytkennät laajempiin kokonai-
suuksiin tulisivat esiin. (Mänty-
nen) 

Suuret ja pienet hankkeet on 
käsiteltävä erikseen (Mäntynen) 

Valtakunnalliset, seuduhliset ja 
paikalliset hankkeet on käsiteltä-
vä erikseen (Pursula) 

Valtakunnalliset, paikalliset ja 
piirien erityishankkeet (kokeilu, 



imago jne.) käsiteltävä erikseen, 	työpanosta - aamulla nukutaan 	vuoksi muuta liikennettä enem- 
(Ernvall) 	 pitempään. (Jaatinen) 	 män. (Backlund) 

Ajan arvo 

Ajan ar'on muutokset vaikuttavat 
riehankkeiden kannatravuuteen 
enttäin paljon, koska (1) aikakus-
tannussäästöt ovat keskimäärin 
kaksi kolmannesta kaikista sääs-
töistä, (2) tunneissa mitattuna 
eniten säästöjä kertyy vapaa-ajan 
matkoista huipputunteina ja 
koska (3) vapaa-ajan matkojen 
arvo on alhaisin. (Mäntynen) 

Pitäisikö suuria aikasäästöjä 
arvortaa enemmän kuin pieniä? 
Hukkuvatko pienet aikasäästöt 
matkan varrelle? Esim. kymme-
nen minuutin aikasäästöllä 
yhdellä matkalla olisi kalliimpi 
taksa kuin yhden minuutin aika-
saästöllä? (Ernvall) 

Eräät asiantuntijat ovat asetta-
neet ajan arvon kyseenalaiseksi: 
matkanopeus kasvaa -> matko-
jen yhteis pituus kasvaa vastaa-
vasti -> matkoihin päivittäin 
käytetty aika säilyy vakiona -> ei 
siis aikasäästöä. (Kallberg) 

Kansantuotetta lisäävät todelliset 
aikasääsröt tulisi pitää erillään 
laskennallisisra, esim. vapaa-ajan 
säästöistä. (Jaatinen) 

Ajan arvon määrittämiseksi tulisi 
selvittää kuinka suuri osuus 
kussakin matkan tarkoitusiyh-
mässä on tuottavuutta lisäävää 
aikaa, kuinka suuri osuus arvos-
tuksia kuvaavaa aikaa ja mikä on 
ajan arvo aikasäästön suuruuden 
funktiona, (Jaatinen) 

Työasiamatkoilla säästynyt aika 
voidaan todennäköisesti käyttää 
tuottavaan työhön. Työpaikan ja 
kodin välisellä matkalla säästynyt 
aika sitä vastoin lisää tuskin 
paljoakaan henkilön työaikaa tai 

Vastaako nykyinen matkojen 
,yhmisrely ajan arvoineen ollen-
kaan todellisuutta tien päällä? 
Ryhmittely lienee liian karkeaja-
koinen. (Mäntynen) 

Yleisen käsityksen mukaan ihmi-
set joutavat vapaa-aikanaan 
odottelemaan jonoissa. Asiakas-
lähtöisellä aikakaudella rielaitok-
sen tulisi ky3yä tienkäyrräiiltä. 
millaista palvelutasoa nämä 
haluavat. (Mäntynen) 

Hollannissa on tutkittu ajan 
arvoa. Ruuhkautumisen aiheut-
tama liikkumisvapauden vähene-
minen kasvattaa ajan arvoa auto- 
liikenteessä kotiperäisillä 
työmatkoilla noin kandella 
kolmasosalla ja työhön liittyvillä 
matkoilla noin kolmanneksella. 
Muilla matkoilla ruuhkautumi-
nen ei vaikuta ajan arvoon. (Pur-
sula) 

Suomessa ajokustannusten olete-
taan säilyvän reaaliarvoltaan 
samoina koko ennustekauden. 
Tuottavuuden kasvaessa kuitenkin 
mm. ajan arvo kasvaa. (Pursula) 

Yritykset ja liikenneolot 

Kuljetustyö (tonnikmlasukas) on 
Suomessa 1,5 - 4 -kertainen 
eurooppalaisiin kilpailijamaihin 
verrattuna (Backlund) 

Kuorma-autojen määrä on 
1980-luvulla kasvanut noin 3 %ja 
niiden kokonaiskapasiteetri noin 
40 %. Kuorma-autojen määrän 
lisäyksella on siten ollut vain 
pieni osuus ruuhkien kasvuun. 
Kooltaan kasvaneet ajoneuvot 
toisaalta rasittavat tiestöä entistä 
enemmän ja häiritsevät huonom-
pien kiihtyvyysominaisuuksiensa 

Jos kuljetusten kokonaispainot 
laskisivat 56 tonnista 40 tonniin, 
esim. metsäteollisuuden kustan-
nukset kasvaisivat noin miljardil-
la markalla vuodessa ja autokan-
ta puolitoistakertaistuisi, samoin 
kuljettajien määrä ja tyhjänä ajo. 
(Backlund) 

Tiehankkeiden rakennusaika 
mandollisimman lyhyeksi, etteivät 
rakennusaikaisen liikenteen lisä-
kustannukset syö saavutettavaa 
etua. (Kaartama) 

Hankkeen huono toteutus saat-
taa viedä yritykseltä kilpailuedun. 
Kun liikevaihto pienenee 10 %, 
tulos pienenee yli 50 %. (Kaarta-
ma) 

Nopeusrajoitusten pudorus liiken-
neturvallisuuden vuoksi voi 3yöd.ä 
tiehankkeen perusteena aikanaan 
kaytetyt laskennalliset säästöt eli 
hanke muuttuu jälkikäteen 
kannattamattomaksi. (Kaartama) 

Kuljetussäästöihin voidaan 
eniten vaikuttaa kuljetusvirtojen 
alkupäässä pikkuteillä (Kaarta-
ma) 

Tie- ja liikenneoloista aiheutuvat 
yllätykset eivät ainakaan nykyisin 
ole merkittäviä kulje-
tusaikataulujen epävarmuusteki-
jöitä. (Toppilal Mallasjuoma) 

Välillisten hyötyjen syntyminen 

Välillisiä hyötyjä on kandella 
tasolla: verkkotasolla ja hanketa-
solla. Verkkotason vaikutuksia 
on vaikea kohdentaa yksittäisille 
hankkeille. Verkkovailaitus voi 
synergian ansiosta olla suurempi 
kuin yksittäisten hankkeiden 
vaikutusten summa eli 1 + 1 > 2. 
(Nupponen) 



Vain osa laskennallisista välittö-
mistä hyÖdyistä tuottaa välillisiä 
hyötyjä. Välilhisiä hyötyjä voi 
syntyä vain, jos on välittömiä 
hyötyjä (Jaatinen, Aaltonen) 

Yritysten kuljetussäästöt pääosin 
määräävät välillisten hyötyjen 
synnyn, suuruuden ja vaikutusa-
lueen. Voitaisiin selvittää, mitkä 
tie- ja hilkennetekniset seikat 
vaikuttavat kuljetussaästöihin ja 
siten väuihisten hyötyjen syntyyn. 
Näm hankkeen välillisiä hyötyjä 
voitaisiin arvioida sen liikenne- 
teknisten ominaisuuksien ja 
liikenteen koostumuksen avulla. 
(Parantainen) 

Välittömät hyödyt voivat olla 
myös aineettomia, esim. mieliku-
va hyvistä liikenneyhteyksistä, 
jonka seurauksena yrityksiä siir-
tyy alueelle. (Kallberg) 

Yksuyisten autoihijoiden välihi.set 
hyödyt on toistaiseksi sivuutettu, 
vain yritysten välillisistä hyödyis-
tä puhutaan. Koska liikennesuo-
riteesta valtaosa tehdään henki-
löautoilla, myös näiden matkojen 
yhteenlasketut välilliset hyödyt 
ovat luultavasti suuria. Yksityi-
sautoilijoiden välillisiä hyötyjä 
ovat esim. mandollisuus valita 
asunto laajemmalta alueelta ja 
mandollisuus vapaa-ajan harras-
teisiin. Nämä seikat vaikuttavat 
yksityisten ihmisten hyvinvoin-
tim. (Mäntynen) 

Saadaanko pienistäkin hankkeis-
ta välhlisiä hyÖtyjä, vaikka niitä 
on vaikea arvioida? Eli voiko 
viidenkymmenen 20 Mmk:n 
hankkeen yhteenlaskettu hyöty 
olla yhtä suuri kuin yhden miljar-
dihankkeen? (Aaltonen) 

Kesämökkimatkat vaikuttavat 
mökkien sijaintipaikkakuntien 
elinkeinoelämään, esim. monen 
maaseutukaupan olemassaolo 
perustuu mÖkkiläisten ostovoi- 

maan. Tien parantaminen säästää 
aikaa ja lisää ajomukavuuden 
parantumisen myötä mökkimat-
koja, millä puolestaan on välilil-
siä vaikutuksia mökin sijainti- 
paikkakunnalla. (Jaatinen) 

Tiehankkeet ja kansantalous 

Kansantalouden FMS-rnallia 
käytettäessä säästöt lasketaan 
ensin tavaralajeittain ja nämä 
kohdennetaan sen jälkeen 30 
toixnialalle tuotantopanoksiksi. 
Tavaralajeutaisten säästöjen 
muuztamisessa tounialoittaisiksi 
on epävannuutta, jota jatkotutki-
muksilla tulisi pienentää. (Jaati-
nen) 

FMS-malli pohjautuu mennei-
syydessä tehtyihin havaintoihin 
toimialojen keskinäisistä riippu-
vaisuuksista. Kuinka luotettava 
malli on, kun olosuhteet Euroo-
passa ovat muutamassa vuodessa 
muuttuneet täysin? (Parantai-
nen) 

Onko bruttokansantuote oikea 
mittari tiehankkeiden kan.santa-
loudellisten vaikutusten arvioin-
tim? Saastuttaminenkin kasvattaa 
kansantuotetta. Asia selvitettävä 
teoreettisesti. (Pursula) 

Tleyhteydet ja alueiden kehitys 

Tiehankkeiden voidaan osoittaa 
antaneen sykäyksen monen paik-
kakunnan kehitykselle (Lahti, 
Pori, Jyväskylä, Kuopio jne.) 
(Ernvall) 

Liikenne ja maankäyttö 

Epätietoisuus tulevan tiehank-
keen teknisestä ratkaisusta ja 
aikataulusta saattaa pysäyttää 
maankäytön kehityksen hank-
keen vaikutuspiirissä. (Kallberg) 

Tarpeetonta liikennettä eli yhdys-
/wntarakenteen epärationaalisuu-
desta aiheutuvaa suoruetta tulee 
vähentää tielaitoksen ja seutu- 
suunnitteli joiden yhteistyönä 
(Mäntynen) 

Maan arvo tiehankkeen vaiku-
tusten mittarina 

Maan arvoa voi käyttää tiehank-
keiden väliulisten vaikutusten 
mittarina. Maan arvo laskee, kun 
asuttavuus heikkenee esim. 
melun vuoksi. Maan arvo nousee, 
kun liikenneyhteydet paranevat. 
(Kallberg) 

Tiehankkeissa tulee tarkastella 
maan arvon nettomuutoksja eli 
vaikutusten summaa koko vaiku-
tusalueella. Jos esim. maan hinta 
nousee uuden tien lähiympäris-
tössä, se saattaa samalla laskea 
syrjään jäävillä alueilla. (Kail-
berg) 

Jos maan arvon kasvua käytetään 
vähihhisten vaikutusten mittarina, 
tulee varoa vaiiwtusten kahteen 
kertaan laskemista. "Täydellisillä 
markhdnoilla" maan arvon netto- 
kasvu sisältää kaikki välittömät 
ja välilliset vaikutukset hinnoitel-
tuna ihmisten arvostusten mukai-
sesti. Välilliset vaikutukset 
saadaan siten vähentämällä välit-
tömät hyödyt maan arvon kasvus-
ta. Maan arvon muutokset ovat 
käytännössä vaikeasti määritettä-
vissä, koska maakauppoja 
tehdään vähän. (Kallberg) 

Vaikutuksia seurattava 

Hankkeiden vaiiwtusten seuranta 
tulisi järjestää. Ovatko vaikutuk-
set jälkeenpäin tutkittaessa 
sellaisia kuin alkujaan ennustet-
tim? Liikennemaarät, yhdyskun-
tarakenne, rakentamiskustan-
nukset, yritysten sijoittuminen, 



luonnonympäristö, paikalliset 
kulkuyhteydet jne. (Kallberg) 

Hankeperustelujen sisällön 
kehittäminen 

Hankeperusteluissa tulisi esittää 
yritysten kuljetussäästöt erik-
seen. (Kaartama) 

ne) eri hankkeissa olisi helpompi 
vertailla, jos vailurukset olisi 
suuruudeltaan jaettu luokkiin, 
joita kutakin vastaa sanallinen 
määrittely. (Mäntynen) 

Laskelmien pohjana käytetty 
liikenne-ennuste tulisi ilmetä 
hankeperustelulomakkeesta 
(Parantainen) 

Laskelmien laadinnan helpotta-
miseksi voitaisiin tehdä lomak-
keita, joista laskelmien etenemi-
nen käy ilmi ja joihin välitulokset 
merkitään. (Parantainen) 

Suunnittelukustannukset tulisi 
sisällyttää rakentamiskustannuk-
sun kannattavuuslaskelmissa. 
(Parantainen) 

Rahassa mittaamattomia vaiku-
tuksia (esim. yhdyskuntaraken- 
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1. JOHDANTO 

Tiehallituksessa on käynnissä hankeperustelujen kehittämistyö. Työhön liittyen 
allekirjoittaneelta on pyydetty ajatuksia ja kannanottoja asiaan. 

Samaan aikaan kehitystyöhön liittyvinä on käynnissä useampia selvityksiä, jotka 
tukevat laajaa kokonaisuutta. Myös osa niiden tulosteista on ollut jo 
käytettävissä. 

Tässä selvityksessä rajaudutaan kuitenkin tarkastelemaan niitä mandollisesti 
rahassa mitattavia tekijöitä ja muuttujia, jotka tulevaisuudessa, ehkä piankin, 
tulevat tavalla tai toisella mukaan tieinvestointeja perusteltaessa. Erityisesti 
tässä tarkastellaan ajan merkitystä liikenteessä sekä liikenneväylien 
taloudellista vaikutusta yhdyskuntien ja yritysten kannalta. Luonnollisesti myös 
haittapuolella on kustannuseriä, esim. ympäristökustannukset. Myös niitä on 
yritetty lähestyä. 

Esitystapa on pohdiskeleva ja kantaaottava enemmänkin kuin tieteellinen, josta 
syystä esimerkiksi kirjallisuusviitteitä ei ole esitetty. 

2. TIEHANKKEISTA JA NIIDEN PERUSTELUISTA 

1 nvestointilaskelm issa otetaan rahamääräisinä huomioon kustann uspuolella 
rakentam is- ja kun nossapitokustann ukset sekä hyötypuolella ajokustan uksissa 
saatavat hyödyt. Muut mandolliset hyödyt tai haitat on yleensä pyritty 
perustelemaan erilaisia arvoanalyysejä tai su bjektiivisia asiantuntija-arvioita 
käyttäen. 

Viime aikoina on esitetty suuri määrä erilaisia muita tekijöitä otettavaksi mukaan 
myös rahamittaisina. Tälläisia olisivat esimerkiksi hyötypuolella: 

- Tien laatutason vaikutus 
- Ruuhkien vähenemisen vaikutus 
- Ajomukavuuden paraneminen 
- Stressin ja väsymyksen väheneminen 
- Logististen kustannusten aleneminen 
- Liikenteen taloudelliset hyötyvaikutukset yhdyskunnille ja 

tuotantoelämälle 



2 

- Liikenteen välillinen työllistävä vaikutus 
- Palvelutason ja liikenneverkkojen yhdistävyyden paraneminen 
- Arvokkaat maisemanautinnot 

Vastaavasti haittapuolella esiintyy ehkäpä ainakin yhtä pitkä luettelo: 

- Ympäristäongelmat 
- melu 
- tärinä 
- päästät 
- vaarallisten aineiden riskit 
- pohjavesiriski 

- Vaikutukset eläinkuntaan 
- eläinten ja eläinlajien tuhoutumisuhka 
- eläinten kulkureittien muutokset ja vaikutukset muihin seikkoihin 

- Vaikutukset kasvikuntaan 
- Kasvilajien häviäminen 
- Kasvilajien myrkyttyminen 
- Kasvi- ja eläinkunnan vuorovaikutus 

- Vaikutukset miljääseen 
• Rikkoutuvat luonnonympäristöt 
• Tuhoutuvat kulttuurikohteet 
- Vahingoittuvat rakennukset 
- Liikenteen estevaikutukset 

- Vaikutukset ihmiselle 
- Lisääntyvät terveysriskit 
- Liikkumisalueiden rajoittuminen 
- Stressin lisääntyminen 
- Rakennusaikaiset haitat 

Erilaisia asioita on siis pitkä lista niin puolesta kuin vastaankin. Nykyisellään 
käytetyt arvotkin herättävät keskustelua kun ajatuksia ja mielipidesuuntia on 
monenlaisia. 

Kustannuksista kai rakentamis- ja kunnossapitokustannukset ovat parhaimmin 
ja kiistattomimmin perusteltavissa, vaikka niidenkin arvostelijoita löytyy. Jo 
pääoman korkotason valinta, rakennusaikaisten haittojen arviointi samoin kuin 
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ajoneuvo-, aika- ja onnettomuuskustannukset ovat ainakin minun mielestäni 
modemisoinninTM tarpeessa. Toki vuonna 1990 tehdyt muutokset ohjeistossa 

ovat myönteinen askel kehityksen tiellä. 

Kaikkien en hankkeiden keskinäistä ja samanaikaista vertailua yritettäessä 
"yhteism itallistaa, korostuvat samalla hankkeiden liiallisesta erilaisu udesta 
aiheutuvat erot. Itseasiassa yhtenäistä, koko valtakunnan nhankerankingiau  on 
mandoton aikaansaada. 

Ongelmaa vaikeuttaa myös se, että monivuotisen hankelistan tärkeysjärjestys 
muuttuu jatkuvasti liikenteen, alueellisten olosuhteiden sekä yhteiskunnaillisten 
painotusarvojen muuttuessa koko ajan. Valitettavasti muutokset tapahtuvat 
vielä eri nopeudella ja eri tavoilla maan en osissa. 

Näin voisi ajatella olisiko sittenkin tarkoituksenmukaisempaa ajatella 
hankekehikko uudella tavalla. Esimerkiksi hankkeet ja myös niihin osoitettavat 
rahat voitaisiin jakaa kolmeen en luokkaan: 

1. Valtakunnallisesti merkittävät 
- Aluekeskuksia yhdistävät hankkeet 
- Pääverkoston laatutasoa selvästi kohottavat hankkeet 
- Kansainväliset yhteydet 

2. Paikallisesti vaikuttavat 
- Ruuhkia vähentävät ja paikallisesti kapasiteettia lisäävät hankkeet 
- Seudulliset ja paikalliset uudet hankkeet 
- Onnettomuuksia vähentävät hankkeet 
- Sillat ja muut erityiskohteet 

3. Piirien erityiskohteetTM 
- Aku utit kohteet 
- Kokeilukohteet 
- imago- ja suhdetoiminta -kohteet 

Tokihan eräänlaista iuokittelua on nykyisinkin olemassa, mutta joskus tuntuu, 
että numerot ja markat ohittavat järkevän harkinnan. 

Toinen merkittävä syy hankkeiden perustelujen monipuolistamiseen on se, että 
viimeisten 30 vuoden aikana käytetyt menetelmät eivät ole kylliksi kehittyneet. 
Tämä puolestaan on korostanut voimallisesti niiden hankkeiden merkitystä, 
joissa liikennemäärät ovat suuret. Tokihan on hyvä, että mandollisimman moni 
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hyötyisi liikenneväylien parantamisesta edes vähän. Toisaalta yhteiskunnan 
kannalta voidaan päästä samaan tai parempaankin antamalla hyöty selvästi 
suurempana hieman harvemmille käyttäjille. 

Viime aikoina on yleistynyt vaatimus tiehankkeiden lykkäämisestä 
rautatiehankkeiden hyväksi. Tämä täysin väärä ajatus tulisi kaikin keinoin kyetä 
poistamaan, sillä tiehanke ja rautatiehanke toki kilpailevat keskenään, mutta 
milloinkaan ne eivät sulje toisiaan pois. 

3. KORKOTASON VALINTA 

Nykyisin liikennehankkeissa korkotasona käytetään 6 % sekä kalustolle 10 % 
henkilöautoille ja 11 % muille. Aiemmin kaluston korkona on käytetty jopa 12-13 
%. Sisäistä korkoa määrtteltäessä tuottotavoitteena liikenneinvestoinneissa 
käytetään yleensä vähintään 7,5 %. 

Ulkomailla liikenneinvestointien korkotaso vaihtelee ollen kuitenkin Keski- 
Euroopan maissa yleensä 3-4 %. Yleisestikin laajoissa yhteiskunnallisissa 
hankkeissa korkotason tulisi olla alhainen, mandollisesti meilläkin tuo 3-4 %. 

Mikäli hankkeiden jaotteluna käytetään aiemmin mainittuja kolmea 
perusluokkaa, voisi korkotaso vaihdella eri luokissa hankkeen merkityksestä 
riippuen. 

Laajan ja pitkävaikutteisen yhteiskunnallisen tai aluepoliittisen vaikutuksen 
omaavissa hankkeissa korkotaso voisi olla, tai oikeammin pitäisi olla tuo 
maintttu 3-4 %.Tällaisia hankkeita olisivat tiehankkeista esimerkiksi laajat 
moottorttiehankkeet sekä muut tärkeimpien aluekeskusten välisten päätieverkon 
osien laajat kehtttämishankkeet. Alemman korkotason hankkeita voisivat olla 
myös päätieverkon yksittäisten pullonkaulojen poistamiseen ja siten pääväylien 
kokonaislaatutasoa nostavat hankkeet. Nimenomaan näillä hankkeilla voidaan 
kohottaa matkan ja erityisesti kuljetusten täsmällisyyttä. Myös merkittävät silta- 
ja kehätiehankkeet voisivat tarvittaessa kuulua tähän kategoriaan. Muista 
liikenneinvestoinneista esim. tärkeät satama-, vesiväylä- ja lentokenttähankkeet 
samoinkuin pääratojen kehittämishankkeet tulisi sisällyttää alhaisen korkotason 
investointeihin niiden laajavaikutteisuuden vuoksi. 

Toisessa hankejoukossa, jossa hyödyt kohdentuvat lähinnä alueelliselle tai 
seudulliselle tasolle, hankkeiden korkotaso voisi perustellusti olla nykyisellä 6 % 



tasolla. Tällaisia olisivat esimerkiksi kaupunkien sisääntuloteiden kapasiteetin 
lisäämishankkeet, taajamien ohitusteiden rakentaminen, kevyen liikenteen 
väylät, term inaalit, liikenneturvailisu utta parantavat hankkeet jne. 

Kolmas joukko esim. akuutit, mutta lyhytvaikutteiset tai suppeaan 
käyttäjäjoukkoon kohdentuvat hankkeet tai vaikkapa piirien itsensä tärkeiksi 
kokemat hankkeet voisivat puolestaan edellyttää vieläkin korkeampaa 
korkotasoa, esim. 7-8 %. Tällaisia voisivat olla esim, uudet paikallistiehankkeet, 
valaistushankkeet, palveluvarustuksen parantaminen jne. 

Perusteluina investointien vaihtelevalle korkotasolle on nimenomaan 
päätieverkon ja etenkin sen vuosikymmeniä kestävän selkärankamerkityksen 
korostaminen ja turvaaminen. 

M itä tulee ajoneuvokustan n usten yhteydessä käytettävän kai uston 
pääomakustannuksen korkotasoon, tulisi senkin tason olla selkeästi alhaisempi. 
Yhtenäisyyden vuoksi korkotasona voisi olla sama, mitä investointien 
yhteydessä käytetään siis esim. 6 %. 

Tämä olisi perusteltavissa mm. sillä, että kalustosta vain osa maksetaan 
korkean koron lainoituksella. Samaten ajoneuvon hankintahinnasta erilaisten 
verojen ja maksujen osuus on noin puolet. Myöskään käytännössä yksittäinen 
ihminen ei laske autonsa pääoman korkoa, eikä ainakaan ota sitä siinä 
vaiheessa huomioon, kun tekee päätöksen yksittäiselle matkalle lähtemisestä 
omalla autollaan. Vielä kiistattomampaa on se, että hän itse ei noteeraa 
usäästyne iden  kilometrienu osuutta korkokuluistaan. Todellisuudessakaan 
marginaalikilometrit, jotka tieinvestointi säästää, eivät vaikuta auton arvoon. 

Yhteiskunnallisessa tarkastelussa pääoman korko kuitenkin pitää ottaa tavalla 
tai toisella huomioon. Kalustolla on luonnollisesti myös yhteiskunnallinen 
pääoma-arvo, esim. veroton maahantuontihinta. Tällöin kalustoa olisi ehkä 
mielekästä arvioida samalla korolla kuin itse liikenneinvestointiakin. 

4. AJONEUVOKUSTANNUKSET 

Ajoneuvokustannusten laskentaperusteita on vuonna 1990 muutettu 
ratkaisevasti erottamalla yhteiskuntataloudelliset ki lom etrikustann ukset sekä 
yksityistaloudeiliset kustannuslisät erikseen toisistaan. Menettely on 
oikeansuuntainen, koska käyttäjä itse harvoin ottaa huomioon esim. pääoman 



korkoa ja kuoletusta. Tuskin kukaan yksityishenkilä arvioi säästyvästä 
kilometristä aiheutuvaa kustannussäästöä itselleen, ei ainakaan 
marginaalitilanteissa. Polttoainekustann us merkkikohtaisena on käytännössä 
ainoa tekijä, jolla yksityinen autoilija mittaa liikkumisen kustannuksia tai 
säästöjä. 

Nykyjärjestelmässä käytetyt osakustannukset ovat periaattessa perusteltuja, 
joskin kaluston pääoma-arvo voisi paremmin vastata nykyliiken netilanteen 
poikkileikkausta. Tämä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä tiestöllämme liikkuva 
kalusto on iältään keskimäärin seitsemän vuotta vanhaa, joten sen todellinen 
pääoma-arvo on selkeästi esitettyjä alhaisempi. Tosin kaluston jäljellä oleva 
kuoletusaikakin on lyhyempi, noin 8 vuotta, mikä puolestaan tasaa hieman 
eroja. 

Korkotasona 	pääoman 	kustannuksia 	arvotettaessa 	tulisi 	käyttää 
yhteiskunnallista tasoa esim. 6 % yksityistaloudellisen sijasta 
henkilöautoliikenteessä. Raskaalle kalustolle esitetyt arvot ovat lähempänä 
tottuutta. Henkilöauton pääoma-arvon muodostumista on lähestytty kuvassa 1. 
Alempi korko ja pääoma-arvo vähentävät henkilöauton yhteiskuntataloudellista 
kustannusosuutta noin 10-12 p/km. 

4 ika 

te  
T = käyttäaika 1- 

Kuva 1. 	Henkilöautokannan keskimääräisen pääoma-arvon kehitys ajan 
funktiona. 
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Mitä tulee muihin kustannustekijöihin ja etenkin muuttuvien kustannusten 
määrittämisessä tehtyihin muutoksiin, lienee uusi nopeuden alenemisesta 
aiheutuva kustannuslisä vanhaa menettelyä selkeämpi. Itse kustannuksen 
suuruuteen menettelytavan muutos vaikuttanee vain marginaalisesti. 

Vaikka nopeuden aleneminen on seurausta liikenteen määrän kasvusta, ei 
ruuhkan vaikutusta kustannuksiin kyetä ottamaan mukaan. 
Ruuhkakustannuksella on paitsi polltoainekustannuksia myös aikakustannuksia 
lisäävä komponentti. 

5. AIKAKUSTANNUKSET 

5.1 Ajan arvon tausta ja kohdentuminen 

Ajan arvoa tai lähemmin liikenteessä kuluvan tai toimenpiteiden seurauksena 
liikenteestä säästyvän ajan määrää ja hintaa on lähestytty monelta 
näköku Imalta. 

Talousnerot ovat perustelleet säästyvän ajan yhteiskunnallista merkitystä ja sen 
vaikutusta tuottavan työn lisääntym isenä. Sosiologit puolestaan näkevät 
säästyvän ajan hyädyttävän erilaisten yhteiskunnallisten toimintojen 
toteutumista ja ihmisen hyvinvointia. Psykiatrit väittävät säästön vähentävän 
myös stressiä ja antavan paremman henkisen toimintakentän. 

Yksittäisellä ihmisellä kuitenkin on 24 tuntia vuorokaudessa, jota hän käyttää ja 
h uvittelee mielessään ku Iloisen km tekem isensä tärkeyden mukaan. Ajan 
säästäminen on toisinaan tärkempää ja myös kalliimpaa, joskin luonnollisesti 
myös säästyneen ja johonkin toiseen tarkoitukseen vapautunut ajan hinta voi 
uudelleen muuttua käyttötarkoituksen muuttuessa. 

Tie- ja liikenneinvestointien yhteydessä törmätään juuri tähän ongelmakenttään. 
Pitääkö ajan arvo ja investoinnin vaikutuksesta säästyvä aika yrittää laskea 
uyhtelskunnallisenaM hyötynä yhteiskunnan antamasta palvelusta? Vapautuva 
aikahan on yhteiskuntaa suoranaisesti tai välillisesti hyödyttävää joka 
tapauksessa, kunhan ajansäästö on suu ru udeltaan kon kretisoitavissa. 

Työssä liikuttaessa (esim. raskas liikenne) vapautuva aika on lähimpänä 
suoranaista vaikutusta, koska työntekijä liikkuessaan on osa prosessia. 



Vapautuva aika voidaan käyttää prosessin sisällä muihin tehtäviin, jos osataan. 

Työmatkojen (työhön ja työstä) suhteen voidaan todeta, että prosessit 
edellyttäisivät tai ainakin niiden pitäisi edellyttäää kaikkien työntekijöiden 
täsmällistä, ajallista, määrällistä ja laadullista työpanosta. Liikenteen ajankäytön 
epävarmuus heikentää tätä, mutta esimerkiksi ruuhkien vähentäminen tai muut 
aikasäästöt ovat määrällisesti vain osaan työntekijöistä kohdistuvia ja heihinkin 
usein hyvin marginaalisia. 

Vapaa-aikana aikasäästöt eivät käytännössä aiheuta erityisiä yhteiskunnallisia 
rahallisia hyötyjä, jos ne ovat pieniä, esimerkiksi alle 2 minuuttia. Ne häviävät 
ns. liikenteen epävarmuusmarginaaliin'. Pidemmät aikasäätöt sitä vastoin 
luovat vapaa-aikanakin jo taloudellista toimintaa, palveluiden lisääntyvää 
käyttöä, harrastustoim intaa sekä muuta aktiviteettia. Luonnollisesti myös 
liikenneolosuhteiden helpottuminen vähentää väsymistä ja stressiä. 

Näin ollen tuntuisi yksinkertaisimmalta hinnoitella aika yksittäisen käyttäjän 
näkökulmasta kuin yhteiskunnan. Toki on muistettava, että markkinahinta pitää 
sisällään erilaisia "välillisiä veroja' myös liikenteessä kuluvan ajan osalta. 

5.2 Liikenteessä kuluvan ajan arvottaminen 

Liikenteessä kuluvan ajan arvottamista on tutkittu ja pohdittu kovasti. Yleens 
ollaan hintaa arvioitu kulkutavan valintaan liittyen eikä puhtaasti liikkumisen 
hintana. Tämä aiheuttaa valintatilanteesta johtuen jonkinverran korkeamman 
hintatason kuin luonnollinen 'etukäteen valittu' mandollisuus, esim. käytössä 
oleva henkilöauto. 

Ajan hinnoittelua on tarkasteltu laajemmin Englannissa, Hollannissa ja 
Australiassa sekä jonkin verran myös Pohjoismaissa lähinnä Norjassa. 
Saksassa ei varsinaisesti hinnoitella aikaa, vaan siellä investointien yhteydessä 
otetaan aikam u utokset huomioon 'yhdistävyyden paranem isena". 

Yleisesti eri lähtökohdista voidaan todeta, että tulojen kasvu johtaa ajan 
korkeam paan arvottam iseen. Toisaalta myös yksinelävät ihmiset arvottavat 
aikaa kalliimmaksi kuin perheelliset ja nuoret enemmän kuin vanhemmat. 

Toinen merkittävä seikka on, että aikasäästöt (matkan nopeutuminen tai 
lyhenem inen, parempi laatutaso) arvioidaan yleisesti ajan keskih intaa 
alhaisempina, mutta aikamenetykset (ruuhkaviiveet, liikennevalot, kiertotiet) 



puolestaan jopa 50 % keskihintaa kalliimmiksi. Vapaa-ajan matkoilla ei 
kuitenkaan aikasäästän ja aikamenetyksen eroa koeta merkittäväksi. Tämä 
saattaa johtua siitä, että vapaa-ajan matkat tapahtuvat yleensä ruuhka-ajan 
ulkopuolella. 

Valittu kulkutapa vaikuttaa myös matka-ajan hintaan samoiliakin henkiläiliä. 
Pidemmillä matkoilla henkilöauton ja bussin aikakustannus on suunnilleen 
sama, mutta junalla noin kolmanneksen kalliimpi. Tämä saattaa johtua siitä, että 
juna on nopeampi ja täsmällisempi pidemmillä matkoilla, jolloin matkan 
ajan käyttö perii lä kyetään "budjetoimaan etukäteen. 

Lyhyillä matkoilla kaupungeissa ja niiden lähialueilia omalla autolla tehtävällä 
matkalla ajan hinta on bussin tai raitiovaunun ajan hintaan nähden kalliimpi 
(noin 1 .5-kertainen). Lähijuna ja metro ovat henkilöauton ajan arvoon 
verrattaessa samalla tasolla, ja siten bussin ja raitiovaunun hintaa korkeampia. 
Tässäkin tulee mieleen täsmällisyys- ja aikataulukysymykset, vaikka niihin ei ole 
missään tutkimusten kustannusperusteluissa erikseen vedottukaan. 

Luonnollisesti myös matkan tarkoitus on tärkeä tekijä ajan hinnoittelussa. 
Työmatkan hinta (tyäaikana) on yleensä eri sosiaaliluokkiin kuuluvilla 1,5-4-
kertainen verrattuna matkoihin työpaikalle. Tyäaikana tapahtuva matka 
samaistetaan palkalliseksi ajaksi. 

Matkoja työpaikalle tai -paikalta voidaan niitäkin pitää aikasidonnaisina, mutta 
useimmissa tapauksissa pieni epäsäännöllisyys, myöhästely tms. on yleisesti 
hyväksyttyä. Näin ollen liikkumisen epävarmuudesta johtuvat aikasäästöt tai - 
menetykset ovat pois vapaa-ajasta. 

Toki palkanmenetyksen pelko, työnantajan asenteet ja kellokortin käyttö 
nostavat työpaikoille suuntautuvien matkojen ajan arvoa. Arvot ovat noin 1.5-
2.5-kertaisia vapaa-ajan arvoon verrattuna. 

Kuten aiemmin tuli mainittua kulkutapa vaikuttaa matkan hinnan arviointiin. 
Kalleimpina tulevat kävely sekä kaikkein kalleimpana odotusaika. 

5.3 Ajan arvo eräissä maissa 

Ajan rahamääräistä hintaa on, kuten aiemmin mainittiin, arvioitu useissa 
maissa. 	Liikenneinvestointeja 	arvioitaessa 	käytetty 	ajan 	arvo, 
"yhteiskunnalllinen arvo", on alhaisempi kuin erilaisissa haastatteluissa ihmisiltä 
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itseltään saatu "markkinah intainen arvo'. 

Ajan arvoa ja sen perusteita yksikköhintoineen on laajasti tarkasteltu myös LM:n 
raportissa 2/90. Seuraaviin kolmeen taulukkoon on kerätty karkeasti eri maissa 
käytettyjä arvoja perusajan, ihmisen itsensä arvioimaa ajan sekä eri 
kulkumuodoilla käytetyn ajan osalta. Hinnat on muutettu päivän tasoon (1990) 
markan tarkkuudella. Vanhemmat arvot on korotettu ottamalla vuosittain niihin 5 
%:n inflaatiotarkistus, ei kuitenkaan korkoa korolle. 

Taulukko 1. Ajan hintana liikenneinvestointiarvioinnissa käytetty arvo eräissä 
maissa henkilöauton kuljettajalle (mk/h/henkilö) 

Matkan Suomi Ruotsi Norja Englanti Saksa 
tarkoitus ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 
työajan 100 110 76 67 
matka 

75 
työmatka 17 18 20 

16 
vapaa-aika 10 11 12 __________ 11 

Taulukko 2. Eri tutkimuksissa saatu, ihmisten kokema ajan arvo 
henkilöautoliikenteessä mklh/henkilö 

Matkaryhmä Englanti Hollanti 

työaika 73,. 45,.. 

työmatka 42,- 27,- 

vapaa-aika 16,- 21,- 
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Taulukko 3. Kulkutavan vaikutus ihmisten kokemaan ajan arvoon taajamissa 
(mklhlhenkilä) 

_________________ Englanti Hollanti Australia 

h-auto 20,- 25,- 18,- 

bussi+raitiovaunu 14,- 19,- 21,- 

lähljuna+metro 25,- 30,- 27,- 

kävely 28,- - 30,- 

odotus 48,- - 58,- 

5.4 Vaihteleva ajanarvo 

Kiinteän ajan yksikkähinnan sijasta yksi mandollisuus olisi käyttää muuttuvaa 
ajan hintaa varsinkin tapauksissa, joissa aikasäästät ovat suuret. 

Amerikkalaiset ovat selvitelleet, miten ihminen kokee aikasäästön eli mistä 
aikarajasta hän alkaa "hinnoitellaTM sitä. Alle 20 minuutin pituisilla matkoilla, joilla 
ei normaalisti esiinny ruuhkia, tienparannustoimenpiteet eivät aiheuta vielä 
mainittavaa säästää. Ajansäästä on tällöin ääritapauksessakin 2-3 minuuttia 
mutta yleensä selvästi alhaisempi. 

Yleisesti amerikkalaisen työ- tai asiointimatka kestää suuntaansa 20-50 
minuuttia. Näillä matkoilla aikasäästäjen arvo lisääntyy jo voimakkaasti, koska 
aikasäästöt ovat selkeän konkreettisia. Matkan keston kasvaessa myös 
saavutettavien aikasäästöjen yksikköhinta kohoaa jyrkästi, sillä lyhyempi matka- 
aika alkaa vaikuttaa jo matkan lähtöajan valintaan sekä perilläolon pituuteen. 

Eräässä amerikkalaisessa selvityksessä aikasäästän merkitys kasvoi matkan 
pidetessä. Jos ajatellaan tiehankkeen hyötynä matka-ajan lyhenevän 10 %, 
mikä lienee mandollinen hyvinkin myös meillä Suomessa, aikasäästön 
painoarvo kasvaa seuraavan asetelm an mukaisesti. 
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Taulukko 4. Ajan arvon paino eri aikasäästöillä 

ajoaika 
(MIN) 

aikasäästö 
(MIN) 

ajanarvon 
paino 

3 0,3 0,10 
10 1 0,35 
30 3 0,70 
60 6 1.20 
120 12 1.85 

Käytännössä luvut merkitsevät esim. Tielaitoksen ajanarvolla 35.80 mk/ajonh. 
Sitä, että Helsinki-Tampere moottoritie lyhentäessään matka-aikaa 12 minuutilla 
antaisi aikasäästöksi 13,25 mk/ajon nykyisen 7.16 mk/ajon sijasta. Vastaavasti 
joku lyhyt hanke, ehkäpä 2-3 km, antaisi 20 sekunnin ajan lyhenemällä nykyisen 
20 p/ajon sijasta vain kanden pennin säästön! 

Esitetyllä tavalla siten karkeasti alle 5 minuutin aikasäästöt hinnoiteltaisiin 
keskihintaa halvemmiksi ja sitä suuremmat taas keskihintaa kalliimmiksi. Viisi 
minuuttia lienee myös käytännössä sellainen arvo,, joka paitsi on 'pienin 
aikayksikkö pidemmillä matkoilla, luo myös lyhemmillä matkoilla varmuudella 
edellytykset matkan todelliseen lyhenemiseen. Lyhyet muutamien sekuntien 
tuomat hyödythän tunnetusti häviävät, kun tarkastellaan tilannetta koko verkolla, 
eikä vain kyseisellä linkillä. Liikennevalot, pysähdykset ym. satunnaiset viiveet 
pitää matkalle lähtiessä ottaa huomioon, vaikka joku osaväli taittuisikin 
pikkuriikkisen nopeammin. Muuttuvaa ajanarvoa voisi ajatella käytettävän myös 
Suomessa, jossa työajan matkat, matkat työpaikalle sekä vapaa-ajan matkat on 
perinteisesti erotettu toisistaan. Muuttuvan ajanarvon käyttö soveltuisi 
nimenomaan kahteen viimemainittuun matkaryhmään. Työajan matkathan tulee 
luonnollisesti hinnoitella matkan pituudesta (aikasäästön pituudesta) riippumatta 
kiinteällä yksikköhinnalla. Maksetaanhan palkkakin aikasidonnaisena tietyllä 
tuntihinnalla. 

Matka-ajan säästön pituus saattaisi olla hyvä lähetymistapa ajanarvoa 
hinnoiteltaessa vaikkapa oheisen kuvan mukaan. 
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Kuva 2. 	Ajanarvon muutos eri ajansäästön pituuksilla. 

Kuvan käyrien muotoa voidaan toki perustella. Esim. vapaa-ajan matkoilla 
lyhyillä ajansäästön arvoilla (alle 2 minuuttia) ei odotettavissa oleva aikasäästö 
vaikuta matkapäätökseen sen paremmin matkan tekemisen, matkalle 
lähtöhetken valinnan kuin perilletuloajan ehdottoman aientumisenkaan 
muodossa. Näissä tapauksissa matkaan aiemmin kulunut aika on ollut yleensä 
alle 20 minuuttia. .Pidemmillä vapaa-ajan matkoilla kuten lomamatkoilla, 
viikonlopun mäkkimatkoilla sekä erilaisiin etäämpänä oleviin yleistötilaisuuksiin 
suuntautuvilla matkoilla vaikkapa 10-15 minuutin aikasäästä aiempaan 
verrattuna vaikuttaa konkreettisesti niin itse m atkapäätökseen, lähtöhetkeen 
kuin perilläolon pituuteen. On toki muisteftava myös, että valtaosa vapaa-
ajanmatkoista on lyhyitä matkoja. 

Tyä- ja asiointimatkojen selvästi korkeampaa ajanhintaa 4-7 minuutin 
aikasäästäillä puolestaan voidaan perustella myöskin. Tällöin matkan 
kokonaiskesto on noin 40-60 minuuttia, johon uusi tiehanke antaa tuon 
lyhenemän. Tuolloin matkan konkreettinen pituus on yleensä 50-80 kilometriä. 
Tämä alkaa olla jo päivittäisen tyämatkan ylärajoilla, eikä esim. tuon mittaisia 
ostosmatkojakaan enää ainakaan usein toistuvina voitane pitää 
tarkoituksenmukaisina. Toki 4-7 minuutin aikasäästöt ovat mandollisia selvästi 
lyhyemmilläkin väleillä, jopa 20-30 kilometrin matkoilla, mutta silloin kyse on 
ruuhkien poistumisesta, josta myöhemmin lisää. 

Näin siis lyhyempien aikasäästäjen alhaisempi hinta johtuu siitä, ettei säästyvää 
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aikaa voida hyödyntää täysimääräisesti sen paremmin yksityistaloudessa kuin 
varsinkaan yhteiskunnan tuotantotoiminnassa. Pitkillä aikasäästöillä alhaisempi 
hinta on perusteltu, koska näin halutaan estää maankäytön ja yhdyskuntien 
tarpeeton hajoaminen. 

Esimerkinomaisesti voidaan järjestelmien eroa tarkkailla vaikkapa oheisesta 
asetelmasta, jossa nykyinen hinta on Tielaitoksen 1990 tasoa ja uusi hinta 
kuvan 2 mukainen ehdotelma henkilöautolle. 

Taulukko 5. Ajan vaihtoehtoisen hinnan vaikutus erilaisilla matkoilla ja 
aikasäästöillä 

Matkan 
kesto 
(MIN) 

Aika 
säästö 
(MIN) 

Matkan 
tarkoitus 

___________ 

Nykyinen 

säästä 

(MKJHENK.) 

Uusi ehd. 
säästä 

(MK/HENK.) 

3 0,3 työ^as. 0,10 0,02 

3 0,3 vapaa 0,10 0,01 

10 1 työaika 1,65 1,65 

10 1 työ^as. 0,29 0,07 

10 1 vapaa 0,16 0,03 
30 3 työ+as. 0,86 1,05 

30 3 vapaa 0,49 0,15 

60 6 työaika 9,88 9,88 

60 6 työ+as. 1,72 4,80 

60 6 vapaa 0,98 0,72 

120 12 työ+as. 3,44 6,00 

120 12 vapaa 1,96 3,95 

180 18 työaika 29,64 29,64 

180 18 työ+as. 5,16 6,70 

180 18 vapaa 3,90 10,80 

Käytännössä siis työ- ja asiointimatkalla säästön ylittäessä kaksi minuuttia uusi 
laskutapa antaa myös suuremman kustann ussäästön nykym eneteim ään 
verrattuna. Ero on suurimmillaan 4-7 minuutin aikasäästöissä, ja alkaa sitten 
lievästi kaventua. Vastaavasti vapaa-ajan matkoilla säästöt lyhyillä ajan 
säästöillä ovat selvästi nykyisen laskutavan antamia alhaisemmat. Aikasäästön 
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ylittäessä seitsemän minuuttia alkaa uusi laskentatapa voimakkaasti antaa 
korkeampia rahallisia aikasäästöjä. 15 minuuttia pidemmifiä ajansäästöillä 
vapaa-ajan matkojen yksikköarvo tulee työ- ja asiointimatkoja korkeammaksi. 

Raskaan ja ammattimaisen liikenteen aikasäästäjen laskeminen voi tapahtua 
nykyisen käytännön mukaisesti. 

Suomessa vaihtelevaa ajan hintaa ei ole laajemmin kokeiltu. Kantatien 81 
pääsuuntaselvttyksessä vuonna 1990 on vertailtu ajokustannussäästöjä myös 
korkeammalla ajan arvolla. Kyseisellä tutkimusjaksolla eri vaihtoehdot 
mandollistavat enimmillään 5-6 minuutin mittaisia aikasäästäjä. Perinteisen 
kiinteän hinnan lisäksi aikasäästölle käytettiin vaihtoehtoisessa tarkastelussa 
hinnoittelua, jossa alle 2 minuutin säästöt hinnoiteltiiin normaalihintaisena. 
Säästän ylittäessä kaksi minuuttia yksikkökustannus alkoi kasvaa Iineaarisesti 
ollen neljän minuutin kohdalla kaksinkertainen ja kuuden minuutin kohdalla 
kolminkertainen. Ajokustann ussäästöt kasvoivat toim enpiteen vaikutuksesta 
2,5-3-kertaisiksi ja eräät vaihtoehdot tulivat sen seurauksena lähes positiivisiksi 
siitäkin huolimatta, että liikennemäärät vuonna 2010 tulisivat olemaan vain noin 
2000 ajon./vrk. 

Toinen merkittävä seikka on, että pääosalle liikenteestä ajansäästö on vain 2-3 
minuuttia, eikä suinkaan esitetty 5-6 minuuttia. 

5.5 Ruuhkien vähentäminen ja laatutason kohottaminen 

Aikasäästäthän muodostuvat periaatteessa kolmesta osakom pon entista: 
matkan lyhenem isestä, ru uhkien vähenem isestä kapasiteetin lisääntyessä sekä 
tien laadullisesta paranem isesta. Välillisesti voidaan aikasäästöjä saada myös 
liikenneteknisin ratkaisuin, kuten valo-ohjausta kehittämällä, informaatio- ja 
opastusjärjestelm iä kehittämällä sekä maankäyttöä suunnittelemalla pitemmällä 
aikavälillä. 

Ruuhkien vähentämisen kustannuksia tai myöskin käyttäjien halukkuutta 
osallistua niihin on selvitetty laajasti eri puolilla maailmaa. 

Käytännön kokeilujakin on olemassa 
Singaporesta, Hollannista, Norjasta jne 
saadut kokemukset. 

mm. Yhdysvalloista, Hong Kongista, 
Hinnat ovat vaihdelleet laajasti samoin 

On puhuttu ruuhkamaksu ista, tu Ileista, kausikorteista, älykoreista yms., jotta 
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ruuhkia kyettäisiin vähentämään paikallisesti. Yleisesti kai voitaneen sanoa, että 
käyttäjiltä perittävä maksu on vastike paremmasta palvelusta tai ainakin sen 
pitäisi olla sitä. Mikäli mitään ei tarjota vastikkeeksi on kustannus vain 
fiskaalinen ja vaikutus näin keinotekoinen. 

Oletamme yleensä saavamme hyötyä maksusta esim. matkan nopeutumisena, 
täsmällisyyden paranem isena, ajon m iellyttävyyden lisääntym isena väljemm issä 
olosuhteissa jne. Esimerkiksi Yhdysvalloissa olevat monet tullitiet on rakennettu 
jopa yhdensu untaisiksi vieressä ku Ikevien vapaiden (=ilmaisten) moottoriväylien 
kanssa. 

Kuitenkin teillä liikkuvilta kerätään tullimaksua, joka henkilöautoilta on 
keskimäärin 3-4 senttiä/maili eli Suomen rahassa noin 10 p/km. Kuorma-
autoilta tullimaksu on yleensä 1 .5-2-kertainen. Tällä tullimaksulla saa sitten 
ajella yleensä 10 mailla tunnissa lujempaa sekä varsinkin ruuhka-aikaan 
hieman väljemmissä olosuhteissa. Toki suurimman aikaa päivästä myös 
ilmaisella tiellä on riittävästi kapasitettia. 

Voidaan siis ajatella, että tullimaksu maksetaan nopeutuvasta ajosta ts. 
aikasäästöstä sekä todennäköisyydestä parempaan perille 
ehtim istäsm ällisyyteen. 

Kun aikasäästö, poisluettuna maksutapahtuma on luokkaa 10-12 %, merkitsee 
10 p/km autoa kohti laskettua säästyvän ajan hintana noin 60-80 mklh. Henkilöä 
kohti laskettuna tämä on noin 40-50 mk/h. Koska ruuhkista välttymisestä ja 
paremmasta laatutasosta ollaan valmiit maksamaan selvästi korkeampi hinta, 
lienee Suomen ajanarvon hinta alakantissaan. 

Toki on kuitenkin muistettava, että Suomessa ei ruuhkia suoranaisesti olekaan 
kuin suurimpien kaupunkiemme sisääntulo- ja pääväylillä ja niilläkin vain 
lyhytaikaisina. Näin ruuhkamaksu on Suomessa enemmäkin teoreettinen. 
Ulkomailla ruuhkamaksut ovat kuitenkin verraten korkeita etenkin kun niitä 
tarkastellaan lyhyellä matkalla saatavaan lyhyeen ajansäästöön suhteutettuna. 
Säästyvän ajan yksikköhinnaksi saattaa helposti tulla yli 100 mk/h. 

Tien laatutason kohottaminen onkin Suomessa merkittävästi laajempi kysymys 
kuin ruuhkien välttäminen. Nimenomaan käyttäjä haluaa valita pitkilläkin 
matkoilla reitin, jonka hän kokee varmaksi. Yhteys, jolla ei ole tietöitä tai 
odotettavissa olevia pysähdyksiä, jonka päällyste ja poikkileikkaus ovat 
miellyttävät ja jonka palveluvarustus on hyvä, vaikuttaa reittipäätöksen 
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syntymiseen. Useimmiten taustalla onkin juuri perilletu loajan tarkka ennakointi 
ts. täsmällisyystekijä. Valittu reitti ei välttämättä ole lyhin. 

Tämän vuoksi tiehankkeita tarkasteltaessa ja vertailtaessa tulisikin pyrkiä 
mandollisimman homogeniseen tiehen niin ulkoasun, teknisen standardin kuin 
palveluiden laadun suhteen ainakin suurimpien keskusten välillä. 

Erityisen tärkeä merkitys laatutekijöillä on raskaalle liikenteelle, jossa kuljetusten 
täsmällisyydelle asetetaan entistä suurempi paino. Erityisesti tulisi kiinnittää 
huomiota liikenteellisten pullonkaulojen poistamiseen. 

Kuinka suun lisäpainoarvo tai säästä tulisi sitten ruuhkan estämisestä tai 
poistum isesta tai laatutason parantamisesta laskea? 

Kuten aiemmin todettiin on ruuhkissa hukkaantuva aika kalliimpaa kuin muu 
aika ja kalliimpaa kuin myös vapaissa oloissa säästetty aika. Voisi ajatella, että 
tullimaksun tapainen ja suuruinen hinta vastaisi ruuhkien välttämistä ainakin 
lyhyemmillä matkoilla. Tämä merkitsisi noin 10-20 penniä/km. 

Samansuuntainen ajatustapa pätenee myös tienlaadun kohottam iseen. Milloin 
uusi tie vaihtoehtoisena tarjoaa sujuvamman kulun, voidaan ruuhka-ajan 
ulkopuolella perittyä tullimaksua pitää vastikkeena tästä. Myös laatutason 
paranemisesta aiheutuva hyöty saattaisi olla kertaluokkaa 10-20 plkm. 
Moottoritiehankkeissa hyöty on suurempi kuin tavallisissa kohteissa. 

Laatutason paraneminen tapahtuu yleensä paljon laajemmalla alueella, kuin 
usein yksittäinen tienparannustoimenpide. Tämä tulisi muistaa erityisesti 
upu llonkau lakohteitafl ratkaistaessa ja vertailtaessa. 

5. 6 Tiehankkeen "kokonaisaikavaikutukset" 

Edellä on yritetty lähestyä aikaongelmaa useammasta näkökulmasta. 
Käyttäjähän odottaa; 



18 

1) Matkan lyhenevän 
2) Laatutason kohoavan 

- korkeampana nopeustasona 
- parempana standardina 
- ruuhkHta välttymisenä 
- vapaampina ajo-olosuhteina 
- lisääntyvänä turvallisuutena 

Tältä 	pohjalta 	esittäisinkin 	kysymyksen: 	"Voitaisiinko 	tiehankkeen 
aikakustannuksia tarkastella erikseen jakamalla ne: 

1) Aikakustann ussäästöjen tarkasteluosaan (nykyisen menetelmän tavoin 
tai kehitettynä) 

2) Laatutason kohoamisesta ja ruuhkien poistamisesta aiheutuvaan 
tarkasteluosaan 

3) Hankkeen seurauksena ku Ikutavan valintaa säätelevään aikatekijään 
(pitkillä matkoilla)? 

6. ONNETTOMUUSKUSTANNUKSET 

Onnettomuuskustannusten määrittämisperusteita ja yksikköhintoja on korjattu 
vuonna 1990. Uudet arvot ovat noin kaksinkertaiset alempiin verrattuna. 

Yksikkäkustannukset määräytyvät taloudellisen menetyksen (tuotantopanoksen 
menetyksen) sekä yksilön hyvinvoinnin menetyksen summana. Näin kuolleen 
arvoksi tulee n. 6.9 miljoonaa ja pysyvästi vammautuneen n. 4.3 miljoonaa 
markkaa. Summat tuntuvat kieltämättä korkeilta. 

Normaalisti kai ihminen tehdessään työtä antaa työpanoksensa yhteiskunnan 
tuottavuuden kohottamiseksi. Hänen työpanoksensa on arvokkaampi kuin 
hänen saamansa palkka, josta hän puolestaan verot maksettuaan voi käyttää 
pääosan oman hyvinvointinsa luomiseen. Palkan lisäksi yhteiskunta tarjoaa 
hänelle tiettyjä palveluja osin ilmaiseksi ja osin maksavina. Niitä voitaneen pitää 
myös hyvinvoinnin komponentteina. Tässä valossa hyvinvoinnin menetyksen 
tulisi olla taloudellista kustannusta selvästi pienempi. Kuolleen ja pysyvästi 
vammautuneen kustannuksen tulisi siten olla ehkäpä tasolla 4-4.5 miljoonaa. 



19 

7. LIIKENNEVÄYLIEN JA -INVESTOINTIEN TALOUDELLINEN 
MERKITYS 

7.1 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 

Liikenneväylien taloudellista merkitystä on Suomessa jostain syystä vähätelty. 
Asiaa ei toki ole liioin tutkittukaan meillä. Ulkomailla sen sijaan on selkeästi voitu 
osoittaa mm. uuden liikenneväylän uusia tyäpaikkoja synnyttävä vaikutus, 
lentokenttien vaikutus pientenkin asutuskeskusten nopeaan kehitykseen. 
Saksassa on todettu jokaisen uuden moottoritiekilometrin luovan 6.9 uutta 
pysyvää työpaikkaa, osa palveluihin, osa hallintoon ja osa kunnossapitoon. 

Yhtähyvin liikenneväylien rakentaminen on myös meillä Suomessa osoittanut 
talouselämän eritoten kiinnostuneen 1 iikepaikoista hyvien liikenneyhteyksien 
välittömässä tuntumassa. Vastaavan laiset pyrkimykset ja myös osoitetut hyvät 
taloudelliset tulokset ulkomailta ovat hyvänä kannustimena. Tästä on 
muodostunut eri paikkakunnilla myös vaikeita kaavoituskiistoja. 

Suomessa voidaan vertailla eräitä asutuskeskuksia ja niiden kehittymistä 
viimeisten vuosikymmenten aikana suhteessa niiden liikenteellisiin 
olosuhdemuutoksiin. Väestökehitys kuvannee melko hyvin myös taloudellista 
kehitystä onhan väestömäärän kasvu myös merkki lisääntyneistä työpaikoista. 



Taulukko 6. Eräiden Suomen kaupunkien (lähivaiktusalueineen) väestökehitys, 
kuntaliitokset otettu huomioon. 

Kaupunkialue Väestömäärä _____________ _____________ _____________ 

_____________ 1962 1971 1980 1989 

Hyvinkää+Rllhi 56300 65400 68600 71800 

mäki 

Hämeenlinna 43700 46100 48000 51200 

Iisalmi 48700 42400 41900 42800 

Imatra 55500 56600 61200 58100 

Joensuu 59100 61500 68600 74500 

Kajaani 45000 48200 51200 52500 

Kemi-Tornio 50900 51400 55800 57400 

Kokkola 34800 39600 44600 46000 

Kotka 56800 60700 61000 57200 

Kouvola- 53300 58600 64000 64600 

Kuusankoski 

Mikkeli 40200 48900 48300 47800 

Rauma 40500 44400 50300 51400 

Rovaniemi 43500 44800 47600 52700 

Salo 41100 40500 42100 44200 

Savonlinna 39300 38300 39300 39600 

Seinäjoki 42000 45400 49400 54100 

Varkaus 44700 42300 42400 42600 

Taulukossa esitettyjen, 1960-luvun alussa 40-50 000 asukkaan vaikutusalueen 
kaupunkien lisäksi luonnollisesti vastaavanlainen tarkastelu osoittaisi 
valtakunnallisten aluekeskusten väestäkehityksen erfttäin nopeaksi. Tällaisia 
ovat esim. Lahti, Lappeenranta, Pori, Jyväskylä, Vaasa, Kuopio ja Oulu. 

On tietysti selvää, että paikkakuntakohtaiset kehityserot johtuvat pääosin 
paikkakunnan työpaikkarakenteesta ja esim. teollisuuden voimakkaista 
rakennemuutoksista esimerkiksi Kymenlaaksossa ja Savossa. Siitä huolimatta 
on nähtävissä yleispiirteisesti niiden alueiden parempi kehitys, joiden 
liikenneolosuhteita valtakunnallisesti on kyetty voimakkaimmin parantamaan. 
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Liikenneverkkojen taloudellisesta vaikutuksista siis ei ole olemassa suoranaisia 
selvityksiä ja tutkimuksia Suomesta, mutta oheisen taulukon lukuja voitaisiin 
lähestyä myös tästä näkökulmasta. Useissa tapauksissa liikenneyhteyksien 
kehityksen vaikutus on ilmeinen, vieläpä hyvin lyhyellä aikavälillä investoinnin 
toteutumisen jälkeen. 

Tyypillisesti esimerkkinä voidaan tarkastella vaikkapa Landen seutua. Edullinen 
sijainti ja kohtalaisen hyvät tieyhteydet ja 1960-luvun alussa silloisen asteikon 
mukaan käynnistivät voimakkaan yritystoiminnan kasvun alueella. Myös 
rautatien palvelu alueella, johon teollisuus pääosin hakeutui oli hyvä. Tuotannon 
ja liikenteen kasvu johtivat alueella jatkuviin liikenneongelmiin ja Landen 
seudulla onkin jouduttu koko 30 vuotta mittaviin tienparannustöihin myös 
valtakunnallisen liikenteen palvelutason turvaamiseksi. 

Toisena esimerkkinä olkoon Pori 1960-luvulla valmistuneet neljä 
valtatieyhteyttä, sataman kehittäminen sekä kohtuullinen rautatieyhteys loivat 
hyvät kasvuedellytykset. Etenkin teollisuutta siirtyi Poriin ja lähialueille, koska 
yhteydet olivat hyvät. Väkiluku kasvoi luonnollisesti myös nopeasti. Paineet 
kasvoivat liikenteessä ja rakentamisen painopiste siirtyi sisäisen verkon sekä 
sisääntulo- sekä kehäyhteyksien toteuttamiseen. Valtakunnallinen 
tavoitettavuustaso alkoi kuitenkin laskea, koska liikenteen yleinen kasvu 
valtatieverkolla johti ajoittain kapasiteettiongelmiin ja palvelutaso näin aleni. 
Väestökehitys alkoi hidastua ja jopa pysähtyi 1980-luvulla. Tämä toki johtui 
enemmänkin teollisuuden m uutospaineista ja -haluista. Mutta 
investointihalukkuuteen vaikuttaa myös liikenneyhteyksien taso. 

Vastaavanlaisia esimerkkejä voidaan esittää myös Jyväskylästä, Kuopiosta, 
Joensuusta ja Oulusta. Kaikissa väestökehitys on ollut nopea, samoin 
liikenneyhteyksien kehitys. Kaikissa on neljästä viidestä suunnasta tuleva 
hyvätasoiset valtatieyhteydet, toimivat korkealuokkaiset kehäväylät, 
nopeutuneet rautatieyhteydet sekä toimivat lentokentät, joilta nykyisin lennetään 
myös ulkomaan tilauslentoja. 

Vakaan kasvun taustalla viime mainituilla paikkakunnilla ovat luonnollisesti 
myös yliopistot, jotka ovat monipuolistaneet yritystoimintaa. Tämä kylläkin 
omalta osalta asettaa uusia paineita liikenneverkkojen kehittämistarpeelle. 
Tietotaitoon perustuva toiminta, näet vaatii vielä nopeampia kulkuyhteyksiä kuin 
perinteinen keskiraskas tai raskasteollisuus. Paineet moottoriväyliin, nopeisiin 
junayhteyksiin ja lentoasemien kehittämiseen siis kasvavat. 
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Aiemmin esitetyn taulukon lukuja voidaan myös tarkastella lähemmin, kun 
vertaillaan eri alueita suhteessa niiden liikenneoloissa tapahtuneisiin 
muutoksiin. 

Esimerkiksi Suomen kolmen autoistuneimman kaupungin Salon, Seinäjoen ja 
Rovaniemen kehitystä tarkasteltaessa voidaan todeta kaikissa tehdyn 
merkittäviä liikenneinvestointeja. Kaikki kolme keskusta ovat myös voimakkaita 
kaupan keskittymiä. 

Salossa liikenneinvestoinnit ovat painottuneet lähinnä kehätien rakentamiseen 
sekä etelään ja pohjoiseen suuntautuvien maanteiden rakentamiseen 
korkeatasoisiksi. Rautatieyhteyttä Helsingin suuntaaan on hieman oikaistu. 
Paikalliset olosuhteet ovat merkittävästi parantuneet ja vähäinen väestönlisäys 
on tapahtunut lähinnä ympäristäkuntien kustannuksella. Turun tai Helsingin 
vetovoima ei ole kasvanut, koska valtatie 1 ei ole kehittynyt. 

Seinäjoella kasvu on ollut tasaista ja nopeata erityisesti 1970- ja 1980-luvuilla. 
Tuona aikana tieyhteydet ovat kaikkiin suuntiin tulleet korkealuokkaisiksi, vaikka 
valtatieyhteydet eivät Seinäjoelle suoraan ylläkään. Osa väylistä on teknisesti 
jopa parempaa kuin valtatiet yleensä. Parkanon radan valmistuminen, rautatien 
sähkäistäm inen sekä Seinäjoen merkityksen korostuminen risteysasem ana ovat 
lisänneet kaupungin painoarvoa. Myös lentoliikenteen käynnistym inen 
Seinäjoella on ollut tärkeä. 

Rovaniemellä tilanne on myös nähtävissä samankaltaisena. Teiden laatutason 
totaalinen paraneminen viimeisten 30 vuoden aikana kaikkiin ilmansuuntiin sekä 
toisaalta kylläkin myös palveluiden väheneminen maakunnassa ovat luoneet 
Rovan iemestä Lapin keskeisen kauppapaikan. Rautatieyhteyksien 
nopeutuminen usealla tunnilla etelään sekä tietysti myös panostus 
kansainväliset mitat täyttävään lentokenttään ovat lisänneet Rovaniemen 
painoa. 

Vastaavasti sisämaan alueista Iisalmen, Savonlinnan ja Varkauden tilanne ei 
ole muuttunut, pikemminkin väkiluku niissä on vähentynyt. Näissä kaupungeissa 
ei ole tapahtunut sellaisia liikenneinvestointeja viimeisinä vuosikymmeninä, 
jotka merkittävästi olisivat kohottaneet niiden valtakunnallista asemaa ja 
parantaneet niiden tavoitettavuutta. Esim. Savonlinnasta yhteydet suuriin 
aluekeskuksiin ovat todella hankalat eikä Varkaudestakaan yhteyksiä voi kehua. 
Toki molemmissa on sentään toimiva lentokenttä. Iisalmen taantuminen 
hämmästyttää siinä mielessä, että lisalmelle johtaa useita tärkeitä tieyhteyksiä. 
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Niiden kuntoakin on kohotettu voimakkaasti, tosin monien kuitenkin vasta 
1980-luvun alkupuolella. Myös rautatien risteysasemana Iisalmen kehityksen 
uskoisi olevan positiivisen. 

Kajaani on sitä vastoin kehittynyt voimakkaasti, tosin muiden Kainuun kuntien 
kustannuksella. Liikenneolosuhteet ovat kehittyneet merkittävästi. Useat valta- 
ja kantatiet kohtaavat Kajaanissa ja niiden kunto on kohentunut merkittävästi. 
Myös rautatie vie viiteen suuntaan, vaikka liikenne onkin vähenemässä radoilla. 
Myös Kajaanissa on vilkas lentokenttä. 

Samansuuntaisia havaintoja on tehtävissä rannikkokaupunkiemme kohdalla. 
Esimerkiksi Kotkassa tehdyt merkittävät tienparannustyöt eivät ehkä vielä näy. 
Voi kyllä olla, ettei niiden vaikutus tule olemaankaan yhtä selvä kuin muualla, 
koska yhteys pääkaupunkiseudulle on vain tieyhteyden varassa. Raumalla ja 
Kokkolassa kehitys on ollut näkyvä. Kehittyneet satamat ja hyvät 
kuljetusyhteydet niistä muualle maahan ovat ilmeisen selvä yhteys myönteiseen 
kehitykseen. Raumalta Tampereen ja Helsingin suuntaan ratkaisevasti 1970- 
luvulla parantuneet ku Ijetusyhteydet näkyvät hyppäyksinä keh ityskäyrässä. 
Kokkolassa kohtaa neljä valta- ja kantatietasoista tietä. Pääradan oikaisu, 
Parkanon rata, on lyhentänyt junayhteyttä Kokkolasta Etelä-Suomeen usealla 
tunnilla. Myös Kruunupyyn lentokenttä on parantamassa Kokkolan 
tavoitettavuutta ja autolauttayhteys Ruotsiin paikkakunnan kansainvälistymistä. 
Kemi-Tornion alueen kasvu on olut hitaampaa, mutta liikenneyhteyksien 
merkittävä paraneminen on tapahtunut niin tie-, rautatie- kuin lentoliikenteessä. 

Yksittäisiä esimerkkejä hyvien liikenneyhteyksien yhdyskuntia keh ittävästä 
vaikutuksesta voidaan esittää lukuisia muitakin. Autolauttaliikenteen 
käynnistäminen 1960-luvulla elvytti mm. Naantalin. Lentokentät ovat puolestaan 
olleet selvinä piristysruiskeina Kuusamossa, Kittilässä ja lvalossa. Suurten 
vattateiden nsteyspaikoista, jotka ovat voimakkaasti kehittyneet mainittakoon 
lisäksi Hämeenlinna, Kouvola ja Forssa. 

Toki täytyy muistaa, ettei tie- tai rautatie itsessään luo hyvinvointia, mutta se 
antaa perustan ja edellytykset jatkotyölle kehittää yhdyskuntia. Kääntäen tämä 
tilanne on nähtävissä esimerkiksi kehitysaluepolitiikassa. Yrityksille ja kunnille 
annetaan tukea työpaikkojen synnyttämiseen. Yrityksiä syntyy, mutta ne eivät 
kykyne toimimaan heikkojen. liikenneyhteyksien vuoksi. Edullisempaa varmasti 
olisi rahoittaa ensin liikenneverkkojen parantaminen, jonka jälkeen ne yritykset 
syntyisivät ehkäpä ilman tukeakin ja kykenisivät vielä toimimaankin. 
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7.2 Liikenteen tarvitsemat palvelut ja synnyttämät työpaikat 

Liikenneväylien yhteydessä, lähinnä pääteiden varsilla sekä taajamissa ja 
taajam ista pääteille suuntautuvilla yhdysteillä, sijaitsevat useimmat liikennettä 
palvelevat toim innot. Tälilaisia ovat huoltoasemat, grillit, kahvilat, ravintolat sekä 
erilaiset matkamuistoja ja käsiteollisuustuotteita myyvät liikkeet sekä edelleen 
kioskit. Edelleen teiden läheisyyteen pyrkivät myös motellit, museot sekä 
erilaiset näyttelytilat. Viime aikoina suunnitelmat erilaisten laajojen 
ostoskeskittymien rakentamisesta ovat yleistyneet myös Suomessa. Käytäntö 
on yleinen Yhdysvalloissa ja yleistymässä myös Keski-Euroopassa. 

Eräitä keskimääräisiä tunnuslukuja matkailijoiden käyttäytymisestä ja heidän 
käyttämistä rahamääristä on myös Suomesta. Alle sadan kilometrin matkalla 
autoilija pysähtyy yleensä kerran ja tämän jäkeen noin 1.5-2 tunnin välein toisin 
sanoen 100-150 kilometrin välein. Hän käyttää ostoksiinsa tavallisimmin siis 
huoltoasemalla tai sen yhteydessä olevassa ravintolassa tai kahviossa, noin 80 
mk kerrallaan. Ostokset vaihtelevat kahvikupillisesta tan kkaukseen ja 
heräteostoksiin. 

Pysähtyessään taajamissa matkailija käyttää saman verran paikkakunnan 
liikkeissä, tavallisimmin elintarvikeostoksiin. Valtateiden tuntumassa olevissa 
taajamissa muiden liikkeiden kuin huoltoasemien ja ravisemusliikkeiden 
liikevaihtoon matkailijoilla on vain vähäinen merkitys. Elintarvikeliikkeiden 
liikevaihdossa osuus on 5-8 %, muissa vain muutama prosentti. Luonnollisesti 
kesän ja talven välillä on eroa, kuten liikkujien määrässäkin. 

H uoltoasem ien asiakaskunnasta paikalliset, pysyvät asiakkaat edustavat 70-80 
%. Loput ovat ohikulkijoita. Suunnilleen sama on suhde myös liikevaihdossa. 

Toisaalta oh iku lkevasta liikenteestä pysähtyy hyvin varustetu lIe h uoltoasem alle 
5-15 %. Mikäli huoltoasemat ovat taajaman yhteydessä ja lähekkäin, voi 
pysähtyneiden määrä olla yhteensä jopa 30 %. Samoin joku erityishoukutin 
huoltoaseman yhteydessä voi nostaa prosenttia. 

Työpaikkojen määriin ohikulkijoilla luonnollisesti on myös vaikutus, On arvioitu, 
että huoltoasemilla ohikulkevan liikenteen työllistävä vaikutus olisi 25-30 %, 
kahvila ja ravintola-alalla 20-25 % sekä elintarvikeliikkeissä ja kioskeissa n. 10 
%. Määrät ovat hieman suuremmat mitä liikevaihto edellyttäisi, mutta 
lisätyöpaikan perustaminen ja ylläpitäminen on halvempaa, koska siihen ei 
tarvita yleensä lisäinvestointeja. 
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Tietysti voidaan myös sanoa, että taajamissakin, ravintoloista ja huoltoasemista 
puhumattakaan, suurin osa ostoksista jäisi tekemättä, jos autoilla liikkuvia 
ihmisiä ei olisi. 

7.3 Logistiset kustannukset 

Liikenneverkkojen vaikutusta ja varsinkaan niiden parantamisen vaikutusta 
yritysten tolmivuuden ja toiminnan kannalta ei ole Suomessa laajemmin 
selvitetty, eipä tosin paljon muuallakaan. 

Tavaroiden kuljettamisessa vallitsee kuitenkin hyvin samanlainen tilanne kuin 
ihmistenkin kuljettamisessa. Ajan myötä joustavuus ts. kuorma-auton käyttö 
nopeampana, kätevämpänä vaikkakin monesti hieman kalliimpana, on 
syrjäyttänyt junan tai vesikuljetuksen. Näin siitä huolimatta, että järki sanoo sen 
olevan yhteiskunnan kannalta usein epätarkoituksenmukaista. 

Kuljetusalalla liikenneverkoilla on merkitystä jo yrityksen toim intapaikkaa 
ratkaistaessa. Näin on ollut maailman sivu, mutta kiristyvässä kilpailussa aika ja 
joustavuus ovat tulleet entistä keskeisimmiksi. 

Paitsi tuotantolaitoksen sijoittum iseen, vaikuttavat liikenneyhteydet keskeisesti 
myös varastointipisteiden valintaan ja jakeluverkoston toimintaan. Jälleen siis 
sama analogia kuin ihmistenkin sijoittumisessa ja asuinpaikan valinnassa. 
011aan siellä mistä on paremmat tai vielä paremmat yhteydet. 

Sijoittumiseen ja toimintaan vaikutavat siis perustavoitettavuus ja luonnollisesti 
muut tuotantovälineet ts. raaka-aineiden ja työvoiman saatavuus. Lopullista 
valintaratkaisua tehtäessä lisäperusteina tulevat mukaan kuljetusnopeus, - 
matka ja -hinta. Lopputulos muuttuu. 

Käytännössä ratakaisu on useasti huono, sillä kokonaisuutena kuljetukset 
osana kokonaislogistiikkaa ovat varsin hallitusti järjestettävissä. 
Yritysstrategiasta riippuen turvaudutaan perinteiseen varastoperustaiseen 
cm atuotantovaltaiseen toimintaan, pitkälle al ihan kkijoita käyttävään tuotantoon 
tai suoraan jakeluun. Kussakin kuljetusten luonne, määrä ja 
täsmällisyysvaatim ukset poikkeavat toisistaan. 

Mitä sitten yksittäinen tiehanke merkitsee logististen kustannusten kannalta. 
Jälleen matkan lyheneminen, korkeampi nopeustaso ja ruuhkien poistaminen 
helpottaa myös tavaroiden kulkua. 
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Nykyisin hyötyminen arvioidaan raskaan liikenteen ajoneuvokustannusten 
alenem isena, onnettom uuskustannusten alenem isena sekä kuljettajan 
ajansäästönä. Tavaran ajanarvoa särkym is- tai vahingoittam isriskin 
vähenemistä tai tavoitettavuuden paranemista yritysten kannalta ei oteta 
huomioon. Ei toki muuallakaan suoranaisesti. Saksassa ja Hollannissa tärkeät 
kuljetusyhteydet saavat lisäpainon, sillä ne katsotaan henkilöliikennettä 
tärkeämmiksi. 

Tavaran ajanarvo on mielenkiintoinen ja tärkeä, mutta vaikea kysymys. Tavara 
ja ihmiset poikkeavat toisistaan siinä mielessä, että tavaralla ei ole vapaa-aikaa, 
vaan sen säilyttäminen maksaa 24 tuntia vuorokaudessa. Kaupan tai 
teollisuuden yritykselle tavaran nopeampi kierto on edullista, koska myös raha 
kiertää silloin nopeasti. Liikenneinvestoinnin seurauksena yksittäinen, 
nopeutuva kuljetus ei käytännössä vaikuta yritykselle mitään, koska kuljetusajan 
säästönä muutama minuutti ei vaikuta kustannuksiin konkreettisesti. 

Käytännössä myös tavaran arvo vaihtelee suuresti. Täysperävaunullisen rekan 
lastin arvo maansiirtoku Ijetuksessa lasketaan usein sadoissa m arkoissa, 
pu utavarakuljetuksissa tuhansissa ja öljyku Ijetuksissa joissakin kymmenissä 
tuhansissa. Kappaletavaran, elintarvikkeiden tai erikoismateriaalien 
kuljetuksissa puhutaan usein sadoistatuhansista jopa miljoonista lastinarvona. 

Eri yhteyksissä on esitetty, että kaupan ja teollisuuden yhteinen varastojen arvo 
olisi Suomessa luokkaa 50-55 miljardia. Tämä merkitsee, että yksistään 
pääoman korkokustannus 12 %:n mukaan olisi noin 18 miljoonaa markkaa 
päivässä! Varmasti jo pienetkin ajansäästät, jotka esimerkiksi liikenneverkkojen 
lyheneminen, yhteyksien nopeutuminen tai laatutason kohoaminen tuovat, 
helpottavat kustannuksia ja parantavat kiertonopeutta. Mikäli kuljetusten 
nopeutta ja täsmällisyyttä ja varsinkin jälkimmäistä kyetään nostamaan, voivat 
yritykset selkeästi vähentää varastojen arvoa. Vajaan 10 % varastoarvon ja sen 
pääomakulujen alentaminen merkitsee yli 6 miljardin vuosisäätöä. Se on 
enemmän kuin yleisiin teihin ja rautateihin investoidaan vuodessa! Voidaanko 
ajatella teollisuuden ja kaupan turhat kustannukset hyödynnettäviksi 
liikenneinvestointien rahoittamiseen? 

Toinen merkittävä asia on siis kuljetusvarmuuden lisääntyminen liikenneväyfien 
parantuessa. Tämä parantaa selkästi yritysten palvelukykyä ja kilpailukykyä ja 
heijastuu sekä täsmäl lisyyden paranem isena että tavaravah in kojen 
vähenemisenä. Myös ajokustannukset alenevat ja ne heijastuvat pitkällä 
aikavälillä myös kuljetusten hintaan. Kuljetusvarmuus on hinnoiteltava tekijä, 
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silloin kun yritys toimii JOT ideologialla. Näin ei kuitenkaan yrityksissä tehdä, 
koska Suomessa kuljetusvarmuus on yleisesti muihin maihin nähden hyvä. 

Tietysti voitaisiin kysyä ja arvioida myös logististen säästäjen osuutta 
rahamääräisenä. Tämä alue kaipaisi valtakunnassa perusteellista ja yleisesti 
ymmärrettävää selvitystä. Maantieteellisen muodon ja väestörakenteen vuoksi 
kysymys on Suomessa ehkä tärkeämpi kuin vaikkapa Keski-Euroopassa. 

Kun edellä leikittiin kuvitteellisilla luvuilla, jatkettakoon sitä vielä. Jos 
konkreettinen tieverkon kehittäminen vaikuttaisi moottoritieverkkoa 
laajentamalla, päätieverkkoa kehittämällä ja pu Ilon kau loja poistam alla yritysten 
varastoarvon alenemiseen vaikkapa kaksi prosenttia, mitä se merkitsisi? Kaksi 
prosenttia on käytännössä hyvin mandollinen ja se on rahassa korkoineen 
vuodessa noin 1,2 miljardia. Kun tämä jaetaan esim. kuorma-autojen 
vuosisuoritteelle 2,5 miljardilla kilometrillä, olisi hyöty kilometriä kohti lähes 50 
p/km varsin huomattava siis ja varmasti tuntuva. 

Kaikkineen siis tavaran ajanarvo sekä kuljetusvarmuuden paraneminen tulisi 
ottaa huomioon investointeja perusteltaessa. Liikennehankkeissa 
henkiläautoliikenteessä ihmisen liikkeitä on selkeästi helpompi tarkastella 
markkinahintaisina yksilöön kohdistuvina. Tavaraliikenteen osalta ei logistisia 
hyötyjä oikein kyetä kohdentamaan yksittäiseen kuljetustapahtumaan eikä 

• oikein yksittäisen yrityksenkään toimintaan. Sitä vastoin yhteiskunnallinen 
merkitys on erotettavissa. 

7.4 Tieverkon yhdistävyys 

Saavutettavuus on siis merkittävä tekijä niin yhdyskuntien kuin yritystenkin 
menestymiselle, eikä sitä voida unohtaa yksittäisten ihmisten tai 
tavaralähetystenkään liikkumisen yhteydessä. 

Erilaisia saavutettavuus-, tavoitettavuus-, yhdistävyysmalleja ja -matriiseja on 
muodostettu Suomessa jo 1950-luvun lopulta lähtien. Nykyisenä 
tietokoneaikana malleja ja verkkoja ovat rakennelleet vähän yksi ja toinen. 
Tielaitoksen lisäksi verkkoja ovat muodostaneet mm. VTT, korkeakoulut, useat 
yksityiset konsultit jne. Yhteistä niille on, että palvelevat vain omaa 
käyttäjäjoukkoaan, eivätkä siis sovellu yhteiskäyttöön. 

Yleensä yhdistävyysmalleissa m u uttujina ovat: matkan(=linkin) pituus, matka- 
aika, osa teknisistä ominaisuuksista, osa laadullisista ominaisuuksista sekä 



luonnollisesti liikenne- ja tavaravirrat. Taloudellista vetovoimaa, alueellista 
kehityspotentiaalia sekä liikenteellisten ongelmakohtien yhdistävyyttä 
huonontavaa vaikutusta ei ole toistaiseksi saatu mukaan. Viime mainittu 
ongelma on helpottumassa ilmeisesti nopeimmin, sillä tielaitoksen 
automaattinen liikennevirtaseuranta laajentuessaa antanee viitteitä myös 
liikenteen hakeutumisesta eri yhteysväleille ruuhkautumisen tai laadullisten 
epäkohtien seurauksena. 

Saksassa eri paikkakuntien välille on laadittu yhdistävyysmatriisit, joita 
käytetään myös tiehankkeita perusteltaessa. Siitä, miten paljon taloudellisia 
vaikutuksia on matriisia laadittaessa otettu huomioon, ei minulla ole tarkempaa 
tietoa. Kuitenkin sellaisille paikkakunnille, joiden maantieteelliset tai maastolliset 
olosuhteet ovat vaikeammat, annetaan lisäpaino. 

Yhdistävyyden korostaminen heijastuu voimakkaasti valtakun nal listen ja 
tärkeiden alueellisten yhteyksien yhteydessä. 

Yhdistävyyden paranemiselle ei ehkä ole olemassa selkeää markkamääräistä 
arvoa. Sitä ehkä voitaneen lähestyä kokemusperäisesti parantuneen yhteyden, 
liikenteen lisääntymisen tai vaihtoehtoisia reittejä käyttävän liikenteen 
lisäkustannusten avulla. 

8. MAISEMA JA LUONNONKOHTEET 

Liikenneväylien maastoon sijoittam isessa pyritään luonnollisesti harmon iaan, 
jossa tie sopeutuu maaston muotoihin mandollisimman hyvin, eli tie istuu 
maisemaan mandollisimman huomaamattomasti ja luonnon kokonaisuutta 
särkeämättä. Toisaalta myös tienkäyttäjän tulisi voida nauttia ja saada kokea 
tiellä ajaessaan luonnon maisemat mandollisimman täysipainoisina kuitenkaan 
liikennetu rvallisuuden kärsimättä. 

Maiseman tarjoamia nautintoja ei ole hinnoiteltu investointien yhteydessä, vaan 
sitä on pidetty selvästi sekundäärisenä jos sinäkään. Kuitenkin meillä itse 
kullakin on kokemuksia omasta käyttäytymisestä esimerkiksi matkareittejä 
valitessamme. Esimerkiksi lomamatkoillamme tiekartan "vihreat tiet" herättävät 
usein ainakin keskustelua reitin valinnasta. Valitettavan usein kuitenkin tuo 
karttamerkintä tuo pettymyksen, sillä vaikka tie olisikin edelleen sointuvasti 
maastossa ja itse ajo miellyttävää, on maisema saneerattu. Harjut on kaivettu, 
m aalaisym päristön vanhat ku Ittu u rikohteet on päästetty ränsistym ään, ran nat on 
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täytetty sekalaisilla hirsi- ja jalasmokeillä ja lopuksi tienkäyttäjääkin on muistettu 
kirkuvanvärisillä huoltoasema- ja ravintola- ym. matkailijapyydyksillä. Tällaisen 
suhteen siis kaivataan kokonaisvaltaista aluesuojelua yksittäisten rakennusten 
tai muinaismuistojen sijasta. 

Luonnollisesti jopa koko matkan tarkoituskin voi olla nimenomaan maisemien 
katselu, esim. Alpit, Norjan vuoristot, Punkaharju, Koli jne. Pienimuotoisempana 
tämä tulee esiin esimerkiksi levähdys- ja palvelualueiden sijoittelussa. Yhtä 
hyvin Suomessa kuin muuallakin maailmassa upealla maisemapaikalla olevalla 
levähdysalueella on pysähtyjiä jatkuvasti lähes kellon ympäri. Korpitaipaleiden 
levähdysalueilla saattaa pysähtyä jokunen rekka tai asuntovaunu. 

Yleisökohteet, h uvipu istot, tanssipaikat, m useot, näyttelyt jne yritetään yleensä 
rakentaa niin lähelle pääteitä kuin mandollista. Etenkin suuret kohteet olisi 
ehkäpä viisaampaa ohjata maisemateiden läheisyyteen, ei kuitenkaan tien 
viereen. Näin kaupungistuneet suomalaiset ehkä käsittäisivät, että meilläkin on 
vielä maisemia ja luontoa jäljellä - Etelä-Suomessakin. 

Mikä sitten voisi olla maiseman hinta? Nykyäänhän ihminen on tottunut 
maksamaan mitä merkillisemmästä suoranaisesti tai välillisesti. Voidaan sanoa, 
että esimerkiksi aiemmin mainittu Alpeille, Norjaan tai Lappiin matkaava 
maksaa itse asiassa satoja jopa tuhansia markkoja saadakseen nautintonsa ja 
täyttääksensä odotuksensa. Samoin kesämokkiläinen matkustaessaan vaikka 
Helsingistä Savoon maksaa viikoittain satoja markkoja ja monia tunteja vapaa- 
ajastaan saadakseen muutamia tunteja nauttia luonnosta ja maisemista. 
Luonnonarvoille on mitä ilmeisemmin hinta, jota ei kukaan kehtaa tunnustaa. 

Jo aiemm inkin mainitun kantatien 81 pääsu untaselvityksen yhteydessä 
maiseman hintaa on yritetty hinnoitella. Eräässä linjausvaihtoehdoissa tieltä 
avautui upea luonnontilassa oleva lappilainen jokitörmämaisema, joka 
varsinkaan ensimmäisiä kertoja tietä kuljettaessa ei voi jäädä huom jotta. 
Maisemakohdalle asetettiin hyödyn hinnaksi 2 markkaa kilometrille. Vaikka 
liikennemäärä vuonna 2010 kyseisellä noin viiden kilometrin osuudella olisi vain 
vajaat 1500 ajon./vrk ja tarkastelussa otettiin huomioon vain pitkämatkainen 
kesäliikenne (6 kk), saatiin 20 vuoden maisema-arvoksi 31 miljoonaa. Tämä on 
noin neljännes koko 50-kilometrisen tienhankkeen rakentamis- ja 
parantamiskustannuksista. Maiseman arvo ja ennen muuta sen merkitys ja 
herkkyys on investointilaskelmissa tärkeä. 
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Onko hinta-arvo 20 p/km tai 2 mk/km ei välttämättä ole tärkein kysymys. Koska 
ensinmainittukin olisi jo tuonut 3 miljoonan hyödyn, antaa se jo aihaisillakin 
liikennemäärillä tärkeän roolin maisemalle. Yksittäisten maisemakohteiden tai 
luonnonkohteiden, jotka houkuttelevat yksilöä tai "antavat heille jotakin" 
hyötyhinnoittelu voisi tapahtua myös kappalehinnoin esim. 1 
markkaikohdelhenkilö. Näin liikenneväylän yhteiskunnallinen palvelutarkoitus 
entisestään korostuisi. 

9. YMPÄRISTÖKYSYMYSTEN ARVOTTAMINEN 

9.1 Päästöt 

Päästöjen määrän arviointiin ollaan viime vuosina onnistuttu löytämään 
Suomessa hyvät työkalut. Päästölajeittain ollaan kyetty erottelemaan päästöjen 
syntymekanism iakin niin moottoriteknologian, polttoainetekniikan kuin liikenteen 
olem uksen, nopeuden, ruuhkautum isen, tietyypin ja eri ajoneuvoryhm ien, 
suhteen. 

Selkeitä toimenpiteitä päästäjen vähentämiseksi, kuten lyijyn vähentäminen 
polttoaineesta sekä katalysaattorien käytön lisäämiseen tähtäävät 
lainsäädännälliset toimenpiteet, on tehty. 

Haittojen rahaksi arviointia ei varsinaisesti ole tehty. Joissakin päivälehtien 
kirjoituksissa ollaan vilauteltu arviona 5-7 miljardia liikenteenpäästöjen 
vuotuisena kokonaishaitan arvona. 

Ruotsissa ollaan arvioitu 2-3 vuotta sitten, että henkilöauton ympäristölle 
aiheuttama kuormitus olisi 13 penniä/km ja raskaan ajoneuvon noin 37 p/km. 
Ruotsissa on otettu myös ympäristövero polttoaineen hintaan kruunun 
lisämaksuna litralta. Muissa maissa ollaan tehty samankaltaisia päätöksiä 
myöhemmin, mm. Suomessa. Lisämaksu on kuitenkin alhaisempi kuin 
Ruotsissa. Ruotsalaiset ovat arvioita esittäessään lähteneet tarvittavien 
puhdistuskustannusten hinnasta. 

Tuo Ruotsin kruunu merkitsee käytännössä reilun 5 pennin lisähintaa 
henkilöautolle ja noin 15 pennin raskaalle ajoneuvolle kilometriä kohti. Ne ovat 
siten noin 40 % aiemmin esitetyistä kokonaishaitan arvoista. 
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Jos halutaan spekuloida tuota aiemmin esitettyä Suomen 5-7 miljardia, olisi se 
tie- ja katuliikenteen suoritteella jaettuna noin 12-17 p/km. Kertaluokaltaan se 
voinee olla hyvin mandollinenkin. 

Mitä sitten tulee uuden tieinvestoinnin merkitykseen päästöjen suhteen, 
investointi yleensä lyhentää matkaa, vähentää ruuhkia ja mandollistaa 
tasaisemman nopeustason ylläpitämisen. Tästä näkökulmasta uusi investointi 
aiheuttaisi siten selkeitä säätöjä päästökustann uksissa. 

Toisaalta parantunut yhteys synnyttää lisää liikennettä sekä nostaa 
nopeustasoa, mitkä taas lisäisivät päästöjä. Muutokset nopeudessa eivät 
vaikuta päästöjen määrään lineaarisesti, eivätkä siis myös päästökustannuksiin. 
Alhaiset nopeudet lisäävät hiilimonoksidin ja hiilivetyjen määrää, 
nopeusasteikon yläpää taas typenoksidien määrää. 

Jääkö uuden tieyhteyden ympäristökustannus päästöjen osalta positiiviseksi tai 
negatiiviseksi on vaikea sanoa ja se on varmasti tapauskohtainen. Lyhentyvä 
yhteys kuitenkin ilmeisimmin on positiivinen, jäähän ainakin osa päästästä 
kokonaan syntymättä. Myös taajamissa ja niiden lähialueilla päästöjen 
vähenem isen "hyötykustannukset" ylittänevät keskiarvoluvut selvästi. 

9.2 Melu 

Myös melun suhteen haitan rahamääräinen arvottaminen on vaikeata. 
Suomessa ei rahamääräisiä arvioita ole tehty monia. Ruotsalaiset puolestaan 
ovat esittäneet myös tässä asiassa "hinnan häiriintyvälle ihmiselle". Summa on 
vuositasolla noin 4500 markkaa/häiriintynyt henkilö. Se on saatu melulta 
suojaamiskustannusten avulla. 

Melun ekvivalenttitason enimmäisarvot päivällä ovat 55 dBA ulkona ja 35 dBA 
sisällä asunnoissa. Käytännössä esimerkiksi kaupunkialueiden keskustojen 
katuverkolla kaikkialla ylitetään 58-60 dBA:n taso. Pääkaduilla melutaso ylittää 
usein 70 dBA:kin. Käytännössä 55 dBA:n tavoitteeseen on päästävissä vain 
liikenne kokonaan kieltämällä, sillä jo 1000 ajoneuvon vuorokausiliikenteellä 
kaupungissä ylitetään tuo taso, vaikka heijastusmelua ei vielä edes otettaisi 
huomioon. 

Jos pitäydytään 55 dBA:n tasovaatimuksessa, on melualueen leveys vilikkailla 
yli 10000 ajon./vrk väylillä, 100 km/h nopeudella 160-180 metriä, 80 km/h 
nopeudella 130-1 50 m ja 60 km/h nopeudellakin 70-80 metriä. 
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Koska liikennemäärän pudottaminen puoleen alentaa melutasoa vain 3 dBA:lla, 
ei liikennemäärien muutoksilla mihinkään suuntaan ole käytännön vaikutusta 
melutasoon. Nopeuden alentaminenkin vaikuttaa hitaasti. 20 km/h alennus 
pudottaa lähtömelua 2 dBA! 

Käytännän keinoina tulevat kysymykseen meluaidat ja -seinät, jotka tietysti ovat 
kalliita. 

Kysymys 55 dBA:n valinnan oikeellisuudesta on tietysti paikallaan. Tuon tason 
päättäjät istuvat kuitenkin tuntitolkulla uhäiriintymättäN  autossa, jossa sisämelu 
usein jatkuvasti on 75-80 dBA: Hintaan en varsinaisesti ota kantaa, ainakaan 
tuohon 4500 mk/häiriintynytivuosi, joka muuten tekee noin 13 markkaa 
päivässä. Kun ihminen liikkuu 72 minuuttia päivässä, josta enimmän osan auton 
sisällä, häiriön tuntihinnaksi tulee aika korkea! Ulkona olemisesta vapaa-aikana 
näyttäisi häiriintyvän enemmästi kuin lisääntyvän vapaa-ajan arvo on. 

9.3 Tärinä 

Liikenteestä aiheutuva tärinä aiheuttaa mandollisesti häiriötä ja jopa 
rakennuksiin rakenteellisia vikoja. 

Tärinä mitataan yleensä pystysu untaisen värähtelyn nopeutena. Myös 
poikitaissuuntainen värähtely, samoin kuin hidasfrekvenssisesta värähtelystä 
syntyvä ns. infraääni ovat haitallisia rakenteille. 

Tärinän voimakkuutena ihminen kokee 	suuruisen tärinän. Eri maalajeissa 
tärinä voimistuu, mitä hiennommasta maa-aineksesta on kyse. Rakennuksille 
tärinä voi aiheuttaa vahinkoja vasta voimakkuden ylittäessä 2-5 mm/s. Teräs- ja 
teräsbetonirakenteille haitalliset tärinät ovat vasta 8-20 mm/s suuruusluokkaa. 
Suurimmassa vaarassa liikenteen tärinän suhteen ovat välittömästi 
liikenneväylään rajoittuvat vanhat rakennukset sekä paaluperustetut, vanhat 
rakennukset. Ongelma on lähinnä kaupunkialueiden väylillä, jossa on raskasta 
liikennettä. Liikennemäärän vaikutus tärinän haittaan on vähäinen. 

Tärinän haitan kustannuksista ei ole esitetty selkeitä rahallisia arvioita. 
Toivottavasti käynnissä ole tärinän vaikutuksia selvfttävä tutkimus antaa 
vastauksen myös tähän. Yleisesti voitaneen arvioida uuden tieinvestoinnin 
vaikutuksena tärinän vähenevän, koska uudet tierakenteet ovat aiempaa 
laadukkaampia ja lisäksi ne sijaitsevat etäämpänä rakennuksista. 
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Kokeellisissa mittauksissa saadut yksittäiset tärinä-arvot 20 metrin päässä tiestä 
ovat maalajista riippuen vaihdelleet henkilöautoilla 0,005-0,02 mm/s, kuorma- 
autoilla 0,03-0,06 mm/s ja rekka-autoilla 0,05-0,2 mm/s. 

9.4 Estevaikutus 

Tien estevaikutus ilmenee tien eri puolilla olevien toimintojen vaikeutumisena, 
lisääntyvinä kiertomatkoina, lasten kou lumatkaku Ijetuksina, kevyen liikenteen 
eritasojärjestelyinä jne. Usein kuitenkin varsinkin uusien hankkeiden kohdalla 
estevaikutuksen vähentämiseksi tehdyt ratkaisut eritasoliittym ät, aliku lut jne 
antavat käyttäjille säästöjä poistuvina odotusaikoina ja parantuvana 
liikenneturvallisuutena. Vastapainona toki syntyy lisämatkoja kiertoteiden 
vuoksi. 

Estevaikutuksen suuruuteen vaikuttavat ensisijaisesti liikennemäärä, ajonopeus, 
raskasliikenne sekä tien leveys. 

Tielaitoksessa on valmistunut 1990 estevaikutuksen arvottamiseksi ja ennen 
kaikkea estevaikutuksen suuruutta määrfttävä laskentamalli. Varsinaisesti 
markkamääriä ei ole vielä esitetty, sillä ne kytkeytyvät melun, päästäjen ym. 
haittojen suuruuteen. Mainituista osa-alueista selvitystyö on vielä käynnissä. 

Estevaikutus on kuitenkin useassa tapauksessa eräänlaista otetaan-annetaan-
peliä. Vaikkapa maankäytössä tiehanke alentaa tien tuntumassa olevien 
asuinrakennusten arvoa, mutta lisää liikerakennusten arvoa. Eritasoliittymä 
parantaa välityskykyä ja nopeuttaa tien ylitystä, mutta lisää ajomatkaa ja - 
kustannuksia jne. Vastaavanlaisia esimerkkejä on vaikka kuinka paljon. 

9.5 Vaikutukset eläinkuntaan 

Eläimistään kohdistuvat haitat ovat kolmen tyyppisiä: elinkeinoperusteisia, 
kotieläinperusteisia sekä eläinkunnan lajeihin ja niiden säilymiseen liittyviä. 
Elinkeinoperustaisia ovat muun muassa haitat porotalouteen tai esimerkiksi 
tarhaustoim intaan. Kustannukset voidaan arvioida esimerkiksi porovah inkojen 
korvausten tai turkistuotannon muutosten avulla. 

Kotieläintuotannossa vaikutukset lienevät vähäiset. Laidunmandollisu uksien 
väheneminen sekä mandollisesti puhuttu eläinten stressin voivat olla 
ilmenemismuotoja, samoin kotieläimille eli lähinnä kissoille ja koirille sattuvat 
liikennevahingot. 
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Ilmeisesti tärkein ja laajamittaisin, mutta toistaiseksi myös vaikein on liikenteen 
vapaiden eläinten liikkumisalueissa ja käyttäytymisessä aiheutuva muutos. 
Samoin niiden heijastusvaikutukset muuhun eliöstöön tulisi selvittää. 
Markkamääräisiä haittoja lienee erittäin vaikeata esittää, mikäli ei ryhdytä 
joihinkin erityistoimenpiteisiin esimerkiksi rakenteellisiin ratkaisuihin. Näistä on 
Suomestakin esimerkkejä, kuten hirviaidat ja peilit. Ulkomaillahan ollaan 
toteutettu muun muassa tunneleita sammakoille teiden ali eliöstötasapainon 
säilyttämiseksi. Erityinen huomio tulisi kiinnittää uhanalaisiin eläimiin. 
Selkeämmin haitat ovat nähtävissä etenkin lintukannoissa ja niiden 
pesintäalueiden muutoksissa. Rahallisia vaikutusarvioita ei ole esitetty. 

9.6 Vaikutukset kasvikuntaan 

Eläimistön ja kasvikunnan vuorovaikuts on selvä ja urbanisoituvan maaseudun 
kasvivalikoima on jo selkeästi aivan kenen tahansa silmin suppenemassa. 
Kasvikunnassa on lukuisa jouko kasveja, jotka esiintyvät hyvin suppealla 
alueella. Niiden leviäminen tapahtuu juurakkoja ja rihmastoja pitkin, joten ne 
pysyvätkin hyvin paikallisina. 

Useiden tiehankkeiden yhteydessä ollaan pyritty jo kartoittamaan uhanalaiset 
tai harvinaiset kasvilajit tien vaikutusalueelta. Lähtökohtana on ollut paitsi 
kasvien säilyminen itse tienlinjauksen puolesta, myös niiden säilyminen 
mandollisesti saastumisen seurauksena. 

Kaikissa tapauksissa uhanalaisia kasveja on myös todettu, mutta niiden 
rahallista merkitystä ei toistaiseksi ole kyetty perustelemaan. 

9.7 Vesistöt ja pohjavesialueet 

Ympäristövahinkojen estäminen on muodostunut keskeiseksi tavoitteeksi myös 
liikennekysym yksissä. Pääasiassa vaarassa ovat pohjavesial ueet, joilla vaarana 
on polttoaineiden valuminen maaperään ja myöhemmin pohjaveteen. Myös 
raskasmetallien kumuloituminen maaperään ja suotuminen pohjaveteen on 
mandollista. 

Sama ongelma on periaatteessa kaikkien vesistöjen yhteydessä. Vaarallisin 
tilanne on ns. vaarallisten aineiden kuljetusten yhteydessä, joissa yksikin isompi 
onnettomuus voi saada aikaan laajat tuhot. Vaarallisten aineiden kuljetuksia 
tarkastellaan toki tiehankkeiden yhteydessä, ei kuitenkaan rahamääräisesti. 
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Rahamääräiseen arviointiin voisi teoriassa olla mandollisuuksia. Riskin 
määrittäminen sekä toisaalta erityyppisillä teillä, meillä ja muualla tapahtuneet 
onnettomuudet voisivat antaa vahingolle myös yksikköhinnan. Se voisi olla 
kullekin tietyypille yksikössä p/km. Tällöin sellaisille kohdille, jossa riski on 
suurempi, voidaan myös hintaa korottaa ja eri vaihtehtolinjausten merkitys 
korostuu riskin myötä. 

9.8 Pöly 

Liikenteen aiheuttama pöly koostuu pääosin liikenteen tiestä nostattamasta 
liasta ja pölystä, sorateiden kuivasta pinnasta, talvihiekoituksen tielle jättämästä 
hiekasta ja sen poiskeräämisestä sekä renkaiden tiepäällysteestä irroittamasta 
hienoaineksesta. 

Pölyllä ja hiukkasilla on todettu allergiaa ja hengitystiesairauksia lisäävä 
vaikutus. Haitan rahallista arvoa ei ole osattu muuntaa rahamääräiseksi. 

Yleisten teiden tiehankkeissa ei pälyn merkitys ole kovin merkittävä, koska 
pölystä kärsiviä on vähän. Suurimmat pölyhaitat ovat tyypillisesti taajamien ja 
taajamien lähialueiden erityisongelmia. 

Pölyn sidontakustann u kset sekä h iekan levitys- ja poiskerääm iskustann ukset 
otetaan huomioon kunnossapitokustannuksina. Haittojen suuruus saattaa olla 
arvioitavissa pian. 

10. JOHTOPÄÄTÖKSET JA MAHDOLLISET 
KEHITTELYTOIMENPITEET 

Hankeperustelujen kehittämisen kannalta olisi olennaisen tärkeätä, että 
toimenpiteistä päätettäessä kyettäisiin riittävästi ottamaan huomioon etenkin 
hankkeen valtakunnallinen merkitys. Tällä hetkellä paikallisten, 
vilkasliikenteisten hankkeiden ajoneuvo-, aika- ja on nettom u uskustann usten 
aiheuttamien säästäjen merkitys ylikorostuu liiaksi. Valtakunnallisten 
hankkeiden yhteydessä, kuten päätieverkon kehittäminen ja sen laatutason 
olennainen parantaminen, taustalla on todella suuret taloudelliset 
hyötyvaikutukset talouselämälle sekä alueelliselle hyvinvoinnille. Tätä asiaa 
pitäisi kiireesti ja laajasti tutkia Suomessakin. 
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Toisaalta maassa ilmenee usein varsin akuutteja tarpeita, joiden saaminen 
hankeohjelmiin tapahtuu 'liian hitaasti'. Kun ne syrjäyttävät lisäksi hankkeita, 
jotka ovat vuosien tai jopa vuosikymmenten työn tuloksia, synnyttää se lisää 
eripuraa. 

Tätä varten olisi ehkä mielekästä tarkastella hankkeita esimerkiksi kolmessa 
luokassa. Valtakunnallisesti laaja-alaiset hankkeet, paikalliset ja alueelliset 
hankkeet sekä piirien tarvehankkeet. Eri ryhmien sisällä korkotaso tai 
tuottovaatimus voisivat vaihdella. Esimerkiksi tärkeälle valtakunnan eri osia 
yhdistävälle hankkeelle taso voisi olla 3-4 %. Vastaavasti esim. vähäiselle, 
vaikka ehkä kalliille yksittäiselle hankkeelle, kuten hyvin vähäliikenteisten tieden 
suuret sillat taso olisi vaikkapa 7-8 %. Korkotason soisi yleisesti olevan nykyistä 
alhaisempi liikenneinvestointien yhteydessä. 

Ajoneuvokustann uksien osalta ei merkittävää, ainakaan kertaluokallisesti 
vaikuttavaa, kehittämistarvetta ole vuonna 1990 tehtyjen parannusten jälkeen. 
Toki päoma-arvon ja miksei myös korkotason valinnassa on vieläkin 
kehittämismandollisuuksia. 

Onnettomuuskustannusten muutos 1990 on johtanut vilkkaiden väylien 
onnettom uuskustann ussäästöjen korostum iseen. Yleensä 
onnettom uuskustannusten alentam iseen on olemassa muitakin mandollisuuksia 
kuin uusi yhteys. Etenkin kuolleen hinnan määrittely uudessa menetelmässä on 
mielestäni perusteittaan ontuva. 

Aikakustann usten osalta tulisi harkita m u uttuvah intaisen ajan (aikasäästön 
pituuden mukaan samoin kuin myös kulkutavan mukaan vaihteleva ajan 
yksikköarvo) käyttöönottoa investointia perusteltaessa. Tämä siitäkin 
huolimatta, että muualla Euroopassa varsinaisesti näin ei tehdä. Suomen 
poikkeava maantieteellinen muoto, väestörakenne, väljem pi yhdyskuntaraken ne 
ja tavaravirrat puoltaisivat kuitenkin ajan hinnan vaihtelua. 

Muuttuvahintaisella ajansäästöllä tähdätään ennenm uuta konkretisoitavan 
ajansäästön korostamiseen. Lyhyissä hankkeissa aikasäästöt ovat usein vain 
muutamia sekunteja, mutta jollakin osavälillä säästetyt sekunnit yleensä 
menetetään matkan muulla osalla erilaisissa liikenneverkon 
ylikuorm ittum istilanteissa. 
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Pitkillä 	matkoilla 	aikasäästöt 	kyetään 	hyödyntämään 	lisääntyvinä 
tuotantopanoksina, täsmällisempinä työaikoina sekä lisääntyvänä "ohjelmoidun" 
vapaa-ajan hyödyntäm isenä. 

Liikenteen taloudellista merkitystä ei tunneta, 	ei 	liioin 	liikenteen 
ympäristökustannuksia. Päästöjen, melun, tärinän, pölyn, estevaikutuksen jne 
yhtydessä on esitetty hajanaisia vaikutusarvojakin. Ympäristökysymysten 
yhteydessä tulee kuitenkin muistaa, toisin kuin yleensä ajatellaan, että 
liikenneinvestoinneilla saadaan usein myös merkittäviä ympäristöllisiä säästöjä. 
Näin on etenkin silloin, kun liikennettä saadaan siirtymään tiheästi asutuilta 
alueilta harvemmin asutuille. Luonnollisesti tällöinkin haittapuolelle olisi otettava 
haitat eläin- ja kasvikunnalle, mandollinen uhka pohjavesille jne. 

Maiseman arvo ja miljöön säilyttäminen ovat niin ikään liikenneinvestointien 
yhteydessä huomioon otettavia, mutta vielä nykyisin "rahassa mittaamattomia' 
arvoja. Myös molemmilla on niin positiivisia kuin negatiivisiakin komponentteja. 

Aluerakenteen keh ittäm inen, työapaikkojen syntyminen sekä kaupunkien ja 
yhdyskuntien kehittyminen on sidoksissa liikenneverkkojen laatuun ja 
kehittymiseen. Tässä mielessä korostuu monipuolisten, korkealuokkaisten ja 
tavoitettavuuden kannalta mandollisimman hyvienyhteyksien merkitys. Tämä 
koskee kaikkia liikennemuotoja ja se ilmenee kohoavana nopeustasona, 
lyhentyvinä välimatkoina sekä teknisesti laadukkaam pina yhteyksinä. 
Vaikutukset kohdentuvat sekä henkilö-, että tavaraliikenteen kautta. Jo hyvin 
suppea-alaisella ongelmakohdalla, ns. pullonkaulalla, saattaa olla laajat jopa 
satojen kilometrien päähän ulottuvat vaikutushaitat. 

Hanketarkasteluissa tulisi pyrkiä ottamaan huomioon myös ruuhkautumisen 
haitat ja niiden poistamisesta seuraavat hyödyt. Ruuhkan kustannuksia on 
selvitelty runsaasti ulkomailla. Samoin liikenneolosuhteiden väljenemisestä 
seuraavat kuljettajan väsym isen väheneminen, stressin väheneminen sekä 
miellyttävämpi ajotapahtuma voitaisiin arvottaa rahamittaisena. 

Suurimpana puutteena tiehankkeiden perustelujen mon ipuolistam isessa on 
Suomessa tiedon puute. Tutkimustietoa ei ole eikä oikein tutkijoitakaan. 
Hankeperustelujen uudistustyön yhteydessä tielaitoksen olisi 
tarkoituksenmukaista laajentaa myös tutkim usnäköku Im ia. Mandollisia 
tutkimusaiheita voisivat olla esim: 
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- Ajan arvon kokeminen liikenteessä Suomessa 
- Tien laatutason kohoamisen merkitys 
- Liikenneverkon yhdistävyyden paranem isen taloudelliset vaikutukset 
- Vaihtuvan ajanarvon vaikutukset investointisuunnittelussa 
- Ruuhkamaksut ja joukkoliikennesubventio uusien väyläinvestointien 

vastapainona 
- Liikenneinvestointien Nsynnyttämät työpaikat 
- Liikenneväylän rakentamisen ja maankäytön muutosten aiheuttamat 

vuorovaikutukset 
- Tien maisema-arvojen hinnoittelu 
- Liikenteen ym päristökustann ukset 
- Jot-kuljetukset yrityksen ja yhteiskunan näkökulmasta 

Liikenne ja ympäristä-tutkimuslohkolla tultaneen lähiaikoina lähestymään 
joitakin aiemmin mainittuja ongelmia, toivottavasti myös liikennehankkeiden 
perusteluja helpottavalla tavalla. 



Tekn.lis. Jorma Mäntynen 	11.7.1991 
A. Launiksen katu ii. C 36 
02600 ESPOO 

Tiehallitus 
Tiensuunnittelu 
PL 33 
00521 HELSINKI 

LAUSUNTO TIEHANKKEIDEN PERUSTELUISTA 

Viitaten 7.5.1991 päivättyyn lausuntopyyntöönne haluan lausua asian 
johdosta seuraavaa: 

1. 	Kuinka hankkeita ja hankejoukkoja tulisi vertailla keskenään? 

Hankeperustelujen ylimpänä ohjenuorana olisi aina pidettävä 
liikennepolitiikalle asetettuja tavoitteita. Hankkeita ei 
Tiehallituksen uudessa arviointiohj eessakaan tarkastella 
sillä perusteella, miten hyvin ne täyttävät liikennepoli-
tiikan tavoitelohkot. Siinä piilee vaara, että yksittäiset 
hankkeet liikennetaloudella perusteltuinakaan eivät täytä 
vallitsevia liikennepolittisia tavoitteita. Yksi tarkistus- 
kriteeri on kulloinkin voimassa oleva liikennepolitiikan 
tavoitteisto, joka määritellään LM:n hallinnonalan yleissuun-
nitelinassa. 

Suomessa on runsaasti tiepiirejä, mistä osaltaan johtunee, 
että hankkeita ja niiden perusteluja on runsaasti. Suurin 
osa hankkeista on pieniä kooltaan ja perustelut melko kirja-
via. Tiehallinnolle piirien runsas lukumäärä aiheuttaa 
ylimääräisiä kustannuksia osittain päällekkäisten toimintojen 
takia. Isornpi ongelma on kuitenkin suuren epähomogeenisen 
hankejoukon saattaminen järkevään toteutusjärjestykseen. 

Tiehallituksen hankeperusteluohj eissa hankkeiden kannattavuu-
den arvioinnissa on pitkälti nojauduttu klassisen liikenneta-
louden käsitteisiin: aika- ajoneuvo- ja onnettomuuskustannuk-
set käyttäjän puolella, rakentamis- ja kunnossapitokustannuk-
set tienpitäjän puolella. Tiehankkeen vaikutukset liikennöi-
tävyyteen, ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen jäävät 
enemmän verbaalisen kuvauksen varaan. Usein se riittääkin 
antamaan yleiskuvan asiasta. Hankkeiden keskinäinen vertailu 
on kuitenkin verbaalisten kuvausten perusteella vaikeaa. 
Olisikin hyvä kehittää luokitus, jossa esim. tiehankkeen 
vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen esitettäisiin inuutamana 
luokkana, joita vastaa sanallinen määrittely. Tällöin eri 
tyyppisten ja eri alueilla olevien hankkeiden vaikutuksia 
olisi helpompi vertailla keskenään. 



2 

Hanketarkastelu voisi lähteä liikkeelle uutta tieluokitusta 
noudattaen siten, että valta- ja kantatiehankkeista koko maan 
alueella päätettäisiin Tiehallituksen johdolla valtakunnan 
tasolla ja piirit toimisivat hankkeiden valinistelussa ja 
toteuttamisessa. Seudullisten ja yhdysteiden hankkeet jäisi-
vät piirien päätettäväksi annetun valtakunnallisen rahoi-
tusraamin puitteissa. 

Apuna hankejoukkojen tarkastelussa voisi käyttää suuralueja-
koa. Esim. Etelä-Suomi, Keski-Suomi ja Pohjois-Suomi ovat 
luonteeltaan erilaisia elinkeino- ja yhdyskuntarakenteeltaan, 
väestötiheydeltään, sääolosuhteiltaan ja siten myös liiken-
teellisiltä palvelutasovaatimuksiltaan ja ilikennekustannuk-
siltaan. Suuraluejaosta voisi olla hyötyä päätettäessä sekä 
valta/kantatie- että seutu/yhdystiehankkeiden rahoitusraamis-
ta. Rahoitusraamin määrittelyssä käytettäisiin perusteina 
esim. liikennesuoritetta, tavaraliikenteen määrää ja laatua, 
matkailun merkitystä jne. 

On tärkeää huomata, että eri alueilla Suomessa tiestöä 
tarvitaan hieman eri perustein. Yhdet ja samat perusteet 
kautta Suomen ilman painotusta johtavat helposti vääriin 
päätelmiin tiestön merkityksestä. Olisi kysyttävä, mihin 
tiestöä missäkin tarvitaan ja sitten mietittävä tarvittavia 
toimenpiteitä. Kyse on tielaitoksen asiakassegmentoinnista. 

Käytännössä hankejoukkojen strateginen arviointi tapahtuisi 
nykyistä laajempaa aluetta koskien. Tällöin voitaisiin jo 
saada näkyviin valtakunnallisia ja alueellisia vaikutuksia, 
joita tiehankkeilla joka tapauksessa täytyy olla olemassa; 
muutoin tuskin olisi olemassa nykyistäkään tieverkkoa. 
Piirikohtaisessa tarkastelussa on vaikea saada näkyviin, 
mihin laajempaan kokonaisuuteen hankkeella vaikutetaan. 
Se taas voi johtaa päätelmään, että hanke ei ole kannattava. 

Kun vaikutusalueeltaan laajat hankejoukot käsiteltäisiin 
Tiehallituksen johdolla ja piirit toimisivat siinä vain 
sisäisinä konsultteina, ne olisivat vapaat siitä paineesta, 
että täytyy joillakin perusteilla, vaikka keinotekoisillakin, 
saada rahaa oman piirin alueelle. Kun taas vaikutusalu-
eeltaan pienten hankkeiden käsittely jätettäisiin enemmän 
piirien omaan harkintaan annetun rahoitusraamin puitteissa, 
se vapauttaisi tiehallituksen resursseja ja veisi päätöksen-
teon lähemmäksi asiakasta. 



2. 	Voidaanko liikennetaloudellisten laskelmien perusteella 
asettaa tiehankkeita kiireellisyysjärjestykseen ? 

Kyllä, mikäli laskelmien perusteet ovat kunnossa. Jo useassa 
yhteydessä on keskusteltu siitä, että varsinkin tiehankkeiden 
höytyvaikutukset on vaikea laskea määrällisesti, vielä 
vaikeampaa niitä on kohdistaa yksittäiselle hankkeelle. TIE 
2010 -ohjelman vaikutusselvitykset ovat tähän asti paras 
saavutus sekä hyöty- että haittapuolen määrittämiselle. 

Liikennetaloudellisten laskelmien tulisi olla dynaaniisia, ts. 
niiden pitäisi pystyä ottamaan huomioon kunkin aikakauden 
vallitsevat arvostukset. Tällä hetkellä esim. ympäristö ja 
logistiikka ovat ajan hengen mukaisia tekijöitä. Pitäisi 
aina esittää kysymys, ovatko laskelmat riittäviä ja mittaa-
vatko ne oikeita asioita. Tulevaisuuden arvioinnilla on 
tässä keskeinen sija. Olisi osattava ennakoida tulevaisuuden 
arvostuksia, jotta tiehankkeiden arviointi olisi oikealla 
kehityspolulla. Tässä poikkitieteellinen yhteistyö on 
nähdäkseni ratkaisun avain. Tielaitos ansaitsee tunnustuksen 
pyrkimyksistään laaj aan yhteiskuntakeskusteluun. 

Suurten hankkeiden asettaminen tärkeysjärjestykseen onnistu-
nee helpommin tämän hetkisillä liikennetaloudellisilla 
laskelmilla kuin pienten. Intuitiollakin voidaan arvioida 
tärkeimpien yhteysvälien kiireellisyyttä, esim, moottori- 
väylien tarvetta Helsingistä Tampereelle ja Turkuun. Nykyi-
sillä laskentaperusteilla pienten tiehankkeiden kannattavuus 
on useinkin alhainen. Se voi olla totta, mutta saattaa yhtä 
hyvin johtua laskentatavan puutteellisuudesta. 

Aikatekijän arvo korostuu liikennetaloudellisissa laskelmissa 
suuresti. 	Kaksi kolmasosaa po. hankeohjelman säästöistä 
tulee aikakustannusten pienentymisestä. 	Ajan arvotus on 
toisaalta kaikkein vaikeimmin hallittavia ajokustannusten 
kolmesta klassisesta koinponentista. 

Ajoneuvokustannukset saadaan melko hyvin hallintaan, kun 
tiedetään liikenteen määrä ja koostuinus. Ajoneuvokustannus-
ten muodostuminen tiedetään myös hyvin. Onnettomuuskustan-
nuksista tiedetään kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä 
hyvinkin tarkasti, samoin riittävällä tarkkuudella aineellis-' 
ten vaurioiden määrä. Epävarmeimnalle pohjalle ja sopimuksen 
varaan joudutaan silloin, kun etsitään arvoa inhimillisille 
tekijöille. 

Ajan arvostuksesta voidaan tehdä karkeita laskelmia, kun 
tiedetään liikenteen määrä ja koostumus. Tällä hetkellä ei 
kuitenkaan ole läheskään riittävää tietoa siitä, mikä on 
autoissa olevien ihmisten ajan "todellinen" arvo. Tiehalli-
tuksessa on menossa selvitys maksuhalukkuustutkimusten 
soveltuvuudesta sekä tutkimus tielaitoksen asiakaskunnan 
prof iilista. Toivottavasti nämä tutkimukset valottavat, 
keitä ovat tielaitoksen asiakkaat ja mitä he haluavat. 



Tavaraliikenteen puolella ruuhkan todennäköisyys jo johtaa 
siihen, että varinojen kuljetusten täytyy ottaa marginaalia, 
mikä johtaa ylimääräisiin kustannuksiin. Ruuhkassa ajava 
kuorma-auto on sidoksissa yhteen tehtävään kauemmin kuin 
olisi tarpeellista. Inforinaatiotekniikalla voidaan päästä 
esim. kuljetusten rationalisoinnissa suurempiin hyötyihin 
kuin yksin omaan tieteknisillä toimenpiteillä. Tielaitos 
voisi harikkeiden kiireellisyysjärjestystä harkitessaan kysyä, 
millä tavoin se hankkeillaan voisi edistää nykyaikaisen 
inforntaatiotekniikan yleistymistä. 

Nykykäytännössä ajan arvo on jaettu kolmeen osaan, jossa 
työasiainatkojen tärkeys korostuu ja vapaa-ajan matkojen jää 
vähäiseksi. Vapaa-ajan arvostus liikennetaloudessa ei ole 
kovin korkealla. Yleinen mieliala on ollut, että vapaa- 
aikana ihmiset joutavat odotella jonoissa. Lisäksi vapaa- 
ajan liikenteen huiput sattuvat "vain" viikonlopun meno- ja 
paluuliikenteessä. Asiakaslähtöisellä aikakaudella olisi 
esitettävä kysymys: Mitä tielaitoksen asiakas haluaa ja 
milloin ? Jos asiakas haluaa sujuvan matkan Helsingistä 
Jyväskylään joka viikonloppu, ei kuulosta hyvältä asiakaspal-
velulta, että mainitunkaltaista tuotetta on varmimmin tarjol-
la arkipäivisin. 

Silloin tällöin kuulee sanottavan, ettei tieverkkoa kannata 
mitoittaa viikonloppuruuhkien takia. Se pitää paikkansa 
vain, mikäli viikonlopun autoilevalle asiakkaalle ei haluta 
tarjota hyvää palvelutasoa ja mikäli hänen aikansa ja ajomu-
kavuutensa arvotetaan riittävän aihaiseksi. Asiakas lähtö 
syyden perusteella tilanteen voi nähdä juuri päin vastoin: 
kun kysyntä on suurimmillaan, eikö silloin tarjonnankin 
pitäisi vastata siihen ? Perusteita löytyy myös ns. hyöty- 
liikenteen puolelta: sekä perjantai- että sunnuntai-iltana on 
runsaasti rekkaliikennettä, joka joutuu etenemään viivytysten 
tandissa ja toisaalta itse aiheuttaa niitä. 

Kolme asiaa tiivistelmänä ajan arvosta: 1) aikakustannus-
säästöt 2/3 kaikista säästöistä, 2) vapaa-ajan matkat muodos-
tavat kysyntäpiikit, 3) vapaa-ajan arvo on alhaisin kaikista 
matkaryhmistä. Nämä kolme tekijää heiluttavat tiehankkeiden 
kannattavuutta paljon. On syytä tarkasti pohtia, mitä 
tielaitos haluaa tarjota ja mitä palvelun tuottaminen maksaa. 
Sen jälkeen on yhteiskunnallisen pohtimisen vuoro, löytyykö 
tarjotulle palvelulle maksumiehiä. Kun tehdään ajattelukier-
ros näin päin, tulee ainakin selväksi, kuka on asiakas, kuka 
toimittaja ja onko mandollisesti joku kolmas osapuoli maksa-
ja. Mielestäni ei pitäisi ennakolta lähteä liikkeelle 
ajatuksesta, ettei kuitenkaan ole varoja käytettävissä. 

Raskaan liikenteen huomioon ottaminen on nähdäkseni tärkeää 
tiehankkeiden perusteluissa, koska sen heijastusvaikutukset 
ulottuvat laajalle yhteiskuntaan. Tällä hetkellä hankeperus-
teluissa mainitaan raskaan liikenteen osuus prosentteina ja 
otetaan huomioon ajokustannusten puolella. 
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Koska LAN-järjestelmästä saadaan erittäin pitkälle jalostet-
tua tietoa raskaan liikenteen ajoneuvoista, ei ongelma enää 
-ole raskaan liikenteen määrän arvioinnissa. Sen sijaan 
huomiota pitäisi kiinnittää raskaan liikenteen laatuun. 

Tiehallitus on tehnyt ansiokkaasti tavarankuljetustilastoja, 
jotka antavat tietoa valtakunnalliselta ja läänien tasolta 
vuodesta 1981 alkaen. Tiehankkeiden perusteluissa tarvittai-
siin tietoa siitä, minkä tyyppisiin kuljetuksiin tiehankkeel-
la vaikutetaan. Kuljetusten laadulliset vaatimukset ovat 
jatkuvassa muutostilassa. Tienpitäjän tulisi nähdä, miten se 
voi täyttää nämä kuljetusten muuttuvat tarpeet. Sitä ennen 
sen kuitenkin tulisi tietää, millaisia kuljetuksia milläkin 
tieverkon osalla suoritetaan ja vielä sekin, mihin laajempaan 
logistiseen ketjuun ko. kuljetus liittyy. Sitä kautta 
voitaisiin arvioida tieverkon vaikutusta elinkeinoelämälle ja 
kansantaloudelle. 

En näe mitään oikotietä valtakunnallisen tietouden hallitse-
miseen, vaan ehdotan tutkimuksen aloittamista jollakin raja- 
tulla alueella. Tästä on esimerkkejä vaikkapa seutukaava-
liittojen kuljetustutkimusperinteestä. Kuljettajille ja jopa 
kuljetusliikkeiden omistajille suunnatut kyselyt (esim. Kymen 
päätiet -projekti) paljastavat lähinnä tiegeometriaan liitty-
vät pullonkaulat, joilla toki on merkitystä esim. särkyvien 
tavaroiden kuljetuksissa, mutta eivät paljasta välillisiä 
vaikutuksia logistiseen ketjuun. Kuljetuksen antajan käsi-
tystä tarvitaan vähintään yhtä paljon. Tällöin haastatelta-
vien listalla ovat lähinnä kauppa ja teollisuus, jotka nekään 
eivät välttämättä osaa kertoa tyhjentävästi tiestön välillis-
tä vaikutusta omaan toimintaansa. Silti tiedetään sen olevan 
kiistaton, eikä tiedon etsinnästä pidä luopua sen vuoksi, 
että se on vaikeaa. 



3. 	Kuinka tielaitoksen tavoitteita ja tulosmittareita tulisi 
tiehankkeiden osalta kehittää 7 

Kun tielaitos on selvästi lähtenyt kehittämään toimintaansa 
liikelaitosajatuksen suuntaan, sen tulee asettaa tavoitteensa 
ja tulosmittarinsa sen mukaan, miten hyvin se on onnistunut 
asiakkaidensa tarpeet täyttämään. Asiakkaana on pidettävä 
tien loppukäyttäjää, vaikka tiehankkeen tilaaja olisi hallin-
nollisesti liikenneministerjö. Voisi olla paikallaan, että 
asiakastyytyväisyyden mittaaja olisi tielaitoksesta riippuina-
ton ja raportoisi esim. tiehallituksen johtokurinalle. 
Tällöin vääjäämättä oman toiminnan arvioinnissa esiintyvä 
itsekritiikin puute ei. olisi sotkemassa tulosta. 

Jotta tielaitos voisi tietää, miten hyvin se on onnistunut 
asiakastyytyväisyyden täyttämisessä, sen on ensin selvitettä-
vä, mitä asiakas siltä haluaa. Ts. riittävän yksityiskohtai-
sesti nähtävä KVL:ien takana olevat ihmiset ja heidän matkus-
tustarpeensa sekä matkustamisen laadulle asettamansa vaati-
mukset. A. Jaatisen tutkimus tähtää ymmärtääkserii tämänkal-
taisten asioiden selvittämiseen. 

Tielaitoksen on syytä teettää määräpaikkatutkimusten lisäksi 
yleisiä haastattelututkimuksja, mutta myös yksittäisiin 
tiehankkeisiirt liittyviä tutkimuksia tien käyttäjille. 
Heiltä tulee saada palaute, mitkä asiat he kokevat ongelmina, 
mitä tekijöitä he arvostavat liikenteessä ja mitä parannuksia 
he tienpitäjältä toivoisivat. Asiakastutkimus on tärkeää 
suunnata niille, jotka tietä käyttävät. Kokonaan eri asia 
on, kun selvitetään tien aiheuttamia haittavaikutuksia, 
jolloin tulee kuulla kaikkia niitä tahoja, joille haitta 
mandollisesti kohdistuu. Yleistä suhtautumista tielajtokseen 
on jo selvitettykin esiin, messuilla. 

Jotta tielaitos voisi tietää sen "absoluuttisen hyvän mää-
rän", mitä se tieverkkoa kehittäessään yhteiskunnalle aiheut-
taa, täytyy tuntea hankkeiden vaikutukset. Jälleen viittaan 
TIE 2010 -ohjelmaan, jossa vaikutukset oli selvitetty mm. 
elinkeinoelämän ja kansantalouden kannalta. Ellei erillisiä 
selvityksiä jonkin tiehankkeen vaikutuksista ole käytettävis-
sä, voidaan käyttää TIE 2010 -ohjelman mukaisia yksikköarvoja 
saavutettujen hyötyjen määrittämiseksi. Tielaitoksen tulos 
sidottaisiin saavutettuihin hyötyihin. 

Tulostavoitteet voitaisiin jakaa kahtia, vaikutukseltaan 
isoihin ja pieniin hankkeisiin. Näitä kahta hankejoukkoa ei 
saa asettaa kilpasille keskenään, koska se ohjaisi väärällä 
tavalla tavoitteiden asettamista. Hyvin hoidettu perustien-
pito ja pienehköt hankkeet voisivat saavutuksina olla yhtä 
hyviä kuin isoihin hankkeisiin osallistuminen. Isot hankkeet 
ohjattaisiin Tiehallituksesta ja piirien tulosta mitattaisiin 
sillä, miten hyvin ne ovat onnistuneet toimimaan sisäisinä 
konsultteina yli piirirajojen ulottuvissa projekteissa. 
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4. 	Mitä hyvää ja huonoa näette tielaitoksen nykyisissä hankepe- 
rusteluissa ? Kuinka kehittäisitte perusteluita 7 

Hankeperustelujen yhteenvedossa todetaan, että kannattavuus- 
luvut ovat vain suuntaa antavia. Tielaitos antaa näin 
ymmärtää, että nykyisiä laskentamenetelmiä ei pidä käyttää 
sokeasti. Tämä on tielaitoksen taholta esitettynä erittäin 
hyvä havainto ja porautuu asian ytiineen: käytössä olevilla 
laskentamenetelmillä ei kyetä ottamaan huomioon kaikkia 
hyöty- ja menoeriä. Näin ollen nykyiset menetelmät tarjoavat 
vain hämärän kehyksen, jota täytyy täydentää terveen järjen 
ohjaamalla tavalla. 

Hyvänä on myös pidettävä sitä, että isot ja pienet rahat 
halutaan pitää erillään: perustienpito alle 10 Mmk ja kehit-
tämishankkeet yli sen. Tiepiireittäinen tarkastelu osoittaa, 
että 9 piirissä hankkeiden keskimääräinen koko on alle 100 
Mmk, 2 piirissä välillä 100-200 Mmk ja 2 piirissä yli 200 
Mmk. Niissä 9 piirissä, jossa tehdään suhteellisen pieniä 
hankkeita, käytetään 12 miljardin markan potista 34 %. 
Keskimäärin 100-200 Mmk:n hankkeiden piirejä ovat Häme ja 
Kuopio: kummassakin toteutetaan paljon moottoriväylähankkei-
ta. Hämeen ja Kuopion osuus 12 mrd mk:sta on 23 %. Yli 200 
Mmk:n hankkeiden piirejä ovat Uusimaa ja Mikkeli: 44 % koko 
12 mrd mk:sta. 	Uudellamaalla Pasilanväylä ja Mikkelissä 
Savonlinnan ohikulkutie nielevät paljon rahaa. 

Yleinen havainto on se, että tehdään suhteellisen suuri määrä 
suhteellisen pieniä hankkeita. Mielestäni isojen ja pienten 
rahojen välistä rimaa voisi nostaa tasolle 100 Mmk nykyisen 
10 Mmk:n sijasta. Silloin päästäisiin isojen rahojen puolel-
la paremmin keskittymään siihen, mitkä ovat valtakunnallises-
ti merkittäviä hankkeita ja pienellä puolella voitaisiin 
keskittyä paikallisempiin ongelmiin. 

Isoille ja pienille hankkeille tulisi käyttää erilaista 
hankepuntaria (vrt. kirjevaaka - tavaravaaka). 	Isoissa 
hankkeissa korostuvat valtakunnalliset tai alueelliset 
hyödyt, pienissä lähinnä paikalliset intressit. Jos käyte-
tään tavaravaakaa, ei pienten hankkeiden kohdalla kannatta-
vuusviisari paljoakaan värähdä. Isoissa hankkeissa ei taas 
osata sanoa, kuinka painavina punnuksina erilaisia hyöty- 
tekijöitä on pidettävä ja sen vuoksi kannattavuusviisari voi 
värähtää liian vähän. Molemmat ent. esimerkit osoittavat, 
miten vääränlaiset hankekriteerit voivat antaa alemman 
kannattavuuden kuin mitä "intuitiivinen kannattavuus" on. 
TIE 2010 -ohjelman vaikutusselvityssarja on hyvä ponnistus 
hyöty- ja haittatekijöiden nykyistä laajenipaan arvottamiseen. 
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Li ikenneverkon vaikutuksia käsittelevissä tutkimuksissa 
törmätään usein lähtötietojen puutteellisuuteen. Se olisi 
mielestäni helposti korjattavissa ainakin siltä osin, kuin se 
koskee tiehankkeiden vaikutuksia lähiympäristöön. Täytyisi 
järjestää systemaattinen seuranta tiehankkeen vaikutusalueel-
la, kuten kunnassa tai talousalueella tapahtuneesta kehityk-
sestä. Seurattavia suurelta voisivat olla kunnan talouden 
kehittyminen, väestön määrä, ikärakenne ja sosioekonominen 
tausta, työllisyys, elinkeinorakenne (kauppa, teollisuus, 
palvelut etc.) ja niiden vertaaminen johonkin järkevästi 
valittuun vertailuryhmään. Haastattelemalla erilaisia sidos- 
ryhmiä saataisiin selville, miten ne ovat tiehankkeen toteu-
tumisen kokeneet. Asiakastutkimusten aminattilaisisten 
kokemusta olisi syytä käyttää hyväksi. 

Seuranta voisi tapahtua vaikka viiden vuoden välein tien 
laskennallisen eliniän ajan. Koska hankkeita on paljon ja 
resursseja niukasti, voitaisiin yhtä hyvin valita edustava 
näyte kunkin vuoden eri tyyppisistä valmistuneista hankkeista 
seurantaan. Seurannan voisi koordinoida seutusuunnitteluvi-
ranomaisten kanssa, koska heille kertyy inainitunkaltaista 
tietoa muutenkin. Samalla voitaisiin tarkistaa, miten hyvin 
hankkeen perusteluina käytetyt tekijät ovat toteutuneet. 
Seuranta toimisi palautteena uusien ennusteiden tekemisessä 
eikä aina tarvitsisi aloittaa nollapisteestä. 

Yhteistyö seutusuunnittelijoiden kanssa tällä lohkolla olisi 
hyvä tapa linkittää liikenne ja yhdyskunta entistä paremmin 
toisiinsa. Ympäristön laadun parantamiseksi yksi keskeinen 
tekijä on tarpeettoman liikenteen vähentäminen, missä tar -
peettomalla tarkoitetaan yhdyskuntarakenteen epärationaali-
suudesta johtuvaa ylimääräistä suoritetta. 

Liikennetaloudellisten laskelmien koinponentiksi tulisi ottaa 
ajomukavuus. Sitä voitaisiin mitata tien epätasaisuudella, 
joka vaikuttaa ajon fyysiseen miellyttävyyteen. Toinen 
mittari olisi aikaviive, mikä aiheutuu siitä, että muun 
liikenteen takia joudutaan tinkimään sallitusta enimmäisno-
peudesta. Aikakustannus laskettaisiin "klassisesti" sillä 
perusteella, kuinka paljon aikaa kuluu sallitulla enimmäis-
nopeudella. Viiveen hinnan pitäisi lähteä normaalista ajan 
arvosta ja kasvaa eksponentiaalisesti, koska tienkäyttäjän 
ärsyyntyminenkin kohoaa eksporientiaalisesti viiveen kasvaes-
sa. Ruuhkassa ja jonossa ajaminen on autoilijoihin kohdistu-
va haittatekijä, jonka minhinointi osaltaan ohjaisi tiehank-
keita. Tällöin myös korjaarituisi se virhearvio, että vapaa- 
ajan arvo olisi autoilijoille niin mitätön, kuin miksi se 
aj okustannuks ia laskettaessa noteerataan. 
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YHTEENVETO 

Yhteenvetoon olen koonnut tärkeimmät lausunnon sisältä-
mät kehittämisehdotukset siinä järjestyksessä kuin ne 
lausunnossa esitetään. 

1. Liikennesektorilla olisi pikaisesti tehtävä kestä-
vän kehityksen periaatteen soveltamista ja merki-
tystä koskeva selvitys. 

2. Välillisten hyötyjen ja haittojen rajaamisen ja 
laskennan periaatteet sekä kansantuotelaskelmien 
käyttökelpoisuus liikennehankkeiden arvioinnissa on 
selvitettävä teoreettiselta kannalta. 

3. Tielaitoksen tulisi käynnistää perustutkimus kau-
punkiseutuj en liikennej ärj estelmien kehitysvaihto-
ehdoista myös muista kuin yksityisautoliikenteen 
jatkuvaan kasvuun perustuvista lähtökohdista. 

4. Tielaitoksen tulisi edistää sekä henkilö- että ta-
varaliikenteessä kuluvan ajan arvon määrittämiseen 
liittyvää (yhteispohj oismaista) tutkimusta. 

5. Ajokustannusten ja aikakustannusten reaaliarvon 
muuttuminen tien käyttöaikana voitaisiin ottaa mu-
kaan liikennetaloudellisiin laskelmiin. 

6. Ympäristöhaittojen arvottamisesta olisi syytä tehdä 
maksuhalukkuuteen perustuva selvitys. 

7. Hankkeiden liikenne-ennustekäytäntö tulisi saattaa 
yhdenmukaiseksi laatimalla yksityiskohtaiset oh-
jeet. Ennusteissa tulisi ottaa huomioon ns. syntyvä 
liikenne ja siitä aiheutuvat hyödyt ja haitat. 

8. Matkanopeuden ja liikennemäärän väliset riippuvai-
suudet laskentamenetelmissä on perustettava riittä-
viin tutkimustuloksiin. Kiireellisin tarkistustarve 
lienee alemmalla tieverkolla. 

9. On kehitettävä yleispiirteinen metodiikka liittymi-
en viivytysten ja onnettomuuskustannusten sisällyt-
tämiseksi liikennetaloudellisiin laskelmiin. 

10. Hankeperusteluihin tulee liittää systemaattinen 
herkkyystarkastelu, jolla kuvataan lähtöarvojen 
epävarmuuden vaikutusta kannattavuuteen ja tarvit-
tavaan tekniseen tasoon. 

11. Hankeperustelujen tulisi sisältää myös hankkeiden 
optimaaliseen ajoitukseen liittyvä tarkastelu. 
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1 TEHTÄVÄN RAJAUS 

Kirjeellään Sts-99/113/91/7.5.1991 on tiehallitus pyy-
tänyt asiantuntij alausuntoa tiehankkeiden perusteluj en 
kehittämisestä. Erityisesti on lausuntopyynnössä pyy -
detty vastausta seuraaviin kysymyksiin: 

- Kuinka hankkeita ja hankejoukkoja tulisi vertail-
la keskenään? 

- Voidaanko liikennetaloudellisten laskelmien pe-
rusteella asettaa tiehankkeita kiireellisyysjär-
j esteyksen? 

- Mitä hyvää ja huonoa näette tielaitoksen nykyi-
sissä hankeperusteluissa?. Miten kehittäisitte 
perusteluita? 

- Kuinka tielaitoksen tavoitteita ja tulosmittarei-
ta tulisi tiehankkeiden osalta kehittää? 

Keskityn lausunnossani hankeperusteluj en kehittämiseen. 
Muita esitettyjä kysymyksiä tarkastelen huomattavasti 
suppeammin. 

2. YLEISIÄ NÄKÖKOHTIA 

2.1 Hankkeiden ryhmittely 

Liikennehankkeet voidaan jaotella alueellisen merkityk-
sensä mukaan valtakunnallisiin, seudullisiin ja paikal-
lisiin. Suuret hankkeet tulisi käsitellä kokonaisuu-
tena ja vasta tarveselvitysten ja perusteluvaiheen jäl-
keen purkaa pienemmiksi rakennushankkeiksi piirirajojen 
ja toteutusajankohdan mukaan. Kun hankekokonaisuus on 
perusteltu, on yksittäsiten rakennushankkeiden perus-
telutehtävä lähinnä optimaalisen ajoituksen etsimistä. 

Hankkeiden ja hankejoukkojen vertailu ja hankeperuste-
lujen kehittäminen ovat luonnollisesti sidoksissa hank-
keen merkitykseen. Eri tason hankkeiden vaikutusten 
selvittäminen ja perustelu vaatii erilaisia selvityk-
siä. Yleisten näkökohtien yhteydessä käsitellään lähin-
nä valtakunnallisia ja kaupunkiseutujen hankkeita. 

2.2 Valtakunnalliset hankkeet 

Tänä vuonna työnsä päättänyt toinen parlamentaarinen 
liikennekomitea katsoo mietinnössään, että kestävän ke-
hityksen periaate tulee ottaa lähtökohdaksi liikenne- 
järjestelmien suunnittelussa ja liikenteen hoidossa. 
Samoin komitea toteaa, että liikenteen päästöjä tulee 
alentaa mm. vaikuttamalla rakenteellisin ja taloudelli-
sin ohjailukeinoin liikennemäärien kasvuun ja liikenne-
muotojen osuuteen kuljetuksista. 

Komitea ei kuitenkaan esitä selkeää liikennepoliittista 
kokonaisohjelmaa, jolla kestävä kehitys saavutetaan. 
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Myöskään komitea ei esitä mitään toimia sen seikan sel-
vittämiseksi, mitä kestävän kehityksen periaatteen 
käyttöönotto liikennepolitiikassa merkitsee ja miten se 
tulisi toteuttaa. Onkin kyseenalaista, voiko liiken-
teessä yksinään menestyksellisesti soveltaa kestävän 
kehityksen periaatetta, jollei yhteiskunnan koko toi-
mintaa ja yhdyskuntarakennetta muuteta tälle pohjalle. 
Tällä kysymyksellä on kuitenkin aivan ensisijainen mer-
kitys eri liikennemuotojen kehitykselle, niiden väli-
selle työnjaolle ja erityisesti suurten tie- ja rata- 
hankkeiden arvioinnille. 

Hankeperustelujen kehittäminen edellyttää pitkällä täh-
täyksellä kestävää kehitystä koskevan selvityksen laa-
timista. Vastuu työn käynnistämisestä on liikenneminis-
teriöllä, mutta sen on luonnollisesti tukeuduttava lii-
kennealan keskusvirastojen ja liikelaitosten asiantun-
temukseen ja tietoainestoihin. Itse työtä tekemään pi-
täsi koota liikenteen ja kansantalouden asiantuntija-
ryhmä. Lähtökohtia työlle ja uudelle ajattelutavalle 
saa tutustumalla Hollannissa sovellettavaan ympäristön 
huomioonottavaan liikennepoliittiseen ajatteluun (liite 
1). 

Tämän tyyppinen liikennepoliittinen selvitys pitäisi 
sisällään myös liikennettä (tai edes sen kasvua) vähen-
tävien toimenpidevaihtoehtoj en (kuten käyttäj ämaksuj en 
ja haittaverojen) mandollisuuksien ja vaikutusten kiih-
kottoman analyysin. Tällä hetkellähän tielaitos (kuten 
myös parlamentaarinen liikennekomitea) perustelevat 
parempia teitä pienemmillä päästöillä. Kuitenkin yksin-
kertainen kaupunkilaisjärki jo sanoo (ja valtatieverkon 
kehittämissuunnitelman ympäristöselvitykset vahvista-
vat), että saasteiden määrä ajoneuvotekniikan ohella 
pääasiassa riippuu kulutetun polttoaineen määrästä, 
johon tiehankkeet usein vaikuttavat kasvattavasti li-
säämällä liikennettä ja nostamalla nopeuksia. 

Päästöjen määrää voitaneen ajoneuvoteknisten määräysten 
kehittämisen ohella nopeimmin ja pienimmillä kustannuk-
sula laskea lisäämällä polttoaineen hintaa. Kysymys on 
viime kädessä siitä, onko tämä yhteiskuntataloudelli-
sesti perusteltua eli onko saavutettu ympäristöhaitto-
jen väheneminen suurempi etu kuin nykymuotoisen liiken-
teen vähenemisen aiheuttama haitta yksilöille ja yh-
teiskunnalle. 

Niin kauan kuin edellä kuvatun kaltaisia kysymyksiä ei 
ole edes jossain määrin selvitetty, voidaan tielaitok-
sen valtakunnallisia hankkeita tunteenomaisesti vastus-
taa kestävän kehityksen periaatteiden vastaisina ja 
yhteiskuntataloudellisesti kannattamattomina. 

Keskeinen kysymys tielaitoksen hankeperusteluissa on 
myös sujuvan liikenteen ja hyvien kuljetusyhteyksien 
merkitys elinkeinoelämälle eli liikenteen välilliset 
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hyödyt. Nämä korostuvat tielaitoksen strategisten hank-
keiden (Etelä-Suomen moottoritieverkko ja yleensäkin 
päätieverkon kehittäminen) kohdalla. Näitä seikkoja 
koskeva perusselvitys ja tielaitoksen strategiahankkei-
den vaikutus muihin liikennemuotoihin ovat erittäin 
tärkeitä ja liittyvät tarveselvitys-ongelmaan. Välilli-
siä vaikutuksia laskettaessa on kuitenkin (rarottava, 
ettei hyötyjä lasketa kahteen kertaan. Esimerkiksi maan 
arvon nousu on useirmniten vain tulonsiirto eikä yhteis-
kunnan reaaliresurssien säästä. 

Välillisten hyötyjen arviointia on tehty valtatieverkon 
2010 kehittämissuunnitelmassa ja ehdotettujen moottori- 
teiden vaikutus bruttokansantuotteeseen on voitu osoit-
taa myönteiseksi, vaikka perinteisen liikennetaloudel-
lisen laskelman suorat säästöt ovat pienet suhteessa 
investointiin. On kuitenkin epävarmaa, onko bruttokan-
santuote (varsinkaan nykyisessä muodossaan, jossa myös 
saastuttaminen kasvattaa kansantuotetta) oikea mittari. 

Välillisiä hyötyjä laskettaessa voidaan myös joutua 
vaikeisiin rajausongelmiin, sillä vastapainoksi on 
luonnollista ehdottaa myös välillisten haittojen ny-
kyistä laaj empaa mukaanottamista. Liikennehankkeiden 
välillisten hyötyjen ja haittojen rajaamista ja lasken-
tatapaa koskeva periaateselvitys ja kansantuotelaskel-
mien käyttökelpoisuus liikennehankkeiden arvioinnissa 
on siten syytä selvittää teoreettiselta kannalta. 

Myös liikennemuotojen työnjakoa on tarkasteltu valta- 
tieverkon kehittämissuunnitelmassa ja voitu todeta ju-
naliikenteen vain vähäisessä määrin vähentävän (tai 
kykenevän korvaamaan) autoliikennettä nykyisen liiken-
nepolitiikan vallitessa. Kannanotot liikennemuotoj en 
työnjakoon sisältyvät ehdotettuun kestävän kehityksen 
periaatteita koskevaan selvitykseen. 

Tielaitoksen val -tatieverkon 2010 kehittämissuunnitelma 
on oikeansuuntainen askel yhteiskunnallisten hankepe-
rustelujen kehittämiseksi ja liikenneinvestointien jär-
kevän suuntaamisen varmistamiseksi. Sen lähtökohtana on 
kuitenkin nykyinen liikennepolitiikka ja eräiden sen 
käyttämien mittareiden soveltuvuus teoreettisesti pe-
rustelematta. Tehtyjen selvitysten edelleen kehittämi-
nen ja vastaavantasoiset selvitykset toisenlaisista 
liikennepoliittisista lähtökohdista ovat tarpeen ennen-
kuin strategisten tie(ja rata-)hankkeiden perustelut 
ovat kestävällä pohjalla. 

2.3 Seudulliset hankkeet 

Seudullisella tasolla ja erityisesti kaupunkialueilla 
tielaitoksen rooli on muuttumassa. Valtion varoja halu-
taan yhä enemmän myös kaupunkiliikenteen ongelmia rat-
kaisemaan. Liikennej ärj estelmän kehittämistarpeet kau- 
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pungeissakin ovat uudelleenarvioinnin edessä, jos kes-
tävän kehityksen periaate otetaan ohjenuoraksi. Myös 
täällä on sen täysi merkitys selvittämättä. Olennaista 
kuitenkin on, että hankkeiden tulisi olla oikeassa suh-
teessa paikalliseen liikennepolitiikkaan ja että tie- 
laitoksen tulisi nähdä roolinsa laajasti myös joukko-
ja kevyen liikenteen edistäjänä. 

Seudullisten hankkeiden tarkastelun tulee sisältää taa-
jama-alueen koko liikennejärjestelmä ja siten liikenne- 
ennusteet ja vaikutustarkastelut ulottuvat tielaitoksen 
hallitseman liikenneverkon ulkopuolelle. Tässä ollaan 
hyvässä alussa ja pääkaupunkiseudun suurissa hankkeissa 
kehittyvät menetelmät auttavat tulevissa tehtävissä. 

Pääkaupunkiseudulla, kuten muuallakin taajamissa olen-
naista on, voisiko kokonaan nykyisestä poikkeava ajat-
telutapa vähentää liikennetarvetta ja jakaa sen eri 
kulkutavoille niin, että tavanomaisille autoliikenteen 
kasvuun perustuville ratkaisuille olisi todellisia 
vaihtoehtoja. Mielestäni tielaitoksen tulisi käynnis-
tää tämän tyyppinen "mallitutkimustyö" jossain kes-
kisuuressa kaupungissa yhteistoiminassa li ikenneminis-
teriön ja kaupunkiliiton sekä joukkoliikenteen harjoit-
tajien kanssa. Työhön tulisi kytkeä myös yinpäristömi-
nisteriö ja jokin ympäristöjärjestö. 

Kaupunkialueiden ulkopuolella seudulliset tiehankkeet 
tulee käsitellä merkityksensä mukaan joko osana valta-
kunnallisesti merkittäviä ohjelmia tai vain paikallista 
merkitystä omaavina. Paikallisten hankkeiden ongelmia 
ei tässä yhteydessä käsitellä lähemmin. 

2.4 Lisähuomioita 

Lähes kaikki perinteiset liikenne-ennusteet ja liiken-
nettä koskevat selvitykset osoittavat autoliikenteen 
kasvu jatkuvan, jolleivat yhteiskunnan toimintaperiaat-
teet merkittävästi muutu. Kestävän kehityksen periaat-
teen tutkiminen valtakunnallisella ja kaupunkiseutujen 
tasolla todellisten liikennettä koskevien vaihtoehtojen 
löytämiseksi ovat tärkeitä, mm. seuraavista syistä. 

- Nykytyyppisessä yhteiskunnassa ja nykyisellä lii-
kennepolitiikalla (auto)liikenne lähes välttämät-
tä kasvaa. 

- Selvitysten avulla voidaan havainnollistaa, minkä 
suuntaisia muutoksia yhdyskuntarakenteessa, elä-
mäntavoissa ja arvoissa tarvitaan, jos (auto)lii-
kenteeseen halutaan voimakkaasti vaikuttaa. 

- Selvitysten avulla voidaan arvioida, kauanko muu-
tosten aikaansaaminen kestää, jos ne halutaan 
toteuttaa tai tulevat välttämättömiksi toteuttaa. 
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3. HANKEPERUSTELUJEN YKSITYISKOHDAT 

3.1 Liikennetaloudelliset laskelmat 

Tielaitoksen nykyinen liikennetaloudel lisissa laskel - 
missa noudatettu käytäntö on pääperiaatteiltaan oikea. 
Joissakin yksityiskohdissa on kuitenkin edelleen kehit-
tämistä. Tämä on seurausta nykytilanteen ongelmien mo-
nimutkaisuudesta menetelmien kehittämisen aikana val-
linneeseen tilanteeseen verrattuna. Sekä liikennetalou-
dellisten laskelmien perusteisiin että liikenne-ennus-
teisiin ja teknisiin parametreihin liittyviä näkökohtia 
on systemaattisesti käsitelty esimerkiksi brittiläises-
sä COBA 9 -julkaisussa, josta on olemassa tielaitoksel-
le tehty lyhyt suomenkielinen yhteenveto. 

KEHAR-ohj elman käyttö liikennetaloudellisten laskelmien 
tekemisessä on merkittävä edistysaskel hankkeiden arvi-
oinnissa, koska se varmistaa yhtenäisen laskentatavan. 

Nykyisissä liikennetaloudellisissa laskelmissa tuotettu 
tärkein tunnusluku, hyötykustannussuhde (ilmeisesti 
nettoperiaatteella laskettuna), on käyttökelpoinen. On 
kuitenkin huomattava, että jos vertaillaan hyvin eri-
laisia hankkeita, saattavat mukaan otetut kustannus- ja 
tuottoerät ja niiden luotettavuus poiketa toisistaan 
huomattavasti, jolloin myös hyötykustannussuhteet vaih-
televat. Hankkeita ja hankejoukkoja vertailtaessa olisi 
siten varmistuttava laskentaperusteiden yhtenäisyydes-
tä. 

Erilaisia hankkeita vertailtaessa on huomattava, että 
käytetty korkoprosentti vaikuttaa tulokseen. Jos korko- 
prosenttia vaihdetaan, saattaa hankkeiden edullisuus- 
järjestys muuttua. 

Verojen käsittely ajoneuvokustannuksissa on uudistettu 
siten, että laskenta ei enää sisällä erityisveroja. 
Tämä on oikea toimenpide ja on tärkeää, että vertailta-
essa eri liikennemuotoja koskevia hankkeita kustannuk-
set lasketaan vertailukelpoisella tavalla. Yksi mandol-
lisuus on tällöin Ruotsissa noudatettu käytäntö, jossa 
esim aj oneuvokustannukset sisältävät keskimääräisen 
liikevaihtoveron. 

Nykyisissä liikennetaloudellisissa laskelmissa noin 
60 - 70 % hankkeiden hyödyistä tulee ajan arvosta. Eri-
tyisen tärkeää on selvittää, miten aikaa arvostetaan 
eri matkaryhmissä. Tämän hetken modernein ajanarvotut-
kimus on tehty Hollannissa. Sen mukaan ruuhkautumisen 
aiheuttama liikkumisvapauden väheneminen kasvattaa ajan 
arvoa autoliikenteessä kotiperöisillä työmatkoilla noin 
kandella kolmasosalla ja työhön liittyvillä matkoilla 
noin kolmanneksella (liite 2). Muilla matkoilla ruuh-
kautuminen ei vaikuta ajan arvoon (itse asiassa ajan 
arvo jopa laskee muutaman prosentin ruuhkaisilla teil- 
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lä). Viikonloppuliikenteen ruuhka on siten liikkujien 
mielestä vähemmän ärsyttävä kuin päivittäinen työmatka- 
ruuhka. 

Saman hollantilaisen tutkimuksen mukaan ajan arvo ns. 
muilla matkoilla on alhaisin. Kotiperäisten työmatkojen 
ajan arvo on tähän verrattuna noin 1,5-kertainen ja 
työhön liittyvien matkojen noin 2,5-kertainen. Vastaa-
vat suhteet meillä ovat vuoden 1990 laskentaohjeessa 
1:2:10. Tämän mukaan meillä nimenoman työajan matkojen 
arvostus laskelmissa on korkea. 

Ajan arvoa laskelmissa on vuoden 1990 alusta korotettu 
aikaisempaan käytäntöön verrattuna. Varsinaiset tutki-
mukset ajan arvosta meiltä kuitenkin puuttuvat ja oli-
sikin toivottavaa, että tielaitos tukisi NKTF:n piiris-
sä parhaillaaan suunniteltavan pohjoismainen ajanarvo-
tutkimuksen toteutumista Suomessa. Tutkimustarvetta on 
paitsi eri matkaryhmien ajan arvossa myös eri kulkuta-
pojen matkustajien ajan arvojen keskinäisissä suhteissa 
ja ruuhkan tai tieverkon teknisen tason (tienpinnan 
laatu tms) vaikutuksessa ajan arvoon. Lisäksi yhteis-
pohjoismaisessa hankkeessa pohditaan myös mandollisuut-
ta tavaraliikenteen (tavaran) ajan arvon selvittämi-
seen. 

Tällä hetkellä liikennetaloudellisissa laskelmissa ole-
tetaan ajokustannusten säilyvän reaaliarvoltaan samoina 
koko ennustekauden. Tuottavuuden kasvaessa kuitenkin 
mm. ajan arvo kasvaa ja esim. brittiläinen COBA-lasken-
tajärjestelmä kasvattaa ajan arvoa laskentakauden aika-
na tietyn prosenttiarvon mukaan. Myös polttoainekustan-
nusten kehitys on ennustettu. Vastaavan käytännön so-
veltamista meillä voisi harkita. 

Laskennassa ei meillä yleensä oteta huomioon tien käyt-
töaikaisen kunnossapidon eikä rakennusajan liikennejär-
jestelyjen vaikutusta ajokustannuksiin. Kuitenkin eri-
tyisesti perusparannushankkeissa ja uudelleenpäällys-
tyksen yhteydessä saattaa syntyä suuria aikahäviöitä, 
jotka olisi syytä ottaa huomioon, jos rakentamistapa ja 
päällystystiheys eri vaihtoehdoissa on erilainen. 

Hankeperustelujen laadintaohjeessa(TTS 1992-5) esite-
tään (slO), että hankkeen laskennallista kannattavuutta 
voidaan parantaa jättämällä kustannusarviosta pois si-
vukustannuksia (esim katujärjestelyjä), joilla ei ole 
vaikutusta hankkeen hyötyihin. Näin voidaan tehdä vain, 
jos kyseiset työt myös todella jätetään tekemättä tai 
niista laaditaan erillinen hankeperustelu ja erillinen 
kannattavuuslaskelma. 

Laskentaohjeen mukaan ajokustannusten korjaus laskenta- 
vuoden tasolle tapahtuu tienrakennusindeksin mukaan. 
Tältä osin voidaan esittää kysymys, onko suhdeluku oi- 
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kea vai olisiko jokin muu indeksi parempi näiden kus-
tannusten kohdalla. 

Ympäristöhaittojen ja paremmista teistä aiheutuvien 
seurannaisvaikutusten käsittely tiehankkeiden yhteydes-
sä ovat parhaillaan tielaitoksessa voimakkaan kehitte-
lytyön alaisena. Tehty päätös ympäristöhaittojen mu-
kaanotosta on oikea ja ohjearvojen laadintaa on pidet-
tävä kiireellisenä. Itse haittojen arviointimenettelyä 
ei tässä yhteydessä tarkemmin käsitellä. Haittojen ra-
haksi muuttamiseen soveltunevat parhaiten erilaiset 
maksuhalukkuusmenetelmät, jolloin arvostukset voidaan 
selvittää samoilla menetelmillä kuin ajan arvo. Ruot-
sissa on parhaillaan vireillä tällainen tutkimus ja 
olisi toivottavaa, että vastaavilla menetelmillä voi-
taisiin tehdä myös suomalainen tutkimus. 

3.2 Liikenne-ennusteet 

Hankeperusteluj en liikenne-ennusteiden laadintaperus-
teet ovat merkittävästi yhdenmukaistuneet KEHAR-ohjel-
miston käyttöönoton myötä. KEHAR-ennuste soveltuu kui-
tenkin vain sellaisten hankkeiden käsittelyyn, joilla 
ei ole vaikutuksia muun liikenneverkon kuormittumiseen 
tai esimerkiksi liikenteen kulkutapajakaumaan. Myöskään 
liittymien käsittelyyn ei ohjelmistossa vielä ole val-
miuksia. 

Liikenne-ennustekäytännön kehittämiseksi olisi syytä 
laatia yhdenmukainen kehikko (rakennus)hankekohtaisten 
ennusteiden tekemiselle siten, että yleiset lähtökohdat 
olisi etukäteen annettu ( min. autoistuminen, tulotason 
ja kustannusten kehittyminen jne). Siten eri hankkeiden 
ennusteet edelleen yhdenmukaistuisivat. Yhdenmukaistuk-
sen periaatteita on esitelty mm. brittilöisessä TAM-
manuaalissa, josta on olemassa suomenkielinen lyhennel-
mä. 

Verkollisten hankkeiden (esim ohikulkuteiden) kohdalla 
on tarpeen käyttää riittävän monipuolisia liikenne-en-
nustemenetelmiä, jotta kaikki tarpeelliset muutokset 
tulevat luotettavasti arvioitua. Taajama-alueilla toi-
mittaessa on myös otettava huomioon joukkoliikenne ja 
mandolliset siirtymät eri kulkutapojen, mutta myös eri 
määräpaikkojen välillä. Liikennevirtamatriisi ei siis 
saisi olla sama eri ratkaisuvaihtoehdoille, jos hank-
keella on selviä toimintojen sijoittumiseen ja kulkuta-
poihin kohdistuvia vaikutuksia. Tällaisissa hankkeissa 
myös liikennetaloudelliset laskelmat muodostuvat ta-
vanomaista mutkikkaammiksi. 

Nykyisistä liikenne-ennusteista puuttu lähes aina uusi 
syntyvä liikenne, liikenne, jonka parempi tieyhteys 
itsessään synnyttää. Tämä voi hyvin usein olla 15-25 % 
aikaisemmasta liikenteestä, joten sen merkitys hank- 
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keelle voi olla merkittävä paitsi liikennetaloudelli-
sesti myös liikenneteknisesti. 

Tällaisen syntyvän liikenteen saaman hyödyn arvioinnis-
sa on liikennetaloudellisessa laskelmassa käytettävä 
ns. kuluttajahyötyä. Tällöin syntyvän liikenteen hyöty 
yksikköä kohti on puolet vanhan liikenteen yksikköä 
kohti lasketusta hyödystä (liite 3). Syntyvä liikenne 
aiheuttaa myös haittoja, kuten onnettomuuksia ja pääs-
töjä, jotka on laskelmassa otettava huomioon. Syntyvän 
liikenteen mukaanotto hyötyineen ja haittoineen on tär-
keää valtakunnallisesti ja seudullisesti merkittävissä 
hankkeissa 

Tielaitoksen liikennetaloudellisissa laskelmissa käyt-
tämät tekniset ohjearvot ja riippuvaisuudet lienevät 
pääosin ajan tasalla. Erityisen tärkeää olisi kuitenkin 
varmistaa, että matkanopeuden ja liikennemäärän välinen 
riippuvaisuus kaikilla tieluokilla aj oneuvolaj eittain 
vastaa todellisuutta, sillä aikakustannuksethan ovat 
useimmissa hankkeissa selvästi suurin hyötykomponentti. 
Myös polttoaineenkulutuksen riippuvaisuus eri tekijöis-
tä erityisesti kaupunkialueilla on syytä tarkistaa. 

KEHAR-ohjelmiston köyttöönoton myötä on saatu aikaan 
yhdenmukainen nopeuksien soveltaminen hankeperusteluis-
sa ja myös liikenteen aikavaihtelut otetaan periaat-
teessa oikealla tavalla huomioon. Aikavaihtelujen yksi-
tyiskohtien selvittämiseen voidaan käyttää tielaitoksen 
automaattista mittausj ärj estelmää. 

Liittymien viivytyslaskennassa ja onnettomuusmäärien 
arvioinnissa on vielä kehitettävää, jotta myös liitty-
märatkaisujen vaikutus saadaan mukaan kannattavuusarvi-
oihin. Laskentaohjeissa mainittu Sainion menetelmä on 
vasta ensimmäinen askel oikeaan suuntaan ja koskee vain 
ohjaamattomia tasoliittymiä. Paitsi kyseisen menetelmän 
edelleen kehittämistä tarvitaan tutkimusta sen seikan 
selvittämiseksi minkä tyyppisissä hankkeissa liittymä- 
tyypillä on merkittävää vaikutusta kannattavuuteen. 

3.3 Suunnittelukäytäntö 

Hankkeiden suunnittelukäytäntö on erityisesti tarvesel-
vitys/yleissuunnitteluvaiheessa viime vuosina muuttunut 
avoimeksi ja vuorovaikutteiseksi. Samalla mukaan on 
tullut sidosryhniäajattelu. Käytäntöä on syytä kehittää 
edelleen, koska sen avulla myös suuri yleisö oppii pa-
remmin ymmärtämään tielaitoksen hankeperusteluja. 

Suunnittelukäytännön suurin heikkous julkisessa kuvassa 
on, että katsotaan tielaitoksen pyrkivän aina ongelman- 
ratkaisuun uusia teitä rakentamalla. Tältä osin on syy-
tä pyrkiä erityisesti taajama-alueilla ottamaan mukaan 
suunnitteluun myös selkeästi tiepainotteisesta poik- 
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keavia vaihtoehtoja. Tämä liittyy liikenne-ennustekäy-
täntöön. 0-vaihtoehdon liikenne-ennusteen tulisi olla 
erilainen kuin rakennusvaihtoehtojen, koska huonot yh-
teydet siirtävät matkustajia eri kulkutavoille ja vä-
hentävät liikennettä kokonaisuutena (,mutta aiheuttavat 
myös vaikeasti arvioitavia haittoja). 

Suunnittelukäytönnössä keskeisin asia on pohtia kul-
loisenkin hankkeen tavoitteita. Tavoitteena ei yleensä 
voi olla tietyn poikkileikkauksen omaavan tien raken-
taminen (kuten tarveselvitys-ohjeen sivulla 20 eräässä 
esimerkissä) vaan tietyn tasoisten toiminta- ja liikku-
mismandollisuuksien turvaaminen. Tie on siis vain väli-
ne yhteiskunnan tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Suunnittelukäytäntöön tulisi liittää myös nykyistä sys-
temaattiseinpi herkkyystarkastelu eli mitä tapahtuu jos 
liikennemäärät on arvioitu liian pieniksi tai liian 
suuriksi. Miten arviointivirhe vaikuttaa hankkeen tek-
niseen toteutukseen (poikkileikkaus) ja kustannuksiin 
ja miten vastaavasti muuttuvat hyödyt. 

3.4 Muita näkökohtia 

Hankeperusteluista annetuissa ohjeissa on todettu, että 
rakenteen parantaminen on usein vaikeasti liikenneta-
loudellisesti perusteltavissa oleva toimenpide. Tällai-
sen parannushankkeen kannattavuutta laskettaessa voi-
daan kuitenkin olettaa tien kunnon vaikuttavan ajoneu-
vokustannusten ohella myös ajan arvoon samoin kuin 
ruuhkautumisen edellä todettiin siihen vaikuttavan. 
Tällainen epämukavuuslisä on käytössä ainakin 
ruotsalaisissa laskelmissa (liite 4). Ajan arvon kasva-
minen ruuhkaisessa liikenteessä vaikuttaa myös esimer-
kiksi ohituskaistojen kannattavuuteen. 

Rakenteen parantamishankkeiden vaihtoehtona tulisi las-
kea tehostetun kunnossapidon mandollinen kannattavuus. 
Näitä vaihtoehtoja vertailemalla voi löytää oikean 
ajankohdan rakenteen parantamiselle. 

Toinen mandollinen tapa on luokitella rakenteen paran-
taminen vastaaviin välttämättömiin toimenpiteisiin kuin 
uudelleenpäällystäminen. Tällöin sille on luotava tek-
ninen normi ja liikennetaloudellinen kannattavuus las-
ketaan lisätiedoksi silloin kun tekninen normi edellyt-
tää rakenteen parantamista. Sen jälkeen voidaan tällai-
set teknisen normin perusteella tehtävät hankkeet 
asettaa tärkeysjärjestykseen omana ryhmänään. 

4. HANKEVERTAILUT JA TULOSMITTARIT 

Hankkeiden ja hankejoukkojen vertailussa on olennaista, 
että hankkeiden vaikutusalueet on rajattu oikein ja 
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hankkeiden mandolliset yhteisvaikutukset otetaan tar-
kasteluissa huomioon. Vertailussa on tärkeää, että 
kaikki arviointiin vaikuttavat tekijät ovat tarkaste-
luissa mukana. 

Tavanomaisissa tiehankkeissa ei vaikutusalueen rajaami-
nen ja vaikutusten tunnistaminen yleensä ole ongelma. 
Vaikeuksia voi tulla taajama-alueilla ja valtakunnalli-
sissa tiehankkeissa. Tällöin rajaus sisältää paitsi 
liikenneverkon laajuuden myös muiden kulkutapojen ja 
mandollisten yhdyskuntarakennemuutosten tarkastelun. 

Hankkeiden asettaminen kiireellisyysj ärjestykseen ei 
voi perustua pelkkiin liikennetaloudellisiin tunnuslu-
kuihin, vaan siinä on otettava huomioon myös hankkeen 
lähtökohdat (tavoitteet). Jos hankkeelle on asetettu 
sitovia tavoitteita esim. liikenneturvallisuuden tai 
ympäristön osalta, on nämä täytettävä vaikkei se nykyi-
sillä laskentamenetelmiin sisältyvillä arvostuksilla 
olisikaan taloudellisesti kannattavaa. Hankkeilla voi 
myös olla alueellisia tavoitteita (aluepolitiikka, tu-
lonjakovaikutukset), jotka tekevät jonkin hankkeen to-
teuttamisen välttämättömäksi tai mandottomaksi. Tämä on 
syytä tuoda esille hankeperusteluissa, samoin kuin se, 
kenen tavoitteista on kysymys. 

Toinen kiireellisyysjärjestykseen liittyvä seikka on, 
että kullakin hankkeella on liikennetaloudellisessa 
mielessä myöskin optimaalinen aloitusaika. Kannattava 
hanke voi tulla vielä kannattavammaksi, jos se toteute-
taan muutamaa vuotta myöhemmin/aikaisemmin. Siten oh-
jelmia tehtäessä olisi kiinnitettävä huomiota hankkei-
den oikeaan ajoittamiseen. Hankeperusteluissa tulisi 
esittää kunkin hankkeen optimaalinen toteutusaika ja 
suhtautua kriittisesti hankkeisiin, joiden paras toteu-
tusaika on ohjelmointijakson ulkopuolella. Todettakoon, 
että KEHAR-ohjelmiston nykyversiolla ei hankkeiden op-
timaalista ajoitusta voi tehdä. 

Tulosjohtaminen ja tulosvastuu tielaitoksen toiminnan 
arvioinnissa edellyttävät sopivien mittareiden löytä-
mistä laitoksen toiminnalle. Arviointi on tehtävissä 
vain, jos on olemassa mitattavat tavoitteet, joihin 
laitoksen tulisi pyrkiä. Tässä palataan aikaisemmin 
mainittuun kestävän kehityksen periaatteeseen ja yleen-
sä yhteiskunnan tavoitteiden mukaisen liikennepolitii-
kan noudattamjseen. Tällä hetkellä ei minulla ole val-
miuksia asian yksityiskohtaiseen käsittelyyn. 

Otaniemi 15.8.1991 
Matti Pursula 
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Liite 1. Hollannin Second transport structure pian -raportin si-
sällysluettelo 

SECOND TRANSPORT STRUCTURE PIAN 

CONTENTS 

PART 1 THE STRATEGV 

Chapter 1 Introduction 
Why is a new structure pian necessary? 
What is the report about? 
What approach is used? 
What next? 

Chapter 2 Analysis 
The principaI probiems and their background 

Chapter 3 Strategy 
Baiancing conflictiog interests 
Nightmare scenarios 
Strate9y for passenger transport 
Strategy for freight transport 
Coordinated infrastructural-deveiopment policies 

Chapter 4 Specific poicies 
Category 1 improving accessibility 
Categor-y 2: managing mob,Iity 
Category 3: improving environmental amerilty 
Category 4: support measures 
Measuring progress 

Chapter 5 Financial and macro-economic aspects 
Financiai aspects 
Macro-economic aspects 

PART II AMPLIFYING THE STRATEGV 

Chapter 6 Policies 1-23 amplified 
Categcry 1: improving accessibility 
Category 2. managing mobility 
Category 3: irnproving environmental amenity 
Category 4: suppor! measures 

PART III IMPLICATIONS OF IMPLEMENTING 
THE COORDINATED POLICIES 
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Liite 2. Hollannissa tehdyn liikenteessä kuluvan ajan arvoa sel-
vittävän tutkimuksen tulostaulukko. 

TABLE 1: Values of In-Vehicle Time from SP Analysis Result.s 

PUR.POSE GROUP: COMMUTING BUSINESS OTHER 

SampleJObservations: 485/5535 469/5159 1106/12166 

Base Values by Income (f/hour) 
0-1500f/month 7.0* 9.1 6.3 

1501 - 2500 f/rnonth 7.0 * 9.1 7.4 
2501 - 4000 f/month (base) 7,7 12.2 7.9 
4001 - 6000 f/month 10.3 12.7 * 8.9 
6001 - 8000 f/month 10.4 14.5 10.4 
8001 f/mcinthormore 12.2 31.4 12.3 

Adjustments for Other Factors: 

Househoid Composition 
1 person/1 worker +21.7% ^42.5% +9.0% 
2 persons/2 workers + 14.8% +8.3% * ^7.1% 
1 or more childreri + 20.3% +4.6% * 
Ali other types (base) 

Personal Occupation 
House"wife" -- -15,2% 
Pensionet' --- - 

- 16.5% 
Empioyed parI-time ^ 29.1% -17.6% 
Ali others (base) -- - 

Age Group 
20 or younger ^43.0% +45.8% -12.0% 
21-35(base) 
36 -  50 -14.6% -6.3% * 
51 oroider -17.3% -3.4% * -21.8% 

Sex 
Male (base) -- 

Female -20.0% -0.8% * 

Personal «'Free Time" 
64 or more hours/week (base) -- 

50 - 63 hours/week --- 
--- +5.5% 

36 -49 hours/weck +216% + 16.7% + 17.2% 
35orfewerhours/week +28.0% +331% +17.2% 

Journey (Sub)Purpose 
'Otherwork" NA -19.0% NA 
Education NA NA + 19.0% 
Shopping/personal business NA NA -9.5% 
Ali others applicable (hose) -- 

Journey Mode and Conditons 
Car- urbari traffic (base) --- --- -- 

Car- motorwa . speed > 110 kph +9.6% * +5.0% * +23.8% 
Car-motorway,spced 100-llOkph ^ 35.4% + 14.5% -11.6% 
Car- motorway, specd 90- 99 kph ^ 53.0% +33.4% -6.8%" 
Car, rnotorway. speed < 90 kph +67.8% + 33.4% -6.8%" 
Train ^ 6.]% -18.5% 

Bus/trarn -9.1% * -22.1% -25.1% 

Average Value across the Sample 127 f/hour 	 19.8 Jihour 	8.1 5/hour 

Notes: --- = no paranleter estirnatcd: 
* cstirnate not significanti difftient froni base group (T 	1 .8) 
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Liite 3. Kuluttajahyöty ja syntyvän liikenteen nettohyöty. 

LIIKENNETALOUDELLISTEN HYÖ TYJEN MÄÄRITTÄMINEN 

J ä rj e s tel rn äl. 

Hinta 
J ä rj e s tel m a A 

	

/ 	B 

D 	 Tarjontakäyrä 

Kysyntäkäyrä 

	

1 	IFJG 

	

0 	 V V 
A B 

Liikenne m älä r ä 

JÄRJESTELMÄT A JA B 

Kokonaishyöty OFAG, OGBC 

Kokonaiskustannukset OFAD VAPA OGBE 
= V B P B 

Kokonaisnettoiiyöty (kuluttajahyöty, consumer surpius) = edellisten 
erotus DAG, EBC 

JÄRJESTELMÄ 3 JÄRJESTELMÄÄN A VERRATTUNA 

Syntyvä liikenne V - V 
3 A 

Kokonaishyödyn muutos OGBC-OFAC = FGBA 0. 5 (V -v ) (P ̂  P 
B A B A 

Nettohyödvn muutos EJ3C-DAC = EBAD 	0. 5 (V + V ) (P - P A 3 A 3 

Syntyvän liikenteen nettohvöty HBA 	0. 5 (V - V ) (P - P 
B A A B 
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Liite 4. Tien huonoon kuntoon liittyvän epämukavuuslisän suuruus 
ruotsalaisten selvitysten mukaan. 

THE V8LEE OF TAVEL EI SCOMFORT AS A FUNCT ION HE THE 
JNEVENESS E THE ROAD (CM/KM), SEK, 1985 
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SUUNNITTELUKYMPPI OY 	 28.8.1991/AJ 

TIENPIDON ViLIILIS HYÖDYT 

Kokousmuistio asiantuntjiaDplpverjSta 28.8.1991 

Aika: 	28.8.1991 klo 9.00-12.20 
Paikka: 	Neste Oy keilaniemi 

Läsnä: Juhani Tervala Sts 
Juha Parantainen 
Martti Mäkelä E 
011i Nordenswan Stk 
Anne Leppänen Tp 
Harri Kallberg Neste Oy 
Jorma Mäntynen Tampereen TKK 
Timo Ernva].l Oulun yo 
Pekka Aaltonen VTT Tie 
Maire Kaartama Teollisuuden keskusliitto 
Jarmo Nupponen Suomen tieyhdistys 
Sakari Backlund Suomen kuorma-autoliitto 
Ari Jaatinen S-10 

1.  Harri Kal].berg toivotti Nesteen puolesta osanotta- 
jat tervetulleiksi. 

2.  Juhani Tervala kertoi 	avauksessaan hankeperustelu- 
jen historiaa. Talvitien aikaan liikenneministeriö 
pyysi 	tiehallitukselta jonkinlaisia 	perusteluja 
hankkeille. Pian huomattiin, että 	hankeperusteluja 
tarvitaan tielaitoksessa hankkeiden sijoittamisessa 
ohjelmiin. 	Hankeperustelujen terävöittämiseksi 	on 
käynnissä lukuisia selvityksiä, joista 	tienkäyttä- 
jän prof luin 	ja 	välillisten hyötyjen tutkimisen 
avulla pyritään saamaan selville min, kuka hyötyy. 

3.  Parantainen esitteli laitoksen päätöksentekojärjes- 
telmää. KTS käsittää TMAE + 3 vuotta. KTS 1990-1995 
sisältää hankeperustelut vuosina 1992-1995 alkavis- 
ta kehittämishankkeista (Kuva ohessa). 

Pitemmän tähtäyksen tieohjelma ja KTS eroavat toi-
sistaa merkittävästi siinä, että pitemmän aikavälin 
suunnitelmassa voidaan tarkastella strategisia ky-
syinyksiä, esim. elinkeinoelämän toimintaedellytyk-
sia, kun taas KTS (1+3 v.) joutuu keskittymään 
hankkeiden vertailuun. Perustelut ovat tällöin eri-
laisia. 

Nyt käynnissä olevalla välillisten hyötyjen tarkas-
telul].a onkin tarkoitus tuottaa tietoa paitsi ly-
hyen tähtäyksen suunnittelun tarpeisiin myös muun 
tiepoliittisen päätöksenteon pohjaksi. 

Parlamentaarinen liikennekomitea on inietinnössään 
esittänyt yhteiskuntataloudellisten laskelmien laa-
timista suureminista hankkeista. Lisäksi tulosohjaus 
on tullut entistä tärkeämmäksi. Siksi tarvitaan 
tietoa välillisistä hyödyistä. 
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Keskustelun pohjaksi akuutit kysymykset: Mitä vä-
lillisistä hyödyistä tulisi tietää? 

1. Mitä välillisiä hyötyjä on olemassa (yritysten 
kehitys, alueiden kehitys, kansantalous)? 

2. Miten välilliset hyödyt voidaan laskea tie- 
hankkeen eduksi (kahteen kertaan lasku, jakau-
tuinavaikutukset jne.)? 

3. Kuinka välilliset hyödyt voidaan arvioida 
(esim, mallit)? 

4. Kuinka välilliset hyödyt voidaan arvottaa 
markkamääräis mä? 

5. Kuinka välilliset hyödyt voidaan kohdentaa yk- 
sittäisille tiehankkeille? 

6. Mikä on välillisten hyötyjen aikajänne ja vai- 
kutusa lue? 

Kallberg totesi, että liikennetaloudellisten laskelmien 
pohjalla on totuus takana ja arvostuksia koskevien sopi-
musten pitää perustua tosiasioihin. 

Kaartama toi esille puutteen liikennetaloudellisissa 
laskelmissa: Aikakustannus pitäisi olla erilainen henki-
lö- ja tavaraliikenteessä. Lisäksi pitää selvittää kuka 
hyötyy. 

Ernvall esitti, että hankkeiden vertailussa tavara ja 
ihminen pitää voida eritellä. Vaihtoehtojen vertailussa 
nykyinen järjestelmä on käyttökelpoinen. 

Mäntynen painotti henkilöliikenteen välillisten hyötyjen 
merkittävyyttä. Matkan arvo riippuu ihmisten arvostuk-
sista. (Maslovin tarvehierarkia jne.) 

4. 	Jaatinen painotti puheenvuorossaan, että inarkoissa mi- 
tattavat todelliset hyödyt ja niistä seuraavat välilli-
set hyödyt tulee pitää erillään laskennallisista hyö-
dyistä. Vain ensinmainitut lisäävät kansantuotetta. 

Välilliset hyödyt ovat seurausta välittömistä hyödyistä. 
Ts. välillinen hyöty edellyttää välittömän hyödyn ole-
massaoloa. Erilaisia välillisiä hyötyjä voidaankin ana-
lysoida kysyinällä, mistä välittömästä hyödystä ko. vä-
lillinen hyöty seuraa? 

Tietämys välillisistä hyödyistä ja niiden laskentamene-
telmät ovat Suomessa kealla tasolla. Esim. Valtatie- 
verkon kehittäinissuunfelmaan liittyvässä vaikutussel-
vityksessä "Elinkeinoelämä ja kansantalous" käytetty FMS 
mallin sovellutus on käyttökelpoinen tapa tutkia välil-
lisiä hyötyjä. Menettelyä tulisikin räätälöidä tiehalli-
tuksen tarpeisiin, jolloin sen avulla saataisiin varmem-
paa tietoa hyötyjen kerrannaisvaikutuksista tavarala-
jeittain ja toimialoittain. 

Tällä hetkellä pitäisi keskittyä rahassa mitattavien vä- 
littömien ja välillisteri hyötyjen mittaus- ja laskenta- 
tapojen kehittämiseen. Vain näin voidaan eri tyyppisten 



hankkeiden taloudellisuutta arvioida. Rahassa mittaainat-
tomat tai arvostukseen perustuvat (esim. vapaa-ajan ar -
vo) hyödyt ovat sinänsä tärkeitä, mutta niiden käsittely 
tulisi pitää erillään todellisista kansantuotetta kas-
vattavista hyödyistä (leipää/sirkushuveja). 

5. Kaartania toi alustuksessaan esille seuraavia näkökohtia: 

Kilpailuedun menettäminen on vakava asia. Jotkut hank-
keet saattavat viedä pois kilpailuedun. Tätä puolta on 
harvoin ajateltu. Kun kuljetusyrityksen liikevaihto pie-
nenee 10 % tulos pienenee yli 50 %. 

Liikennetalouden ja yritystalouden yhteys on hämärä. 

Matka-aika määrää, paljonko suoritetta (laskutettavaa) 
saadaan aikaan. 

Hankkeita ajateltaessa on pidettävä mielessä, että liik-
kumisen massa on lyhyillä matkoilla. 

Aikataulujen pitävyys vähentää luppoaikaa. Pullonkaulo-
jen poisto parantaa tulosta. 

Samalla kuorinakoolla koko matka, välilastaukset tulevat 
kalliiksi. 

Eri teollisuudenalat hyötyvät eri hankkeista. 

Tiehankkeiden rakennusaika niin lyhyeksi kuin mandollis-
ta. Muuten rakennusaikaisen liikenteen lisäkustannukset 
syövät saavutettavan hyödyn. 

Jaatinen kysyi kuljetusvarmuuden ja aikataulujen pitä-
vyyden merkitystä noin käytännössä. Kaartama kehoitti 
kääntymään Timo Toppilan puoleen. 

Timo Toppila, Mallasjuoma: Tie- ja liikenneolojen mer-
kitys aikataulujen laadinnassa on vähäinen. Ruuhkat Suo-
messa ovat mitättömiä ja kuljetuksiin kuluva aika osa-
taan tältä osin määrittää riittävän tarkasti. Aikataulu-
jan varmuusmarginaali on kokonaisuus, jonka määräämises-
sä ei tie- tai liikenneoloista aiheutuvat yllätykset ole 
päällimrnäisinä kriteereinä. 

Minuuttiaikatauluihin tuskin tullaan menemään, joten 
tienpidon vaikutusta kulje tusvarmuuteen ei pidetä mer-
kittävänä ong'elma-alueena. 

6. Keskustelusta poiinittua: 

Nordenswan: Suomen siljettu talous on muuttumassa ja ai-
heuttaa muutoksia kuljetuksissa. 

Nupponen: Hankkeiden nettovaikutuksia tarkasteltaessa 
tulee huomioida, että verkon vaikutus on suurempi kuin 
yksittäisten hankkeiden. Eli siis hankekokonaisuuksien 
vaikutus on suurempi kuin hankkeiden yhteenlaskettu vai-
kutus. 

Kallberg: Mikäli lähdetään siitä, että välillinen hyöty 
edellyttää aina välittömän hyödyn olemassaoloa, voi vä-
litön hyöty olla myös aineetonta. 



Onko mandollista tehdä seurantaa? Tällöin riähtäisiin 
ovatko välittömät hyödyt niitä ja niin suuria kuin han-
ketta suunniteltaessa arvioitiin. 

Onko laadulle muita dimensioita kuin nyt käytetyt. 

Mäntynen: Matkan tarkoitusjaoittelu kyseenalaista. Mat-
kojen tärkeys ja merkitys riippuu matkan suorittajasta. 

Aaltonen: Kuljetuskustannukset ovat tärkein kriteeri. 
Kuka saa aikasäästöjä? Miten hyödyt käyttäytyvät eri ko-
koisissa hankkeissa? Onko monen pienen hankkeen hyödyt 
yhteensä suhteessa suuren hankkeen hyötyyn? 

Hankeen nettovaikutukset tärkein asia. 

Nordenswan: Liikennevirtamallia kehitetään. Tarkasteluja 
voidaan tehdä verkon näkökulmasta tai hankkeen näkökul-
nasta. Muut kulkumuodot tulee huomioida. 

Ernvall: Ajan arvon tulisi olla muuttuva riippuen aika- 
säästön minuuttimäärästä. Suurimmillaan arvo olisi noin 
5 minuutin kohdalla. Pienet, muutaman sekunnin säästöt 
hukkuvat matkan aikana. 

Käyttämällä eri korkotasoa erityyppisillä hankkeilla, 
voitaisiin korostaa valtakunnallisesti tärkeiden hank-
keiden merkitystä. Pitäisi tutkia. 
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Sakari Backlund/mh 	 6.9.191 

TIENPIDON HYÖDYISTÄ KUORMA-AUTOLI2:KENTEEN KANNALTA 

Kuljetusten merkitys kansantaloudellemme on kilpal-
lijamaihimme verrattuna suuri: kuljetustyö (tkm/as-
ukas) on Suomessa 1,5-4 kertainen eurooppalaisiin 
kilpailijamaihin verrattuna. Yhdysvalloissa vastaava 
luku lähentelee kotimaisen kuljetustyön suuruutta, 
inuutta toisaalta tavaran kuJkunopeus maantiekulje-
tuksissa on huomattavasti eurooppalaista tasoa kor-
keaznpi (60 km/h vs. 20 kni/h). Tämä vaikuttaakjn 
oleellisesti 3uiljetuskustannusten osuuteen tavaran 
hinnasta, USA:ssa 5,5 prosentUa, Euroopassa (5?) 
lähes 11 prosenttia. SY:n "avautuessa" myös liiken-
teellisesti on odotettavissa tavaran kulkunopeuden 
kasvun aiheuttama kuljetuskustannusten aleneminen. 

Suomalainen kuorma-autoliikenne on muuttunut. 1980- 
luvulta 1990-luvulle .irryttäessä seuraavasti: 

* 	kaluston määrä kasvoi 1800 kpl 52500/54300 

* 	kokonaiskapasiteetti kasvoi 612000 tonnista 
655000 tonniin 

Samalla aikaj aksolla kuorma-autoliikenteen kulj etus-
suorite kotimaan tavaraliikenteestä on kasvanut 58 
prosentista 68,4 prosenttiin eli 18,3 miljardista 25 
miljardiin tonnikilometriin kun taas 3iike.nnesuorite 
muuttui 2390:stä 2680 milj.ki].ometriin. 

Edellä esitetyistä luvuista voidaan todeta muutamia 
tienpitoon liittyviä asioita. 

Kokonaispainojen kasvu on vaikuttanut siten, että 
kuorma-autokaluston kokonaismäärä ja liikennesuorite 
ovat kasvaneet vähän eli alan aiheuttama "ruuhkitli 
sä" on pysynyt myös vähäisenä. 

Sen sijaan suuremmat ajoneuvoyksiköt rasittavat 
tiestöä entistä enemmän ja toisaalta vaikeamman 
käsiteltävyytensä (hidastukset/kiihdytykset) johclos-
ta ruuhkauttavat suhteellisesti enemmän liikennettä 
kuin pienemmät yksiköt. Tätä kautta vaatimukset 
"riittävän hyvälle." tienpido.11e kasvavat. 

Mielestäni sujuva tavaraliikenne maantiellä tarjoaa 
ensisijaisesti välittömiä hyötyjä. Ne heijastuvat 
edelleen välittöminä kuljetuksia tarvitseville ta-
hoille ja välillisinä sekä kuljetusten tarvitsi- 
joille että muulle yhteiskunnalle, mihin odotan niin 
kva].itatiivista ja kvantitatilvlsta kuin prio,.- isoi- 
vaakin tarkastelua eri osapuolilta. 



Mitalin toiseiia puolena - kokonaispainojen lasku 56 
tonnista 40 tonniin - voidaan todeta esimerkiksi 
mets&teollieuuden kustannusten nousevan miljardi 
markkaa vuodessa, autokannan kasvavavan puolitoista-
kertaiseksi samoin kuin kuljettajien mrän ja t.yh-
jnä ajon. Sama suhde koskisi myös polttoaineenku-
lutusta ja liikenteen pästöj. 

Kuorma-autoliikenteen osuutta tienpidon hyötyj 
pohdittaesaa lienee hyvä muistaa helgialaisen Mart 
Vandecaveyen tutkimukseen perustuva ennuste 
(Forecast of the development of total freight 
transport iii Europe): maantie.kuljetusten määrä t.ulee 
lisäntymän vuoteen 2010 mennes 	40 prosenttia 
tonnikilometreissä mitattuna, nna ja vesikuljetus-
ten pysyessä ennallaan ja ilmakuljetusten määrän 
kasvaessa. 



Suomen Tieyhdistys ry 	27.8. 1991/JN 

TIENPIDON VÄLILLISET HYÖDYT 

Tienpidon välillisten hyötyjen tarkastelussa on kaksi 
tasoa. Ylemmällä eli "järjestelmätasolla" tai "verkko- 
tasolla" tarkastellaan koko tieverkon (ja erityisesti 
korkeatasoisten teiden) aikaansaamia, lähinnä taloudellisia 
vaikutuksia. Näitä on erittäin vaikea löytää yksittäistä 
hanketta tarkastelemalla. Tämän tason vaikutuksia pyrittiin 
selvittämään mm. Temapianin tekemässä tuottavuustutki-
muksessa. 

Keskeinen tutkittava tekijä olisi jatkossakin tuottavuus. 
USA:ssa tuottavuutta on tutkittu paljon, meillä siitä 
tiedetään vähemmän. Ruotsissa on tällä hetkellä käynnissä 
laaja selvitys tuottavuuden kohottamisesta Ruotsin kansan-
taloudessa. Yksi tutkittava tekijä on infrastruktuuri. 
Liikenneinfrastruktuurjj.la on (pakko olla) merkittävä 
vaikutus tuottavuuteen. Se on varmasti yksi selittävä 
tekijä sille, että entisessä DDR:ssä teollisuuden tuottavuus 
oli vain noin 20% siitä mitä se oli Liittotasavallassa. 
Toisin sanoen saman hyödykkeen tuottamiseen kuluu viisi 
kertaa enemmän panoksia, tai samalla panosten käytöllä 
saadaan tuotosta vain viidesosa. 

Hanketason tarkastelussa ongelmaksi muodostuu Arinkin 
muistiossaan mainitsema kohdentuminen: Onko hankkeella 
aikaansaatava välillinen hyöty vaan siirtoa pois jostakin 
muualta. Tästä herää mielenkiintoinen kysymys: Näin aja-
teltuna useiden hankkeideri vaikutusten yhteissuinma olisi 
pienempi kuin yksittäiset vaikutukset laskettuna yhteen 
(koska osa on "vain" siirtyinää muualta). Toisaalta, voisiko 
ajatella niinkin, että "järjestelmävaikutuksena" useiden 
hankkeiden yhteisvaikutus olisikin suurempi kuin yksittäisten 
vaikutusten summa (=synergia, 1+1 on suurempi kuin 2). 

Ei tietysti pidä vähätellä sitä, että hanketasolla on 
alueellisesti tai paikallisesti merkittäviä vaikutuksia. 
(Esimerkki: uuden Kittilä-Ylläs tien varteen on nousemassa 
kymmenien miljoonien markkojen lomakeskus. Onko tämä 
"lisähyöty" vain onko se vain pois jostakin muualta, esim. 
Saariselältä tai Pyhältä? Onko tie luonut "lisäarvoa"? 
Kittilän ja Kolarin kunnat eivät kuitenkaan liene kovin 
pahoillaan.) 

Esimerkkinä tämäntapaisista tarkasteluista ranskalaisen 
SAPRR:n selvitys A 71 tien (Clerinont-Ferrandista Bourgesiin) 
vaikutuksista. Raportissa esitetyt vaikutukset lienevät 
juuri niitä, mitä meilläkin voitaisiin hanketasolla sel-
vittää. 



20.6.1991 HOK (to(i; 	qr) 

TIENPITOTOIMEN VÄLILLISET HYÖDYT 

Ajan arvo 
Knoflacher & co (=liikennealari vihreät professorit) 
haluaa kyseenalaistaa ajan arvostuksen. Perusteena on 
havaittu käyttäytyminen; kun niatkanopeus kasvaa, lisään-
tyy matkojen yhteispituus vastaavasti ja matkoihin päi-
vittäin käytetty aika säilyy vakiona, siis ei ole mitään 
ajansäästöä. Perustelu on rajoitetusti tosi; ajansäästön 
sijasta pitäisi puhua lisäntyneiden matkojen tuottamista 
hyödyistä. Onko ajan arvottaminen oikea (välillinen). tapa 
näiden hyötyjen arvottainiseen? 

Tienpitotoimi 
Siinä tapauksessa, että nimetyn tienpitotoimen sijasta 
resurssit käytettäisiin johonkin muuhun julkisen vallan 
tekoon, olisi arvostettava tienpidon ja vaihtoehtoisen 
käytön vaikutukset julkisen vallan tuloihin ja kansanta-
louteen. Tähän sopisi muistiossa mainittu FMS-sovellutus. 
Näkökohta ei ole relevantti, jos katsotaan että tienpito-
resurssit ovat ylhäältä annetut ja voidaan käsitellä vain 
niiden kohdistamista. Esimerkiksi tienteosta palautuu 
julkiselle vallalle veroina heti n. 30 %. 

Talouselämän kulletukset 
Kuljetusajan ennustettavuuden ja muuttumattomuuden (luo-
tettavuus) arvottaminen hakee muotojaan. Pienten hankkel-
den osalta asia voi olla relevantti silloin, kun muutos 
voidaan esittää koordinaatistossa: viivytyksen todennä-
köisyys x vaikeusaste. Asia ei useinkaan liene näin. 

Edellä olevaan liittyy, että tieyhteyden laadun normitus 
on tekemättä muiden dimensioiden kuin kysynnän mukaan. 
Insinööri osaa kertoa, kuinka monena tuntina vuodessa 
tiellä tulee esiintymään kutakin palvelutasoa kun palve-
lutaso määräytyy kysynnän vaihteluiden mukaan. Onnetto-
muuksien yms. "itse aiheutetun" tilastollinen hallinta 
samassa mielessä olisi varmaan mandollista, mutta on 
tekemättä. Sääolojen hallinta samankaltaisesti lienee 
vielä kauempana. 

Samalla ilmjöllä voi olla toisenlainen vaikutus; tien 
korjaaminen viestittää, että yhteiskunta haluaa ylläpitää 
liikenneyhteyden tasoa, korjaamatta jättämiseen liittyy 
päinvastainen viesti. Nämä voivat vaikuttaa laitosten 
sijoittumiseen. Kysymyksessä on siirtymävaikutus, joka 
siis on jostain muualta pois. 

Pienilläkin hankkeilla voi olla sellainen vaikutus, että 
kun tiedetään jotain olevan tulossa, lähialueiden maan- 
käyttö ei kehity, koska tulevan ratkaisun muotoa ja 
aikataulua ei tunneta. Tiehanke selvittää ilmaa tältä 
osin. Tosin halvemmalla päästäisiin kehittämällä suunnit-
telu- ja kaavoitusmenettelyä. 



Maan arvo 
Maan arvo (hinta) on vain väline, joka heijastelee kulla-
kin paikalla mandollisten toimintojen tuottamaa hyötyä. 
Ajan arvon tavoin sitä voisi ehkä käyttää välilljsten 
vaikutusten mittarjna. 

Jostain syystä enemmän on ollut esillä maan arvon alene-
minen asuttavuuden huonontuessa liikennemelun vuoksi. 
Näkökohta on tosi ja relevanttj, mutta hankkeittajn tulee 
tarkastella nettovaikutuksja. 

Toinen näkökohta on, että maan kysyntä (ja hinta) nousee 
liikenneyhteyksien parantuessa. Tämä seikka on "löydetty" 
etsittäessä rahoitusta Espoon metroon. Periaatteelljsella 
tasolla tämä kuvaa tieyhteyden välillisiä vaikutuksia. 
Itse muodostamani karkea teoria sanoisi, että "täydelli-
sillä markkinoilla" maan arvon nettokasvu tieharikkeen 
vuoksi sisältää kaikki hankkeen välilliset ja välittömät 
vaikutukset siinä määrin kuin ihmiset niitä arvostavat. 
Välilljsten vaikutusten summa saadaan siis maan arvon 
kasvusta vähentämällä (kapitalisoidut) välittömät hyödyt. 
Edelleen tällä tavoin inääritettyjen välillisten hyötyjen 
tulisi olla jaettavissa "järkevästi" perusteltavjjn 
osiin. Ongelmana on luonnollisesti maan arvon muutoksen 
määritys tilanteessa, jossa sitä ei tosiasiallisesti 
paljonkaan ostetatai myydä. Olisiko minkään hankkeen 
kohdalta mandollista tehdä laskelmia? 



Apul.prof. Jorma Mäntynen 	27.8.1991 
A. Launiksen katu 11 C 36 
02600 ESPOO 

TIENPIDON VÄLILLISTEN HYÖTYJEN MÄÄRITTELYSTÄ 

Kaikkein ensimmäiseksi on syytä pohtia, kenelle hyöty kohdistuu. 
Sen seurauksena päädytään kovin erilaisiin tekijöihin ja niiden 
laskennalliseen määritettävyyteen. 

Tähän astiset kirjoitelmat välillisistä hyödyistä ovat aina 
kohdistuneet julkiselle sektorille tai yrityksille. On 
aprikoitu, miten suuria välillisiä hyötyjä kunnat saavat, kun 
merkittävän tiehankkeen jälkeen niiden alueella työpaikkojen ja 
yritysten määrä kasvaa. Samoin on arveltu, että tieolosuhteet 
vaikuttaisivat yritysten sijaintipäätöksiin ainakin 
välillisesti. 

Yhteiskuntataloudellista kannattavuutta arvioitaessa klassinen 
malli on rakennettu sellaiseksi, että valtio maksaa tiehankkeen 
kustannukset ja pääsääntöisesti yksityiset kansalaiset 
henkilöautoineen korjaavat hyödyn ja jossain määrin myös 
elinkeinoelämä. Mainitut tahot tietysti kuuluvat yhteiskuntaan, 
mikä on tehnyt mandolliseksi tarkastella niitä saman 
sateenvarjon alla. Kun on käynyt selväksi, mitkä ovat hyötyjä 
saavat tahot, on jo paljon helpompi välttää päällekkäisten 
hyötyj en laskeminen. 

YKSITYISET KANSALAISET 

Välittöminä hyötyinä tarkastellaan yksityiselle autolle koituvaa 
aika-, ajoneuvo- ja onnettoinuuskustannusten alentumista. Tähän 
asti yksityiselle autoilijalle kohdistuvat välilliset hyödyt on 
sivuutettu. Kun tiedetään, että liikennesuoritteesta täysin 
dominoiva osa tehdään henkilöautoilla, luulisi myös 
yhteenlaskettujen välillisten hyötyjen olevan kertaluokaltaan 
isoja siinä ryhmässä. Mutta niitä ne välilliset hyödyt sitten 
ovat ? Entä miten niitä voitaisiin mitata ? 

Pitäisi kysyä, mihin arvoihin tienkäyttäjä liittää sen, että 
tietä yleensä on mandollista käyttää tai että se tiehankkeen 
jälkeen palvelee entistä paremmin sitä tarkoitusta, johon 
hänellä liittyy arvoja. Otetaan esimerkiksi vaikkapa 
pääkaupunkiseudulla asuva professori, jolla sattuu olemaan 
työpaikka Tampereella. Helsingin ja Tampereen välisen 
moottoritien tuleminen nopeuttaisi hänen matka-aikaansa, mikä on 
tietysti välitön hyöty. Välilliseksi hyödyksi taas voitaisiin 
katsoa, että hänen on entistä helpompi jäädä asumaan 
pääkaupunkiseudulle, jossa on paremmat mandollisuudet tehdä 
yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa ja jossa on maan 
parhain palvelutaso. 



Viimeksi mainittu edustaa niitä arvoja, joita kyseisellä 
tienkäyttäjällä on ja joihin tiehanke välillisesti vaikuttaa. 
Yleistäen voidaan todeta, että asuinpaikan valinta laajemmalta 
säteeltä on pitkälti hyvän liikenneyhteyden ansiota. Lohja ja 
Porvoo ovat tästä hyvät esimerkit, kummallakin on Helsinkiin 
moottoritieyhteys. Sijoittumispäätös on yksi välillinen seuraus 
tiestä tai tiehankkeesta. 

Asian kääntöpuoli on se, että mitä laajemmalla alueella 
toiminnat ovat, sitä enenunän syntyy liikennesuoritetta. Tätä 
voidaan pitää yhteiskuntataloudellisestj kyseenalaisena kasvavan 
ympäristökuorman johdosta. Hyödyn arvoa se ei miksikään muuta. 

Tiehanke auttaa yksityisen kansalaisen tarpeiden tyydyttämistä. 
Sauna-ahon lisensiaattityössä ja väitöskirjassa on pohdittu 
ihmisen tarvehierarkiaa Maslowin teorian perusteella. Kun 
ihminen tyydyttää korkeampia tarpeitaan, hän esimerkiksi haluaa 
sitoutua ryhmiin, kehittää itseään erilaisilla harrastuksilla 
jne. On vaikea kuvitella, että suuri osa tällaisesta 
toiminnasta onnistuisi ilman liikennettä ja toimivaa tieverkkoa. 
Esim. urheilutapahtumat, konsertit, Lapin matkat, vierailumatkat 
jne. 

Näillä millään ei ole minkäänlaista painoarvoa tiehankkeiden 
kannattavuutta arvioitaessa, mutta olisi mieletöntä väittää, 
ettei niillä ole merkitystä yksityisen ihmisen hyvinvoinnille. 
Välitön hyöty vapaa-ajan matkoille on laskelmissa mukana, mutta 
kovin vähäisellä painolla sekin. 

On aiheellista kysyä, vastaako nykyinen matkaryhmien jako ja 
niiden ajan arvo lainkaan sitä todellisuutta, jossa 
tienkäyttäjät tänään ovat. Esitän epäilyni siitä, että 
ryhmittely on liian karkeajakoinen, jotta siitä voitaisiin nähdä 
edes välittöniiä hyötyjä. Hienojakoiseinpi viipalointi tietysti 
tekee asian selvittämisen vaikeammaksi. Mutta jos aina 
oikaistaan, ollaan ja pysytään sen mukaisten arvausten varassa. 
Syvällisten haastattelututkimusteri tarve on ilmeinen. Asian 
perusteellinen selvittäminen auttaisi seuraavat kymmenen vuotta 
kannattavuuslaskelmien tekemistä. 

YRITYKSET 

Sijoittumispäätös vaikuttaa yritysten markkina-alueen kokoon ja 
elinvoimaisuuteen. Nopea tieyhteys laajentaa aluetta. 
Varastojen määrän supistuminen kasvattaa jakelumatkoja, jolloin 
nopea yhteys voi kompensoida kasvanutta matka-aikaa. 

Alihankintatoiininnan laajentumiselle sijainti ei ole 
ylivoimainen kynnys, jos alueelta on toimiva liikenneyhteys. 
Sillä taas on se kytkentä, että alihankintayrityksen työntekijät 
voivat jäädä asumaan syrjemmällekin Suomea, mikä usein vastaa 
heidän arvomaailmaansa. 



JULKINEN SEKTORI 

Kunnan ja valtion kannalta asiaa on jo pohdittu A. Jaatisen 
muistiossa. Kirsi Kanervan dipiomityössä vuodelta 1989 
(Neste/TTKK) otettiin esille tiehankkeita ja tutkittiin niiden 
välillisiä vaikutuksia min, kuntien talouteen, asukaslukuun ja 
elinkeinorakenteeseen. Vertailuryhmäksi valittiin ko. kuntaa 
vastaavan koko tiepiirin kuntien joukko. Näytti siltä, että 
tiehanke oli antanut sysäyksen useissa kunnissa, mutta edellytti 
kunnan omaa aktiivisuutta sen hyödyntämisessä. 

Ehdotan seurattavien kriteerien valintaa ja valittujen 
tiehankkeiden seurantaa viiden vuoden välein vaikka koko tien 
pitoajan. Yhteistyö seutusuunnittelijoiden kanssa olisi 
molemmille osapuolille hyödyllistä. Liikenne ja yhdyskunta 
sidottaisiin tälläkin tavalla yhteen, kuten ne muutoinkin ovat. 

DYNAANI SUUS 

Yksi tärkeimpiä näkökohtia laskelmien kehittämisessä on, että 
niiden tulisi vastata kunkin aikakauden vallitsevia arvoja niin 
yksityisen ihmisen, yrityksen kuin julkisenkin sektorin 
näkökulmasta. Vaarana on yleensäkin se, että kun suurella 
vaivalla saadaan jotakin kehitetyksi, on mukava jäädä 
nautiskelemaan työn tuloksista samalla kun aika ajaa ohitse. 
Esimerkkinä vaikka pitkään käytössä ollut klassinen 
liikennetalous. Esimerkkejä löytyy myös vaikkapa 
naapurivaltiosta ja sen kukistuneista aatteista. 

Liikennetaloudellisten laskentaperusteiden kehittämisen tulisi 
siis koko ajan kulkea hieman aikaansa edellä. Tällöin valmiit 
kehitystyön tulokset olisivat kulloinkin nykyaikaa. Tästä voi 
vetää väistämättä sen johtopäätöksen, että jatkuva 
poikkitieteellinen syvälle luotaava tutkimus- ja ideointityö on 
siihen ainut keino. Liikennealan oma panos edustaa "vain" itse 
liikenteen näkemystä. Kun liikenne kuitenkin heijastaa koko 
toimivaa yhteiskuntaa, täytyisi muiden lohkojen tietämys liittää 
prosessiin. 



VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS 	27.8.1991 
Tie-, geo- ja liikennetekniikan laboratorio 
Pekka Aaltonen 

TIENPIDON VLILLISET HYÖDYT 

VTT:n logistiikkatutkimuksen mukaan, joka käsitti 47 yrityk-

sen haastattelun, yritysten suurimmat logistiset ongelmat 

ovat kuljetuskustannukset, toimitusaikojen täsmällisyys, 

kuljetusten täsmällisyys, tavaravirtojen ajoitus ja varasto- 

kustannukset. Pieninpiä ongelmia sanan tutkimuksen mukaan 

ovat yhteydet rautateille, yhteydet satamiin, tieolosuhteet, 

erikoiskulj etukset ja kulj etusvahingot. 

On ilmeistä, ettei kuljetusvahinkojen merkitys yleensä ole 

suuri yrityksille. Toimitusaikojen täsmällisyyden ja tie- 

olosuhteiden merkityksen ero yrityksille selittyy useammasta 

syystä. Ensinnäkin tieolosuhteiden vuoksi voi tapahtua 

minuuttien tai korkeintaan tunnin viivytyksiä pitkilläkin 

kuljetusmatkoilla, kun taas tuotannon ongelmien vuoksi 

aikatauluissa voi tapahtua useiden päivienkin viivytyksiä. 

Toisaalta haastatellut yritykset eivät itse ole kuljetusyri-

tyksiä, joten voi olla, ettei tieolosuhteita koeta omana 

ongelmana. 

VTT:n logistiikkatutkimus vahvistaa käsitystä, jonka mukaan 

yritykset hyötyvät tiehankkeista etupäässä ajoajan lyhenemi-

sen vuoksi kuin ajoajan täsmällisyyden vuoksi. Ruuhkien 

lisääntyessä ja JOT-tuotannon yleistyessä tieolosuhteiden 

vaikutus ajoaikojen täsmällisyyteen tulee lisääntymään. 

Tien parantamisesta voi syntyä välillisiä vaikutuksi vain, 

jos hankkeesta syntyy suoria vaikutuksia. Siksi on tärkeää 

selvittää suorien vaikutusten kohdistuminen eri tienkäyttä-

jille. Tätä kautta voidaan päätellä ketkä saavat välillisiä 

hyötyjä. Tekeillä oleva tielläliikkujien prof iilitutkinus 

antaa toivottavasti mielenkiintoisia tuloksia tähän asiaan. 
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Välillisten hyötyjen osalta on tärkeää erottaa nettovaikutuk-

set jakaumavaikutuksista. Jakaumavaikutuksia ei yleensä voida 

katsoa hyödyiksi koko maan kannalta. Siksi pitää keskittyä 

nettovaikutusten arviointiin. 

Kuten Jaatisen tekemässä katsauksessakin todetaan, voidaan 

välillisiä vaikutuksia mitata vain hankkeista joiden vaiku-

tukset ovat suuret (esim. Kanaalin tunneli). Tämä ei kuiten-

kaan tarkoita sitä etteikö pienet hankkeetkin voi synnyttää 

välillisiä vaikutuksia. Siksi pitäisi selvittää onko sama 

asia tehdä viisikymmentä 20 Mmk hanketta kuin kuin yksi 1000 

Mmk hanke. 
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Kuljetuskustannukse( ______ ______ ______ ______ 
Toimitusaikojen tasmallisyys ______ ______ ______ ______ ______ 

Kuljetusten tasmaUi ys"" '' ______ ______ 
Tavaravirtoen ajoitus -""''"'" ______ ______ 
Varastokustannukset 

	

Eri toimintojen koordinointi 	 ______ ______ ______ 
Kuljetusten tehokkuus 

	

Varaston kierto 	 ______ 
Tuotannon ohjaus "" -' _______ . 
Varastojen ohjaus 

	

Paaomakustannukset 	 - 
Henkiloston koulutus _____ _____ 

Materiaalin kasittetytekniikka _______ _______ _______ 

	

Logistiikan ohjaus ______ ______ 	______ 
< 	Tavarantoimittajien lukumaara 	 _______--- 

Tilausten kasittety. 
-' 	 Kuljetusten suunnittelu 	 _______. 

Markkinoinnin seuranta . 
Z 	 Pakkaan,inen 
o 	Yritysten valinen tiedonsiirto _____ ______ - 

Yritysten sisainen tiedonsiirto _______ _______ 

	

Automaattiset tunnistusjarjestelmat 	 _______ 
Kuljetusyksikkojen kaytto _______________ 
Kuljetusten kausivaihtelu _______________ 

Yhdistetyt kuljetukset. _______________ 
Ymparistokysymykset. 

Kuljetusvahingot ______________ 
Erikoikuljetukset"' 

Ileolosuhteet ________ 
Yhteydet satamiin ______ 

Yhteydet rautateille •  _______________ _______ _______ _______ _______ 
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Kuva 3. Yritysten ilmoittamat logistiikan ongelmat. Painotulcset ovat seuraa-
vanlaisia: »jonkin verran ongelmia»:=O,5 ja »paljon ongehnia»:= 1. 
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TIENPIDON HYÖDYT 

Hyöty vai haitta? Millä määrittelemme tienpidon hyödyn, kun 
usein on niin, että toinen hyötyy ja toinen kärsii. Onko 
hyötyjä esimerkiksi paikallinen liikenne vai pitkämatkainen 
liikenne eli rakennammeko paikallistietä vai inoottoritietä? 

Kuka on se viisas, joka sanoo, kuka pääsee hyötymään? Tähän 
asti tielaitos on sanellut mikä on hyöty ja kuka pääsee 
hyötymään. Yleensä tämä on tapahtunut äänekkämpien ehdoilla 
ja hiljaiset ovat joutuneet kärsimään. Erään kitkerän 
asiakkaan mielestä tielaitoksen keskustelukumppaneita ovat 
"sorakeisari ja manttaalipöhö. Yksityisten kansalaisten 
mielipidettä ei ole kuunneltu tai jos on, niin sille ei ai-
nakaan ole pantu paljoa painoa. 

Yksityisillä ihmisillä on paljon tietoa ja ajatuksia oman 
alueensa tieverkon kehittämistarpeista ja mandollisuuksis-
ta. Tielaitoksen olisi entistä enemmän kuunneltava aidosti 
näiden ihmisten toiveita. Elinkeinoeläinällä on puolestapu-
hujansa ja vaikutuskanavarisa, mutta kuka on yksityisen kan-
salaisen puolestapuhujana? 

Tiehankkeita suunniteltaessa olisi todella mietittävä kuka 
hyötyy ja tuotava se selkeäminin esille. Nyt puhutaan vain 
KVtj:Stä. Kuka on KVt? Minä ainakaan en suostu olemaan KVL. 
Minulla on tarve päästä paikasta toiseen mukavasti ja tur-
vallisesti ja vielä suhteellisen nopeastikin. 

Kun lähdetään toteuttamaan jotain tietä, yksityinen kansa-
lainen haluaa tietää mitä hän hyötyy ja jos ei hän hyödy, 
niin kuka hyötyy ja millä perusteella. Asiakkaiden segmen-
tointi ja näiden segmenttien tarpeiden tunnistaminen olisi 
oltava lähtökohtana, kun puhutaan hyödyistä ja haitoista. 
Tienpidon haittoja ei saisi tässä unohtaa, koska tienpidon 
hyödyt ovat usein subjektiivisia arvoja, jotka voivat toi-
sille olla haittoja. 
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TIENPIDON VXLILLISET HYÖDYT 

Aikasäästölen tarkastelua matkan tarkoituksen mukaan 

Työasiamatkat 

Työasiamatkoilla saatava aikasäästö tulee työnantajayrityksen 
hyväksi joko lisääntyvänä työpanoksena muuhun tuottavaan työ-
hön tai ylitöinä laskutettavan matka-ajan vähenemisenä. Aika- 
säästön arvo markoissa voidaan laskea henkilökustannusten pe-
rusteella. Tuottavaan työhön säästynyt aika on lisäksi tuo-
tantopanos, joka lisää yrityksen tuottavuutta ja saa siten 
aikaan välillisiä hyötyjä. 

Taloudellisten laskelmien pohjaksi tulisikin selvittää var-
sinkin pitemmistä työasiamatkoista, missä määrin aikasäästöt 
lisäävät muuhun työhön käytettävää aikaa ja missä määrin ne 
vähentävät ylityöaikaa (joka on siis yrityksen kannalta pelk-
kä kustannus). 

Kodin ja työpaikan väliset matkat 

Työmatkoilla saatavan aikasäästön markkamääräisen arvon mää-
rittäminen on hankalaa. Tämä johtuu siitä, että näitä matkoja 
on varsin paljon ja ruuhka-aikoina vieläkin enemmän. Liiken-
netaloudellisissa laskelinissa työmatkoilla on keskeinen mer-
kitys. Lisäksi matkan suorittajat kokevat aikansa kalliiksi. 
Näin on syntynyt paineita hinnoitella työmatkat suhteellisen 
arvokkaiksi. 

Työmatkojen aikakustannuksen jakautuminen tuottavuutta lisää-
viin markkoihin ja arvostusta kuvaaviin markkoihin pitäisikin 
kiireesti selvittää. Työmatkoj en aikakustannusten ylihinnoit-
telu saattaa etäännyttää liikennetalouden ja liiketalouden 
liian kauaksi toisistaan ja hämärtää taloudellisen kannatta-
vuuden käsitettä. 

Kesämökkimatkat 

Kesämökkien rakentainisella, ylläpidolla ja käytöllä on mer -
kittäviä taloudellisia vaikutuksia mökin sijaintipaikkakun-
nalle. Varsin monen kyläkaupan ja muiden maaseudun palvelujen 
olemassaolo perustuukin kesämökkiläisten ostovoimaan. Ilmeis-
tä onkin, että kesämökkiliikenne tuottaa välillisiä hyötyjä. 

Kesämökkimatkoilla saatava merkittävä aikasäästö vaikuttaa 
todennäköisesti mökillä käyntien määrään. Mökin käyttöasteen 
kasvaminen näkyy kerranna isva ikutuks ina mökkipaikkakunnan 
elinkeinoelämässä. Lisäksi matkan varrella olevat palvelut 
hyötyvät lisääntyneistä mökkimatkoista. 

Aikasäästön lisäksi tien parantamisen aikaansaama ajomukavuu-
den lisääntyminen lisää inökilläkäyntimatkoja (viikonloppumat-
koja). Kesämökkiliikenteen aikasäästön arvoa määritettäessä 
voidaankin olettaa, että osa aikasäästöstä voidaan hinnoitel-
la tuottavina niarkkoina. Muu osa aikasäästöä voidaan muuttaa 
markoiksi käyttäen mökillä olon laskennallista kustannusta. 
(Mökilläolotunnit saattavat olla yllättävän kalliita). 
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TIENPIDON VÄLILLISET RYÖDYT 

Henkilöliikenteen alan arvosta 

Tiehankkeella saatavat aikasäästöt pyritään yleensä inuutta-
maan markoiksi. Nyt on kuitenkin mietittävä, mitä markkoja 
tarkoitetaan. Sen lisäksi, että markat vaihtelevat matkan 
tarkoituksen mukaan, ne ovat eriarvoisia riippuen siitä, 
ovatko ne todellisia tuottavuutta lisääviä markkoja vai vain 
ajan arvoa kuvaavia laskennallisia markkoja. 

Nämä kaksi eri lajia markkoja on selkeästi erotettava toisis-
taan. Muuten on vaarana, että "arvoja" kuvaavat markat muut-
tuvat jossakin vaiheessa todellisiksi ja niistä mukamas syn-
tyisi välillisinä hyötyinä bruttokansantuotteen kasvua. 

Heti on kuitenkin todettava, että tässä ei ole tarkoituksena 
vähätellä esim. vapaa-ajan matkojen arvoa matkan suorittajan 
kannalta. Tarkoitus on vain pyrkiä selkeästi erittelemään 
ajan arvon komponetteja matkan tarkoituksen mukaan. Kompo-
nentteja on siis periaatteessa kaksi: tuottavuutta lisäävät 
markat ja "arvojen" mittareina käytetyt markat. 

Tuottavuutta lisäävät markat ovat joko selvää säästynyttä ra-
haa tai sitten aikasäästön kerrannaisvaikutusta. Esim. mat-
kailija voi aikasäästön ansiosta kuluttaa rahaa eri tavalla 
eri aktiviteetteihin kuin ilman aikasäästöä. Tällä voi pe-
riaatteessa olla erilainen vaikutus kansantuotteeseen. 

Työasiamatkoilla säästynyt aika lienee selvimmin miellettä-
vissä tuottavuutta lisääväksi. Ts. hankkeella aikaansaatu ai-
kasäästö tai aikasäästä muutettuna markoiksi on tuotantopa-
nos, joka voidaan olettaa käytettävän tuottavaan työhön. Sen 
sijaan kodin ja työpaikan välillä tehtävästä matkasta saatava 
aikasäästö tuskin lisää kovinkaan paljon henkilön työaikaa 
tai työpanosta. Säästä käytetäänkin todennäköisemmin lisään-
tyvänä vapaa-aikana (aamulla maataan pitempään). 

Nykyisen käytännön mukaan koti-työ -matkojen ajan arvo on 
suhteellisen korkea; korkeampi kuin vapaa-ajan matkoilla. Kun 
liikennetaloudellisissa laskelmissa ajan arvot lasketaan yh-
teen, on tuloksena tuottavien markkojen ja arvostuksia kuvaa-
vien markkojen summa. Yritysten taloudenpidossa tämänlainen 
ajattelu johtaisi konkurssiin melko nopeasti. Ts. absoluut-
tista kannattavuutta laskettaessa ei vallitseva käytäntö ole 
oikea. Sen sijaa eri vaihtoehtoja keskenään vertailtaessa se 
kyllä toimii. Ajan arvon jako selkeästi kahteen komponenttiin 
mandollistaisi myös "arvojen" entistä kalliimman hinnoittelun 
ilman, •ttä taloudelliset laskelmat vääristyisivät. 

Olisikin ryhdyttävä selvittämään, miten ajan arvo muodostuu 
eri tyyppisillä matkoilla. Tuottavien markkojen ja arvoja ku-
vaavien markkojen osuus matkan tarkoituksen mukaan tulisi 
tutkia. Lisäksi näiden markkojen määrä vaihtelee ilmeisesti 
myös aikasäästön suuruuden funktiona. Tutkimustuloksia kai-
vattaisiin paitsi välillisten hyötyjen määrittelyssä myös ke-
hitettäessä liikennetaloudellisuuden laskentatapoj a. 
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