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YTTJL L E 

Tieinvestointien taloudellista tarkastelua varten ilmestyi v. 1967 TVH:n tie-
suunnitteluosastossa laadittu Ohjeet tieinvestointilaskelmien suorittamiseksi" 
sekä siihen liittyen v. 1968 käsinlaskentaohje tie- ja liikennetaloudellisten 
laskelmien soveltamisesta tiekohtaisissa kannattavuuslaskelmissa. Ohjeisto oli 
lukuisine lomakkeineen ja mutkikkaine taulukoineen käytössä varsin työläs. 

Seuraavana vaiheena otettiin v. 1972 käyttöön tieinvestointien taloudelliseen 
tarkasteluun tietokonetta käyttävä IS-lO ohje. Sen parannettu versio IS-li 
valmistui v. 1975. Ohje on selostettu raportissa "Edullisuusvertailun käyttö 
tienpidossa" (TVH 2.376). Hankkeiden lähtötiedot lähetettiin erityisillä lo-
makkeilla TVH:een, jossa keskitetysti hoidettiin laskentarutiinit. 

Keskitetyn laskentamenetelmän käyttö on viime vuosina ollut vähäistä. Tarvetta 
tienpitotoimenpiteiden liikennetaloudellista edullisuutta tarkastelevaan mene-
telmään on kuitenkin olemassa; laaditut tarkasteluohjeet ovat ehkä olleet liian 
yksityiskohtaisia. 

Tässä ohjeessa selostetaan käytännön tarpeisiin sopiva yksinkertainen tapa 
vertailla vaihtoehtolaskelman avulla kanden tai useamman vaihtoehtoisen tien-
pitotoimenpiteen edullisuutta keskenään. Tarkastelussa on kyse toimenpiteiden 
rahamääräisten kustannusten ja hyötyjen selvittämisestä. Tällöin rajoitutaan 
liikenteeseen ja tienpitäjään kohdistuviin välittömiin vaikutuksiin. Toimenpi-
teen välilhisten vaikutusten tarkastelusta annetaan ohjeen liitteessä 1 joitakin 
neuvoja, ei kuitenkaan mitään täsmällistä menettelyohjetta. 

Tarkasteltavja toimenpiteitä ovat pääasiassa investointitoimenpiteet. Myös joi-
denkin hoito- tai kunnostustoimenpiteiden edullisuutta voidaan selvittää. Tie-
tous ajokustannusten riippuvuudesta tie- ja keliolosuhtejsta määrää sen, miten 
laajalti taloudellisia laskelmia voidaan soveltaa. Lauttapaikkojen kannatta-
vuuslaskennasta viitataan erityisohjeeseen "LAKA-ohjelman toiminta ja käyttö' 1  
(TVH 713196). 

Tätä ohjetta käytetään yhdessä vuosittain ilmestyvän Ajokustannukset 19XX-jul-
kaisun kanssa. Julkaisusta saadaan laskelmiin liikenteen ajokustannukset. 

Yleistä edullisuusvertajiuteoriaa ohjeessa on esitetty rajoitetusti. Teoriasta 
laajemmin kiinnostuneille annetaan lista täydentävästä kirjallisuudesta. 

Ohje on laadittu tutkimustoimistossa yhteistyössä tieverkkotoimiston kanssa. 

Sisällöstä 

Luvussa 1 esitellään edullisuusvertailua lyhyesti. Luvuissa 2, 3 ja 4 kuvataan 
tienpidon ja liikenteen kustannusrakennetta, edullisuusvertailumenetelmiä ja 
liikennetaloudellisten laskelmien lähtöarvoihin liittyviä seikkoja. 

Liikennetaloudelhisten laskelmien tekemisohjeet ovat luvussa 5 sivuilla 18 - 19. 

Luvun 6 esimerkeistä 1 ja 4 ovat ohjeen mukaisia tarkasteluja, esimerkit 2 ja 3 
puolestaan ohjetta vapaammin soveltavia. Liitteissä 1 - 4 on ohjeen käyttöä tu-
kevaa tietoutta. Mainitun liitteen 1 lisäksi kannattaa erityisesti huomata lii-
te 3 liikennetietojen käytöstä. 
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1. EDULLISUUSVERTAILUN LÄHTt$KOHTIA 

1.1 Edullisuusvertailun määritelmä 

Edullisuusvertailu on toimenpidevaihtoehtojen tarkastelua, jossa valittavana 
olevien vaihtoehtojen eriaikaiset, erilaiset ja eri osapuolille koituvat seu-
rausvaikutukset pyritään selvittämään ja saattamaan keskenään vertailukelpoi-
siksi vaihtoehtojen keskinäisen edullisuuden arviointia varten. 

1.2 Edullisuusvertailun kohteet 

Edullisuusvertailua sovelletaan tavallisimmin investointitoimenpiteiden tar-
kasteluun. Periaatteessa ei kuitenkaan ole estettä sen käytölle muunkin tyyp-
pisten toimenpiteiden vertailuun. 

1.3 Seurausvaikutukset 

Toimenpiteen seurausvaikutuksilla tarkoitetaan sen aiheuttamia hyötyjä ja 
haittoja. Keskeisin haittatekijä on edullisuustarkasteluissa yleensä voimava-
rojen käytöstä aiheutuvat taloudelliset uhraukset eli kustannukset. 

Tässä ohjeessa puhutaan yleensä hyödyistä ja kustannuksista. Liitteessä 1 laa-
jennetaan kustannus-käsitettä ohi pelkkien taloudellisten vaikutusten. 

Hyödyt ja haitat voidaan jakaa suoriin eli välittömiin ja epäsuoriin eli vä-
lillisiin. Suoria vaikutuksia on helpompi mitata kuin epäsuoria. Monien tär-
keiden suorien vaikutusten rahallinen arvottaminen on mandollista ja verraten 
hei ppoakin. 

Kuvan 1 kaaviossa on esitetty tienpitotoimenpiteen aiheuttamia suoria vaiku-
tuksia. Kaavioon on rajattu ne vaikutukset, joita tässä laskentaohjeessa tar-
kastellaan. 

Epäsuorien vaikutusten mittaaminen ja arvottaminen (mikäli ollenkaan mandol-
lista) on usein niin hankalaa, että ne tavallisesti rajataan pois laskennalli-
sista tarkasteluista. Niiden merkitys hankkeen kannalta ja esimerkiksi suh-
teessa laskennalhisiin vaikutuksiin on arvioitava kussakin tapauksessa erik-
seen. - Epäsuorista vaikutuksista enemmän liitteessä 1. 

1.4 Edullisuusvertailun tehtävät 

a) Edullisuuden selvittäminen: Onko yksittäinen toimenpide-ehdotus sinänsä 
riittävän edullinen toteutettavaksi vai ei? Vertailukohde on tällöin ns. 
nollavaihtoehto eli tilanne, jossa toimeripidettä ei ole toteutettu. 

b) Vaihtoehtojen valinta: Mikä teknisesti toisensa poissulkevista toimenpide- 
vaihtoehdoista on edullisin toteutettavaksi? Poissulkevuus tarkoittaa sitä, 
että vain yksi vaihtoehdoista on mielekästä toteuttaa; vaihtoehdoilia voi 
kyllä olla yhteisiäkin osia. 

c) Ohjelman laadinta: Mitkä toisistaan riippumattomat, teknisesti rinnakkain 
toteutettavissa olevat toimenpiteet on edullisinta sisällyttää tietyile 
ajanjaksolle laadittavaan toteutusohjelmaan? Kyseessä on siis vaihtoehtojen 
asettaminen edullisuusjärjestykseen. Resurssien riittävyyden mukaan karsi-
taan vähiten edulliset vaihtoehdot pois. 



TOIMENPIDE 

MUUTOS EDELLY- 	PAIKALLISTEN 	MUUTOS LII- 	1 	TIENKYTTÄJÄN 	MUUTOS MUIDEN 
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1 

MUUTOS TIENPIT1JN 	MUUTOS AUTOLIIKENTEEN 
KUSTANNUKSISSA 	 KUSTANNUKSISSA 

__________ 	 1 

1 INVESTOINTI- 	KUNNOSSAPITO- 	AJONEUVO- 	AIKAKUS- 	ONNETTOMUUS- 

1 KUSTANNUKSET 	KUSTANNUKSET 	KUSTANNUKSET 	TANNUKSET 	KUSTANNUKSET 
L----------------------------------

Rajattu alue = ohjeen kattamat vaikutukset 

Kuva 1: Tienpitotoinienpiteen aiheuttamia suoria vaikutuksia. 
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Käytännössä a) ja b) tehtävien välinen ero on epämääräinen: tienpidossa toi- 
menpidevaihtoehtoja on usein enemmän kuin yksi ja vertailukohde on olemassa 
oleva tilanne eli nollavaihtoehto. 

1.5 Edullisuusvertailun vaiheet 

Kuvan 2 kaaviossa on esitetty edullisuusvertailun vaiheet tienpitoon sovellet-
tuna. 

1.6 Epävarmuustekijät 

Kannattavuustunnusluvut kuvaavat ainoastaan niitä toimenpiteiden kannattavuu-
teen vaikuttavia tekijöitä, joille on annettu rahallinen arvo. Ulkopuolelle 
jäävät tekijät (ks. liite 1) on tuotava esille päätöksenteon yhteydessä, jotta 
tehdyt rajaukset olisivat selvästi näkyvissä. 

Tienpitotoimenpiteistä ovat etenkin uusien teiden rakentaminen ja suuntauksen 
parantaminen pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia. Laskelmissa käytetty 20 vuo-
den tarkasteluaika merkitsee sitä, että tulevaisuudesta on jouduttu tekemään 
oletuksia. Vaikeasti ennakoitavissa olevat muutokset kansantulon, hintasuhtei-
den ja teknologian kehityksessä heijastuvat väistämättä tehtyihin kustannusole-
tuksiin. 

Yleinen kustannuskehitys, mikäli se on sellaista, että inflaation vaikutukset 
kohdistuvat suhteellisen yhdenmukaisesti kaikille tuotannon aloille, ei lisää 
sanottavasti laskelmien epätarkkuutta. Sen sijaan eri kustannustekijöiden suh-
teellisten hintojen muutos on epävarrnuustekijä. 

Hintasuhteissa pitkällä ajalla tapahtuvat muutokset ovat vaikeasti ennakolta-
vissa. Tämän vuoksi yleensä oletetaan jossain määrin epärealistisesti laskenta- 
hetken hintasuhteiden pysyvän ennallaan. Samoin on sopimuksiin perustuviin var-
johintoihin sekä myös laskentakoron suuruuteen suhtauduttava arvostusten muut-
tumisen takia varauksin. Laskelmat kuvastavat sen hetken käsityksiä m. turval-
lisuuden ja ajan arvosta. 

Suurin epävarmuustekijä on lähtötietojen epätarkkuus, jonka vaikutusta voidaan 
haluttaessa vähentää antamalla lähtöarvoille (esimerkiksi liikennemäärille) 
vaihtoehtoisia arvoja. Tällä ns. herkkyysanalyysillä voidaan tutkia tunnuslu-
kujen riippuvuutta lähtöarvojen muutoksista. 

Yksittäisen hankkeen kannalta on esimerkiksi todettava, että annetut yksikkö- 
kustannukset ovat keskiarvoja, jotka eivät välttämättä pidä paikkaansa ko. ta-
pauksessa. Lisää tarkkuutta saadaan tutkimalla hanketta koskevat tiedot erik-
seen. 
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Kuva 2: Kustannus-hyötyanalyyttisen tarkastelun vaiheet tienpitotoimenpiteiden 
suunnittelussa 

1.TILANTEEN 
ANALYSOINTI 

3. HYtiTYJEN JA HAITTOJEN 
MMR 1 TTÄMI SPERUSTE ET 

HYt5DYT JA HAITAT 

1 
MITTAUS- JA 
ARVOSTUSPERUSTEET 

ONGELMAN HAHMOTUS, TAVOIT-
TEET, RAJOITUKSET 

.4, 
TARKASTELUN RAJAUS 4- - - - - 

2.VAIHTOEHTOJEN MUODOSTUS 

NYKYTILAN _____ KEHITTAMISTAVOIT-
SELVITYS 	TEET JA KEINOT - 

71 
ENNUSTEET 	VAIHTOEHDOT 

LI IKENNEMÄÄRPT _______ 
JA TOIMI VUUS 

4. SELVITYSTEN SUORITTAMINEN 

4' 	4' 	4f 
SUORAT TALOUDEL- 	YMPÄRISTÖ- 	LIIKENNEJÄRJES- 	ALUEELLISET 
LISET VAIKUTUKSET 	VAIKUTUKSET 	TELMÄ VAIKUTUKSET 	YM. VAIKUTUKSET 

.4' 	4,  
4,  

ERI VAIKUTUSTEN - SUUNNITTELIJAN 
YHTEEN VETO 	- JOHTOPMTtiKSET 

5. VERTAILU JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

1. 
VAIHTOEHTOJEN VERTAILU 

4 
TOIMENPITEIDEN VALINTA 
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1.7 Kirjallisuutta 

- Posti- ja telehallitus: Edullisuusvertailun menetelmäopas, Helsinki 1980 
- Laaja ja yksityiskohtainen käsikirja edullisuusvertailun alalta 

(sisältää runsaan lähdeluettelon) 

- Mishan, E.: Cost-benefit analysis. An informal introduction, Lontoo 1975 

- Liikenneministeriön asettama työryhmä (YHTALI): Yhteiskuntataloudelliset 
edullisuusselvitykset liikennesektorissa, Helsinki 1978 

- Pitkänen, E.: Kustannus-hyötyanalyysi. Yhteiskunnalliset ja liikennetalou-
delliset näkökohdat päätöksenteossa, Helsinki 1971 

- Sauna-aho, J.: Liikennetalous (Helsingin teknillinen korkeakoulu, liikenne- 
tekniikka), Otaniemi 1980 

- VM/suunnittelusihteeristö: Toimenpiteiden hyötyjä ja haittoja koskevat 
selvitykset, Helsinki 1975 

- Himanen, V.: Kaupunkiliikenteen seurausvaikutukset ja energian kulutus 
VTT:n tutkimuksia no. 159, Espoo 1983 
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2. TIELI IKENNEKUSTANNUKSET 

Tieliikennekustannukset voidaan jakaa kuvan 3 kaavion mukaisesti tienpitäjän 
kustannuksiin ja toisaalta liikenteen ajokustannuksiin. 

TIELIIKENNE-
KUSTANNUKSET 

TIENPIDON 	 AUTOJEN AJO- 
KUSTANNUKSET 	 KUSTANNUKSET 

1 	 __________ 

INVESTOINTI- 	KUNNOSSAPITO 	AJONEUVO- 	AIKA- 	ONNETTOMUUS 
KUST. 	KUST. 	 KUST. 	KUST. 	KUST. 

1 
HOITO- 	KUNNOSTUS- 
KUST. 	KUST. 

Kuva 3: Tieliikennekustannusten muodostuminen 

2.1 Tienpitäjän kustannukset 

Tienpitäjän kustannukset jakaantuvat investointeihin ja kunnossapitoon. In-
vestointeihin luetaan kehittäminen eli uusien yhteyksien rakentaminen ja suun-
tauksen parantaminen pääosin sekä ylläpito eli rakenteen parantaminen. Kunnos-
sapitoon eli käyttökustannuksiin kuuluvat teiden päivittäinen hoito sekä kun-
nostus eli uudelleen päällystäminen, kuivatustyöt jne. 

2.2 Ajokustannukset 

Ajokustannukset määräytyvät suhteessa auton nopeuteen. Siihen puolestaan vai-
kuttavat tien geometria (mäkisyys, kaarteisuus) ja tien pinnan tyyppi ja kunto. 
Nämä ovat tien välittömiä vaikutuksia, lisäksi nopeuteen vaikuttavat liikenne- 
määrä, nopeusrajoitukset ja sää- eli keliolosuhteet. 

Tienpitäjä tarkastelee ajokustannuksia ajoneuvon käyttäjän kannalta ja ne 
jaetaan tällöin ajoneuvo-, aika- ja onnettomuuskustannuksiin. Tienpitotoimen-
piteiden taloudellinen tarkastelu edellyttää markkamääräisiä ajokustannustie-
toja. 

Ajoneuvokustannuksiin luetaan auton käyttökustannukset (polttoaine-, voitelu-, 
rengas-, korjaus- ja huolto- sekä säilytyskulut) ja pääomakustannukset (autoon 
sidottu pääoman korko ja poisto). Ajoneuvokustannuksista suuri osa on erilai-
sia veroja (HA: n. 38 %; KA: n. 21 %, v. 1983). 

Aikakustannuksissa arvotetaan matkaan käytettävää aikaa. Mitään yleisesti hy-
väksyttyä tapaa ajan arvottamiseen ei ole. TVH:n ajokustannusarvoissa ajan 
hinta perustuu liikenneministeriön työryhmän suositukseen. Ajan arvo vaihtelee 
siinä matkan tarkoituksen mukaan ja arvot lasketaan keskimääräisen laskenta-
tuntipalkan perusteella. Perushintana on nykyisin miespuolisen teollisuustyön- 



tekijän keskituntiansio. Ajan arvo on siis sopimuksenvarainen varjohinta. 
Voidaan myös ajatella sen kuvaavan muuten vaikeasti mitattavaa ajomukavuutta. 
Edelleen sitä voidaan käyttää tavoitettavuuden mittarina (paremman mittarin 
puuttuessa). 

Onnettomuuskustannuksjssa on laskettu todelliset taloudelliset menetykset 
sekä arvotettu lisäksi yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnin menetystä. 

TVH:ssa käytetty laskentatapa vastaa esim. Ruotsissa ja Tanskassa sovelletta-
vaa tapaa. 

2.3 Ajokustannusarvot 

Henkilö- ja kuorma-autojen ajokustannukset keskimääräisissä hyvissä kesäolo-
suhteissa saadaan vuosittain ilmestyvästä julkaisusta Ajokustannukset 19XX 
(TVH/tutkimustoimisto). 

Julkaisussa on ilmoitettu erikseen ajoneuvo-, aika- ja onnettomuuskustannukset. 
Kilometrikustannukset on taulukoitu tien luokan ja nopeuden suhteen. Ajoneuvo- 
kustannuksia määritettäessä on otettu huomioon se, että siirryttäessä pääteil-
tä alemman asteisille teille, teiden geometria vastaavasti keskimäärin huono-
nee, ts. mäkisyys ja kaarteisuus lisääntyvät. Etenkin mäkisyyden kasvu lisää 
ajoneuvokustannuksia. 

Tiehankkeiden liikennetaloudelljseen tarkasteluun riittävät yleensä ajokustan-
nusten perusarvot. Haluttaessa vertailla esim. erilaisia kunnossapitotoimenpi-
teitä, tarvitaan tietoa ajokustannusten riippuvuudesta keliolosuhteista. Ajo-
kustannusjulkaisussa on muuntokertoimet, joilla ajoneuvo- ja onnettomuuskus-
tannuksia voidaan muuntaa vastaamaan erilaisia keliolosuhteita. 

2.4 Muut kustannukset 

Muutokset tieliikennekustannuksissa ovat tienpitotoimenpiteen välittömiä vai-
kutuksia ja ne voidaan siis ilmoittaa rahamääräisinä. Toimenpiteen muista 
vaikutuksista, jotka saattavat olla myös rahallisesti ilmaistavissa, ks. lii-
te 1. 
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3. VERTAILUMENETELN1T 

3.1 Eriaikaisten vaikutusten vertailu 

Toimenpiteet, joiden vaikutukset .iakautuvat monien vuosien ajalle, vaativat 
laskelmissa aikateki jän huomioon ottamisen. Investoinneista eri aikoina aiheu-
tuvia vaikutuksia on voitava verrata keskenään. Aikatekijä otetaan huomioon 
korkolaskennan avulla. Tällöin on mandollista siirtää investointiin liittyvät 
tuotot ja kustannukset samaan vertailuajankohtaan. 

Yksinkertaistettuna tämä merkitsee sitä, että ajassa eteenpäin tehtävissä 
siirroissa ajatellaan tietyn rahamäärän kasvavan koronkorkoa ja päinvastaises-
sa tapauksessa pienenevän (diskonttaus). 

Vertailulaskelmissa käytettävän korkokannan valinta on eräs keskeinen ongelma 
kustannushyöty-pohjaisessa tarkastelussa. Tällöin on ratkaistava toiminnalta 
edellytetty tuottoprosentti sijoitettavalle pääomalle. 

Valinnassa on yleensä lähdetty kandesta perusnäkökulmasta: 1) yhteiskunnalli-
sesta aikapreferenssistä tai 2) pääoman yhteiskunnallisista vaihtoehtoiskus-
tannuksi sta. 

Yhteiskunnallinen aikapreferenssi kuvastaa eri ajankohtieri kulutuksen suhteel-
lista toivottavuutta yhteiskunnan kannalta. Mitä enemmän arvostetaan nykyhet-
ken kulutusta ja mitä vähemmän siis ollaan kiinnostuneita tulevien sukupolvien 
kulutusmandoil isuuksista, sitä korkeampaan laskentakorkoon päädytään. Alhainen 
korkokanta merkitsee siten pitkäaikaisten kulutusmandollisuuksien korostuneem-
paa huomioon ottamista. Esimerkiksi käytettäessä 10 %:n korkokantaa pidetään 
39 mk:n hyötyä nyt yhtä arvokkaana kuin 100 mk:n hyötyä 10 vuoden kuluttua 
(kuva 4). 

Kuva 4: 100 mk:n nykyarvo eri korkokannoilla 



Toisena lähtökohtana korkokannan määrittämiselle oleva pääoman yhteiskunnal-
listen vaihtoehtoiskustannusten periaate merkitsee tarkastelun kohdistamista 
pääoman parhaassa vaihtoehtoisessa käytössä aikaansaamari tuotoksen arvoon. 
Kun esimerkiksi investointeihin käytettävän pääoman määrä on rajoitettu, tuli-
si investointiohjelmaan tämän periaatteen mukaan sisällyttää vain sellaisia 
hankkeita, jotka tuottoprosent -in tai muun kannattavuusmitan mukaan ovat kaikkia 
mandollisia ohjelman ulkopuolisia hankkeita edullisempia. Hankaluutena on se, 
ettei parasta menetettyä vaihtoehtoa etukäteen tiedetä, koska se on riippuvai-
nen tehtävistä laskelmista (joissa tarvitaan laskentakorkoa). 

Laskentakoron määrääminen on viime kädessä sopimuksenvarainen asia. Nykyisissä 
valtiovarainministeriön ohjeissa pääomakustannusten laskentaperusteista on 
päädytty 6 %:n korkokantaan. Siten myös tieinvestointilaskelmissa tulevien 
erien diskonttauksessa käytetään 6 %:n korkoa. 

Tämä laskentakorko on reaalikorko ja sillä ei ole mitään tekemistä inflatori-
sen yleisen hintatason nousun kanssa. Yleisen hintatason nousu merkitsee itse 
asiassa vain arvojen mittaamisessa käytettävän yksikön muuttumista. Jos koros-
sa otetaan huomioon myös inflaatio, puhutaan nimelliskorosta. 

Kannattavuuslaskelmissa ei inflaation aiheuttamaa hintojen nousua oteta huo-
mioon, vaan sovelletaan tavallisesti laskentavuoden hintatasossa ilmaistuja 
hintoja eli laskelmat tehdään kiintein hinnoin. 

3.2 Laskentamenetelmät ia tunnusluvut 

Vertailulaskelmien avulla yhdistetään eriaikaiset ja erilaiset vaikutukset 
edullisuutta kuvaaviksi tunnusluvuiksi. Tärkeimmät kustannushyötyselvityksessä 
käytettävät korkoteki jään perustuvat tunnusluvut ovat hyöty-kustannussuhde, 
ensimmäisen vuoden tuottokerroin sekä pääoma-arvo. 

Hyöty-kustannussuhde (H/K-suhde) on suhteellinen kannattavuusluku. Se on saavu-
tettujen hyötyjen suhde uhrattuihin resursseihin tai koituviin haittoihin eli 
H/K-suhde on tarkastelujakson aikana syntyvien hyötyjen nykyarvojen summan 
suhde kustannusten nykyarvojen summaan. 

H/K-suhde voidaan laskea joko brutto- tai nettoperiaatteella seuraavien kaavo-
jen mukaan: 

H/K 	
- B 

(tai H/K - B-C 
	D 

	

br K 	-=) 

B-C 	D 	.... 
H/Knt = 	= 	(kaytetaan tassa ohjeessa) 

joissa 	K = perusinvestointi 
C = käyttökustannukset 	

nykyarvoisina B = hyödyt 

Bruttoperustainen H/K-suhde pyrkii maksimoimaan kokonaiskustannuksilla (K+C) 
saatavaa hyötyä, kun taas nettoperusteinen maksimoi pelkästään investointisum-
maila (K) saatavaa hyötyä. Molemmissa tapauksissa kannattavuusvaatimuksena on, 
että H/K-suhde on suurempi kuin yksi (H/K > 1). 

H/K-suhteen avulla vaihtoehdot voidaan asettaa eduliisuusjärjestykseen. Talou-
dellisesti kannattavin on se, jolla on korkein H/K-arvo. H/K-suhde on suhteel-
linen tunnusluku verratessaan säästöjä investointiin ja ottaa siten huomioon 
pääoman niukkuuden. 
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Ensimmäisen vuoden tuottokerroin (e) on perusinvestoinnin ensimmäisenä käyttö- 
vuonna aikaansaamien nettohyötyjen suhde investointiin: 

b 1 -c 1  
e = 
	K 	

' 	missä 	b 1  = 1. v:n hyödyt 

c 1 	1. v:n käyttökustannukset 

K = perusinvestointi 

Tuottokertoimelle on vaikea antaa mitään yleistä raja-arvoa, vaan se on arvi-
oltava investoinnin luonteen ja hyötyjen sekä kustannusten ajallisen jakautu-
misen mukaan. Tieinvestoinneissa voidaan ohjeellisena rajana pitää n. 10 %:n 
tuottoa (kertoimen arvoa 0,1). Kehittämishankkeelta voidaan vaatia suurempaa 
tuottoprosenttia kuin ylläpitohankkeelta, koska samalla sitoudutaan suurempiin 
hoito- ja ylläpitokustannuksiin. 

Periaatteessa ei 1. v:n tuottokertoimen perusteella pitäisi puhua investoinnin 
kannattavuudesta, koska tarkastellaan vain yhden vuoden hyötyjä. Käytännössä 
kuitenkin esim. tieinvestointien hyötyjen vuotuinen kertymä on yleensä sen 
verran tasainen ja johdonmukainen, että 1. v:n tuottokerroin antaa varsin hy-
vän kuvan hankkeen kannattavuudesta. 

Eri vuosille laskettuna 1. v:n tuottokertoimella voidaan myös tutkia toimenpi-
teen edull i si nta toteutusajankohtaa. 

Pääoma-arvo mittaa investoinnin nettohyötyä. Se on kaikkien tarkastelujakson 
aikana syntyneiden hyötyjen ja kustannusten nykyarvojen erotus: 

P = B-(C+K) = (B-C)-K 

missä 	K 	investointi perusvuonna 
C = käyttökustannusten (haittojen) nykyarvojen summa perusvuonna 
B = hyötyjen (tuottojen) nykyarvojen summa perusvuonna 

Jos pääoma-arvo on positiivinen (P > 0), on hanketta pidettävä kannattavana. 
Tällöin investoinnista saatavat diskontatut säästöt tarkasteluajalta ovat in-
vestointia suuremmat eli investointi tuottaa 'voittoa'. 

Koska pääoma-arvo on absoluuttinen mitta (ilmoittaa rahamääräisen kokonaiskus-
tannusten säästön), se soveltuu huonosti vaihtoehtojen keskinäiseen vertailuun. 
Vertailu sen perusteella edellyttäisi yhtä suuria investointeja tai rajatonta 
investointirahan saantia. 

Pelkän kannattavuuden toteamiseen pääoma-arvo sopii hyvin. Samoin vaihtoehdon 
edullisiman investointivuoden valintaan se antaa viitteitä. 

Käytännön tienpitotarkasteluihin riittää usein jo 1. vuoden tuottokerroin. 
Sitä voidaan täydentää laskemalla toimenpiteen H/K-suhde. 
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4. LSrELMIEN LAHTiTJEDOT 

Trnän ohjeen laskelmia varten tarvitaan tietietoja, liikennetietoja sekä kus-
tannustietoja. 

4.1 Tietiedot 

Muodostettavista toimenpidevaihtoehdoista on huomattava, että taloudellisissa 
laskelmissa niiden alku- ja loppupisteiden on oltava samat; verkkovaihtoehdois-
sa voi olla yhteisiä tieosia, mutta vaihtoehtojen on oltava toisensa poissulke-
via. Ts. vain yksi vaihtoehto toteutetaan. 

Tiehankkeen esisuunnittelun yhteydessä selvitetään liikennetaloudellisissa las-
kelmissa tarvittavat tiedot: tarkasteltavien vaihtoehtojen pääpiirteittäinen 
suuntaus, pituudet, poikkileikkaukset ja muu tien rakenne, yleiskuva geometri-
asta ja maasto-olosuhteista, liittymäjärjestelyt ja mandolliset erityispiirteet 
kuten esim. vesistönylitykset, risteämiset rautatien kanssa ja sijainti pohja-
vedenottoalueella. Tässä yhteydessä määritetään myös eri vaihtoehtojen mandol-
listamat autojen keskimääräiset ajonopeudet sekä nopeuden vaihtelut. 

Olemassa olevan tieyhteyden tiedot saadaan tierekisteristä; Investointivaihto-
ehtojen tiedot on arvioitava siten, että vaihtoehtojen kustannusarvioista saa-
daan mandollisimman tarkkoja. 

Käytäntö on osoittanut, että alustavissa kustannusarvioissa saattaa olla kymme-
nien prosenttien poikkeama lopulliseen arvioon verrattuna. Toimenpiteen kannat-
tavuudesta saadaan tällöin väärä kuva ja myös vertailulaskelmilta häviää mie-
lekkyys, jos eri vaihtoehtojen kustannusarvioiden virhe on erisuuntainen. 
Yleensä kustannukset kuitenkin aliarvioidaan. 

4.2 Liikennetiedot 

Hankkeen liikenne-ennustetta laadittaessa liikenne jaetaan seuraaviin osiin: 

- nykyinen liikenne 
- liikenteen normaali kasvu 
- siirtyvä liikenne 

Nykyisellä liikenteellä tarkoitetaan ennen toimenpidettä tarkasteltavaa verk-
koa käyttänyttä liikennettä. 

Liikenteen normaalikasvu on väestön kasvusta ja auton käytön lisääntymisestä 
aiheutuva liikenteen yleinen kasvu. 

Siirtyvä liikenne on muilta teiltä tarkastelun kohteena olevalle tielle siir-
tyväksi arvioitu liikennevirta. Se ei muuta alueen kokonaisliikennemäärää, 
muuttaa vain automatkojen jakaumaa eri reittien kesken ja mandollisesti myös 
matkojen määräpaikkajakaumaa kilpailevien matkakohteiden kesken. Verkkovaihto-
ehtoja muodostettaessa on muistettava sisällyttää siirtyvän liikenteen lähtö-
tieyhteys noliavaihtoehtoon, vaikka se ei muuten toimenpiteen kohteena olisi- 
kaan. 

Vaihtoehtoisten verkkojen liikennevirtojen on oltava samat. Perusteena on se, 
että jos nollavaihtoehdosta jää pois teitä, joilta kuitenkin on siirretty lii-
kennettä muiden vaihtoehtojen uudelle yhteydelle, lasketaan näistä siirretyis-
tä liikennevirrojsta vain kustannukset, eikä ollenkaan niiden saamia säästöjä; 
laskelmat antavat tällöin virheellisen kannattavuuden. 
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Yleensä otetaan mukaan vain ne liikennevirrat, joiden ajokustannukset muuttu-
vat. Tällöin siis osa liikenteestä toisinaan voidaan jättää pois laskelmista, 
koska sen liikenneolosuhteet eivät toimenpiteiden takia olennaisesti muutu. 
Esimerkkinä päätieverkon parannushanke, joka vaikuttaa läpikulkevaan liiken-
teeseen, mutta jonka vaikutus paikallisen liikenteen ajokustannuksiin on vä-
hä i nen. 

Liikennelaskennoista saatavat nykyisen liikenteen määrät on syytä tarkistaa 
mikroaaltolaskimilla. Kunnollinen ennuste on mandollista perustaa vain määrä-
paikkatutkimuksen tuloksiin. Yksinkertaisessa tapauksessa siirtyvä liikenne 
on mandollista arvioida myös rekisterilaattamenetelmällä. 

Liikenteen kasvu saadaan kohdan 5.5 taulukosta keskimääräisenä piireittäin. 
Tätä keskiarvolukua voidaan käyttää, jos ± 50 % virhe ei lopputulosta muuta. 
Jos tarvitaan lisää tarkkuutta tai jos alueen maankäyttö muuttuu, ennuste on 
perustettava määräpaikkatutkimuksen tuloksiin ja/tai muihin menetelmiin. Liit-
teessä 3 on käsitelty tarkemmin liikennetietojen käyttöä suunnittelussa. 

4.3 Onnettomuustiedot 

Mikäli katsotaan keskimääräisten onnettomuuskustannustietojen riittävän tai 
tarkempia onnettomuust'ietoja ei ole käytettävissä, saadaan kustannustiedot 
suoraan ajokustannusjulkaisusta (p/km). 

Tienparannushanketta arvioitaessa on suositeltavaa käyttää hankekohtaisia 
onnettomuustilastoja. Onnettomuusrekisteristä saadaan esimerkiksi viiden viime 
vuoden onnettomuusluvut (tilastointiperusteet muuttuivat viimeksi v. 1978, si-
tä vanhempien tietojen käyttökelpoisuus on rajoitettua). Niiden ja taulukon 1 
perusteella voidaan arvioida odotettavissa olevien onnettomuuksien määriä tar-
kasteluajanjaksolla ilman toimenpidettä sekä toisaalta esittää arvio vaihto-
ehtoisten toimenpiteiden vaikutuksista onnettomuuskehitykseen. 

Haluttaessa voidaan liikennemäärä- ja tiepituustietojen avulla laskea liikenne-
suoritteet ja suhteuttaa ne onnettomuusmäärijn vuotta kohden, jolloin saadaan 
onnettomuusaste. Se ilmoitetaan tavallisesti muutettuna muotoon onnettomuuksia 
100 milj.ajoneuvokm kohden. 

Onnettomuuslukuja on tarkasteltava kriittisesti, koska lyhyehkön viidenkin 
vuoden jakson luvut voivat olla sattuman vääristämiä. Onnettomuusmääräthän 
ovat yleensä riumerollisesti varsin pieniä ja etenkin kuolemaan johtavat onnet-
tomuudet sittenkin harvinaisia. 

Saadut onnettomuuksien määrät voidaan arvottaa rahamääräisiksi kertomalla ne 
keskimääräisellä onnettomuuden hinnalla, joka saadaan ajokustannusjulkaisusta. 
Tarvittaessa voidaan kuolemaan, vammautumiseen tai omaisuusvahinkoon johtanei-
ta onnettomuuksia tarkastella erikseen, vastaavat yksikkökustannukset saadaan 
ajokustannusjul kai susta. 
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Taulukko 1: Eräiden toimenpiteiden vaikutus liikenneonnettomuuksien 
maa raan 

Toimenpide Onnettomuustyyppi Onnettoniuuk-
sien vah. 

(%) 

Tien rakentaminen Kaikki onnettomuudet 10 

Suuntauksen parantaminen Kaikki onnettomuudet 10 

Rakenteen parantaminen Kaikki onnettomuudet 5 

Jk- ja pp-tien rakentaminen Kevyen liikenteen onnettom. 30 
Jalkakaytavan rakentaminen Jalankulkijaonnettomuudet 30 

Ali- ja ylikulun rakentaminen Kevyen liikenteen onnettom. 30 
Eritasol iittymn rakentaminen Liittymaonnettomuudet 50 

Liittyrnan kanavoiminen Liittymaonnettomuudet 30 
Liittymän valaiseminen Pimean aik. liittyinaonnettom. 20 
Muu liittyrnän parantaminen Liittymaonnettomuudet 10 
Tievalaistus Pimeän ajan onnettomuudet 20 
Yksityistiejarjestelyt Yksityistiel 1 ittyrnaonnettom. 20 
Rt-tasor. muutt. eritasorist. Tasoristeysonnettomuudet 100 
Rt-tasor. 	varust. turvalaittein Tasoristeysonnettomuudet 70 
Muut liikenneturvallisuutta Arvioidaan tapauksittain 
parantavat toimenpiteet 

Lähde: Kl 

4.4 Kustannustiedot 

Investointikustannukset riippuvat niin paljon paikallisista olosuhteista, että 
mitään tarkkoja ohjearvoja eri tyyppisten teiden kustannuksista ei voida antaa. 
Suunnittelijoiden on omaan kokemukseensa ja tilastoaineistoon perustuen arvioi-
tava kustannukset. 

Kunnossapitokustannuksia arvioitaessa voidaan apuna käyttää TVH:ssa laaditta-
vaa kunnossapitotilastoa (Yleisten teiden kunnossapitotilasto 19XX), josta 
saadaan keskimääräisiä kilometrikustannuksia. Näitä kustannustietoja voidaan 
täydentää piirien kunnossapitotoimialojen kokemus- ja tilastotiedoilla. 

Eräiden tienpitotoimenpiteiden koko maan keskimääräisiä yksikkökustannuksia on 
koottu noin joka toinen vuosi ilmestyvään 'Tienpitotoimenpiteiden kustannuksia 
19XX'-julkaisuun (TVH-tutkimustoimisto). 

Ajokustannukset saadaan vuosittain ilmestyvästä 'Ajokustannukset 19XX'-julkai-
susta (TVH-tutkimustoimisto). Sen taulukoista saadaan keskimääräiset henkilö- 
ja kuorma-autojen ajoneuvo-, aika- ja onnettomuuskustannukset eri tyyppisillä 
teillä muodossa p/km. 

Käytettävien kustannusarvojen yhteyteen on aina muistettava merkitä kustannus-
taso, jota tienpidossa kuvaa tienrakennuskustannusindeksi (uusi tr-indeksi: 
1980 = 100, vanha tr-indeksi = 2,7611 x uusi indeksi). Tr-indeksisarjan avulla 
voidaan myös investointikustannustietoja tarvittaessa korjata samaan hintata-
soon ajokustannusten kanssa. Kustannusten on oltava samassa kustannus- eli 
hintatasossa! 

4.5 Verot kustannuksissa 

Tienpitäjän (TVL) ja tienkäyttäjän kannalta verot ovat käytännössä kustannuksia 
siinä kuin muutkin kustannuserät. 
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Verojen käsittely liikennetaloudellisissa laskelmissa ja kaikenlaisissa edulli-
suusvertailulaskelmissa yleensäkin on ongelmallista. Muodollisesti oikea peri-
aate olisi vähentää verot pois sekä hyöty- että kustannuspuolelta. Tällöin 
kaikki erät ilmaisisivat joko selviä nettohyötyjä tai selviä resurssiuhrauksia. 
Verothan ovat luonteeltaan vain siirtomaksuja. Vaikka ne veronkannon yhteydessä 
ilmenevätkin kustannuksena ja pienentävät saatuja nettohyötyjä, ei niitä kui-
tenkaan voida pitää yhteiskunnallisina kustannuksina, koska julkinen valta ja-
kaa toiminnallaan verokertymän edelleen hyötyinä kansalaisille. 

Edelläolevan periaatteen mukaisesti verot ja veroluonteiset maksut vähentämällä 
saadaan liikennetaloudellisilla laskelmilla teoreettisesti oikea tulos. Käytän-
nössä vero-osuuksien tarkka määrittäminen ja vähentäminen on kuitenkin niin 
vaikea tehtävä, että vertailulaskelmien yhteydessä niiden mutkikkaaseen vähen-
tämiseen ei kannata ryhtyä, etenkin kun laskelmien lopputulokseen tällä ei 
yleensä ole merkitystä. 

Näin ollen tienpitäjän tekemissä laskelmissa käytetään verollisia kustannus-
arvo.ia. 

4.5 Tarkastelu arvottamatta vaikutuksia 

Vaikutusten rahalla arvottamiseen liittyvistä ongelmista tärkeimpiä on se, 
että arvottamirien on subjektiivista eli se riippuu siitä, mistä näkökulmasta 
vaikutuksia tarkastellaan. Markkinahintojen ja vastaavien varjohintojen käy-
töllä voidaan tätä haittaa käytännössä varsin pitkälle välttää ja rahalla ar-
votettujen vaikutusten käyttö julkisten investointien tarkastelussa onkin 
yleistä. Asia erikseen on, että kaikkia vaikutuksia ei ylipäänsä voi hyväksyt-
tävästi arvottaa rahallisesti. 

Tässä ohjeessa toimenpiteiden vaikutuksia käsitellään rahamääräisiksi arvotet-
tuina, jolloin niiden yhdisteleminen on helpompaa, joskaan ei kiistatonta. 

Periaatteessa vaikutuksia voidaan tarkastella arvottamatta niitä rahalla. 
Tällöin 

ajoneuvokustannuksista tarkastellaan vain polttoaineenkulutuksen muutoksia 
(litroina), ajokustannusjulkaisussa on käyrästö, josta voidaan arvioida toi-
menpiteen vaikutusta, 

- aikasäästöt ilmoitetaan minuutteina/tunteina nopeudenmuutoksen perusteella, 

onnettomuuksien muutos arvioidaan kappalemääräisesti (esim. kuolemaan johta- 
neet, vammautumiseen johtaneet ja omaisuusvaurioon johtaneet onnettomuudet). 

Vaikutuksia investointiin näin verrattaessa ei voida puhua kustannus-hyötyana-
lyysistä, vaan kustannus-tehokkuusanalyysistä, jossa toimenpidevaihtoehtojen 
kokonaisedullisuuden näkeminen ei ehkä ole niin selvää kuin rahamääräisiä vai-
kutuksia käytettäessä. Toisaalta tietenkin vältetään rahaksiarvottamisen mah-
dolliset keinotekoisuudet. 
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5. LASKELMIEN SUORITIJSOHJEET 

5.1 Käytettäviä lyhenteitä 

Tk - Tienpitokustannukset 
Trk - 	Investointikustannukset 

TrkJA - Investoinnin jäännösarvo 
Kpk - Kunnossapitokustannukset 

Ak - Ajokustannukset yhteensä 
Ank - Ajoneuvokustannus 
Aik - Aikakustannus 
Onk - Onnettomuuskustannus 

L 	- Tieosan pituus 

KVLHA 	- Keskimääräinen vrk-liikenne, henkilöautot 

KVLKA 	- Keskimääräinen vrk-liikenne, kuorma-autot 

e 	- 1. vuoden tuottokerroin 
H/K 	- Hyöty-kustannussuhde 

5.2 Yleistä laskelmista 

Laskenta-ajanjakso määräytyy osittain tien rakenteiden pitoaikojen ja osittain 
liikenteen ennustamismandollisuuksien perusteella. Tässä ohjeessa sovelletaan 
tiehankkeille 20 vuoden suunnittelu/laskenta-ajanjaksoa. Erillisten siltahank-
keiden laskentajaksona voidaan käyttää myös 30 vuotta. 

Mukaan otetaan: 1) tien investointi- tai parantamiskustannukset jakson alussa, 
2) jakson aikana syntyneet uusinta- tai parantamiskustannukset (päällysraken-
teen uusimisesta tai parantamisesta) ja 3) tien kunnossapitokustannukset sekä 
4) liikenteen ajokustannukset. Päällysteen uusimiskustannukset sisältyvät kun-
nossapitokustannuksiin. Mikäli tietyllä osalla rakenteista katsotaan olevan 
käyttöä suunnittelujakson jälkeen, voidaan tämä 5) jäännösarvo haluttaessa ot-
taa laskelmissa huomioon vähentämällä se alkuperäisestä kustannuksesta. 

Teiden ja siltojen jäännösarvona voidaan pitää 30 %:a tehdystä investoinnista. 
Kun tämä jäännösarvo diskontataan riykyarvoonsa 6 %:n mukaan, on se n. 9 % alku- 
investoinnista, joten sen merkitys toimenpiteen taloudellisessa tarkastelussa 
on vähäinen. 

Tieinvestointilaskelmissa käytetyistä kustannuksista investointikustannus (Trk) 
on kiinteä, mutta kunnossapitokustannus (Kpk) ja liikenteen ajokustannukset (Ak) 
ovat muuttuvia kustannuksia. 

Muuttuvat kustannukset määritetään vuotuiskustannuksina. Vuotuinen ajokustannus 
saadaan ajankohtana t lausekkeesta: 

Akt/a = 365 x L x (KVLA  x  AkA + KVL 	x AkA) 

jossa 	Akt/a 	= vuotuinen ajokustannus tieosalla L vuonna t 

L 	= tieosan pituus 
t 	... 

KVLHA 	= henkiloautojen keskimaarainen vrk-liikenne 

KVLA 	= kuorma-autojen 	- 

AkA 	= henkilöautojen ajokustannus vuonna t (tässä ohjeessa sama 
kuin perusvuonna) 

AkKA 	= kuorma-autojen ajokustannus 



5.3 Laskelmien kulku tiehanketta tarkasteltaessa 

Laskelmat ja niiden tulokset voidaan merkitä yleislomakkeelle "Toimenpiteen 
liikennetaloudellinen tarkastelu° (TVH 711776, saatavana TVH:n lomakevarastos-
ta, malli sivulla 24). Sama lomake käy sopivasti otsikoituna laskelmien eri 
vaiheisiin (ks. liite-esimerkit). 

Kustannukset ja vastaavat säästöt lasketaan hankkeen käyttöiältä kymmenen 
vuoden välein (siis 1., 10. ja 20. vuosi). 

Ajoneuvo-, aika- ja onnettomuuskustannukset lasketaan erillisinä. Lopputu-
lostuksessa esitetään esimerkiksi ajokustannussäästöt yhteensä sekä ilman 
ai kasäastöjä. 

Laskelmien kulku voi olla seuraava (ks. myös liitteenä olevia esimerkkitarkas-
teluja): 

1. Määritetään henkilö- ja kuorma-autojen liikennevirrat tarkasteltavilla verk-
kovaihtoehdoilla. Lähtökohtana on nykyinen liikenne, jota kasvatetaan hank-
keen 1. käyttövuoden liikenteeksi. Ellei tarkempia (ja perusteltuja) paikal-
lisia kasvuarvioita ole, käytetään taulukon 3 (s. 23) kasvumääriä (ks. myös 
5. 13). Taulukon arvot ilmoittavat liikenteen kasvun %/a, vastaava kasvu- 
kerroin saadaan laskenta-arvotaulukosta 2 (s. 22). Vastaavasti määritetään 
liikenne hankkeen 10. :nä ja 20. :nä käyttövuonna. 

Eri vaihtoehtojen liikennevirtojen on oltava samat. 

Tarkasteltavasta verkosta on hyvä laatia piirros, johon esim. perusliikenne 
merki tään. 

2. Tieteknisten tietojen perusteella etsitään Ajokustannukset-julkaisusta vas-
taavat ajokustannukset. Kustannusten määrittelyssä on käytettävä harkintaa 
ja taulukkoarvojen väliarvoja voi käyttää. Yhdellä vaihtoehdolla voi olla 
tarpeen käyttää useampaa ajokustannusarvoa, mikäli se sisältää eri tyyppisiä 
teitä. Käytettävistä arvoista tehdään taulukko. 

Ajokustannusarvojen ei oleteta reaalisesti muuttuvan tarkasteluaikana. 

3. Lasketaan ajokustannukset tarkasteltavien verkkojen ajokustannusten yksikkö- 
arvoltaan samanlaisille osille: 

Tiepituus x Ank/Aik/Onk x liikennemäärä x 365 

Lasketaan vaihtoehdoittain verkkojen osien ajokustannukset yhteen. Näin on 
saatu vaihtoehtojen ajokustannukset 10 v:n välein. 

4. Lasketaan ajokustannussäästöt vähentämällä nykyisen verkon ajokustannuksista 
pararinetun verkon ajokustannukset. Lasketaan ajokustannukset yhteensä sekä 
haluttuja yhdistelmiä (esim. Ank + Onk). 

5. Määritetään vaihtoehtoisten verkkojen kunnossapitokustannukset (uudelleen 
päällystäminen ml.). Niille ei sinänsä oleteta myöskään reaalista kasvua, 
mutta liikennemäärien kasvu saattaa lisätä kp-kustannuksia. Vähentämällä 
0-vaihtoehdon kp-kustannuksista parannusvaihtoehtojen kustannukset, saadaan 
kunnossapitokustannussäästöt (tämä säästö voi olla negatiivinenkin). Lisä-
tään säästö kohdassa 4 saatuihin ajokustannussäästöihin. 
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6. Lasketaan taloudelliset tunnusluvut. Märitetään ensiksi vaihtoehtojen 
säästöjen nykyarvot. Laskentakaava 20 vuodelle 6 %:n diskonttauskoron mu-
kaan on (ks. myös sivun 22 huomautusta): 

'D 	lO(0,5y 0  + 0,558y 10  + 0,5 	0,312y20 ) 

jossa 
D= 

 säästöjen nykyarvo ja y 0 , y 10  ja y20  säästöt vastaavina vuosina 

Lasketaan 1. vuoden tuottokerroin e (kaikki ajokustannukset mukana) ja 
mandollisesti e (ajokustannukset iman aikakustannuksia) jakamalla 1. vuo-
den säästö tehdllä investoinnilla, josta haluttaessa on vähennetty jäännös-
arvona 9 % (jäännösarvon nykyarvo likimain). 

Lasketaan hyöty-kustannussuhde (H/K) jakamalla säästöjen nykyarvo inves-
toinnilla (josta mandollisesti siis on vähennetty jäännösarvo). Kuten edel-
lä, voidaan lisäksi vastaavasti laskea II/Kb  ilman aikakustannussäästöjä. 

Todetaan laskelmien tulos ja tehdään johtopäätökset eri vaihtoehtojen väli-
sistä tunnuslukujen eroista ja niiden merkityksestä. 

1 ckp1mit 

Laskelmia on siksi vähän, että ne kaikkikin voidaan hyvin liittää suunni-
telma-asiakirjoihin. Laskelmat on syytä tarkastaa. 
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5.4 Kunnossapitotoimenpiteen tarkastelusta 

Ohessa on taulukko tien päällysteen kunnon ja (talvi)keliolosuhteiden vaikutuk-
sista henkilö- ja kuorma-autojen nopeuteen. Ajokustannusjulkaisussa on kerroin-
taulukot, joilla ajoneuvo- ja onnettomuuskustannusten perusarvot voidaan muun-
taa vastaamaan lueteltuja olosuhteita. Aikakustannus voidaan korjata oheisen 
nopeustaulukon avulla. 

Tarkastelun kulku on seuraava: 

- esimerkiksi nopeustaulukon avulla arvioidaan ajoneuvojen normaalinopeus tiel-
lä sekä sen kelin tai olosuhteen nopeus, johon toimenpiteellä halutaan vai-
kuttaa, 

- etsitään ajokustannustaulukoista normaalinopeuden sekä olosuhdenopeuden ajo- 
kustannusten yksikköarvot, 

- muunnetaan olosuhdenopeudelle saatu taulukkoajokustannusarvo haluttua olo- 
suhdetta vastaavaksi Ank- ja Onk-kerrointaulukoiden avulla, aikakustannus 
saadaan perustaulukosta uuden nopeuden kohdalta, 

- lasketaan lisäkustannus yksikköä kohti vähentämällä olosuhdekustannuksesta 
perusajokustannus (Ank, Onk ja Aik erikseen), 

- kerrotaan saadut lisäkustannukset liikennemäärällä, toimenpidekohteen pituu-
della ja ajalla, lasketaan Ak-tekijät yhteen. 

Saatu lisäajokustannus on se säästö, joka toimenpiteellä voidaan arvioida saa-
tavan. Verrataan sitä toimenpiteen kustannukseen ja tehdään johtopäätökset toi-
menpiteen kannattavuudesta. 

Liitteenä on esimerkki kunnossapitotoinienpiteen tarkastelu hoidon alueelta. 

Taulukko 2: Olosuhteiden vaikutus henkilö- ja kuorma-auton nopeuteen 
(50 %:n nopeus) 

Olosuhde 	 Henkilöauto 	Kuorma-auto 
km/h 	km/h 

Kesällä: 

Ab - hyvä pinta 	 85 	75 
- huono pinta 	 80 	70 
- lievä kelirikko 	x60 1 	x55 
- vaikea kelirikko 	x30 ' 	- 

t$s - hyvä pinta 	 80 	70 
- huono pinta 	 75 	65 
- lievä kelirikko 	x60 1 	x55 
- vaikea kelirikko 	x30 / 	- 

Sr - hyvä pinta 	 65 	60 
- huono pinta 	 x60 	x55 
- lievä kelirikko 	x50 1 	x45 
- vaikea kelirikko 	x20 / 	- 



21 

Olosuhde Henkilöauto Kuorma-auto 
km/h km/h 

Talvella: 

Ab 	- kuiva, paljas pinta 85 75 
- ohut lumikerros 75 75 
- paksu lumikerros x70 70 
- polanteita 80 75 
- sohjoa 70 70 
- tie jäinen 75 70 

ts 	- kuiva, paljas pinta 80 70 
- ohut lumikerros 70 70 
- paksu lumikerros x65 65 
- polanteita 75 70 
- sohjoa 65 65 
- tie jäinen 70 65 

Sr 	- kuiva, paljas pinta 65 60 
- kova, karhuttu 	lumipinta 60 60 

(ei 	polanteita) 
- ohut lumikerros x55 x60 
- paksu lumikerros x50 x55 
- polanteita x55 x55 
- sohjoa x55 x55 
- tie jäinen x55 x50 

x = vaihto alempaan vaihteeseen 

1) Ak-arvot taajamataulukoista 
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5.5 Laskenta-arvoja 

1: Korkotekijä: 	(1+r) r: 	korkokanta (%) 
n: 	vuosia 

r 0,75 	1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

5 	1,038 	1,051 1,064 1,077 1,091 1,104 

10 	1,078 	1,105 1,132 1,161 1,189 1,219 

15 	1,119 	1,161 1,205 1,250 1,297 1,346 

20 	1,161 	1,220 1,282 1,347 1,415 1,486 

25 	1,205 	1,282 1,364 1,451 1,543 1,641 

30 	1,251 	1,348 1,452 1,563 1,683 1,811 

2: Diskonttaustekijä: 	(1+r) 

6,00 

5 	0,747 

10 	0,558 

15 	0,417 

20 	0,312 

25 	0,233 

[_30 	
0,174 

Säästöjen nykyarvo YD:  esim. 20 vuodelta (6 %:n mukaan) joko 

5(0,5y 0  + 0,747y 5  + O,558y 10  + 0,417y 15  + 0,5 	0,312y20 ) tai 

LYD 	
lO(O,5y 0  + 0,558y 10  + 0,5 	0,312y20 ) 

Laskukaavalla Y 	nykyarvosta tulee hieman liian suuri, virhe on noin 1 	- 2 %, 

pienillä säästöillä suhteellisesti suurempi. 	Virheellä ei ole käytännössä mer- 

kitystä. 
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Laskenta-arvoja 

Taulukko 3: 

Liikenteen kasvu 1980 - 2000 lääneittäin ja tietyypeittäin 

Lääni Liikenteen kasvu 1980 - 2000 

Henkiibautot Kuorma-autot 

Vt, 	kt 	1 mt pt Kaikki 	tiet 

Uudenmaan 1,6 	1,1 0,8 

Turun ja Porin 1,6 	1,2 0,9 

Hämeen 1,7 	1,2 0,9 

Kymen 1,6 	1,1 0,8 

Mikkelin 1,7 	1,3 1,0 

Kuopion 1,7 	1,3 1,0 

Pohjois-Karjalan 1,7 	1,3 1,0 

Keski-Suomen 1,7 	1,3 1,0 

Vaasan 1 ,8 	1 ,4 1 ,0 

Oulun 1,8 	1,4 1,0 

Lapin 1,7 	1,4 1,0 

Keskimäärin 1,7 	1,2 0,9 0,8 

Keskimäärin yl. 	tiet 1,4 0,8 

1) Vain keskimääräinen kasvu koko maassa 



N:O/SIVU: 

TVH 711776.5000 

 



6. ESIMERKKEJÄ 
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ESIMERKKI 6.1 

TJ \7 TOIMENPITEEN LIIKENNE- 

TALOUDELLINEN TARKASTELU 

TOIMENPIDE/HANKE: 	Riihimäki 	- Hikiä 

Mt 2895/Pt 13819 

N:O 	1/83 TVH/Tt 

Hämeen piiri 

Huom.: Esimerkki on tarkoitettu selventämään vain laskelmien tekoa. Siten 
hanketarkastelun tekstiosa ei ole tässä mukana. Tekstiosassa on pe-

rustelut lähtöarvoille. 

SISÄLTÄÄ: 
Liikennetaloudelliset laskelmat 
Johtopäätökset 

LAATI: 	N. Halla/TVH 

PVM: 	3L1.19A 

HYVÄKSYI: ____________ 

PVM: 



N:O/SIVU: 	1/1 

¶ \lft 	TOIMENPITEEN LIIKENNETA- 	TOIMENPIDE! 
Riihimäki - Hikiä (Mt 2895/pt 13819) 

LOUDELLINEN TARKASTELU 	1 	HANKE 

LOMAKKEEN 
Vaihtoehdot 

PIIRI: H 	 SISÄLTU 

Vaihtoehto 	Kuvaus 

0 	Nykyinen verkko: Paikallistie 13819 Riihimäki - HikiäU 10,0 km (päällystettyä katua tai 
tietä 1,6 km), maantie 2895 12,5 km (päällystettyä tietä tai katua 2,9 km). Lisäksi käy -
tetään jonkin verran yhteyttä kantatie 54:n kautta, pituus n. 14 km (päällystettyä tietä). 
Pt ja mt ovat sorapintaisia. 

1 	Maantie parannetaan: Uusi pituus 11,9 km (päällystetty), paikallistie ennallaan. 
Liikennettä siirtyy pt:ltä mt:lle, ei kuitenkaan kantatieltä. 

2 	Paikallistie parannetaan: Uusi pituus 9,3 km (päällystetty), mt ennallaan. 
Liikennettä siirtyy mt:ltä ja kt:ltä. 

1) Kaikki tiepituudet Peltosaaren sillalta Hikiän painopisteeseen. 

JATKUU 

LAATI: 	N. Halla/TVH 
	

PVM: 31.1.1983 

TVH 711776.5000 



TVH 711776.5000 

JU 

LAATI: P VM: 31.1.1983 

N:O/SIVU: 	1/2 

TOIMENPITEEN LIIKENNETA-

LOUDELLINEN TARKASTELU 

TOIMENPIDE! 1 
Riihimäki - Hikiä 

HANKE 

PIIRI: H 

LOMAKKEEN 
Karttapi i rros 

SISLTt 



N:O/SIVU: 1/3 

TOIMENPITEEN LIIKENNETA- 1 	TOIMENPIDE! 

LOUDELLINEN TARKASTELU 	HANKE 	
Riihimäki - Hiki 

LOMAKKEEN 
Liikenne 

PIIRI: 	H 	 SISLT 

Verkko KVL 	HA/KA 	1988 	1998 2008 

0 	Mt 185/28 	209/31 237/34 

Pt 166/24 	188/27 213/29 

Kt 54 29/5 	33/6 37/7 

Mt 243/36 	275/40 311/44 

Pt 108/16 	122/18 139/19 

Kt 54 kuten verkko 0 

2 	Mt 102/15 	115/17 130/19 

Kt 54:ltä 29/5 	33/6 37/7 

Pt 249/37 	282/41 320/44 

Pt yht. 278/42 	315/47 357/51 

Huom.: 	Siirtyvää liikennettä Pt - 	Mt 	35 % 
MtPt 	45% 

Lisäksi 	pt:lle on oletettu siirtyvän liikennettä kt 54:ltä. 
Kokonaisliikenne kaikilla verkoilla on tarkastelussa sama. 

Liikenteen kasvukertoimet ohjeen taulukosta. 

JATKUU 

LAATI: 	NH 
	

PVM: 	31.1.1983 

TVH 711776.5000 



N:O/SIVU: 	1/4 

iJjV7j 	TOIMENPITEEN LIIKENNETA- 	TOIMENPIDE! 

LOUDELLINEN TARKASTELU 	HANKE 	
Riihimäki - Hikiä 

LOMAKKEEN 

PIIRI: 	H 	 SISLT 	
Ajokustannukset 

T ie HA/KA 	p/km 
Ank 	Onk Aik Nopeus km/h 	HA/KA 

Nyk. mt 98/3081) 	10/16 31/78 60/50 

Uusi mt 94/281 	8/14 27/64 70/60 

Nyk. 	pt 99/3001) 	10/15 29/64 65/60 

Uusi pt 89/267 	7/12 23/56 80/70 

Kt 54 89/264 	7/11 23/48 80/80 

1) Ajoneuvokustannuksissa on otettu huomioon se, että nykyiseen maantiehen ja 	paikallis- 
tiehen sisältyy päällystettyjä tieosuuksia (pt: 	16 % ja mt: 	23 %). 

Nuom: Ajokustannuksille ei oleteta reaalista kasvua, joten laskelmat on tehty 
kiintein kustannuksin. 

Ajokustannusten yksikköhinnat Ajokustannukset 1982-julkaisun taulukoista. 

JATKUU 

LAATI: 	NH 
	

PVM: 	31.1.1983 

TVH 711776.5000 



N:0/SIVU: 	1/5 

Riihimäki - Hikiä IJv7EJ 	TOIMENPITEEN LIIKENNETA- 	TOIMENPIDE! 

LOUDELLINEN TARKASTELU 	HANKE 

LOMAKKEEN 
Ajokustannukset 

PIIRI: 	H 	 SISLTt1 

Tie HA/KA 	mk/vrk 
Ank Onk 

Tiepituus x ajokustannus x liikennemäärä 
Aik 

Nyk. mt 1988 2266/1080 231/56 717/273 
98 2560/1197 261/62 810/302 
08 2902/1312 296/68 918/332 

Nyk. pt 1988 1643/719 166/36 481/154 
98 1861/809 188/41 545/173 
08 2109/869 213/44 618/186 

Kt 54 1988 361/185 32/8 93/34 
98 411/222 35/8 106/40 
08 461/259 41/11 119/47 

Uusi mt 1988 2718/1204 231/60 781/274 
98 3076/1338 262/67 884/305 
08 3479/1471 296/73 999/335 

Uusi pt 1988 2301/1042 181/47 595/219 
98 2607/1167 205/52 674/245 
08 2955/1266 232/57 764/266 

Nyk. mt:lle 1988 1249/578 128/30 395/146 
jäävä lii- 98 1408/656 144/34 446/166 
kenne 08 1592/733 163/38 504/185 

Nyk. pt:lle 1988 1069/480 108/24 313/102 
jäävä lii- 98 1208/540 122/27 354/115 
kenne 08 1376/569 139/29 403/122 

JATKUU 

LAATI: PVM: 	i 	1 	ia 

TVH 711776.5000 



N:0/SIVU: 1/6 

TOIMENPITEEN LIIKENNETA- 	TOIMENPIDE/ 
Riihimäki - Hikiä 

LOUDELLINEN TARKASTELU 	HANKE 

LOMAKKEEN 
Ajokustannukset 

PIIRI: 	H 	 SISLTt1 

V 	kk er 
HA/KA 	mk/vrk 

Ank Onk Mk 

0 	1988 4270/1984 429/100 1291/461 
98 4832/2228 486/112 1461/515 
08 5472/2440 530/123 1655/565 

1 	1988 4148/1869 371/92 1187/410 
98 4695/2100 421/103 1344/460 
08 5316/1199 476/113 1521/504 

2 	1988 3550/1620 309/77 990/365 
98 4015/1823 349/86 1120/411 
08 4547/1999 395/95 1268/451 

Huom.: Verkossa 1 on mukana myös kt 54:n liikenneosa, jotta liikennemäärät 
verkoilla olisivat samat. 

JATKUU 

LAATI: 	NH 
	

PVM: 31.1.198 

() 

TVH 711776.5000 



N:0/SIVU: 1/7 

\\/7ft 	TOIMENPITEEN LIIKENNETA- 	TOIMENPIDE! 

\Y./ 	LOUDELLINEN TARKASTELU 	HANKE 
Riihimäki - Hikiä 

PIIRI: 	H 

LOMAKKEEN 

SISÄLTtI 
Ajokustannussäästöt 

er V 	kk 
Ajokustannussäästöt mk/a HA/KA 

Ank Onk Aik Ak yht. Ak-Aik 

1 	1988 44500/42000 21200/2900 38000/18600 167200 110600 
98 50000/46700 23700/3300 42700/20100 186500 123700 
08 57000/51500 27000/3700 48900/22300 210200 139100 

2 	1988 262800/132900 43800/8400 110000/35000 592800 447900 
98 298200/147800 50000/9500 124500/38000 668000 505500 
08 338000/161000 56600/10200 141300/41600 748300 564400 

Ajokustannussäästö = nykyisen verkon ajokustannukset - parannetun verkon 
ajokustannukset 

Samalla on tehty muunnos vuositasolle kertomalla luvulla 365. 

JATKUU 

LAATI: 	NH 
	

PVM: 31.1.1983 

TVH 711776.5000 



N:0/SIVU: 	1/8 

\'\/7ILJ TOIMENPITEEN 
LOUDELLINEN TARKASTELIJ 

PIIRI: H 

Verkko 	1 	Taloudelliset tunnusluvut 

1 	 Rakennuskustannukset: 

1. vuoden säästö: 

Säästöjen nykyarvo 
Cv. 1988) 

1. vuoden tuottokerroin 

Hyöty-kustannussuhde: 

TOIMENPIDE/ 	
Riihimäki - Hikiä 

HANKE 

LOMAKKEEN 	
Taloudelliset tunnusluvut 

SISÄLTt 

9 510 000 mk (tr-ind. 130) 

a) 167 000 mk 
b) 111 000 mk 	(ilman aikasäästöjä) 

a) 2 205 000 mk 
b) 1 	460 000 mk 

ea = 0,02 ; 	eb = 	0,01 

H/Ka = 0,2 ; H/K 	= 0,15 

cJ 

2 	 Rakennuskustannukset: 

1. vuoden säästö: 

Säästöjen nykyarvo: 
(1988) 

1. vuoden tuottokerroin: 

H/K-suhde: 

10 140 000 

a) 593 000 
b) 448 000 

a) 7 858 000 
b) 5 941 000 

ea = 0,06 	eb 

H/Ka = 0,8 ; H/ 

mk (tr-ind. 130) 

mk 
mk 

mk 
mk 

= 0,04 

= 0,6 

JATKUU 

LAATI: 	NH 
	

PVM: 31.1.1983 

TVH 711776.5000 



N:O/SIVU: 1/9 

TOIMENPITEEN LIIKENNETA- 1 	TOIMENPIDE! 

LOUDELLINEN TARKASTELU 
	

HANKE 
	Riihimäki - Hikiä 

LOMAKKEEN 

PIIRI: 	H 
	

SISÄLT 
	Johtopäätökset 

Johtopäätökset: 

Tarkastelluista parannusvaihtoehdoista no. 2 
(paikallistien parantaminen) alkaa olla taloudellisesti perusteltu, sen sijaan 
no. 1 (maantien parantaminen) on liikennetaloudellisesti kyseenalainen. 

Huom.: Kunnossapitokustannuksia ei ole tarkemmin laskettu. Karkeasti arvioituna 
ne voivat parannetulla verkolla olla jopa hieman suuremmat kuin nykytilanteen 
verkol 1 a. 

JATKUU 

LAATI: 	N. Halla (TVH/Tt 
	

PVM: 31.1.1983 

w 
(71 

TVH 711776.5000 
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E 	
V\,7 TOIMENPITEEN LIIKENNE- 

TALOUDELLINEN TARKASTELU 

TOIMENPIDE/HANKE: 	Vt 4 ja 8 rakentaminen 

moottoril iikennetieksi 	väl illä 

Kempele - Kiviniemi 	Kempele, Oulu 

N:O 

Oulun piiri 

ESIMERKKI 6.2: Tässä konsultin laatimassa tarkastelussa (luonnos) 
on kohteena monimutkaisempi valtatien sp-hanke. 
Vaihtoehtojen taloudellisessa tarkastelussa on 
selvitetty vain niiden keskinäistä edullisuutta. 
Nykytilanteen 1. nollavaihtoehdon kustannuksia ei 
ole laskettu, eikä siten myöskään vaihtoehtojen 
kannattavuutta nykytilanteeseen nähden. 

Laskelmista on mukana vain yksi sivu näytteeksi. 
Taloudellisen tarkastelun lisäksi käy esimerkistä 
selville eräs tapa tarkastella hankkeen ns. muita 
vaikutuksia. 

SISLTÄ: 

- vaihtoehtojen kuvaukset 
- vaikutusselvitykset ja laskelmat 
- liikennevirtakartat 

LAATI: 	Suunnittelukeskus Oy 

PVM: 	18.3.1983 

HYVÄKSYI: 

PVM: 



37 
	 1 

i WHTöKOHDAT JA TAVOITTEET 

1. Lähtökohdat 

Valtatien 4 ja 8 rakentaminen välillä Kernpele - Kiviniemi 
on osa valtatien rakentamista moottori-/moottoriljikenne--
tieksi välillä Haaransilta (Liminka) - Keiska (Haukipudas). 

Yleissuunniteirna on laadittu moottoriliikennetien perin-
teiselle linjausvaihtoehdolle A ja radanvarsivaihtoehdolle 
B vuonna 1978. Liikenneministeriö on tehnyt päätöksen 
tiesuunnittelun jatkamisesta perinteisen linjausvaihtoehdon 
A pohjalta. Päätöksessään liikenneministeriö on pitänyt 
linjausvaihtoehtoa A parempana seuraavin perustein: Kem-
peleen kunnan voimassa olevassa kaavassa on varauduttu 
vaihtoehdon A linjaukseen ja kunnan yhdyskuntarakennetta 
ja maankäyttöä on toteutettu vaihtoehdon A pohjalta. 
Vaihtoehto A on n. 8 mmk halvempi kuin kunnan esittämä ns. 
parannettu radanvarsivaihtoehto. 

Peririteiselle linjaukselle A on laadittu tiesuunnitelma. 
Yleissuunnitelman linjaukseen B Kempeleen kunta on esittä-
nyt muutoksia, joista tärkein on Kenpeleen eritasoliittymän 
sijoittaminen taajarnan pohjoispuolelle. Tämän uusitun ra-
danvarsilinjauksen pohjalta on laadittu tiesuunnitelmatasoi-
nen selvitys. Selvityksestä on tehty erillinen raportti. 

Tässä raportissa vertaillaan tiesuunnitelmatasoisja perin-
teistä linjausvaihtoehtoa A ja uusittua radanvarsivaihto-
ehtoa B. 

2. Tavoite 

Tavoitteena on tarkastella maankäyttö-, elinkeinotoiminta-, 
ympäristö-, pohjavesi-, liikenne- ja kustannusnäkökohtien 
perusteella perinteisen linjauksen A ja radanvarsilinjauk-
sen B vaikutuksia ottaen huomioon uudet olosuhdetiedot. 
Linjausvaihtoehtojen vertailun perusteella harkitaan onko 
tarvetta esittää liikenneministeriön aikaisempi päätös 
yleissuunnitelmasta kyseenalaiseksi vai voidaanko suunnit-
telua jatkaa päätöksen pohjalta. 
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II VAIHTOEHTOJEN KUVAUS 

1. Perinteinen linjaus A 

Vaihtoehdon A mukainen moottoriliikennetien linjaus sijoit-

tuu Oulun kaupungin ja Hempeleen kunnan yleiskaavoissa sil-

le varatuille alueille. Kempeleen eteläpuolella linjaus on 

haa-asutus- ja peltoalueilla n. 350 m Tuohinon pohjaveden 

ottaraon länsipuolella. Kempeleen taajarnan kohdalla se si-

joittuu Honkasen ja Asemanseudun rakennuskaava-alueiden vä-

liselle peltoalueelle. Taajaman pohjoispuolella Kokkokan-

kaan paikallistielle asti linjaus on osittain pelto- ja 

osittain metsäalueilla. Siitä pohjoiseen moottoriliikenne-

tie on metsäalueilla linatin paikallistielle saakka ja sen 

jälkeen peltoalueilla nykyiselle Pohjantielle asti. Tien 

pituus on 9.54 km. 

2. Radanvarsilinjaus B 

Vaihtoehdon B mukainen inoottoriliikennetien linjaus sijait-

see Asemanseudun rakennuskaava-alueen eteläpuolella radan- 

varressa peltoalueilla. Tuohinon pohjaveden ottamosta 

moottoriliikennetien etäisyys on n. 1100 m. Taajaman koh-

dalla se on edelleen radan varressa Asemanseudun rakennus-

kaavassa asunto- ja teollisuuskäyttöön tarkoitetulla alu-

eella. Taajaman pohjoispuolella Eernpeleen eritasoliitty-

mästä johtuen rnoottoriliikennetie on 300-400 m erillään 

rautatiestä metsä- ja peltoalueilla. Eritasoliittyrnän 

pohjoispuolella tie on peltoalueilla ja lähenee rautatietä 

siten, että tie on sen vieressä Kempeleen ja Oulun rajalla. 

Sen jälkeen rnoottoriliikennetie on rautatien välittömässä 

läheisyydessä peltoalueilla eroten rautatiestä linatin 

paikallistien pohjoispuolella. Siitä pohjoiseen tie on 

peltoalueilla nykyiselle Pohjantielle asti. Tien pituus 

on 10.23 km. 

Liikenteelliset ratkaisut on esitetty liitteinä olevilla 

yleiskartoilla. 
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III VERTAILU 

1. Yleistä 

Tässä on tarkasteltu edellä kuvattujen linjauksien A ja B 

vaikutuksia ja vertailtu linjauksia niiltä osin kuin ne 

poikkeavat toisistaan tienkäyttäjän, tienvarren asukkaan 

ja muun yhteiskunnan näkökulmasta. 

Pohjavesiasioista on tarkasteltu linjauksien A ja B si-

jaintia pohjavesialueisiin ja Tuohinon vedenottainon suh-

teen, maaperä- ja pohjavesisuhteita sekä linjauksien A ja 

13 vaikutuksia pohjaveteen. 

Kustannustarkastelussa on suoritteet määritelty samalla 

periaatteella kuiunallekin linjaukselle ja vertailussa on 

käytetty samoja yksikköhintoja. Kustannuslaskelmat perus-

tuvat vuoden 1982 syyskuun hintatasoon. Tienrakennuskus-

tannusindeksi on 124. Rakennuskustannusindeksi on 119. 

Vertailtavat tieosat ja pituudet A B 

Valtatie 4 ja 8 0.9 km 0.6 km 

Moottoriliikennetje 8.6 " 9.5 

Rampit 2.2 " 2.7 

Maantiet 2.0 " 1.3 " 

Paikallistiet 6.0 " 7.2 

Yksityistiet ja jk+pp-tiet 14.0 " 12.4 " 

Kaavatiet 0.3 " 2.3 

Sillat - 	risteyssillat 6 kpl 6 kpl 

alikulkukäytävät 6 " 7 

vesistösillat 1 " 1 

rautatiesillat 1 5 
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2. Naankäyttö 

A, perinteinen linjaus 8, radanvarsilinjaus 

+ 	Voimassaolevissa rakennus- - 	Asemanseuclun rakennuskaavaa 
kaavoissa on varattu tila joudutaan muuttamaan n. 10 
moottoriliikennetielle. ha alueelta. 
Tarvittavat kaavanmuutok- - 	Moottorjljjkennetje halkai- 
set ovat pieniä ja hei- see nykyisen kunnaliistekni- 
posti toteutettavissa. sesti valriiin teollisuusalu- 

een. 

- 	Moottorjlijkennetje rtluo- + 	}aava-alueen kohdalla moot- 
dostaa uuden Kempeleen toriliikennetien ja rauta- 
taajamaa jakavan tekijän tien liikennealueet yhtyvät. 
rautatien ja nykyisen 
4-tien lisäksi. 

Sipolan ja Ylikylän alu- + 	Sipolan ja Ylikylän nykyinen 
eella rnoottoriliikennetie asutus jää syrjään moottori- 
sijoittuu lähelle nykyistä liikennetien vaikutuspiiris- 
asutusta. tä. 

- 	Asuinrakennuksia puretaan -- Asuinrakennuksia puretaan 7 
2 kpl. kpl ja teollisuusrakennuksia 

5 kpl. 
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3. Liikenne 

A, perinteinen linjaus B, radanvarsilinjaus 

+ Kempeleen eritasoliitty- - Taajarnan yhteydet etelään 
män keskeisen sijainnin jäävät osittain nykyisen 4- 
johdosta taajarnan yhtey- tien varaan Kempeleen eri- 
det moottoriliikennetiel- tasoliittymän sij ainnista 
le ovat joustavat. johtuen. 

+- Kempeleen kunta on yhden + Kempeleen eteläpuolelle 
eritasoliittyrLan varassa raoottoriliikennetien ja ny- 
pitkälläkin tähtäimellä. kyisen 4-tien risteyskohtaan 

on mandollista tarvittaessa 
rakentaa eritasol iittymä. 

+ Kempeleen poikittaislii- ++ Kempeleen poikittaisyhteydet 
kenne on ensimmäisessä paranevat jo ensimmäisessä 
vaiheessa yhden yhteyden vaiheessa rakennettaessa uu- 
varassa 	(Honkasen mt). si yhteys (Honkasen mt) ny- 
Tavoiteverkossa toinen yh- kyisen Murron pt:n lisäksi. 
teys on Susikorven ris- 
teyssillan kautta. 

+ Kuivalan alikulkusillan ++ Rautatien tasoristeyksiä 
rakentamisella poiste- voidaan poistaa 4 kpl ali- 
taan rautatien tasoris- käytävien rakentamisen joh- 
teys. dosta. 

Valtatien 4 ja maantien + Vastaavasti oikealle. 
814 	liittymässä Kempe- 
leeseen menevä liikenne 
kääntyy etelästä tultaes- 
sa päätieltä vasemLlalle. 
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4. Ympäristö 

A, perinteinen linjaus B, radanvarsilinjaus 

-- Kempeleen eritasoliittymä - 	Kerapeleen eritasoliittymä on 
sijaitsee asutuksen lä- metsän keskellä osittain 
heisyydessä korkealla leikkauksessa sopeutuen pa- 
penkereellä muodostaen remmin maisemaan. 
visuaalisen esteen pelto- 
alueelle. 

Kempeleen pohjoispuolella 
moottoriliikennetie nk- 
koo pellon ja metsän reu- 
navyöhykkeen. 

Kokkokankaan risteyssillan + 	Rautatien läheisyydessä moot- 
eteläpuolella moottorilii- toniliikennetie ei muuta ny- 
kennetie muodostaa korke- kyistä maisemakuvaa olelli- 
alla penkereellä peltomai- sesti. 
semaa muuttavan elernentin. 

5. Elinkeinotoirninta 

A, perinteinen linjaus B, radanvarsilinjaus 

- 	Osa rautatien varressa ole- 
vaa -teollisuusaluetta muu- 
tetaan liikennealueeksi. 
Kempeleen kunta joutuu 
osoittamaan siirrettäville 
yrityksille uudet rakennus- 
paikat. 

6. Pohjavesi 

A, perinteinen linjaus B, radanvarsilinjaus 

Moottoriliikennetien etäi- + 	Moottoriliikennetie on 1150 
syys Tuohinon pohjaveden- m:n etäisyydellä Tuohinon 
ottamolta on n. 350 m ja pohjavedenottamosta. 	Tie- 
vedenottamon suoja-alu- linjalta ei ole pohjaveden 
eelta n. 200 m. 	Suojaus- virtausta Tuohinon ottamol- 
toimenpiteistä huolimatta le päin. 
riski pohjaveden pilaan- 
tunisesta öljy- tms. ka- 
tastrofitilanteessa on 
olemassa. 
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7. Kustannukset 

Tr-inu. 124, R-ind. 119 	7 	A mmk 	1 	B mmk 

Rakennuskustannukset 	 65.3 	73.4 
Korvauskustannukset 	 2.8 	6.9 

Kokonaiskustannukset 	68.1 	82.3 

Rakennuskustannusten erittely 

Moottoriliikennetie 27.0 30.8 

I'luut yleiset tiet 14.7 14.2 

Yksityistiet, jk+pp-tiet 7,2 5.3 

Kaavatiet 0.1 2.0 

Pohjaveden suojaus 0.9 0.9 

Sillat 15.4 20.7 

Ajokustannukset 

Ajokustannussaästöjen nykyarvo 

vuonna 1990 20 vuoden ajalta. 

Diskonttauskorko 6 % 	 6. 

1 Ajokustannusten erittely 

Ajoneuvo- 	(Ank), aika- 	(Aik), onnettomuus- 
(Onk) 	ja ajokustannukset 	(Ak) 	v. 	1990 ja 
2010 

1990 Ank mmk Aik mmk 6nk mmk Ak mmk 

A 

B 

50.003 

49.761 

12.378 
12.069 

3.416 

3.293 

67.686 

66.980 

2010 

A 

B 

68.580 

68.595 

17.082 
16.829 

4.706 

4.599 

92.968 

92.578 

20 v. 

A-B 1.536 3.480 1.358 6.928 
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IV YHTEENVETO 

Maankäyttö 

o Kempeleen kuntarakenteen kehittämisen kannalta moottori-

liikennetien radanvarsilinjaus B on parempi sijaitessaan 

taajaman kohdalla rautatien läheisyydessä. Moottorilii-

kerinetien perinteinen linjaus A muodostaa uuden Kempeleen 

taajamaa jakavan tekijän rautatien ja nykyisen 4-tien li-

säksi. 

o Perinteinen linjaus A on parempi siinä suhteessa, että 

kaavassa on varattu tila moottoriliikennetielle tämän 

linjauksen mukaisesti. Asuinrakennuksia joudutaan pur-

karcaan vain 2 kpl (linjauksessa B 7 kpl). Teollisuus- - 

rakennuksia ei pureta linjauksessa A (linjauksessa B 

5 kpl). 

Liikenne 

o Tieverkollisesti perinteinen linjaus A on ensimmäisessä 

vaiheessa edullisernpi Kempeleen eritasoliittymän keskei-

sestä sijainnista johtuen. Radanvarsilinjauksessa tie-

verkon palvelutaso paranee myöhemmässä rakennusvaihees-

sa, jos Kempeleen eteläpuolelle rakennetaan eritasoliit-

tyrnä moottoriliikennetien ja nykyisen valtatien 4 ris-

teyskohtaan. 

o Radanvarsilinjaus B on liikenneturvallisuuden kannalta 

parempi. Rautatien tasoristeyksiä poistetaan enemmän 

(4 kpl) kuin linjauksessa A (1 kpl). 

Ympäristö 

o Radanvarsilinjaus B vaikuttaa maisemakuvaa vähemmän 

muuttavasti moottoriliikennetien sijaitessa osittain 

rautatiepenkereen tuntumassa ja Kernpeleen eritasoliit-

tymän sijaitessa osittain leikkauksessa metsäalueella. 



Ei inkeinotoiminta 

o Maatalouden harjoittamisen suhteen linjausvaihtoehdoil-

la ei ole eroa. Moottorjliikenrietjen rakentamisesta 

johtuvat peltojen pirstoutumiset voidaan hoitaa tilus-

vaihdoin ja yksityistiejäirjestelyin. 

Pohjavesi 

o Pohjaveden suojelun suhteen radanvarsilinjaus B on edul-

lisempi sijaitessaan riittävän kaukana Tuohinon pohja-

vedenottamosta. 

Kustannukset 

o Perinteinen linjaus A on toteuttamiskustannuksiltaan 

noin 14 mmk halvempi kuin radanvarsilinjaus B. Suurim-

raat kustannuserot muodostuvat lunastus- ja korvauskus-

tannuksista noin 6 mmk ja siltakustannuksista noin 5 

mmk. 

o Radanvarsilinjauksella B tulevat ajokustannukset (ajo-

neuvo-, aika- ja onnettomuuskustannukset) noin 0.71 

mrLlk/a halvemmaksi kuin linjauksella A. Ajokustannus-

säästöksi muodostuu 20 vuoden ajalta (1990-2010) noin 

7 mmk. 

o Liikennetaloudellisesti perinteinen linjaus A on edulli-

sempi. 

Ehdotus latkotoimenpiteeksi 

o Linjauksien A ja B vaikutustarkastelun perusteella vaih-

toehdot ovat liikenteellisesti ja elinkeinotoiminnan 

kannalta lähes tasavertaiset. Maankäytön, ympäristön 

ja pohjavesien kannalta voidaan radanvarsivaihtoehtoa B 

pitää parempana. Kustannuksiltaan perinteinen linjaus 

A on edullisempi. Kustannuseron ollessa näinkin huomat-

tava perinteisen linjauksen A eduksi, ehdotetaan suun-

nittelua jatkettavaksi moottoriliikennetien välillä 

Kempele-Kiviniemi linjauksen A pohjalta. Liikenne-

ministeriön aikanaan tekemä hyväksymispäätös yleissuun- 

nitelmasta on perinteisen linjauksen A mukainen. 



SUUNNITTELUKESKUS OY 	 iii: 
Oulu 	 M Jäntti 

	
18. 3.1983 

TVL:n Oulun piiri 
Valtatien 4 ja 8 parantaminen moottori-
liikennetieksi välillä Kerapele-Kiviniemi 

Perinteisen linjauksen A ja radanvarsi-
linjauksen B ajokustannuslaskelma 

1. Lähtökohdat ja laskelmat 

Ajokustannuslaskeiraat on tehty perinteisen (A) ja radan-
varsivaihtoehdon (B) mukaisille linjauksille viidelle eri 
liikennevirralle (liikennevirrat I-V) , jotka on esitetty 
kuvassa 1. Liikennevirrat on saatu Oulun ympäristön lii-
kenne-enriusteesta vuosille 1990 ja 2010. Raskaan liiken- 
teen määräksi on arvioitu 11 % (liikennevirta 1), 8 % 
(liikennevirrat II-IV) ja 6 % (liikennevirta V). 

Yksikkökustannuksina on käytetty seuraavia ajonopeudesta 
riippuvia arvoja (Tr-inci. 124): 

Kevyet autot: 

Ajonopeus - 	 Ank 	 Aik 	 Onk 
(kra/h) (mk/autokrn) ___________ ____________ 

95 0,91 0,21 0,06 
75 0,90 0,27 0,08 
60 0,91 0,33 0,10 
50 0,95 0,40 0,11 
40 1,01 0,50 0,10 

Raskaat autot: 

Ajonopeus 	- 	Ank 	1 	Aik 	 Onk 
(mk/autokm) (km/h) ___________ ____________ 

80 2,64 0,48 0,11 
70 2,67 0,56 0,13 
60 2,70 0,64 0,14 
50 2,84 0,78 0,15 
40 3,05 0,96 0,18 

Em. yksikkökustannuset on otettu TVH:n julkaisusta "Ajo- 
kustannukset l982s1. Laskelraissa käytetyt ajonopeudet tie-
alkioittain on arvioitu nopeusrajoitusten ja tien geomet-
rian perusteella. Ajonopeudet on esitetty laskelmien yh-
teydessä erikseen kevyille ja raskaille autoille. 

Kuvissa 2 ja 3 on esitetty liikennevirtojeri sijoittelu, 
tiealkioitten nurnerointi ja laskelmissa käytetyt ajonopeudet. 

x) Julkaisun aikakustannusteri yksikköhintoja on tarkistettu 
neuvottelussa TVH:n tieverkkotoimistossa 7.4.1983. 



Ak 
A 

53, 125 

13, 749 

5,946 

15,042 

2,506 

90, 368 

B 

51,244 

14,664 

6,377 

14,709 

3,029 

90,023 

47 	 11 

2. Tulokset 

Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty ajoneuvo-, aika- ja onnetto-
muuskustarinukset liikennevirroittain ja vaihtoehdoittain 
vuosina 1990 ja 2010. Vuodelle 1990 diskontatut kustannuk-
set 20 vuodelta 6 % korolla ovat: 

Linjaus 

_________ 

Ank 	Aik Onk 	Ak 

___________ 	mmk/20 v - ________ 

A 

3 

681,34 

679,81 

169,22 

165,74 

46,65 

45,29 

897,21 

890,84 

A-B (nrnk) 

% 	) 

1,53 

0,2 

3,48 

2,1 

1,36 

3,0 

6,37 

0,7 

Radanvarsilinjaus B on 20 vuoden ajalta kertyvien ajokus-
tannusten osalta 6,4 mmk (0,7 %) halvempi kuin perinteinen 
linjaus. Suurin ajokustannusero radanvarsilinjauksen hy-
väksi syntyy liikennevirran 1 ajokustannuksissa, mikä joh-
tuu min. 300 m lyhyemmästä ajomatkasta vertailupisteiden vä- 
lillä. 

Taulukko 1. Ajoneuvo-, aika-, onnettomuus- la ajokustannukset liikenrtevirroittain ja vaihto-
ehdoittain 	1Q (mink/v) 

Liikennevirta 1 	Pnk 	1 1 	Aik 	1 f 	Onk 	1 1 	Ak 

1 

II 

III 

lv 
v 

Yht. 

Ero A-B 

A 	B 

	

32,714 	32,050 

	

5,786 	5,997 

	

2,842 	2,913 

	

7,675 	7,693 

	

0,986 	1,128 

	

50,003 	49,781 

0.222 

A B 

7,609 7,044 

1,341 1,560 

0,665 0,824 

2,323 2,156 

0,370 0,485 

12,307 12,069 

0,316 

A 8 

2,127 1,928 

0,369 0,442 

0,185 0,222 

0,633 0,595 

0,102 0,111 

3,416 3,298 

0.118 

A 

	

42,529 	41,022 

	

7,496 	7,999 

	

3,692 	3,959 

	

10,631 	10,444 

	

1,458 	1,724 

	

65,806 	65,148 

0.658 

Taulukko 2. Ajoneuvo-, aika-, onnettomuus- ja ajokustannukset liikennevirroittain ja vaihto-
ehdoittain 	(mmk/v) 

Liikennevirta 

1 

II 

III 

Iv 

v 

Yht. 

Ero A-B 

A 	8 

	

40,863 	40,037 

	

10,614 	10,997 

	

4,575 	4,690 

	

10,834 	10,881 

	

1,694 	1,990 

	

68,580 	68,595 

-0,015  

Aik 
A B 

9,604 8,799 

2,459 2,859 

1,072 1,329 

3,310 3,001 

0,637 0,841 

17,082 16,829 

0.253 

Onk 
A 
	

8 

2,658 
	

2,408 

0,676 
	

0,808 

0,299 
	

0,358 

0,898 
	

0,827 

0.175 - 0,198 

4,706 
	

4,599 

.107 



N:O/SIVU: 

TOIMENPITEEN LIIKENNETA-

LOUDELLINEN TARKASTELU 

PIIRI: Oulu 

Vaihtoehto A 

TOIMENPIDE! 1 	vt 4, 8 Kempele-Kiviniemi 
HANKE 

LOMAKKEEN 	Esimerkki ajokustannuslaskelmista 
SISLTt 

Kust.taso: 1982 

Liikennevirta V: 	KVL-1 990 	KVL-2010 

HA 	1210 	2085 
KA 	80 	135 

	

1290 	2220 

Suorite: milj.ajonkm/a 

Alkio Pituus 1990 2010 
n:o km HA KA HA KA 

5 0,4 0,177 0,012 0,304 0,020 
6 0,9 0,353 0,023 0,609 0,039 
10 0,8 0,353 0,023 0,609 0,039 

A,jokustarmukset: mmk/a 

Alkio Nopeus 1990 2010 
n:o HA/KA Ank Aik Onk Ank Aik Onk 

5 50/50 0,202 0,080 0,021 0,346 0,138 0,036 
6 60/60 0,383 0,131 0,039 0,659 0,226 0,066 
10 50/50 0,401 0,159 0,042 0,689 0,273 0,073 

0,986 0,370 0,102 1,694 0,637 0,175 IJATKUU 

LAATI: 	SKOY 
	

PVM: 6.3.1 

- 

TVH 711776.5000 



TJUUNN. 	1 	TARK. 

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 

VALTATIEN 4 JA 8 PARANTAMINEN 
MOOTTORILIIKE N N ETtE KSI 
VÄLILLÄ KEMPELE- KIVINIEMI 

MITTAKAAVA 

PÄÄLIIKENNEVIRRAT 

¶TVL:N OULUN PIIRI 	gSUUNNITTELU_ PIIT TANKE 

1 KESKUS 	OY 	12 	1981 560 

50 /350 

KVL-1990/KVL-2010 (AUTOJA/VRK) 

LIIKENNEVIRRAT 	1 -IV 

L 

- - 

- 	
- - 

- - - 

OULU - 

KIVINIEMI 



- 

__ 	 KEMPELE — — — — — 

KESKUSTA 

- 

— — — 

0 

ASEMANSEUTU 

80/70 

2480/ 2880 
- - 

OULU — 

40 /40 
- —.— — — — - 

i1iIE 
	 KIVI NIEMI 

75/70 
8820/1)020 
	 cii 

_-T (5) 50/ 50 
	 - 

2290 /4190 
HONKANEN 

	

95/80 	T!EALKION NUMERO JA AJONOPEUS 
(KM/H).KEV/RS 

	

8820/fl020 	KVL-1990 / 2010 (AUTOJA/VRK) 

MUUTOS 	 1 	PVM 	SUUNN. 	1 	TARK. ERKKI 

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 

VALTATIEN 4 JA 8 PARANTAMINEN 
MOOTTORILIIKENNETIEKSI 
VÄLILLÄ KEMPELE— KIVINIEM 

PERINTEINEN LINJAUS 	(A) 	 MTTAKAAVA 

PÄÄLIIKENNEVIRTOJEN 	SIJOITTELU 

SUUNNITTELU- " 	 lvTi 
TVL:N OULUN PIIRI 	KESKUS 	OY 	12 	1981 	560 

PVM pII.o 

2 1 

MEFV' 

PE 

T 



— — — — — - — 

KEMPELE 

75/70 -----__.__. 
ASE MANSEUT 

2260/1870 

KESKUSTA 

I5O'50 

1000 / 
930 \ 

---. 

— 

8820, 

2480/2880 
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TOIMENPITEEN LIIKENNE- 

TALOUDELLINEN TARKASTELU 

TOIMENPIDE/HANKE: 	Hailuodon liikenne- 

yhteyksien kehittäminen 

N:O 

ESIMERKKI 6.3: Poikkeuksellisen hankkeen vapaamuotoisempi tarkastelu 

SISÄLTÄÄ: 

- kehittämisvaihtoehdot 
- laskelmien tulokset 

LAATI: E L-S, JPOS TVH/Tv 

PVM: 	8.12.1982 

HYVÄKSYI: 

PVM: 
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TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 	MUISTIO 
Tieverkkotoimisto 
EL-S, JPOS 

8.12.1982 

HAILUODON LIIKENNEYHTEYDEN 
KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT 
SELVITYKSET 

Hailuodon Huikun ja Oulunsalon Riutunkarin välillä 
on vuodesta 1968 saakka liikennöinyt tie- ja vesi-
rakennuslaitoksen (TVL) hoidossa oleva lautta-alus. 
Lauttamatkan pituus on 6,8 km, ylitykseen kuluva 
aika normaalioloissa noin puoli tuntia ja vuoroväli 
avovesiaikaria keskimäärin yksi tunti. Vaikeiden 
jääolosuhteiden vuoksi on lauttaliikenne talvella 
yleensä keskeytetty 2 - 3 kuukaudeksi, jona aikana 
kevyt ajoneuvoliikenne on voinut käyttää jäätietä. 

Hailuodori liikenneyhteyksien palvelutasoa on jo 
vuosikausia pidetty riittämättömänä. Tienkäyttäjien 
kannalta pahimpia ongelmia ovat liikenneyhteyden 
epävarmuus talvella ja erityisesti kevään kelirikko-
aikana sekä se, että raskaat kuljetukset eivät ole 
mandollisia lauttaliikenteen katkon aikana jäätien 
painorajoituksen vuoksi. Hailuodossa nähdään lii-
kenneyhteyden nykyisellään haittaavan paitsi kunta-
laisten liikkumista myös kunnan elinkeinoelämän 
kehittämistä. 

Tienpitäjän eli TVL:n ongelmana ovat lauttayhteyden 
suuret ylläpitokustanriukset. Vuonna 1981 ne olivat 
yhteensä noin 6 Mmk eli 83 mk ylikuljetettua ajo-
neuvoa kohti. 

Selvitykset Hailuodon liikenneyhteyden kehittämi-
seksi käynnistettiin liikenneministeriön toimeksi-
annosta vuonna 1978. Vuonna 1981 valmistui tie- ja 
vesirakennushallituksen (TVH) ja TVL:ri Oulun piirin 
yhteistyönä selvitys "Hailuodon tieyhteyden kehit-
täminen, pengertie nykyisellä lauttapaikalla". 
Selvityksen pääpaino oli kiinteän tieyhteyden to-
teuttamismandollisuuksien selvittämisessä nykyisel-
lä lauttapaikalla. Lauttayhteyden kehittämistä ja 
pengertien suuntavaihtoehtoja tarkasteltiin varsin 
pintapuolisesti. Selvityksen loppuvaiheessa kävi 
kuitenkin ilmeiseksi, että päätöstä Hailuodon lii-
kenneyhteyden kehittämisestä ei voida tehdä ilman, 
että perusteellisesti selvitetään myös lauttayhtey-
den kehittämisrnandollisuudet ja pengertien muut 
suuntavaihtoehdot. 

Jatkoselvitykset aloitettiin vuoden 1981 lopulla, 
ja ne on nyt saatu valmiiksi. TVL:ri Oulun piiri 
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on selvittänyt Hailuodon ja Siikajoen väliseen sai-
meen sijoittuvia pengertievaihtoehtoja. TVH:n ja 
TVL:n Oulun piirin yhteistyönä puolestaan on tut-
kittu lauttayhteyden kehittämisvaihtoehtoja, joissa 
lauttaväli säilyisi nykyisen pituisena ja nykyisel-
lä paikallaan. 

Jälkimmäisen selvityksen tehneen työryhmän esityk-
sestä TVH on päättänyt, että TVL:lle hankittua ilma-
tyynyalusta kokeillaan kuluvana talvena Hailuodossa. 
Tämän jälkeen eli toukokuussa 1983 laaditaan yhteen-
veto kaikista selvityksissä tarkastelluista vaihto-
ehdoista ja pyydetään niistä eri intressipiirien 
lausunnot. Päätös Hailuodon liikenneyhteyden kehit-
tämisperiaatteesta voitaneen tehdä syksyllä 1983. 

Seuraavassa esitetään lyhyesti ensin vuonna 1981 
valmistuneen selvityksen ja sen jälkeen nyt valmis-
tuneiden kanden selvityksen keskeiset tulokset. 

PENGERTT.E NYKYISELLÄ LAUTTAPAIKALLA 

Selvityksessä tarkastellut, nykyiselle lauttapai-
kalle sijoittuvat päävaihtoehdot olivat seuraavat: 

1. Meripenger + lossi 
Rakennettaisiin meripenger sekä Oulunsalon puolei-
sen syvänteen kohdalle 740 m pitkä silta. Hailuo-
don puoleisen syvänteen kohdalla olisi lossiyhteys, 
jonka pituus olisi 1 000 tai 1 800 m. Lossiyhteys 
olisi käytössä ympäri vuorokauden ja läpi vuoden. 

2. Kiinteä yhteys 
Rakennettaisiin meripenger ja syvänteiden kohdalle 
sillat. Oulunsalon puoleisen sillan pituus olisi 
740 m ja alikulkukorkeus 3,5 m. Hailuodon puolei-
sen sillan pituus olisi 1 000 m ja alikulkukorkeus 
7,G m. 

Siltojen pituudet valittiin "varman päälle" siten, 
että veden virtaus- ja laatuselvitysten mukaan veden 
laadussa ei olisi odotettavissa huomattavia muutok-
sia nykytilanteeseen. Tässä suhteessa hieman lyhyem-
mätkin silta-aukot saattaisivat hyvin tulla kysee-
seen. 

Vaihtoehtojen kustannuksia on jatkoselvitysten laa-
tirnisen yhteydessä tarkistettu. Lossivälin sisältä-
vän pengert ieyhteyden rakentamiskustannukset olisi-
vat vuoden 1982 hintatasossa (tr.ind. 340) noin 
78 Mmk (1 000 m:n lossiväli) tai noin 73 Mmk 
(1 800 m:r 1ossivili) 	Vuotuiset ylläpitokustan- 
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nukset olisivat lossivälin pituudesta riippumatta 
noin 2,6 Mmk. Kiinteän pengertieyhteyden rakenta-
miskustannukset puolestaan olisivat noin 93 Mmk ja 
vuotuiset kunnossapitokustannukset noin 0,2 Mmk. 

Kiinteä yhteys olisi palvelutason kannalta luonnol-
lisesti paras mandollinen vaihtoehto. Yhteys olisi 
ainakin periaatteessa aina käytettävissä, ja ylitys- 
aika olisi lyhyt. Lossivaihtoehdoissa liikenneyh-
teys olisi niin ikään aina käytettävissä ja ylitys- 
aika lyhenisi puoleen nykyisestä. 

Esitetyillä siltapituuksilla ja lossiväleillä penger-
tie tuskin vaikuttaisi haitallisesti merialueiden 
veden laatuun. Maisemaa pengertie sen sijaan väis-
tämättä muuttaisi. Rakennettavat sillat saattaisi-
vat jonkin verran haitata troolareiden ja purjeve-
neiden liikkumista rnatalan alikulkukorkeutensa vuok-
si. Itse saaren kannalta saattaisi kiinteän yhtey-
den myötä lisääntyvä matkailuliikenne vaarantaa Hai-
luodon omaperäisen kulttuuriympäristön ja jäkälä- 
kankaat. 

Kiinteä yhteys loisi Hailuodon kunnan elinkeinoelä-
rnälle parhaat mandolliset kehittymisedellytykset se-
kä edellytykset väestön säilymiselle saarella. Myös 
lossiyhteys merkitsisi tässä suhteessa huomattavaa 
parannusta nykytilanteeseen. 

LAUTTAYHTEYDEN KEHITTÄMINEN 

Selvityksessä tutkittiin lauttayhteyden kehittämis-
vaihtoehtoja, joissa lauttaväli säilyisi nykyisen 
pituisena ja nykyisellä paikallaan. Päävaihtoehdot 
olivat seuraavat: 

1. Lauttaliikennettä hoidettaisiin edelleen nykyi-
sellä kalustolla. Alavaihtoehdosta riippuen olisi 
lauttaliikenteessä talvella pitkä (3 - 4 kk) tai 
lyhyt (noin 2 kk) katkos, tai lauttayhteys olisi 
käytössä läpi talven. 

2. Lauttaliikennettä hoidettaisiin nykyisellä kalus-
tolla, ja talvella lauttaliikenne keskeytettäisiin 
3 - 4 kk:n ajaksi. Lauttaliikenteen katkon aikana 
olisi käytössä ilmatyynyalus. Ilmatyynyalus saa-
taisiin koko lauttaliikenteen katkon ajaksi Hailuo-
toon vuodesta 1986 lähtien. Sitä ennen se olisi 
yhteiskäytössä Turun saariston kanssa ja Hailuodos-
sa vain kevään kelirikkoajan. 

3. Hankittaisiin mitä pikimmin uusi, koneteholtaan 
ja kapasiteetiltaan nykyisiä lauttoja suurempi alus, 
jolla liikennöitäisiin läpi vuoden. Uusi alus olisi 
joko lautta- tai lossialus, ja se saataisiin liiken-
teeseen vuonna 1986. 
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Päävaihtoehtojen 1 ja 2 mukaisesti on arvioitu voi-
tavan liikennöidä noin vuoteen 2000 saakka, jolloin 
nykyisen kaluston käyttöikä lienee lopussa. Tarkoi-
tuksenmukaisinta olisi tällöin hankkia uusi, ympäri-
vuotiseen liikenteeseen soveltuva alus, ja siirtyä 
liikennöimään päävaihtoehdon 3 mukaisesti. 

Kaikissa päävaihtoehdoissa olisi lisäksi käytettävis-
sä jäätie nykyiseen tapaan. Vuorovälit pysyisivät 
nykyisellään. Öisin ei edelleenkään hälytysajoja 
lukuun ottamatta liikennöitäisi. 

Jos lauttaliikennettä hoidettaisiin nykyisellä ka-
lustolla (VE 1) ja talvella lauttayhteydessä olisi 
noin 2 kk:n pituinen katkos, olisivat lauttayhteyden 
ylläpitokustannukset vuoden 1982 hintatasossa (tr.ind. 
340) noin 5,6 Mmk vuodessa. Ilmatyvnyaluksen käyt-
töönotto lauttaliikenteen talviaikaisen katkon ajak-
si (VE 2) ei juurikaan lisäisi vuotuisia ylläpito- 
kustannuksia, ja tarvittavat investoinnitkin olisi-
vat vähäiset, noin 1,4 Mmk (ilmatyynyaluksen laitu-
nt ja huoltohalli). Noin vuonna 2000 hankittai- 
sun kummassakin vaihtoehdossa uusi alus, jolla lii-
kennettä hoidettaisiin läpi vuoden vaihtoehdon 3 mu-
kaisesti. Vaihtoehdon 3 investointikustannukset 
olisivat alustyypistä riippuen noin 34 Mmk (lautta- 
alus) tai noin 30 Mmk (lossialus) ja yhteyden vuotui-
set ylläpitokustannukset vastaavasti 6,2 Mmk (laut-
ta-alus) tai 4,7 Mmk (lossialus) 

Lauttayhteyden palvelutasoa ei pelkästään nykyistä 
kalustoa käyttämällä saada parannetuksi. Ympäri-
vuotinen liikennöinti olisi teoriassa mandollista, 
mutta talviliikennöjnnj.n aluksille aiheutt-aman suu-
ren rikkoontumisriskin vuoksi lauttayhteyden käyttö- 
varmuus olisi huono. Sitä vastoin uuden jäävahvis-
teisen aluksen hankkiminen nostaisi palvelutasoa 
huomattavasti nykyisestä, koska lauttayhteys olisi 
käytössä ympäri vuoden, käyttövarmuus olisi hyvä, 
ja raskaskin liikenne voitaisiin hoitaa läpi vuo-
den. Ilmatyynyaluksen käyttö nykyisten alusteri li-
sänä takaisi niin ikään suhteellisen varman ympäri-
vuotisen yhteyden, mutta rajoittaisi raskaat kulje-
tukset 30 tonniin lauttayhteyden katkon aikana. 
Kesäviikonloppujen ruuhkia ei missään vaihtoehdossa 
pystyttäisi poistamaan, joskin uusi, kapasiteetil-
taan nykyisiä suurempi alus saattaisi hieman hel-
pottaa tilannetta. 

Lunnonympäristölle ei mikään tarkastelluista vaih-
toehdoista merkitsisi muutosta nykytilanteeseen 
esim. veden laadun tai maiseman osalta, koska pen-
gerpituus pysyisi entisellään. Hailuodon kunnan 
kannalta parantaisi varma ympärivuotinen lautta- 
yhteys elinkeinoelämän kehittämismandol]. isuuks ja, 
mutta huomattava yritystoiminnan lisääntyminen 
tuskin kuitenkaan olisi todennäköistä. 
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PENGERTIE SIIKAJOEN SUUNTAAN 

Hailuodon ja mantereen välisen lounaisen salmen 
alueella on eri aikoina tehty alustavia selvityksiä 
useista eri linjausvaihtoehdoista. Tässä selvityk-
sessä tarkastellut linjavaihtoehdot valittiin raken-
tamisolosuhteiden ja luonnonsuojelunäkökohtien pe-
rusteella. 

Pengertie voitaisiin toteuttaa joko siten, että 
siihen sisältyisi lossiosuus, tai täysin kiinteänä 
yhteytenä, jolloin veneväylän kohdalla oleva syvän- 
ne ylitettäisiin sillalla. Päävaihtoehdot olivat 
seuraavat: 

1. Meripenger + lossi 
Meripenger rakennettaisiin Hailuodon Tömpännokasta 
Siikajoen Varessäikkään, ja veneväylän kohdalla oli-
si 1 300 m:n mittainen lossiosuus. Lossiyhteys oli-
si käytössä läpi vuoden ja ympäri vuorokauden. 

2. Kiinteä yhteys 
Kiinteää yhteyttä on tutkittu kandella eri linja- 
vaihtoehdolla. Toinen linja suuntautuisi Hailuodon 
Tömpännokasta Siikajoen Varessäikkään kuten lossi-
vaihtoehdossa. Pengertiehen sisältyisi veneväylän 
kohdalla 800 m tai 450 m pituiset sillat sekä noin 
40 m pitkä silta Vareskarin ja Veressäikän kalasata-
man penkereen välissä. Toinen pengertielinjaus 
suuntautuisi Hailuodon Tömpännokasta Karinkannan 
Säärenperän, ja veneväylän kohdalla olisi 2 100 m:n 
tai 1 200 m:n pituinen silta. Veneväylän kohdalle 
rakennettavan sillan alikulkukorkeus olisi. kummas-
sakin vaihtoehdossa 7,0 m. 

Kumpikin pengerlinjavaihtoehto edellyttäisi lisäksi 
tiejärjestelyjä sekä Hailuodon että mantereen puo-
lella. Uusi tieyhteys tarvittaisiin Hailuodossa vä-
lillä Tömpännokka - Hailuodon kirkonkylä. Mantereen 
puolella uutta tietä rakenttaisiin meripenkere'iltä 
maantielle nro 813. Uusien tieyhteyksien tarve oli-
si vaihtoehdosta riippuen 13 - 14 km. 

Lossivaihtoehdon toteuttamiskustannukset vuoden 1982 
hintatasossa (tr.ind. 340) olisivat noin 5lMmk, ja 
vuotuiset ylläpitokustannukset noin 2,7Mmk. Hailuo-
dosta Varessäikkään suuntautuvan pengertien toteut-
tamiskustannukset olisivat 63 - 66 Mmk siltapituudes-
ta riippuen, ja Säärenperään suuntautuvan pengertien 
kustannukset vastaavasti 81 - 105 Mmk. Kiinteän yh- 
teyden kunnossapitokustannukset olisivat noin 
0,3 Mrnk/v. 

Pengertieyhteys parantaisi liikenteen palvelutasoa 
tuntuvasti nykyisestä, koska yhteys olisi ainakin 
periaatteessa aina käytettävissä. Toisaalta Siika-
joen kautta matka Ouluun, jonne nykyisin suuntautuu 
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yli 70 % Hailuodon liikenteestä, pitenisi nykyises-
tä noin 25 km. 

Ympäristövaikutusten kannalta pengertieyhteys Siika-
joen suuntaan olisi origelmallisempi kuin nykyisen 
lauttaväylän suuntainen pengertie. Pohjois-Pohjan-
maan seutukaavassa sekä Valtakunnallisessa lintu-
vesiensuojeluohjelmassa on Hailuotoon ja sen ympä-
ristöön esitetty suojelualuevarauksia, joista osa 
koskee Hailuodon ja Siikajoen välisen yhteyden 
suunniteltuja linjauksia. Seutukaavassa esitetty 
suojelualue Hailuodon etelärannalla ja osalla Hai-
luodon ja Siikajoen välistä rnerialuetta olisi mah-
dollista kiertää Säärenperään suuntautuvalla pen-
gertievaihtoehdolla, mutta kumpikin suunnitelluista 
linjauksista kulkisi välttämättä muutamassa kohdin 
lintuvesiensuojeluohjelmassa es itettyjen laajempien 
suojelualueiden läpi. 

Merialueiden veden laatuun pengertiehankkeella tuskin 
olisi huomattavaa vaikutusta suunnitelluilla siltapi-
tuuksilla ja lossivälillä. Pengertien aiheuttamilta 
maisemallisilta haitoilta sen sijaan ei voitane koko-
naan välttyä penkereen mataluudesta huolimatta. Sil-
tojen suunniteltu alikulkukorkeus (7 m) ei haittaisi 
troolareiden liikkumista merialueella, mutta purje-
veneille sillat olisivat liian matalat. 

Hailuodon kunnalle merkitsisivät Siikajoelle suuntau-
tuvat pengertievaihtoehdotkin huomattavasti nykyistä 
parempia elinkeinoelämän kehittymismandollisuuksia 
sekä mandollisuuksia väestön säilymiseen saarella. 
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Asetelma 1: Tienpitäjän diskontatut kokonaiskustannukset 
vuosilta 1982-2011 (mmk, kustannustaso v. 1982) 

1. Nykyinen kalusto 

- pitkä katkos talvella 

- lyhyt katkos talvella 

- liikennöinti läpi talven 

- lautta-alus 

- lossialus 

83/88 
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100/1 09 

92/98 
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97 

2. Nykyinen kalusto + Umatyyny-
alus 

3. Uusi jäävahvisteinen alus 
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Asetelma 2: Vaihtoehtojen vertailukustannukset 1982-2011 
kun: 
- investoinnit oletetaan tehdyksi. v. 1982 
- liikenteen suuntautumisen osa-alueille 12, 13, 
21 oletetaan pysyvän nykyisellään (83%). 

Vaihi.oehto 	Tienpitijän 	Tienkäyttäjien 	Vertailu- 
30 vuoden 	ajokustannus- 	kustannus 
kustannukset 	lisä 30 vuodel- 	Mmk 

Mmk 	ta Mmk 

Lauttayhteyden 
kehittäminen 

- Nykyinen ka-
lusto ja ii-
matyynvalus 

- Uusi jäävah-
visteinen alus 
(lossi) 

Pengertie nykyi-
sellä lauttapal-
ka 1 la 

- Pengertie+1800 
rn:n 1ossivli 

- Kiinteä yhteys 

Pengertie Siika-
.ioen suuntaan 

Pengertie+1 300 

	

92 	12 	104 

	

99 	12 	111 

	

111 	10 	121 

	

96 	0 	96 

m:n 	lossiväli. 90 56 146 

- Kiinteä yhteys 70 48 118 
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W 
TOIMENPITEEN LIIKENNE- 

TALOUDELLINEN TARKASTELU 

TOIMENPIDE/HANKE: 	Polanteen poisto 

tiehöyl äl 1 ä 

N:O 

ESIMERKKI 6.4: Hoitotoimenpiteen kannattavuus 

SISÄLTÄÄ: 

- toimenpiteen kuvaus 
- laskelmat 
- johtopäätökset 

LAATI: 	N. Halla/TVH 

PVM: 	18.8.1983 

HYVÄKSYI: ___________________________________ 

PVM: 



 

N:O/SIVU: /1 

TOIMENPITEEN LIIKENNETA-

LOUDELLINEN TARKASTELU 

PIIRI: 

TOIMENPIDE! 

HANKE 	Polanteen poisto tiehöylällä 

LOMAKKEEN 

SISLT 	Toimenpiteen kuvaus 

 

Tiemestaripiirissä on 100 km sorateitä. Liikennemäärä niillä on yhteensä keskimäärin 
200 kpl henkilöautoja ja 30 kpl kuorma-autoja vuorokaudessa. Tiehöylien käyttöä lisätään 
talvikautena siten, että polanteista tietä esiintyy arviolta keskimäärin 10 vrk aikaisempaa 
vähemmän. - Arvioitava toimenpiteen kannattavuus liikenteen ajokustannussäästöinä. 

JATKUU 

LAATI: 	N. Halla/TVH 
	

PVM: 	18.8.1983 

TVH 711776.5000 



N:O/SIVU: 
	/2 

TOIMENPITEEN LIIKENNETA- 	TOIMENPIDE! 

LOUDELLINEN TARKASTELU 
	

HANKE 
	Polanteen poisto tiehöylällä 

LOMAKKEEN 	Laskelmat (kust.taso 1983) 
PIIRI: 
	 SISLTti 

Liikenteen nopeudeksi arvioidaan sivun 20 taulukon perusteella: paljas tie talvella 
(HA/KA) 65/60 km/h, polannetie 55/55 km/ry. Ajokustannusjulkaisun taulukoista saadaan 
ajokustannukset eri olosuhteissa (p/km, HA/KA): 

Kustannuslaji 	Peruskustannus 	Polannetie 	Säästö 
talvella 

Ank 	103/356 	108/363 	5/7 

Onk 	9/15 	27/90 	18/75 

Mk 	29/73 	33/88 	4/15 

Ak 	132/411 	168/541 	27/97 

1) Huom.: Soratien Ank = taulukkoarvo + 3 % 
Talvikerroin: 1,10 

Säästöt talvikautta kohden: 

HA: 200 ajon/vrk x 0,27 mk/ajonkm x 100 km x 10 vrk 	54 000 mk 

KA: 30 ajon/vrk x 0,97 mk/ajonkm x 100 km x 10 vrk = 29 000 mk 

83 000 mk yhteensä 	_______________ 
JATKUU 

LAATI: 	N. Halla/TVH 	PVM: 	18.8.1983 

TVH 711776.5000 
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TOIMENPITEEN LIIKENNETA-

LOUDELLINEN TARKASTELU 

PIIRI: 

TOIMENPIDE! 
Polanteen poisto tiehöylällä 

HANKE 

LOMAKKEEN 
Johtopäätökset, varaukset 

SISLTt 

Tiehöylän käyttökustannus on n. 20 mk/jkm, joten jos oletetaan tarvittavan viisi 
lisähöyläyskertaa, olisi liikennetaloudellinen säästö n. 700 mk/km (830 mk - 5 x 20 mk). 
Mikäli vapaata höyläkapasiteettia on, voidaan toimenpidettä pitää liikenteen kannalta 
hyvin perusteltuna. Jos toimenpide edellyttää tiehöylän hankintaa, on tehtävä höylän 
koko vuoden käyttöä koskeva tarkastelu. 

Esimerkkiä voidaan tarkastella myös käänteisenä: ts. vähennetään tiehöylien käyttöä, 
jolloin laskettu summa on liikenteen lisäkustannus, johon tiehöyläkulujen säästöä 
verrataan. 

Tehdyssä tarkastelussa esitetty 10 vrk:n 'ähennys polanteisen tien esiintymiselle on arvio, 
joka ei perustu mihinkään tilastoaineistoon tms. Sehän on suuresti riippuvainen talven 
sääoloista. Laskettua säästöä on pidettävä teoreettisena niaksimina, johon käytännössä 
tuskin päästään. Säästön suurin osatekijä on onnettomuuskustannukset, joiden kertymä 
pienillä liikenneniäärillä on varsin sattumanvaraista. Samoin keskimääräisten kertoimien 
käyttö voi johtaa harhaan yksittäistapauksissa. - Varauksista huolimatta on kuvailtua 
toimenpidettä pidettävä kannattavana. 

Kust.taso = 1983 
JATKUU 

LAATI: 	N. Halla/TVH 
	

PVM: 	18.8.1983 

TVH 711776.5000 
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LIITE 1: TOIMENPITEEN MUUT TARKASTELUT 



1. Muut vaikutukset 

Tienpitotoimenpiteen edullisuusvertailun saattaminen kattavaksi edellyttää myös 
muiden kuin kannattavuustunnuslukujen perustana olevien vaikutusten tarkastelua. 
Tällaisille vaikeasti arvioitaville' vaikutuksille annetaan paino aina tilanteen 
mukaan. 

Ainakin seuraavia vaikutuksia olisi tarkasteltava hankkeen suunnittelussa: 

TAVOITETTAVUUS/L 1 IKENNEYHTEYDET 
- Valtakunnalliset yhteydet 
- Paikalliset yhteydet 
- Yritysten tavoitettavuus 
- Raaka-aineiden tavoitettavuus 
- Palvelujen tavoitettavuus 
- Liikennemuotojen työnjako 

2 MAAN KÄYTTt 
- Lähialueiden käyttökelpoisuus 
- Alueen yhtenäisyys 
- Kaavoituksen edellytykset 
- Maankäyttö yleensä 

3 ALUETALOUS 
- Talousalueen rakenne 
- Investointimandol 1 isuudet 
- Alueellinen resurssien jako 
- Työllisyys 
- Julkiset tulot 
- Yksityiset/yritystulot 
- Valtakunnalliset aluepol. tav. 

4 LUONTO JA ASUMISYMPPRISTt 
- Luonto/luonnon maisema 
- Kulttuurimaisema 
- Luonnonsuojelukohteet 
- Virkistysalueet 
- Melu 
- Ilman saastuminen 
- Maaperän saastuminen 

Vain hyvin suuren hankkeen voidaan olettaa omaavan kaikkia näitä vaikutuksia. 
Joillekin näistä vaikutuksista voidaan laskea suora rahallinenkin arvo esim. 
meluntorjunta meluestein. Useimmilla niistä saattaa kyllä välillisesti olla nä-
kyviä taloudellisia seurauksia. 

Teiden eri käyttäjäryhmien kannalta on toimenpidevaihtoehtoja muodostettaessa 
arvioitava tien palvelutaso myös kevyelle ja joukkoliikenteelle. Tähän vaikutta-
vat mm. tien linjaus asutuksen, työpaikkojen ja palvelupisteiden suhteen sekä 
liittymien määrä ja sijoittelu ja edelleen jalankulkijoille varatut tilat ja 
pysäkki järjestelyt. 

Ympäristövaikutukset ilmenevät viihtyisyyden vähenemisenä. Linjausvaihtoehtoja 
arvioitaessa on tarkasteltava niiden suhdetta olemassa olevaan ja suunniteltuun 
asutukseen sekä maankäyttöön ja maisemaan yleensä. Tältä pohjalta on pyrittävä 
haitallisten muutosten minimointiin. 
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Aluepoliittiset näkökohdat ovat usein virikkeenä tieverkon parantamiselle. 
Tavoitteena voi olla joko kasvualueiden lisääntyneen liikennepalvelusten ky-
synnn tyydyttäminen, taantuvien alueiden elinkeinoelämän tukeminen tai haja-
asutusalueiden vähimmäispalvelutason turvaaminen. Tievaihtoehtoja voidaan ar-
vostella sen mukaan miten ne tukevat vaikutusalueella asetettuja yleisiä ta-
voitteita väestön, elinkeinoelämän ja maankäytön suhteen. 



2. Tiehankkeen rakennusaikaiset taloudelliset vaikutukset 

Tiehankkeen yhtenä suorana vaikutuksena voidaan pitää sen rakennusaikaisia 
vaikutuksia kohdealueen työllisyyteen ja talouteen. Alueellisena yksikkönä on 
yksi tai useampia kuntia ja kuntatasolla tämä tiehankkeiden työllistäv vaiku-
tus nähdään tärkeänä. 

TVH:ssa tehdyn tutkimuksen perusteella voidaan tie- ja siltatöiden vaikutuk-
sesta kohdekunnan talouteen todetaa seuraavaa: (kyse on siis kunnasta alueena). 

Tutkimuksen kohteena oli 32 työllisyysmäärärahoilla rahoitettua tiehanketta 
Itä- ja Pohjois-Suomen tie- ja vesirakennuspiireissä. Määrärahojen kohdentu-
mista tiehankkeen sijaintikuntaan, johonkin muuhun kuntaan tai palautumista 
erilaisina veroina takaisin valtiolle seurattiin yksi kanden viikon tilikausi. 

Tutkimuksen mukaan tiemäärärahat suuntautuivat seuraavasti: 

- kohdekuntaan 	41 % (josta verotuloja 6 %) 
- muihin kuntiin 	44 % 
- valtiolle 	15 % 

Tiehankkeen kohdekunta hyötyy rahallisesti eniten kuljetuksiin käytetyistä 
määrärahoista. Suhteellisesti suurin osa hankkeeseen sijoitetuista määrära-
hoista jää kohdekuntaan, kun ne maksetaan palkkoina. Kaupunkikunnat ja suuret 
kunnat hyötyvät hankkeesta muita kuntia enemmän. TVL:n omana työnä tehdyt 
hankkeet ovat kohdekunnalle edullisempia kuin urakalla tehdyt hankkeet. 

Esimerkiksi miljoonan markan hankkeen tuotannontekijöiden (mies- ja konetyö, 
kuljetukset ja materiaalit) hankinnasta n. 400 000 mk ohjautuisi hankkeen koh-
dekuntaan. 
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FINANSSIMATENAATTISIA TAULUKOITA 

2 0/ iAIkenøUn suo- 
rttcttujcn laksol- 

DISkOtUS. lttcn mAk.ulcn 
diskonuau3tckU* 

Kuoletu,- 1. 
annukccttitekli& tcklj& 

lCoikotekjjj $ 	
(1+01 

- 

____ 
Cfl11 

I$kaoI& (1 (1 + 1(1+1)0 (1 + 

1 1.02000 .98O9 .98039 1.02000 
2 1.04040 .961i7 1.94156 .51505 
3 1.06121 .94232 2.88388 .34165 
4 1.08243 .92385 3.80773 .26262 
5 1.10408 .90573 4.71346 .21216 
6 1.12616 .88797 5.60143 .17853 
7 1.14869 .87056 6.47199 .15451 
8 1.17166 .85349 7.32548 .13651 
9 1.19509 .83676 8.16224 .12252 

10 1.21899 .82035 8.98259 .11133 
11 1.24337 .80426 9.78685 .10218 
12 1.26824 .78849 10.57534 .09456 
13 1.29361 .77303 11.34837 .08812 
14 1.31948 .75788 12.10625 .08260 
15 1.34587 .74301 12.84926 .07783 	- 
16 1.37279 .72845 13.57771 .07365 
17 1.40024 .71416 14.29187 .06997 
18 1.42825 .70016 14.99203 .06670 
19 1.45681 .68643 15.67846 .06378 
20 1.48595 .67297 16.35143 .06116 
21 1.51567 .65978 17.01121 .05878 
22 1.54598 .64684 17.65805 .05663 
23 	- 1.57690 .63416 18.29220 .05467 
24 1.60844 .62172 18.91393 .05287 
25 1.64061 .60953 19.52346 .05122 
26 1.67342 .59758 20.12104 .04970 
27 1.70689 .58586 20.70690 .04829 
28 1.74102 .57437 21.28127 .04699 
29 1.77584 .56311 21.84438 .04578 
30 1.81136 .55207 22.39646 .04465 - 

3 0/ Jiikeenpain suo- 
soI- 

Dfgkonttaua- Iliten rnakSU)cfl 
dlikositisuitekiji 

Kuolewa- 1 
annuItttitckii1 

3CorkotcklJI (l+0-1 ________ _______ ________ 
Jaksoja fl.(1+f)fl (1+0 

&/j j(j+j)0 

1 1.03000 .97087 .97087 1.03000 
2 1.06090 .94260 1.91347 .52261 
3 1.09273 .91514 2.82861 .35353 
4 1.12551 .88849 3.71710 .26903 
5 1.15927 .86261 4.57971 .21835 
6 1.19405 .83748 5.41719 .18460 
7 1.22987 .81309 6.23028 .1605! 

- 8 1.26677 .78941 7.01969 .14246 
9 1.30477 .76642 7.78611 .12843 

10 1.34392 .74409 8.53020 .11723 
II 1.38423 .72242 9.25262 .10808 
12 1.42576 .70138 9.95400 .10046 
13 1.46853 .68095 10.63496 .09403 

_14 1.51259 .66112 11.29607 .08853 
15 1.55797 .64186 11.93794 .08377 
16 1.60.471 .62317 12.56110 .07961 
17 1.65285 .60502 13.16612 .07595 
18 1.70243 .58739 13.75351 .07271 
19 1.75351 .57029 14.32380 .06981 
20 1.80611 .55368 14.87747 .06722_ 
21 1.86029 .53755 15.41502 .06487 
22 1.91610 .52189 15.93692 .06275 
23 1.97359 .50669 16.44361 .06081 
24 2.03279 .49193 16.93554 .05905 
25 2.09378 .47761 17.41315 .05743 
26 2.15659 .46369 17.87684 .05594 
27 2.22129 .45019 18.32703 .05456 
28 2.28793 .43708 18.76411 .05329 
29 2.35657 .42435 19.18845 .05211 
30 2.42726 .41199 19.60044 .05102 
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4 0/ Jj1keenDIn suo- 
, ,o riteuuiei jaksoi- 

Dlskonttaua- hsten maksujen lCuoietu,- L 
tekIjä diskonttauscektj* nnuRctitekj'& 

Korkotekiji 1 (1 + 	- 1 j (1 + 

Jaksoja r-(1 ...j)0 (1+j) i(i+i)' 
Cflj(10fl1 

1 1.04000 .96154 . 	.96254 1.04000 
2 1.08260 .92456 1.88609 .53020 
3 1,12486 .88900 2.77509 
4 1.16986 .85480 3.62990 .27549 
5 1.21665 .82193 4.45182 .22463 
6 1.26532 .79031 5.24214 .19076 
7 1.31593 .75992 6.00205 .16661 
8 1.36857 .73069 6.73274 .14853 
9 1.42331 .70259 7.43533 .23449 

10 1.48024 .67556 8.12090 .12329 
11 1.53945 .64958 8.76048 .12415 
12 1.60103 .62460 9.38507 .10655 
13 1.66507 .60057 9.98565 .10014 
14 1.73268 .57748 10.56312 .09467 
15 1.80094 .55526 11.11839 .08994 
16 1.87298 .53391 11.65230 .08582 
17 1.94790 .52337 12.16567 .08220 
18 2.02582 .49363 12.65930 .07899 
19 2.10685 .47464 13.13394 .07624 
20 2.29222 .45619 13.59033 .07358 
21 2.27877 .43883 14.02926 .07128 
22 2.36992 .42196 14.45222 .06920 
23 2.46472 .40573 14.85684 .06731 
24 2.56330 .39012 15.24696 .06559 
25 2.66584 .37522 15.62208 .06401 
26 2.77247 .36069 15.98277 .06257 
27 2.88337 .34682 16.32959 .0622 
28 2.99870 .33348 16.66306 .06001 
29 3.11865 .32065 16.98371 .05888 
30 3.24340 .30832 17.29203 .05783 

5  0, ILlkcenpäin suo- 
10 rtscicujcn jaksoi-

ilaten maksujen Kuoletuz- 2. 
tekiji diskOflttaUsteklJi annultccltitckijl 

KorkotekUl 
, 	(l+0-1 
'1 

- 

Jaksoja r0 -(I+iYt (l+1) j(I+j)fl (1+Ofl-1 

1 1.05000 .95238 .95238 1.05000 
2 1.10250 .90703 1.85941 .53780 
3 1.15762 .86384 2.72325 .36722 
4 1.21551 .82270 3.54595 .28201 
5 1.27628 .78353 4.32948 .23097 
6 1.34010 .74622 5.07569 .29702 
7 1.40710 .72068 5.78637 .27282 
8 1.47746 .67684 6.46321 .25472 
9 1.55133 .64461 7.10782 .14069 

10 1.62889 .61391 7.72173 .22950 
_I1 1.71034 .58468 8.30642 .22039 

22 1.79586 .55684 8.86325 .12283 
13 1.88565 .53032 9.39357 .10646 
14 2.97993 .50507 9.89864 .10102 
15 2.07893 .48107 10.37966 .09634 
16 2.18287 .45811 20.83777 .09227 
17 2.29202 .43630 21.27407 .08870 
18 2.40662 .41552 11.68959 .08555 
19 2.52695 .39573 12.08532 .08275 

- 20 2.65330 .37689 12.46222 .08024 
21 2.78596 .35894 12.82215 .07800 
22 2.92526 .34185 13.26300 .07597 
23 3.07152 .32557 23.48857 .07424 
24 3.22510 .32007 13.79864 .07247 
2$ 3.38635 .29530 14.09394 .07095 
26 3.55567 .28124 14.37519 .06956 
27 3.73346 .26785 14.64303 .06829 
28 3.92023 .25509 14.89823 .06722 
29 4.11614 .24295 15.14207 .06605 
30 4.32194 .23238 15.37245 .06505 
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Jiikeenpihi suo. 
U /0 vlteuujen laksol- 

Diakonttaus- Ilsien makauen lCuoletua- 1. 
teUJ dlskonuaustckUl annWteettltcklJl 

Korkotekiji - 	1 (1 + On - 1 - 1(1 + On 
Jaluoji r-(1.j) (1+0fl 11.0fl fl/1 	(1+On-I 

1 1.06000 .94340 .94340 1.060(y) 
2 1.12360 .89000 1.83339 .54544 
3 1.19102 .83962 2.67501 .3741r 
4 1.26248 .79209 3.46511 .28859 
5 1.33823 .74726 4.21236 .23740 
6 1.41852 .70496 4.91732 .2o33 
7 1.50363 .66506 5.58238 .17914 
8 1.59385 .62741 6.20979 .16104 
9 1.68948 .59190 6.80169 .14702 

10 1.79085 .55839 7.36009 .13587 
11 1.89830 .52679 7.88687 .12679 
12 2.01220 .49697 8.38384 .11928 
13 2.13293 .46884 8.85268 .11296 
14 2.26090 .44230 9.29498 .10758 
15 2.39656 .41727 9.71225 .1029 
16 2.54035 .39365 10.10590 .09895 
17 2.69277 .37136 10.47726 .09544 
18 2.85434 .35034 10.82760 .09236 
19 3.02560 .33051 11.15812 .08962 
20 3.20714 .31180 11.46992 .08718 
21 3.39956 .29416 11.76408 .08500 - 
22 3.60354 .27751 12.04158 .08305 
23 - 3.81975 .26180 12.30338 .08128 
24 4.04893 .24698 12.55036 .07968 
25 4.29187 .23300 12.78336 .07823 
26 4.54938 .21981 13.00317 .07690 
27 4.82235 .20737 13.21053 .07570 
28 5.11169 .19563 13.40616 .07459 
29 5.41839 .18456 13.59072 .07358 
30 5.74349 .17411 13.76483 .07265 

1 0/ iLlkecnPIin SUO- 
1 10 riteuujen jaksoi- 

D(akonttaui- listen maksulen Kuoletus- i. 
ICkL(Ä diikonttau,icktjl annultcctiitckijL 

Korkotcklji 1 (1 + D'-1 1(1 + On 
Jaksoja -(1 + - (l+On - 	1(1 + )fl C/j- 

(1 + On - * 
1.07000 . 9 345S .93458 1.07000 

2 1.14490 .87344 1.80802 .55309 
3 1.22504 .81630 2.62432 .38105 
4 1.31080 .76290 3.38721 .29523 
5 1.40255 .71299 4.10020 .24389 
6 1.50073 .66634 4.76654 .20980 
7 1.60578 .62275 5.38929 .18555 
8 1.71819 .58201 5.97130 .16747 
9 1.83846 .54393 6.51523 .15349 

10 1.96715 .50835 7.02358 .14238 
11 2.10485 .47509 7.49867 .13336 
12 2.25219 .4440* 7.94269 .12590 
13 2.40985 .41496 8.35765 .11965 
14 2.57853 .38782 8.74547 .11434 
15 2.75903 .36245 9.10791 .10979 
16 2.95216 .33873 9.44665 .10586 
17 3.15882 .31657 9.76322 .10243 
18 3.37093 .29586 10.05909 .09941 
19 3.61653 .2765* 10.33560 .09675 
20 3.86968 .25842 10.59401 .09439 
2* 4.14056 .24151 *0.83553 .09229 
22 4.43040 .22571 11.06124 .09041 
23 4.74053 .21095 11.27219 .08871 
24 5.07237 .19715 11.46933 .08719 
25 5.42743 .18425 11.65358 .08581 
26 5.80735 .17220 11.82578 .08456 
27 6.21387 .16093 11.98671 .08343 
28 6.64884 .15040 12.13711 .08239 
29 7.11426 .14056 12.27767 .08145 
30 7.61226 .13137 12.40904 .08059 



73 

8  / JJkeenp11n suo- 
0 

Dlakonttaus-  
ritettujen jaksoi- 
I)stcn maksujen 

dIskonttaustekiJ& 
Kuoletua- 1. 

a.nnuitocttltek.1i1 tekiji 
KotkotekU v 	__..! (l0° 	1 ________ 

Jaksoja r-(1+i)0  (1+ n/1 	tt (1 + j)fl - 1 

1 1.08000 .92593 .92593 1.08000 
2 1.16640 .85734 1.78326 .56077 

3 1.25971 .79383 2.57710 .38803 
4 1.36049 .73503 3.31213 .30192 
5 1.46933 .68058 3.99271 .25046 
6 1.58687 .63017 4.62288 .21632 
7 1.71382 .58349 5.20637 .19207 
8 1.85093 .54027 5.74664 .17401 
9 1.99900 .50025 6.24689 .16008 

10 2.15892 .46319 6.71008 .14903 
11 2.33164 .42888 7.13896 .14008 

12 2.51817 .39711 7.53608 .13270 
13 2.71962 .36770 7.90378 .12652 
14 2.93719 .34046 8.24424 .12130 
15 3.17217 .31524 8.55948 .11683 
16 3.42594 .29189 8.85137 .11298 
17 3.70002 .27027 9.12164 .10963 
18 3.99602 .25025 9.37189 .10670 
19 4.31570 .23171 9.60360 .10413 
20 4.66096 .21455 9.81815 .10185 

21 5.03383 .19866 10.01680 .09983 
22 5.43654 .18394 10.20074 .C9803 
23 5.87146 .17032 10.37106 .09642 

24 6.34118 .15770 10.52876 .09498 
25 6.84848 .14602 10.67478 .09368 
26 7.39635 .13520 10.80998 .09251 

27 7.98806 .12519 10.93516 .09145 
28 8.62711 .11591 11.05108 .09049 
29 9.31727 .10733 11.15841 .08962 
30 10.06266 .09938 11.25778 .08883 

9 % Jälkeenpiin suo- 
rftettujcn jaksoi- 

Dlakonn.sus.. iisicn maksujen Kuoictus- 1. 
Lekiji dLakonuaustekijj annuitcectitckl$I 

Korkotckljj (1+O°-1 ________ _______ 
Jaksoja -(1 + On (1 + i)' - 	1(1 ^ (1 + On - 1 

1 1.09000 .91743 .91743 1.09000 
2 1.18810 .84168 1.75911 .56847 
3 1.29503 .77218 2.53)29 .39505 
4 1.4)158 .70843 3.23972 .30867 5 1.53862 .64993 3.88965 .25709 
6 1.677)0 .59627 4.48592 .22292 
7 1.82804 .54703 5.03295 .19869 
8 1.99256 .50187 5.53482 .18067 
9 2.17189 .46043 5.99525 .16680 

10 2.36736 .42241 6.4)766 .15582 
11 2.58043 .38753 6.80519 .14695 
12 2.81266 .35553 7.16073 .13965 
13 3.06580 .32618 7.48690 .13357 
14 3.34173 .29925 7.786)5 .12843 
15 3.64248 .27454 8.06069 .12406 
16 3.97031 .25187 8.31256 .12030 17 4.32763 .23107 8.54363 .11705 
18 4.71712 .2)199 8.75563 .11421 - 19 5.14166 .19449 8.95011 .11173 
20 5.6044) .17843 9.12855 .10955 
21 6.10881 .16370 9.29224 .10762 
22 6.65860 .15018 9.44243 .10590 
23 7.25787 .13778 9.58021 .10438 
24 7.91108 .12640 9.70661 .10302 
25 8.62308 .11597 9.82258 .10181 

_26 9.39916 .10639 9.92897 .10072 
27 10.24508 .09761 10.02658 .09973 
28 11.16714 .08955 10.11613 .09885 
29 12.17218 .08215 10.19829 .09806 
30 13.26768 .07537 10.27365 .09734 



7J 

10  7 o suo- 
rltettujcn jaksoi- 

Diskonttaus- IIten rnftkU$en 1(uoietu,- 1. 
tekiji diskontLaustcklJ* annulteettitekiji 

Korkotekiji _______ _______ 
Jaksoja r-(1 1+j)fl 1(1 + Ofl (1 + jy' 

1 1.10000 .90909 .90909 1.10000 
21.21000 .82645 1.73554 .57619 
3 1.33100 .75131 2.48685 .40211 	- 
4 1.46410 .68301 3.16987 .31547 
5 1.61051 .62092 3.79079 7eRfl 
6 1.77156 .56447 4.35526 .22961 7 1.94872 .51316 4.86842 .20541 8 2.14359 .4665! 5.33493 .18744 
9 2.35795 .42410 5.75902 .17364 10 2.59374 .38554 6.14457 .16275 II 2.85312 .35049 6.49506 .15396 

12 3.13843 .31863 6.81369 .14676 
13 3.45227 .28966 7.10336 .14078 14 3.79750 .26333 7.36669 .13575 
15 4.17725 .23939 7.60608 .13147 16 4.59497 .21763 7.82371 .12782 17 5.05447 .19784 8.02155 .124M 
'5 5.55992 .17986 8.20141 .12193 	- 19 6.11591 .16351 8.36492 .11955 20 6.72750 .14864 8.51356 .11746 
21 7.40025 .13513 8.64869 .11562 22 8.14027 .12285 8.77154 .11401 23 8.95430 .11168 8.88322 .11257 
24 9.84973 .10153 8,98474 .11130 25 10.83471 .09230 9.07704 .11017 26 11.91818 .0839! 9.16095 .10916 
27 13.10999 .07628 9.23722 .10826 28 14.42099 .06934 9.30657 .10745 29 15.86309 .06304 9.36961 .10673 
30 17.44940 .05731 9.4269! .10608 

11 % JÄikeenp(n suo- 
ritettujen jaksoi- 

Diskonttaus- iLsicn maksujen Kuoletu,- 1. 
tektj* diskOflUauaLcktji annultoettitckij 

JCorkotckijl - _L... 1 + 	- 1(1 	On 
Jaksoja r-(1+On 'nhl 	'('4D 

1 1.11000 .90090 .90090 1.11000 2 1.23210 .81162 1.71252 .58393 
3 1.36763 .73119 2.4437! .40921 
4 1.51807 .65873 3.10245 .32233 
5 1.68506 .59345 3.69590 .27057 
6 1.87041 .53464 4.23054 .23638 
7 2.07616 .48166 4.71220 .21222 8 2.30454 .43393 5.14612 .19432 
9 2.55804 .39092 5.53705 .18060 10 2.83942 .35218 5.88923 .16980 

II 3.15176 .31728 6.20652 .16112 
12 3.49845 .28584 6.49236 .15403 
13 3.88328 .25751 6.74987 .14815 
14 4.31044 .23199 6.98187 .14323 
15 4.78459 .20900 7.19087 .13907 
16 5.31089 .18829 7.37916 .13552 17 5.89509 .16963 7.54879 .13247 
18 6.54355 .15282 7.70162 .12984 
19 7.26334 .13768 7.83929 .12756 
20 8.06231 .12403 7.96333 .12558 
21 8.94917 .11174 8.07507 .12384 - 22 9.93357 .10067 8.17574 .12231 23 11.02627 .09069 8.26643 .12097 
24 12.23916 .08170 8.34814 .11979 25 13.58546 .07361 8.42174 .11874 26 15.07986 .0663! 8.48806 .11781 
27 16.73865 .05974 8.54780 .11699 28 18.57990 .05382 8.60162 .11626 29 20.62369 .04849 8.650!! .11561 
30 22.89230 .04368 8.69379 .11502 
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12  0/ JIkecnpA(n suo- 
/0 ritcuujcn jaksoi- 

Diskonttaus- hsccn masukn Kuotctus-. 1. 
diskonttaustektia a.xinuitccltitekLj& 

KorkotekUl 1 + j)fl - 1 1(1 + 

Jaksoja r-(1+i) (l+j)fl &flhI 	fl 

1.12000 .89286 .89286 1.12000 
2 1.25440 .79719 1.69005 .59170 
3 1.40493 .71178 2.40183 .41635 
4 1.57352 .63552 3.03735 .32923 
5 1.76234 .56743 3.60478 .27741 
6 1.97382 .50663 4.11141 .24323 
7 2.21068 .45235 4.56376 .21'12 
8 2.47596 .40388 4.96764 .20130 
9 2.77308 .36061 5.32825 .18768 

10 3.10585 .32197 5.65022 .17698 
II 3.47S55 .28748 5.93770 .16842 
12 3.89598 .25668 6.19437 .16144 
13 4.36349 .22917 6.42355 .15568 
14 4.88711 .20462 6.62817 .15087 
15 5.47357 .18270 6.81086 .14682 
16 6.13039 .16312 6.97399 .14339 
17 6.86604 .14564 7.11963 .14046 - 
18 7.68997 .13004 7.24967 .13794 
19 8.61276 .11611 7.36578 .13576 
20 9.64629 .10367 7.46944 .13388 
21 10.80385 .09256 7.56200 .13224 
22 12.10031 .08264 7.64465 .13081 
23 13.55235 .07379 7.71843 .12956 
24 15.17863 .06588 7.78432 .12S46 
25 17.00006 .05882 7.84314 .12750 
26 19.04007 .05252 7.89566 .12665 
27 21.32488 .04689 7.94255 .12590 
28 23.88387 .04187 7.98442 .12524 
29 26.74993 .03738 8.02181 .12466 
30 29.95992 .03338 8.05518 .12414 

I 3 •31 J1kcenpiin suo- 

Dtskonttaua- 
ritettujen jaksoi-
iistcn maksujen 
diakonttsujt.ekti* 

Kuoletus- 1. 
annuitccttÄtijI 

Korkotekiji 1 (1 + i(t 	+ 

Jaksoja (1 + (1 + (II + 
C011 	

(1 + 0 	1 
1 1.13000 .88496 .88496 1.13000 
2 1.27690 .78315 1.66810 .59948 
3 1.44290 .69305 2.36115 .42352 
4 1.63047 .61332 2.97447 .33619 
5 1.84244 .54276 3.51723 .28431 
6 2.08195 .48032 3.99755 .25015 
7 2.35261 .42506 4.42261 .226I1 
8 2.65844 .37616 4.79877 .20839 
9 3.00404 .33288 5.13166 .19487 

10 3.39457 .29459 5.42624 .18429 
II 3.83586 .26070 5.68694 .17584 
12 4.33452 .23071 5.91765 .16899 
13 4.89801 .20416 6.12181 .16335 
14 5.53475 .18068 6.30249 .15867 
15 6.25427 .15989 6.46238 .15474 
16 7.06733 .14150 6.60388 .15143 
17 7.98608 .12522 6.72909 .14861 
18 9.02427 .11081 6.83991 .14620 
19 10.19742 .09806 6.93797 .14413 
20 11.52309 .08678 7.02475 .14235 
21 13.02109 .07680 7.10155 .14081 
22 14.71383 .06796 7.16951 .13948 

_23 16.62663 .06014 7.22966 .13832 
24 18.78809 .05323 7.28288 .13731 
25 21.23054 .04710 7.32998 .13643 
26 23.99051 .04168 7.37167 .13565 
27 27.10928 .03689 7.40856 .13498 
28 30.63349 .03264 7.44120 .13439 
29 34.61584 .02889 7.47009 .13387 
30 39,11590 .02557 7.49565 .1334! 
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LIITE 3: LIIKENNETIETOJEN KIYTCST SUUNNITTELUTEHTVISS 
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Li ikennetieto.ien Käytöstä suunnittelussa 

Tässä käsitellään yksittäisiin tiehankkeisiin liittyviä liikenne-ennusteita. 

Suurten tieverkollisten ratkaisujen ennusteet ovat erikoistapauksia, joihin ei 

nyt puututa. 

LIIKENNE-ENNUSTEIDEN TEKEMISEST) 

Liikenne-ennusteen laatiriiinen voidaan tarkasteltavan hankkeen mukaan jakaa me-

netelmällisesti kahteen eri lähestymistapaan: 

1) Mikäli hankkeen vaikutusalueella on odotettavissa maankäytön muutoksia tai 

kyseessä on uusi tie, tarvitaan ennusteen lähtöaineistoksi aina joko rekisteri- 

laatta- tai määräpaikkatutkimus. 

Maankäytön muutosten ollessa vähäisempiä, riittää rekisterilaattatutkimus, joka 

on halpa ja nopea toteuttaa. Se käy myös, kun tarvitaan nopeasti summittainen 

tieto läpikulkuliikenteestä, kääntyvästä liikenteestä tms. Rekisterilaattatutki-

muksen pohjalta ei kuitenkaan pystytä tekemään ennustetta pitkälle aikavälille, 

koska tiedot lähtö- ja määräpaikoista sekä matkojen syistä puuttuvat. 

Ennustetta tehtäessä selvitetään ensin lähtötilanne mandollisimman luotettavasti 

ja seuraavaksi tehdään tarkoituksenmukaisena aikana yleensä siis määräpaikkatut-

kimus, josta saatuja liikennemääriä kasvatetaan yksilöllisesti lähtö- ja määrä- 

paikkojen kehitystrendien mukaisesti. 

2) Kun sanottavia maankäytöllisiä tai muita rakenteellisia muutoksia ei ole nä-

köpiirissä, vaan muutoksien perustana on yleinen taloudellinen ja väestöllinen 

kehitys, voidaan käyttää valmiita keskimääräisiä PALA:n (Liikenne- ja autokanta-

ennuste 1980-2000, TVH 713191) kasvukertoimia. 

Näitä kertoimia voidaan myös käyttää, kun tehdään alustavia yleisluonteisia las-

kelmia erilaisista hankkeista. Tällöin on kuitenkin harkittava, vaikuttaako tar-

kastelun lopputulokseen ja johtopäätöksiin se, vaikka liikenteen kasvukerroin 

esim, välillä 1980...2000 olisi 1,4 tai 1,8. 

Hanketason tarkasteluissa pitäisi lähtöliikennemäärä aina tarkistaa mikroaalto-

laskimin tai käsinlaskennalla. 



Ylimääräisiä liikennetutkimuksia tehdään ehkä liian vähän. Suunnitelmat perus-

tetaan helposti yleisestä liikennelaskennasta saatavaan KVL-arvoon. On kuitenkin 

muistettava, että laskentajärjestelmä perustuu ainoastaan 16 tai 28 tunnin las-

kentaan vuoden 8640:stä tunnista. On ymmärrettävää, että näin saatu tulos on 

varsin sumniittainen huolimatta kaikesta tämän tiedon tuottamiseen käytetystä 

tilastotieteestä. Keskiarvot ovat oikeita, mutta puolessa tapauksista yksittäi-

sen pisteen KVL-arvon virhe on suurempi kuin 	10 %. Mitä pienempi KVL-arvo, 

sitä varmemniin siinä on virhettä, samoin virhemandollisuus on suurempi kaupunki- 

taajamien lähistöllä. - Jos hankkeen tarkasteluun ei vaikuta ± 20 % virhemandol-

lisuus, niin ylimääräisiä liikennetutkimuksia ei ehkä tarvita. Suurempi tarkkuus 

vaatimus liikennetiedoilta edellyttää sitten erityisselvityksiä. 

MITÄ LIIKENNETIETOJA ON VALMIINA 

Yleinen liikennelaskenta 

Yleisen liikennelaskennan tulokset ovat tieosittain tierekisterissä. Sieltä 

löytyvät ajoneuvoryhmittäiset KVL- ja KKVL-arvot. 

Liikenne tieosalla ei kuitenkaan ole vakio. Liikennelaskentatulokset risteyksis-

tä sekä tiedot viikonloppuliikenteestä (jos se tiedetään) ovat piirien liikenne-

laskentaryhmillä. Mikäli on oletettavissa, että liikenne tieosalla vaihtelee 

suuresti, voidaan asiaa selvittää nopeasti mikroaaltolaskimia käyttäen. 

Tarkkaileva 1 likennelaskenta 

Siitä saadaan tunneittaista tietoa: TL 192 h ja KL 8640 h/vuosi. Kummastakin on 

yhdistettyjä tuloksia piirien liikennelaskentaryhmillä; konelaskennan tuloksista 

myös graafisina esityksinä. Konelaskentapisteillä on myös laskettu käsin ajoneu-

vol ii kenteen koostumusta. 

Edellämainittujen liikennelaskentojen antamat tiedot kevyen liikenteen määristä 

ovat harhaan johtavia, eikä niitä siten pidä käyttää. 

Muita lukuja 

Lisätietoja liikenteen yleiseksi arvioimiseksi on mm. henkilöliikennetutkimuk-

sessa (Näin liikuttiin vuonna 1980). Siitä löytyy matkatuotoslukuja hyvin monen 

laisille ihmisryhmille. 
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Valtakunnallisesta liikennevirtatutkimuksesta on apua, kun tarvitaan tarkempaa 

tietoa päätieverkon liikennevirroista, matkan tarkoituksista ja kuljetetuista 

tavaralajei sta. 

Tilastokeskukselta saatua ajankäyttötutkimuksen aineistoa on TVH:ssa muokattu 

liikkumiskäyttäytymisen tutkimiseen paremmin soveltuvaan muotoon, ja tulokseksi 

on saatu keskimääräisiksi liikkumismääriksi henkeä kohti huomattavasti suurem-

pia ja ilmeisesti oikeampia kevyen liikenteen matkalukuja kuin muista tutkimuk-

sista. 

Keskimäärin matkaluvut päivää ja henkilöä kohti ovat: 

- jalankulku ja polkupyörä 

- henkilöauto 

- linja-auto 

- muut 

2,7 

1,5 (= 1 auton matka) 

0,4 

0,2 

4,8 

Palvelupaikoista ei ole olemassa matkatuotoslukuja suuntaa-antaviksi säännöiksi. 

Niitä tultanee myöhemmin kehittämään (marketit, hotellit, sairaalat, ravintolat 

jne.). 

Valtakunnallisen liikennevirtatutkimuksen tulosten perusteella on tekeillä 

(1983) päätieverkolle valtakunnallinen liikennevirtaennuste ja edelleen tieosa-

kohtainen liikenne-ennuste. Näitä voidaan tulevaisuudessa käyttää mm. taajamien 

läpikulkuliikenteen ennustamiseen. 

Seuraavalla sivulla on lueteltu joitakin TVH:n talousosaston tutkimustoimistossa 

julkaistuja liikenne-ennusteisiin liittyviä raportteja ja selvityksiä. 



Jul kaisuja 

LIIKENNE- JA AUTOKANTAENNUSTE 1980-2000 

TVH 713191 (tilausnumero) 

NÄIN LIIKUTTIIN VUONNA 1980 

TVH 713204 

YLEISOHJE MÄÄRPAIKKATUTKIMUSTEN K1YTtSTÄ JA TOTEUTTAMISESTA 

TVH 713194 

HENKILtiLIIKENNETUTKIMUS: ERITASOISTEN KESKUSTEN VÄLINEN LIIKENNE 

TVH 713184 

VALTAKUNNALLINEN LIIKENNEVIRTATUTKIMUS 1981 

TVH 713202 
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LIITE 4: EDULLISUUSVERTAILUA TUKEVAT OHJEET JA JULKAISUT 



EDULLISUUSVERTAILUA TUKEVAT OHJEET JA JULKAISUT 

Seuraavassa luettelossa on suunnittelun avuksi ryhmitelty TVL:n ohjeluettelon 
(TVH 701026, maaliskuu 1983) edullisuusvertailuun liittyviksi katsottuja oh-
jeita ja muita julkaisuja THYKS:n toimenpiteiden mukaisesti. 

Koska sama ohje tai julkaisu saattaa liittyä useampaan toimenpiteeseen, on 
luettelo tilan säästäniiseksi kaksiosainen: ohjeet ja julkaisut on lueteltu 
erikseen ohjeluettelon koodinumeron mukaisessa järjestyksessä ja toimenpide- 
luettelossa mainitaan vain tämä numero. Tämä ohje on kohdassa C.8.5.2. 

Toimenpiteet (THYKS 1986 - 2000) 

A. HOITO 	B.1 	C.8.14 	TVH 712621 
C.1.1 	C.8.5.2 
C.4.8.1 

1. Sorakulutuskerroksen hoito 
TVH 732741 

5. Viheraluetyöt 
C.2.2.7.1 	 TVH 722790 

B. KUNNOSTUS 	Ks. A 	 TVH 731458 

1. Sorastus 	 TVH 741993 

3. 	Kestopäällysteen kunnostus 
TVH 732805 

C. INVESTOINNIT 	B.1 	C.3.2.1 TVH 712488 
C.0.3.3 	C.8.14 TVH 712621 
C.1.1 	C.8.5.2 TVH 713185 
C.1.3 TVH 713189 
C.2.2.7.1 TVH 722300 

TVH 732402 
TVH 732953 

1. Linjakapasiteetin lisääminen 
C.2.2.3.2 

2. Ohikulkutien rakentaminen 
TVH 713239 
TVH 712379 

3. Uuden tieyhteyden rakentaminen 
C.2.2.3.2 	C.2.2.9.2 
C.2.2.9.1 	C.3.2.1 

4. Kp-tien sp tai rp 
C.2.2.3.2 

5. ts-tien sp tai rp 
C.2.2.3.2 

.1.. 



6. Soratien sp tai 	rp ja päällystäminen 
6.2 Rp, 	kelirikkotie tai 	erittäin heikko kantavuus 

TVH 712393 
TVH 712394 

7. Soratien parantaminen soratienä 
TVH 741993 

8. Sillat, 	lautat ja 	laiturit 
8.1 Lauttayhteyden korvaaminen sillalla 

C.8.5.6 

9. Ajoneuvoliikenteen turvallisuutta tai 	liikennöitävyyttä parantavat 
paikalliset toimenpiteet 

C.1.3 TVH 712490 
TVH 742358 

9.4 Ohituskaistan rakentaminen 
C.2.5.2 

9.6 Valaistus 
TVH 742003 
TVH 742014 

10. Kevyen liikenteen järjestelyt 

11. Yleisten teiden järjestelyt taajamissa 
TVH 712397 

12. Liikenteen ohjaus-, opastus- ja palvelutoimenpiteet sekä 
erikoiskuljetuksia palvelevat toimenpiteet 

13. Tienpidon ja tieliikenteen haitallisten ympäristövaikutusten 
torjuminen 

C.8.14 TVH 722367 
TVH 742392 

3/1983 



TVH 701026 (TVL:n ohjeluettelo) , maaliskuu 1983 

OHJEITA 

B.1 	Tieverkon hoito, ylläpito ja kehittämissuunnitelma 
1986 - 2000, tarveselvitysohjeet piireille (Ta/maalisk. -83) 

Tieverkon hoito, ylläpito ja kehittäminen 1980 - 90 
TVH 712296 (Tv) 

Tienpidon suuntaviivat 1980-luvulla TVH 713220 (Ta) 

C.0.3.3 	Toiminnan nykytilan kuvaus ja analyysi, 1982 

TVL:n toiminta 78 - 85 	Ta-55/14.11.79 

C.1.1 	Tiepolitiikan suunnittelu- ja seurantaohjeet Ta/tekeillä 

C.1.3 	TVL:n liikenneturvallisuustyö: Tavoitteet ja toiminta- 
periaatteet 	K-87/11 .9.78/Ki 

TVH 742005 

C.2.O.2 Tie- ja vesirakennuslaitoksen tiensuunnittelupolitiikka 
TVH 721319 (Stie 	1981) 

C.2.2.3..2 Teiden suunnittelu: 	III 	2. 	Suuntauksen suunnittelu 
TVH 722300/T-325/29.1 .75/Sts 

C.2.2.7.1 Tienvarsien maisemanhoidon suunnittelu 
TVH 722790/Sts 

C.2.2.9.1 Teiden suunnittelu, 	IX 	1. 	Tieverkkosuunnitelma 
TVH 722308/Sts 

C.2.2.9.2 Teiden suunnittelu, 	IX 2. 	Pääsuuntaselvitys 
TVH 722308/Sts 

C.2.5.2 Nousukaistojen rakentamisen liikennetaloudellisista 
perusteista 	0/Tt-25/22.2.1977 	TVH 712483 

C.3.2.1 Tien tekemisen työnsuunnittelutiedot (TS-tiedot) 
0/Rtr-49/8 .3.78 
0/Rtr-50/8.3 .78 

TVH 732950 	1 
TVH 732951 	II 
TVH 732952 	lisäsivut/Rrt 

C.4.8.1 'Kunnossapidon toiminnansuunnittelu' 	TVH 742891 	(Kp-80) 

C.8.5.2 	Edullisuusvertailun käyttö tienpidossa 	T 2233/23.6.75 
TVH 712376/Tt 

C.8.5.6 	LAKA-ohjelman toiminta ja käyttö 	TVH 713196 (Tt-81) 

C.8.14 	Tie- ja vesirakennuslaitoksen toimintaperiaatteita ympä- 
ristön hoidossa, ympäristöpolitiikka 	TVH 722334 (Sts-82) 
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J ti L KAI SUJA 

712393 Kelirikkoteiden liikennekustannukset 

712394 Kelirikkoteiden välilliset kustannukset 

712397 Liikenteen haittavaikutukset elinympäristöön 

712488 Tienpidon välittömät ja välilliset vaikutukset Suomen 
kansantaloudessa 	1975 

712490 Fienkilövahinkojen arvottaminen tieliikenteessä 

712621 Tienpidon alueelliset vaikutukset 

713185 Tiehankkeiden vaikutuksista yhdyskuntien taloudelliseen 
kehitykseen 

713189 Työllistäminen tien rakentamisella 

722300 TVL - Teiden suunnittelu -ohjeet 	(kansiot) 

722367 Meluesteet, selvitys meluesteiden rakenteista ja 
kustannuksi sta 

722790 Tienvarsien maisemanhoidon suunnittelu 

731458 TVL:n päällystystoiminnan kehittäminen 

732402 TVL:n murskaustoiminnan kehittäminen 

732741 Työntutkiniustiedote nro 17 

Vertailu kalsiumkloridin ja jätelipeän käytöstä 
pölynsidonnassa eri 	kuljetusetäisyyksillä 

732805 Kestopäällysteiden uusimistarpeen määrittely 

732953 Tienrakentamisen tuottavuuden mittaaminen 

741993 Soratien kulutuskerroksen valinta 

742003 Selvitys tievalaistuksen osa-aikaisen sammuttamisen 
vai kutuksesta iii kenneturval 1 i suuteen 

742014 Valaistuksen vaikutus liikenneturvalljsuuteen 

742358 Selvitys tie- ja liikenneteknisistä liikenneturvallisuutta 
parantavista toimenpiteistä 

742392 Liikenteen melu ja tiesuunnittelu 

743000 Tien kunnossapito 

3/1983 
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