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TIIVISTELMA  

Vaikutusten arvioinnin luotettavuuden  ja käytettävyyden  kannalta  on  tärkeää, 
että vaikutustietoon liittyvät epävarmuudet tuodaan läpinäkyvästi esille. Tätä 
varten tarvitaan yhdenmukaiset  ja laadukkaat menettelyt  epävarmuuden ar-
vioimiselle. Tulosten luotettavuuden lisäksi epävarmuustarkastelu auttaa pal-
jastamaan vaikutusten arvioinnin heikkouksia  ja  osoittaa tarkentamisen tar-
peita. Tässä selvityksessä tarkasteltiin epävarmuuden arvioinnissa käytettyjä 
menetelmiä, niiden teoriaperusteita  ja  soveltuvuutta tienpidon vaikutusten 
arviointiin eri tasoilla sekä laadittiin ehdotus hyöty-kustannuslaskelmaan liit-
tyvän epävarmuuden arvioimisen menettelystä  ja  tulosten esittämisestä. 

Teoriaosassa tarkasteltiin epävarmuuden käsitettä  ja sen  kuvaamisessa  ja 
määrittämisessä  käytettyjä menetelmiä. Epävarmuus voi liittyä muuttujan 
luonnolliseen vaihteluun taikka  sen  arvon mittaamiseen  tai  laskentaan, mikä 

 on  tarpeen tiedostaa epävarmuuden arvioinnissa. Samoin satunnaismuuttu-
jien jakaumien tunnistaminen  on  yleensä edellytys epävarmuuden kvantita-
tiiviselle määrittämiselle. Satunnaismuuttujien todennäköisyysjakaumien 
määrittäminen samoin kuin epävarmuuden vyöryttäminen mallilaskelmien 
läpi edellyttää otanta-  ja laskentamenettelyjen  huolellista suunnittelua. 

Vaikutusten arvioinnissa epävarmuutta sisältyy lähtötietoihin, käytettyihin 
menetelmiin  ja  malleihin sekä arvion laatimiseen  ja mallien  käyttöön. Selvi-
tyksessä tarkasteltiin erilaisia epävarmuuden arviointimenetelmiä  ja  niiden 
soveltuvuutta tienpidon vaikutusten arviointiin. Yleisesti käytettyjä menetel-
miä ovat kuvailevat arvioinnit, herkkyystarkastelut, analyyttiset laskentame-
netelmät sekä  Monte Carlo—simulointi.  Vaikutuksia kuvaavien muuttujien  mit-
tausasteikko  on  keskeinen menetelmien soveltuvuuteen vaikuttava tekijä. 

Epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä  on  paljon  ja  käytännössä ei voida selvittää 
kaikkien tekijöiden merkitystä  tai  yhteisvaikutusta. Lähempään tarkasteluun 
tulee siksi valita hankekohtaisesti vaikutusten merkittävyyden  ja  käytettävis-
sä olevien tietojen laadun perusteella tärkeimmiksi arvioituja epävarmuutta 
aiheuttavia tekijöitä. Tällaisia ovat tyypillisesti kustannusarvio, liikenne- 
ennusteet, onnettomuus-  ja nopeusmallit,  liikenteen sijoittelu sekä ajokus-
tannusten laskentaperiaatteet. Selvityksessä tutkittiin esimerkkitapauksia 
käyttäen erilaisten tien geometriaan  ja  liikenteeseen liittyvien tekijöiden epä-
varmuutta  ja  niiden vaikutusta hyöty-kustannuslaskelman tuloksiin. Lisäksi 
tarkasteltiin laskentamalleihin liittyviä epävarmuustekijöitä. 

Epävarmuustarkastelujen  tarve. laajuus  ja  tarkkuus vaihtelevat eri tiehank-
keiden  ja  tilanteiden kesken. Työssä ehdotetaan kaksiportaista lähestymis-
tapaa, joista suppeampi eli tason  I  menettely soveltuu käytettäväksi tyypilli-
sissä tiehankkeissa. Menettelyn  runkona  on  tärkeimpien epävarmuustekijöi

-den  tunnistaminen  ja kuvailu  asiantuntija-arviointiin perustuen  ja  näiden teki-
jöiden vaikutusten testaaminen herkkyystarkasteluin. Lähtötietojen  ja  tulos-
ten esittämistä varten laadittiin ohjeet. Tason  Il  menettelyä esitetään  sovel-
lettavaksi  laajamittaisissa  tai  muutoin tavanomaisesta poikkeavissa hank-
keissa, joissa epävarmuuksien hallinta katsotaan päätöksenteon kannalta 
tärkeäksi  ja epävarmuuksien  arviointi edellyttää monipuolista  tai  syvällistä 
selvitystä. Vaikutusketjujen kokonaisepävarmuuksia lasketaan tilanteen mu-
kaan valittavia erikoismenetelmiä käyttäen  ja  tarkastelun tekeminen vaatii 
epävarmuusanalyysien asiantuntemusta. 
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SAMMANFATTNING 

Vid hänsyn  till  palitlighet  och användbarhet av bedömning väghallnings ef -
fekter  är  det viktigt, att osäkerheterna vid effektinformation presenteras  p 

 ett  transparent  sätt. Detta förutsätter likformiga och godartade metoder att 
uppskatta osäkerhet. Utöver resultatens pälitlighet, osäkerhetsgranskning 
hjälper att avslöja svagheter vid effektbedömning och pàvisa behov att pre-
cisera granskningen.  I  denna utredning betraktades bakgrund och tillämplig-
het av metoder för osäkerhetsbedömning med beaktande av granskning 
väghallningens effekter  pa  olika nivaer. Slutligen utformades ett förslag  till 

 förfarande av osäkerhetsbedömning vid lönsamhetsanalys.  

I  teoridelen betraktades begreppet osäkerhet och metoder använt vid dess 
beskrivning och kalkylering. Osäkerhet kan vidlada variabels naturliga  varia-
tion  alternativligt  mätning eller kalkylering variabels värde, vilket  är  nödvän-
digt att medvetnas vid granskning osäkerhet. Likasa, variabels sannolikhets-
fördelningar máste normalt identifieras för osäkerhets kvantitativa kalkyle-
ringar. Karakterisering sannolikhetsfördelningar liksom fortplanting osäkerhet 
genom modellering förutsätter att urval- och kalkyleringsprocesserna plane-
ras ordenligt. 

Vid effektuppskattning kan osäkerhet sammanhänga med källmaterial, an-
vända metoder och  modeller  sasom  med genomföring bedömningen.  I  ut-
redningen betraktades olika metoder för osäkerhetsbedömning och deras 
lämplighet  till  uppskattning väghallningens effekter. Allmänna metoder  är 

 utmalande uppskattningar, känslighetsanalyser, analytiska kalkyleringar och 
 Monte Carlo—simulering. Mätskala av variabel som beskriver effekter  är cen-

tral  faktor som inverkar vilka metoder  är  lämpliga. 

Faktorer som medför osäkerhet  är  atskilliga  och i praktiken  är  det omöjligt att 
uppskatta alla variabels betydelse eller sammaneffekter. Därför mäste  man 

 utse  till  förfinad uppskattning  de  faktorer, som beroende  pa  effekternas vär-
de och källmaterialens kvalitet, granskas att vara  de  viktigaste osäkerhets-
faktorerna vid berörda projektet. Typiskt sadana faktorer  är  kostnadsbedöm-
ning, trafikprognoser, olyckmodeller, fastighetsmodeller, trafikens placering 
och beräkningsmodellerna för trafikantkostnaderna.  I  utredningen studera-
des  genom skilda exempelfall, osäkerhet och verkning för kostnad/nytta - 
analys resultat, av olika faktorer sasom  modeller,  vägens geometri och trafik. 

Behov  till  osäkerhetsgranskning, dess omfattning och noggrannhet varierar 
mellan olika vägprojekt och situationer.  I  utredningen föreslàs ett tväniväer 
tillvägagàngssätt, av vilket  den  kortfattad eller nivà  I  förfarande lämpar sig  till 

 typiska vägprojekt.  Basis  av förfarandet  är  att  de  viktigaste osäkerhetsfakto-
rerna identifieras och utmalas  pa  grund av specialister och inverkan av des-
sa faktorer testas med känslighetsanalyser. Anvisningar  for  att presentera 
källinformation och resultaten utarbetades.  Man  föreslär  att nivä Il förfarande 
brukas vid omfattande eller annorlunda säregna projekt, när kontrollering av 
osäkerhet betraktas viktig för beslutsfattandet och osäkerhetsgranskning 
förutsätter  en  mängsidig  eller fördjupad utredning. Konsekvensanalysens 
osäkerhet kalkyleras genom att använda speciella metoder som väljas bero-
ende  pa situation.  Detta förutsätter att  den  som genomför förfarandet  är en 
expert  med osäkerhetsanalyser. 
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SUMMARY 

Regarding the reliability and usability of estimates of road management in-
fluences, it is important that uncertainties inherent in the influence estimates 
are presented transparently. That issue postulates use of consistent and 
qualified methodology to assess uncertainty. In addition to reliability of the 
results, the uncertainty assessment helps to reveal shortages of the influ-
ence estimation and to address needs to refine the estimates. Uncertainty 
assessment methodologies, their theoretical backgrounds and suitability for 
estimation of road management influences at various levels were surveyed 
in this study. Finally, a proposal to methodology to estimate cost-benefit 
analysis uncertainties and to present the results was worked out. 

In theoretical part. concept of uncertainty and methods to describe it, were 
examined. The uncertainty may be involved either in natural variation of 
variables or in measurement or computation process which should be rec-
ognized during the uncertainty assessment procedure. Also identification of 
distributions of random variables is normally the requirement for a quantita-
tive uncertainty assessment. Defining the probability distributions as well as 
propagation of uncertainties through model computations require that sam-
pling and calculation procedures have been outlined carefully. 

The uncertainty of the influence estimates may arise from insufficient or in-
accurate data, the applied methods and models or from a compilation of the 
assessment, In this study different uncertainty assessment methods and 
their applicability to road influence estimation were reviewed. Frequently 
used methods include a qualitative description of uncertainty, sensitivity 
tests. analytical methods and Monte Carlo—simulations. Measurement scale 
of variables is a central factor in respect to applicability of different methods. 

Factors inducing the uncertainty are numerous and it is practically impossi-
ble to clarify a role of all the factors or their mutual influences. Therefore, 
those factors which according to their value or data quality are considered as 
the most significant in the particular project should be taken to a closer ex-
amination. These factors often include a capital expenditure estimate, traffic 
forecast, accident and speed models, traffic placement and driving costs 
calculation principles. In this study the uncertainty and cost-benefit effect of 
different factors pertaining to road geometry and traffic, were examined us-
ing example cases. In addition the uncertainty factors of the calculation 
models were considered. 

Need for the uncertainty assessment, its comprehensiveness and accuracy 
vary between different road projects and occasions. In this report a two- 
tiered procedure is suggested. The tier I assessment is suitable to typical 
road projects. Tier I procedure is based on the identification of the most im-
portant uncertainty factors by an expert judgment and testing the influences 
of those factors using sensitivity tests. Guidelines to present the basic data 
and assessment results were prepared. Tier II procedure is suggested for 
extensive or otherwise divergent projects when the uncertainty control is 
considered important and the assessment requires a diversified or thorough 
analysis. Uncertainty of the effect chain is calculated using specific methods 
selected according to the situation. Conducting the tier II assessment re-
quires that the analyst has expertise with the uncertainty assessment.  



ESIPUHE  

Epävarmuustarkasteluja  on  tienpidossa  tehty  varsin  vähän. Pääasiassa nii-
den käyttö  on  rajoittunut tiehankkeiden hankearviointien yhteydessä tehtyi-
hin herkkyystarkasteluihin. Vaikutusten arvioinnin luotettavuuden kannalta 

 on  tärkeää, että epävarmuuksia tarkastellaan hankekohtaisesti keskeisiin 
asioihin perustuen  ja  että vaikutustietoon liittyvät epävarmuudet tuodaan riit-
tävästi esille. 

Tämä työ muodostuu kandesta sisällöltään erityyppisestä osasta. Luvussa  2 
on  käyty laaja-alaisesti läpi epävarmuustarkasteluihin liittyviä käsitteitä  ja 

 epävarmuuden kuvaamisessa käytettyjä menetelmiä. Näitä  on  lisäksi täy-
dennetty luvun  4  esimerkeillä aiemmin tehdyistä erilaisista epävarmuustar-
kasteluista. Raportti  on  koottu siten, että muiden osien ymmärtäminen ei 
välttämättä vaadi luvun  2  lukemista. 

Luvuissa  3, 5  ja  6 on  tarkasteltu tiehankkeiden vaikutusten arviointiin liittyviä 
epävarmuuden lähteitä sekä erilaisten arviointimenetelmien soveltuvuutta 
tienpidon vaikutusten epävarmuuden arviointiin. Näitä  on  täydennetty  myös 
erilaisilla todellisiin lähtötietoihin sovitetuilla laskentaesimerkeillä. 

Selvityksen pääasialliset tulokset  on  koottu ohjeluonnokseksi siitä, miten 
epävarmuustarkasteluja kannattaisi tehdä tiehankkeiden kannattavuutta ar-
vioitaessa. 

Työ  on  tehty Tiehallinnon Tienpidon vaikutusten  hallinnan  tutkimusohjelman 
(VAHA) osaselvityksenä Selvitys luo mandollisuuden parantaa etenkin 
hankkeiden kannattavuuslaskentaan liittyvien epävarmuustarkastelujen te-
koa.  Sen  lisäksi selvitys muodostaa tausta-aineiston epävarmuuden  hallin- 
nalle  yleisemminkin tienpidon vaikutusten arvioinnissa. 

Työn ohjausryhmään ovat kuuluneet:  

Anton Goebel,  pj. 	Tiehallinto, Asiantuntijapalvelut  
Pekka Räty 	Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri 
Sakari Somerpalo 	Linea  Konsultit Oy 

Selvityksen laatimisesta ovat vastanneet  FT  Esko  Rossi  Esko  Rossi  Oy:stä 
(projektipäällikkö),  Dl  Jukka  Ristikartano Tieliikelaitoksen konsultoinnista  ja 

 Dl  Kimmo Tikka lOOgen Oy:stä. 

Helsingissä huhtikuussa  2005  

Tiehallinto 
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JOHOANTO  

I  JOHDANTO  

Tienpidon  vaikutuksia arvioidaan useissa eri tienpidon suunnittelutilanteissa 
sekä useilla eri suunnittelutasoilla. Vaatimukset käytetyn vaikutustiedon laa-
dulle  ja  määrälle ovat tilannesidonnaisia.  Osa  päätöksistä voidaan tehdä vä-
häisillä lähtötiedoilla vaikutuksista, mutta toisissa tilanteissa voi olla tarpeen 
panostaa paljonkin vaikutustiedon tuottamiseen. Vaikutusten arvioinnin luo-
tettavuuden  ja  käytettävyyden  kannalta  on  tärkeää, että vaikutustietoon liitty-
vät epävarmuudet tuodaan läpinäkyvästi esille. Läpinäkyvyyttä tulee olla yk-
sittäisiin vaikutuksiin sekä  koko  arviointiin liittyvän epävarmuuden osalta. 
Tämä edellyttää, että käytössä ovat yhdenmukaiset  ja  laadukkaat  menetel-
mät epävarmuuden arvioimiselle. Epävarmuustarkastelu auttaa myös paijas-
tamaan vaikutusten arvioinnin heikkouksia  ja  osoittaa, miltä osin arviointia 

 on  tarpeen tarkentaa. 

Tienpidon  vaikutusten arviointiin liittyy monenlaista epävarmuutta. Suuri  osa 
 käytetyistä lähtötiedoista  on  satunnaismuuttujia,  mikä vaikeuttaa esimerkiksi 

herkkyystarkastelujen tekemistä. Satunnaisvaihtelu voi olla todellista ky-
seessä olevan ominaisuuden vaihtelua, jolloin tätä ominaisuutta kuvaavalla 
muuttujalla ei ole yksiselitteistä oikeaa arvoa. Toisaalta satunnainen vaihtelu 
voi olla peräisin muuttujan arvoa koskevan tiedon puutteesta, tavallisesti  mit

-tausvirheistä.  Koska satunnaismuuttujien oikeita arvoja ei tunneta, niistä 
joudutaan käyttämään arvioita eli estimaatteja, joiden tarkkuus vaihtelee eri 
tilanteissa. 

Toinen keskeinen tekijä  on  muuttujien välinen mandollinen riippuvuus. Tilas-
tollisten sääntöjen mukaan otoskoon suurentuessa esimerkiksi otoksen kes-
kiarvon tarkkuus paranee, kun muuttujat ovat toisistaan riippumattomia.  Jos 

 muuttujien välillä  on  riippuvuutta, otoksista lasketut tilastolliset parametrit 
ovat virheellisiä (harhaisia)  ja  virhe voi edelleen kertautua laskentamalleja 
käytettäessä.  

Kolmas  keskeinen epävarmuutta aiheuttava tekijä sisältyy käytettäviin  las
-kentamenetelmiin  ja  malleihin. Mallit ovat karkeita yleistyksiä todellisuudessa 

paljon monimuotoisemmista vaikutusketjuista, joten  mallien  tulokset eivät 
useinkaan ole oikeita, vaikka käytetyt lähtötiedot olisivat tarkalleen oikeita. 
Samankin  mallin  tuloksiin sisältyvän virheen suunta  ja  suuruus voi olla erilai-
nen eri tilanteissa (esim. Luttinen  2001).  

Tienpidon  vaikutusten arvioinnin keskeinen ongelma  on  arvioinnin kohteiden 
yksilöllisyys  ja  monimuotoisuus, jolloin yleispätevien aineistojen käyttömah-
dollisuudet ovat suhteellisen vähäisiä. Tästä syystä lähtöaineistot ovat usein 
niukkoja tilastollisia analyysejä varten.  Tien  elinkaari  on  pitkä  ja  ennusteiden 
tekeminen pitkälle tulevaisuuteen  on  monien tekijöiden kohdalla ongelmallis-
ta. Esimerkiksi liikenteen kysynnän kasvu määräytyy monien vaikeasti  en

-nustettavien  tekijöiden kuten talouskehityksen  ja sen  kohdentumisen,  tekno-
logian  kehittymisen  ja  arvostusten  muuttumisen mukaan. 

Tienpidon  suunnittelun tavallisimmat arviointitasot ovat ohjelma-  ja  hanketa
-sot.  Ohjelmatasolla arvioituihin  vaikutuksiin  tai  arviointimenetelmiin  liittyvää 

epävarmuutta  on  yleensä tyydytty  vain  kuvaamaan yleisesti. Tällöin ei ole 
pyritty arvioimaan epävarmuustekijän vaikutusta arvioinnin lopputulokseen 

 tai  epävarmuustekijöiden  toteutumisen todennäköisyyksiä. Ohjelmatason 
arvioinnille tyypillisiä tulevaan toimintaympäristöön liittyviä skenaariotarkas- 
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teluja  ei ole juurikaan tehty. Hanketasolla epävarmuutta käsitellään lähinnä 
rahamääräisten vaikutusten arvioinnissa. Tällöin herkkyystarkasteluilla arvi-
oidaan kuinka paljon tietyn epävarmuustekijän muuttuminen vaikuttaa hank-
keen kannattavuuteen. Herkkyystarkasteluja  on  kuitenkin tehty usein kaa-
vamaisesti ilman hankekohtaisten tekijöiden huomioon ottamista. 

Tässä selvityksessä tarkastellaan epävarmuuden arvioinnissa käytettyjä 
menetelmiä  ja  niiden soveltuvuutta tienpidon vaikutusten arviointiin eri tasoil-
la. Työ jakautuu sisällöltään kahteen eriluonteiseen osaan. Ensimmäisessä 
osassa tarkastellaan epävarmuuden  ja  epävarmuusanalyysin  käsitteitä  ja 

 luodaan yleiskuva eri tienpidon vaikutusten arviointityyppeihin hanke-  tai oh-
jelmatasolla soveltuvista  epävarmuuden arvioinnin menetelmistä. Toisessa 
osassa tarkastellaan hyöty-kustannuslaskelmaan liittyvän epävarmuuden 
arviointia tiehankkeiden kannattavuusarvioinnissa. Työssä käsitellään kes-
keisiä  ja  erityyppisiä hyöty-kustannuslaskelmaan liittyviä epävarmuustekijöitä 

 ja  niiden merkitystä esimerkkitilanteissa. Lopuksi esitetään ehdotus tiehank-
keissa sovellettavasta epävarmuuden arviointimenettelystä  ja  epävarmuu-
den havainnollisesta esittämistavasta. 
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2  EPÄVARMUUSANALYYSIN TEORIAPERUSTEET  

2.1  Epävarmuuden käsite  

Epävarmuus tarkoittaa sitä, että päätöksentekijä ei pysty arvioimaan päätök-
sentekohetkellä tulevaisuuden tapahtumia  ja  näiden vaikutuksia. Epävar-
muuden kokemiseen voidaan liittää ainakin seuraavat kaksi elementtiä: 

•  on  vähintäänkin kaksi vaihtoehtoista tulevaisuuden tapahtumavaih-
toehtoa  ja  

päätöksentekijä ei kykene arvioimaan näiden tapahtumavaihtoehto-
jen todennäköisyyksiä  ja  vaikutuksia. 

Päätöksenteon vaiheet ovat Bunnin  (1984)  mukaan 

•  ongelman havaitseminen, 

•  vaihtoehtoisten ratkaisujen kartoitus ongelman ratkaisemiseksi, 

• vaihtoehtojen valinta, 

•  sitoutuminen valittuun ratkaisuun  ja  

• 	valitun ratkaisun toteutus, valvonta  ja  kontrolli. 

Kaikkiin vaiheisiin liittyy tavallisesti epävarmuutta. Mikäli päätöksentekijä 
pystyy arvioimaan tapahtumavaihtoehtojen todennäköisyydet  ja  vaikutukset, 
päätöksentekijä ei koe epävarmuutta vaan  riskin.  Riski  on  siis mallinnettua 

 tai  mitattua epävarmuutta. 

Kirjallisuudessa esiintyy usein käsitys, että maailma päätöksentekijän ympä-
rillä olisi jollain tavoin epävarma. Ymmärretään maailma sitten luontona, yh-
teiskuntana  tai  kulttuurina.  niin maailma ei ole epävarma, vaan epävarmuus 

 on  päätöksentekijöiden itsensä rakentama käsitys todellisuudesta. Epävar-
muus ei ole tunnetila, vaan suhde tietoisuuden  ja  jonkin  objektin  välillä. Ei 
siis ole epävarmuutta sinänsä vaan epävarmuus  on  aina epävarmuutta jos-
takin  (Lindblom 2004).  Samoilla linjoilla ovat myös  v.  Winterfeldt  ja  Edwards 
(1986)  kirjoittaessaan, että epävarmuus  on  tiedon ominaisuus, ei järjestel-
mään/prosessin ominaisuus. 

Luonnossa  ja  yhteiskunnassa epävarmuuden lähteitä ovat  mm.  luonnollinen 
satunnaisuus, tietämättömyys, epätäydelliset tiedot, monimutkaisuus, hyödyt 
sekä erilaiset mallit  ja  lähtötiedot.  Epävarmuuden kvantifiointi  ja  eliminointi 

 mandollisuuksien mukaan  on  eräs analyyttisten menetelmien keskeisistä ta-
voitteista. Epävarmuus voidaan jakaa laskennallisen käsittelyn kannalta 
kolmeen ryhmään:  

(1) laskennallinen esittäminen, päivittäminen  ja  prosessointi,  

(2) sisällyttäminen  tavoitteisiin  ja  

(3) mallin (ja  päättelyn) rakenteen ominaisuus (esim. kausaliteetit,  ta
-kaisinkytkennät  jne., vrt.  Howard 1968,  Varis  1993).  

Ensimmäiseen ryhmään  on  olemassa  mm.  seuraavia lähestymistapoja: 
(klassinen) todennäköisyyslaskenta, Bayesiläinen laskenta  ja sen  yleistys eli 
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Dempster-Shafer  -teoria,  sumea  logiikka sekä  sääntöpohjaiset  epävarmuus
-logiikat.  Toiseen ryhmään löytyy materiaalia erityisesti  hyötyteoriasta.  Kol-

mas  ryhmä  on  perinteisesti hankalampi, mutta  interaktiivisuus, hyötyteoria, 
 useat  tekoälymenetelmät  jne. tarjoavat vielä huonosti  hyödynnettyjä  mandol-

lisuuksia. Rakenteellinen epävarmuus  on  kuitenkin oleellista,  pyritäänhän 
 järjestelmien rakenteisiin usein puuttumaan. 

Epävarmuutta kuvataan tavallisimmin  todennäköisyysjakaumilla.  Jatkuvan 
 satunnaismuuttujan  jakauman esittämiseen voidaan käyttää  tiheysfunktiota 
 Y  = f(x)  (kuva  2.1),  jossa  Y  = P(x)dx  eli todennäköisyys, jolla  x:n  arvo  on  vä-

lillä  [x,  x+dx]  

Probability density function 

4.) 

(fl 

.2 
4-a 

0 

0 
2 	4 	6 	8 	10 

x, uncertain variable  

Kuva  2. 1. Satunnaismuuttujan  todennäköisyyden  tiheysfunktio.  

tai  kertymäfunktiota)  Y  = F(x),  jossa  F(x) = P(x <  X)  (kuva  2.2.  Kertymäfunk
-tio F(x)  kertoo siis todennäköisyyden, jolla  x:n  arvo  on  korkeintaan  X.  

Cumulative distribution function 
>  

.0 

.0 
C 
I- 

E  

>  

0 	2 	4 	6 	8 	10 
x, uncertain variable  

Kuva  2.2. Satunnaismuuttujan  todennäköisyyden  kertymäfunktio.  

Usein  jakaumia  kuvataan  varsin havainnollisella laatikkokuvalla (kuva  2.3). 
 Tässä  kuvaajassa satunnaismuuttujan vaihteluväli  näytetään  laatikkona  ja 

 siihen liittyvinä  viiksinä.  
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Tukey  box plot 

Min 10% 25% Median 75% 90% 	Max  

1 Io  
x. uncertain variable  

Kuva  2.3. Satunnaismuuttujan todennäkOisyyden laatikkokuvaaja (boxplot) 

Jakaumien  esittämiseen  on  myös monia muita tapoja. Esitysmuoto kannat-
taa valita käyttötarkoituksen  ja  lukijakunnan mukaan.  

2.2 Epävarmuusanalyysi  

Analyysin rakenne 

Systemaattinen epävarmuusanalyysi  on  menettely, jolla todetaan  ja  ilmais-
taan määrällisenä tuloksiin sisältyvä tunnistettavissa oleva epävarmuus. 

Kansainvälinen standardi  ISO 14041  määrittelee elinkaariarvioinnin tavoit-
teiden  ja soveltamisalan  määrittämiseen sekä inventaarioanalyysin toteutta-
miseen, tulosten tulkintaan  ja raportointiin  liittyvät vaatimukset  ja  menettely-
tavat.  ISO 14041 standardissa epävarmuusanalyysi  määritellään seuraavas-
ti: epävarmuusanalyysi  on  järjestelmällinen menettely, jolla todetaan  ja iI

-maistaan määrällisenä inventaarioanalyysin tuloksiin sisältyvä epävarmuus, 
joka aiheutuu syötettävän tiedon epävarmuudesta  ja  vaihtelusta. 

Epävarmuusanalyysi  voi johtaa tärkeimpien epävarmuutta aiheuttavien teki-
jöiden jäljille (kuten esimerkiksi puutteet aineistossa). Epävarmuusanalyysin 
avulla voidaan järjestelmällisesti myös tunnistaa tekijöitä, joiden epävarmuus 
ei vaikuta merkittävästi lopputulokseen. 

IAEA:n  (1989)  mukaan epävarmuusanalyysiin kuuluu  10  vaihetta: 
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Epävarmuusanalyysin  vaiheet  

1. Määritä epävarmuustarkastelun  tavoite.  

2. Luettele  kaikki epävarmat  parametrit  (tilastolliset tunnusluvut)  ja 
 huomioi myös  mallirakenteen  mukanaan tuoma epävarmuus  ja sen 
 kuvaamiseen tarvittavat muuttujat.  

3. Määritä  tavoitteen mukainen  parametrien maksimaalinen vaihteluväli.  

4. Määritä parametrien vaihteluvälille  subjektiiviset  (kts.  kappale  2.4.1) 
 todennäköisyydet.  

5. Määritä parametrien  väliset korrelaatiot  (riippuvuudet).  

6. Käytä  analyyttisiä  tai  numeerisia menetelmiä, joilla voidaan tuottaa 
 mallin  (subjektiivinen)  todennäköisyysjakauma parametrien jakau

-mien  perusteella. Tämä tarkoittaa siis  parametrien epävarmuuksien 
vyöryttämistä  mallin  tulosten  epävarmuuksiksi.  

7. Johda tuloksille subjektiiviset  epävarmuudet  ja  luottamusvälit.  

8. Tee  herkkyystarkastelut  ja  järjestä epävarmuutta aiheuttavat  para- 
metrit  tärkeyden mukaan järjestykseen.  

9. Hanki lisää havaintoja tärkeimmistä epävarmuutta  aiheuttavista  malli
-parametreista  ja  toista askeleet  3-8. 

10. Esitä  ja  tulkitse epävarmuusanalyysin  tulokset.  

Epävarmuusanalyysin tarkoitus 

Analyysin käyttötarkoitus, tavallisesti päätöksenteko. sekä käytettävissä ole-
va  havaintoaineisto  ja  asiantuntemus määräävät millaisia menetelmiä on-
gelmien hallintaan kannattaa soveltaa.  Sutherlandin  (1983)  ja  Variksen 

 (1993)  mukaan  päätöstilanteet  voidaan suuntaa  antavasti  jakaa neljään ryh-
mään:  

•  Ohjaava  korrelointi;  pyritään vastaamaan kysymyksiin kuten mitä 
teknologisia  ja  poliittisia mandollisuuksia  on  käytettävissä pitkällä ai-
kavälillä. Pyritään analysoimaan mandollisten tulevien tapahtumien 
mandollisia vaikutuksia  ja  todennäköisyyksiä,  

•  Strateginen analyysi; pyritään saamaan vastauksia kysymyksiin ku-
ten mitä tapahtuu,  jos  muutamme järjestelmää tuntuvasti. Tämän 
hetkistä tilaa pyritään  projisoimaan  eteenpäin  ja  arvioidaan mandol-
listen tapahtumien esiintymisen todennäköisyyksiä.  

•  Taktinen analyysi; kysymykset kuten 'mitä järjestelmälle  on  tapahtu-
massa'  ja  'kuinka tapahtumiin tulisi reagoida' ovat tarkastelun koh-
teena. Pyritään löytämään järjestelmien keskeiset  input-output- 
suhteet  ja  menetelmät järjestelmän  ohjaamiseksi  haluttuun suuntaan 
lyhyellä aikavälillä.  

• Operationaalinen  toiminta: pyritään hoitamaan  rutiiniluontoiset  pää-
tökset.  Mittausaineistossa suodatetaan reaaliaikaisesti  olennaiset 
piirteet esiin  ja  säädetään järjestelmää asetettujen  kriteerien  mu-
kaisesti.  
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Sutherland (1983)  esittää luettelon millaisin tavoin näihin ryhmiin luokiteltuja 
ongelmia kannattaisi yrittää lähestyä: 

•  Ohjaava korrelointi:  ongelman rakenteelliseen analyysiin kykeneviä 
työkaluja, preferenssianalyysiä, yhteiskuntasuunnittelun menetelmiä. 

•  Strateginen analyysi;  stokastisia malleja  ja todennäköisyysmalleja, 
 jotka  on  rakennettu deduktiivisesti, peliteoriaa. 

• 	Taktinen analyysi:  klassisen  tilastotieteen malleja, ekonometriaa,  in- 
duktiivisia todennäköisyysmalleja. 

• Operationaalinen  toiminta:  säätöteoriaa. asiantuntijajärjestelmiä, ope-
raatiotutkimuksen menetelmiä. 

Esimerkkinä ohjaavasta korreloinnista  on  työ, jonka tuloksena syntyi 'Tienpi
-don linjaukset 2015'.  Strategisesta analyysiä ovat esimerkiksi liikennejärjes-

telmäsuunnitelmat  ja  HIPS-analyysit. Taktisesta analyysistä esimerkiksi käy-
vät toiminta-  ja taloussuunnitelmat  sekä päällystysohjelma. Operationaalista 
toimintaa ovat puolestaan tulosohjaus  ja talvihoidon toimenpiderajat. 

Epävarmuustarkastelulla  saatavat hyödyt 

Epävarmuusanalyysi  on  syytä tehdä  jos:  

päätöksentekijä pyrkii minimoimaan riskiä 

useasta lähteestä saatuja epävarmoja tietoja  on yhdistettävä 

•  on  tehtävä päätös epävarmuutta vähentävän tiedon hankkimisesta 

•  ta ppi ofu  n kti o  (estimoinnissa  käytettävä funktio, joka mittaa estimoin-
tivirheen suuruudesta aiheutuvaa haittaa  tai kustannusta)  on  epä-
varman muuttujan suhteen hyvin epäsymmetrinen 

•  jollakin merkittävällä epävarmuutta aiheuttavalla tekijällä  on  hyvin 
epäsymmetrinen jakauma 

•  huolellinen epävarmuuden analysointi voi muuttaa "parasta estimaat
-tia' 

• epävarmuuksien  arviointia voidaan käyttää  mallin  parantamiseen 

• epävarmuudet  täytyy analysoida, jotta päätöksentekijä voisi saada 
paremman käsityksen epävarmuudelle annettavasta painosta 

• analysoija  haluaa toimia vastuullisesti  ja  selkeästä ilmaista analyysin 
rajoitukset. 

Epävarmuusanalyysillä  etsitään muuttujia, joiden epävarmuudella  on  suurin 
vaikutus päätöksentekoon. Tarkastelulla saadaan siis viitteitä siitä, voidaan-
ko ongelmaa ratkoa käytettävissä olevin päätöksin  tai vaihtoehdoin.  Tilan-
teet voivat olla esimerkiksi seuraavan kaltaisia: 

• Päätöksentekijällä  on  mandollisuus vaikuttaa lopputuloksen epävar-
muuteen. 

•  Lopputuloksen epävarmuus ei riipu tehtävistä päätöksistä. 
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•  Päätös ei muutu vaikka tietyn parametrin epävarmuutta voidaan vä-
hentää. 

•  Päätökseen vaikuttavaa parametrin epävarmuutta ei kyetä mittaa-
maan,  tai  arviota siitä parantamaan. 

Analysoinnin  merkitystä arvioitaessa onkin aina syytä kysyä: 'Vaikuttaako 
tämä analyysi päätökseen?", mutta ehkä tärkeämpää  on  kuitenkin kysyä 
"Muuttaako tämä analyysi päätöstä?"  

2.3  Epävarmuuden lähteet  

2.3.1  Luonnollinen epävarmuus  ja  vaihtelu 

Epävarmuuden lähteet voidaan ryhmitellä kolmeen ryhmään: luonnollinen 
epävarmuus,  mallin  epävarmuus  ja  havaintojen epävarmuus.  Monet  luonnon 
systeemit, esimerkiksi ilmakehän turbulenssi, ovat luonnostaan satunnaisia 
eikä niitä voida ennakoida. Toisaalta joitain prosesseja voidaan mitata tar-
kasti, mutta koska tarkka mittaaminen  on  epäkäytännöllistä  tai  kallista, jou-
dutaan näitä prosesseja mallintamaan satunnaismuuttujien  avulla. 

Joidenkin suureiden arvot vaihtelevat ajan, paikan  tai  yksilöiden mukaan. 
Tätä populaation  yksilöiden välistä vaihtelua voidaan kuvata frekvenssija-
kaumilla  ja  tulkita siten ehdollisena eli tilanteesta riippuvana epävarmuutena, 

Epävarmuuden lähteen ymmärtäminen  on  analyysin tekijälle tärkeää. Esi-
merkiksi erilaisten populaation osien tunnistaminen auttaa kohdistamaan tut-
kimuksen lopputuloksen kannalta tärkeisiin osiin. Toisaalta tieto epävarmuu-
den lähteistä auttaa havaitsemaan mandollisen lisätutkimuksen  ja  kenties 
myös uusien mittausmenetelmien tarpeen epävarmuuden vähentämiseksi.  

2.3.2  Malliepävarmuus 

Mallintamisen  epävarmuuden Varis  (1993)  jäsentää kolmeen ryhmään: 

• epävarmuuden esittäminen  ja  päivitysmekanismit, 

•  epävarmuuden huomioonottaminen päätöskriteerinä  ja 

 •  mallien  rakenteellinen epävarmuus.  

Mallin  systemaattisen  epävarmuusanalyysiin  vaiheet ovat Morganin  ja  Hen
-rionin  (1990)  mukaan: 

• lähtötietojen  epävarmuuden estimointi  (characterization of input un-
certainties),  

•  mallin  lopputulosten epävarmuuksien estimointi  mallin  lähtötietojen 
epävarmuuksien  ja  parametrien  avulla  (uncertainty propagation),  

• 	mallistruktuuriin  liittyvien epävarmuuksien kuvaaminen  (characteri- 
zation of model uncertainty)  ja 

•  mallilla laskettujen ennusteiden epävarmuuksien kuvaaminen. 
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Matemaattiset mallit ovat aina yksinkertaistettuja järjestelmän esitysmuotoja. 
Mallia muodostettaessa joudutaan valitsemaan muuttujat, joiden avulla ilmiö-
tä voidaan kuvata. Optimaalinen malli  on  sellainen, jolla tarkasteltavaa ilmiö-
tä voidaan kuvata mandollisimman yksinkertaisesti  ja  kuitenkin riittävän tar-
kasti.  

Mallin  aiheuttama epävarmuus voidaan luokitella  a)  mallin  rakenteen,  b) 
 mallin  yksityiskohtien,  c)  ekstrapoloinnin,  d)  mallin  erottelukyvyn (resoluuti

-on)  ja  e)  mallin  rajojen aiheuttamaksi.  

Mallin  rakenne 

Monessa tapauksessa järjestelmiä voidaan mallintaa käyttäen erilaisia malli- 
rakenteita  ja  muuttujia. Mallissa esimerkiksi muuttujat voivat olla toisistaan 
riippuvia  tai  riippumattomia.  

Jos  erilaisin mallein saadaan suurin piirtein samanlaisia tuloksia, voidaan 
päätöksenteossakin olla luottavaisempia kuin,  jos  eri oletuksin tehdyt mallit 
antavat toisistaan poikkeavia tuloksia, jotka johtavat erilaisiin päätelmiin.  

Mallin  yksityiskohdat 

Malleja joudutaan usein esimerkiksi laskennallisista syistä yksinkertaista- 
maan. Näin tehdään, kun monimutkaista epälineaarista järjestelmää ku-
vataan lineaarisella mallilla  ja  muutamalla parametrilla. Tällaisten yksinker-
taisten  mallien  aiheuttamaa epävarmuutta voidaan jossain tapauksissa tutkia 
vertaamalla tuloksia monimutkaisempien  mallien  antamiln  tuloksiin. 

Ekstrapolointi  

Mallien  estimoinnissa  ja  varsinkin, kun pyritään muodostamaan yksinker-
taisia malleja, käytetään usein  vain  osaa parametrien vaihteluvälistä. Saatu 
malli saattaakin toimia  varsin  hyvin rajatulla alueella. Näin esimerkiksi line-
aarinen malli voi antaa tarkkoja tuloksia käyvällä alueellaan.  Jos  mallin  käyt-
töä kuitenkin laajennetaan käyvän alueensa ulkopuolelle, aiheutuu tästä tu-
loksiin epätarkkuutta.  

Mallin  erottelukyky  

Numeerisissa malleissa  harva  laskentahila (laskentapisteverkko)  aiheuttaa 
epävarmuutta, mutta toisaalta aina ei tiheämpikään laskentaväli tuo tarkkuut-
ta lopputuloksiin. Laskennallisista syistä voidaan esimerkiksi käytettävä aika- 
askel  valita harvaksi. Haasteena onkin siten löytää tasapaino laskennan 
tarkkuuden  ja  kustannusten välille. 

Luokiteltuun  aineistoon perustuvassa laskennassa luokkien määrä  ja  luokka-
rajat joko antavat mandollisuuden taustalla olevan jakauman arviointiin  tai 

 sitten hävittävät  kaiken  tiedon taustajakaumista. Yksi  varsin  keskeinen on-
gelma jatkuvia muuttujia käsiteltäessä onkin, miten saada muuttujan arvo 
jaettua luokkiin (diskretoitua) niin, että muuttujaa voidaan käyttää laskennas-
sa. 



20 	 Epävarmuuden hallinta  tienpidon  vaikutusten arvioinnissa  
EPÄVARMUUSANALYYSIN TEORIAPERUSTEET  

2.3.3  Havaintoaineiston  epävarmuus  

Parametrien  epävarmuus voi johtua useista eri syistä.  Parametri  voi periaat-
teessa olla tarkasti mitattavissa, mutta silti  sen  estimaateissa  on  epävar-
muutta. Syitä tähän ovat esimerkiksi  mittausvirheet:  satunnaiset virheet  mit

-tauslaitteessa  ja  epatarkasta kalibroinnista  aiheutuneet systemaattiset vir-
heet. Muita mandollisia  virhelähteitä parametrien estimaateissa  ovat  luokit-
teluvirheet, parametrin estimointi  liian pienestä määrästä havaintoja  ja  esti

-mointi epäedustavasta (harhaisesta) otoksesta.  Mallien  käyttöön tuovat  epa-
varmuutta myös  mallien  testaamiseen  ja  verifiointiin  käytettyjen mittaustulos-
ten  mittausvirheet. 

Lähtötietojen  epävarmuutta voidaan pienentää tekemällä kokeiden suunnit-
telu  ja  otanta huolellisesti. Suunnittelulla pyritään varmistamaan toisaalta, 
että  havaintoaineisto  kattaa oleellisen osan  parametrin jakaumasta  ja  että 
siitä voidaan  parametrit kelvollisesti estimoida  ja  toisaalta, että tarvittavan 
otoksen  koko  minimoituu.  

24  Epävarmuuden esittäminen  

Esittämistavat 

Todennäköisyysjakaumat  ovat luonnollinen tapa esittää epävarmuutta.  Ana
-lyysivälineinä  käytetään  todennäköisyyslaskennan  ja  tilastotieteen  mene- 

tel  mi  ä.  

Satunnaismuuttujan  todennäköisyyksiä voidaan tulkita eri tavoin. Käytetty 
lähestymistapa johtaa  mm.  hieman erilaisiin tapoihin laskea  jakaumaesti-
maatteja  ja  tulkita tuloksia.  

•  Klassinen todennäköisyys  on  suotuisten  tapausten lukumäärän suh-
de kaikkien mandolliset tapausten lukumäärään.  

Frekventistinen  todennäköisyys  on  luku,  jota sen  tuottaneiden  kokei-
den lukumäärän suhde suoritettujen kokeiden lukumäärään lähestyy 

 toistojen  määrän kasvaessa.  

•  Subjektiivinen tulkinta ilmaisee havaitsijan epävarmuutta  tai  käsitystä 
tietyn tapahtuman tuloksesta.  

Satunnaismuuttuja  ja  jakauma  

Muuttuja  voi olla mikä tahansa mitattavissa oleva ominaisuus  tai  jonkin omi-
naisuuden mittauksessa käytettävän mittarin (esimerkiksi  asenneskaala)  an-
tama  tulos.  Koska samaa teoreettista ominaisuutta (esimerkiksi älykkyys) 
voivat vastata useat erilaiset mittarit,  muuttuja  syntyy vasta konkreettisen 

 mittausoperaation  kautta  (älykkyystesti).  Pituus  sentteinä  tai  pituus  tuumina 
 muodostavat kaksi eri muuttujaa, vaikka ne mittaavat samaa ominaisuutta. 

Jatkuva muuttuja  saa periaatteessa mitä tahansa arvoja  tarkasteltavalta  vä-
liltä, vaikka arvot yleensä ilmoitetaan  likiarvoina. Diskreetti muuttuja voi saa-
da  vain  tiettyjä, esimerkiksi  kokonaislukuarvoja tarkasteltavalla  välillä.  



Epävarmuuden hallinta  tienpidon  vaikutusten arvioinnissa 	 21  
EPÄVARMUUSANALYYSIN TEORIAPERUSTEET  

Muuttujan  vaihteluväli  on  sen  mandollisten arvojen muodostama väli.  Jos x 
on  ikämuuttuja,  se  voi saada minkä tahansa arvon vaihteluvälillä  0-105  vuot-
ta. Käytännön tilastotyössä x:n vaihteluväli  on  usein rajattu esimerkiksi työlli

-seen  väestöön eli  15-74  -vuotiaisiin.  

Muuttujan havaitut arvot  (havaintoarvot) muodostavat frekvenssijakauman. 
Jakauman yksinkertaistamiseksi arvot usein luokitellaan esimerkiksi  10-
vuotisluokkiin:  15-24  -vuotiaat,  25-34  -vuotiaat jne. Tämän jälkeen tietoa voi-
daan havainnollistaa pylväinä, piirakkakuvioina  tai  histogrammeina.  Luokit-
telu tiivistää esitystapaa, mutta samalla yksittäiset havaintoarvot luokkien 
sisällä katoavat. 

Kokonaisia frekvenssijakaumia voidaan vertailla  prosenttitaulukoiden  avulla. 
Monissa tapauksissa  on  kuitenkin hyödyllistä esittää jakaumia koskevat 
oleelliset tiedot  tunnuslukujen  avulla. Ne tiivistävät jonkin jakauman tärkeän 
ominaisuuden yhteen ainoaan lukuun. Yleisimpiä tunnuslukuja ovat keskiar-
vo  ja  hajonta. 

Mitta-asteikot 

Kvantitatiivisessa  eli määrällisissä tutkimuksessa käytettävät mitta-asteikot 
jaetaan neljään luokkaan. 

Nominaali-  eli laatuasteikko: Nominaali- eli havaintoasteikolla ha-
vainnot luokitellaan kahteen  tai  useampaan luokkaan samanlaisuu-
tensa  tai  erilaisuutensa  perusteella. Luokkia ei voi laittaa järjestyk-
seen mitattavan ominaisuuden suhteen. 

• Ordinaali-  eli järjestysasteikko: Ordinaali- eli järjestysasteikolla mi-
tattavasta kohteesta voidaan sanoa, onko  sillä  mitattavaa  omi-
naisuutta enemmän, yhtä paljon vai vähemmän kuin toisella koh-
teella. 

• Interval/i-  eli välimatka-asteikko: Järjestyksen lisäksi  i  ntervalli
-asteikolla  on  mielekästä verrata muuttujien arvojen välisiä etäisyyk-

siä. Asteikolla voidaan kuvata, kuinka paljon suurempi  tai  pienempi 
muuttujasta tehdyn havainnon arvo  on  toisen havainnon arvoon 
verrattuna. 

• Suhdeasteikko: Suhdeasteikko  on  intervalliasteikko,  jolla  on  abso-
luuttinen nollapiste. Suhdeasteikolla mitatuista muuttujan arvoista 
voidaan laskea, kuinka monta kertaa suurempi  tai  pienempi jokin 
arvo  on  suhteessa toiseen. 

Populaatio  ja  otos 

Otos  on  koko  tutkimuskohteena olevasta ryhmästä,  populaatiosta,  jollakin 
arpomismenettelyllä saatu osajoukko, johon varsinaiset tutkimustoimenpiteet 
kohdistetaan. Tutkimuksen kohteiden valinnassa  on  tärkeää noudattaa jotain 
hyväksyttyä satunnaisuuteen perustuvaa otantamenetelmää,  koska  vain  si  I- 
loin  voidaan otostietojen perusteella tehdä tieteellisesti päteviä johtopää-
töksiä perusjoukon ominaisuuksista.  Otantamenetelmät  ovat eri tilanteisiin 
kehitettyjä tekniikoita, joiden avulla perusjoukosta poimitaan  satunnaisotos. 
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Tavallisimmat  näistä ovat yksinkertainen satunnaisotanta, ositettu otanta se-
kä  ryväsotanta. 

Yksinkertainen satunnaisotos  on  otannan  perusmenetelmä.  Se  antaa jokai-
selle  perusjoukosta poimittavalle  potentiaaliselle  otokselle  saman mandol-
lisuuden  tulla  valituksi. Poiminta voidaan  satunnaistaa  eri tavoin, mutta käy-
tännössä  otosyksiköt  valitaan usein  tasavälisesti otoskehikosta. 

Ositetulla otannalla  lisätään otoksen tarkkuutta jakamalla  perusjoukko  ennen 
 otantaa  niin sanottuihin  ositteisiin. Ositus  edellyttää perusjoukkoa koskevia 

tietoja. Esimerkiksi tutkittaessa  tielläliikkujien  asennetta  liikennerajoituksiin 
perusjoukko  on  järkevää jakaa aluksi  liikennemuodon  mukaisiin  ositteisiin, 

 koska eri  kulkumuotoja  käyttävien mielipiteet  eronnevat  toisistaan. Kustakin 
 ositteesta  valitaan  sen  jälkeen lopullinen otos.  

Ryväsotanta  on  tarkoitettu tilanteeseen, jossa halutaan vähentää kenttätyön 
kustannuksia keskittämällä  otantaa/haastatteluja  tiettyihin  ryppäisiin,  esimer-
kiksi  kaupunginosiin,  tai  tilanteeseen, jossa ei ole käytettävissä kunnollista 

 otantakehikkoa. Ryväsotannan kenttätyölle  tarjoamista hyödyistä seuraa kui-
tenkin menetelmän yleisesti huonompi tarkkuus.  Ryppäisiin  kuuluvat  popu-
laation  jäsenet saattavat muistuttaa toisiaan keskimääräistä enemmän, jol-
loin  ryppäiden  edustavuus  koko  perusjoukon kannalta pienenee.  

2.5  Todennäköisyysjakaumat 

 2.5.1  Jakaumien  tunnusluvut 

Keskiarvo  ja  odotusarvo 

Havaintoarvojen  keskiarvo  on  havaintojen  summa  jaettuna havaintojen mää-
rä  I lä. 

fl  

Diskreetin satunnaismuuttujan odotusarvo  on  havaintojen  todennäköi-
syyksillä (osuuksilla)  painotettu havaintojen  summa.  

=  

Jatkuvan muuttujan tunnusluvut lasketaan vastaavasti  integroimalla.  

Virhe  ja  residuaali  

Virhe  on  havainnon poikkeama todellisesta arvosta. Virhe voi olla satun-
naista kuten inhimilliset virheet  tai  systemaattista kuten  mittalaitteen  virheel-
lisestä  kalibroinnista  aiheutuva virhe.  
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Residuaali  on mallivirhe.  mallilla lasketun  ja  havaitun arvon erotus. Tavalli-
sesti oletetaan, että malli  on  harhaton  eli residuaalien odotusarvo  on  nolla. 
Mallin  antaman estimaatin odotusarvo  on  silloin sama kuin havaintojen odo-
tusarvo. 

Keskihajonta  ja varianssi 

Keskihajonta (standart  deviation) on  tärkein  ja  käytetyin hajonnan  mitta. 
Keskihajonta kuvaa havaintoarvojen keskimääräistä etäisyyttä keskiarvosta. 
Muuttujan varianssi  on hajonnan  neliö  ja  vastaavasti keskihajonta  on  va

-rianssin  (positiivinen) neliöjuuri. Heterogeenisen aineiston hajonta  on  suuri 
kun taas homogeenisen aineiston hajonta  on  pieni. Hajonnan suhteellista 
suuruutta kuvataan usein varlaatiokertoimella, joka lasketaan keskihajonnan 

 ja  keskiarvon suhteena. 

Otosvarianssin  kaava 

Var(x)= 
 a2 (N—l)  

Variaatiokerroin  määrittää havaintoarvojen suhteellisen hajonnan  ja  se  ilmoi-
tetaan tavallisesti prosentteina. Variaatiokerroin (%) osoittaa kuinka monta 
prosenttia havaintoarvojen keskihajonta  on havaintoarvojen  keskiarvosta. 

Myös satunnaismuuttujan funktioille voidaan laskea odotusarvo  ja  varianssi. 
 Jos g(x) on satunnaismuuttujan x  funktio niin  sen  odotusarvo  lasketaan: 

E{g(X)} = g(x,)p(x,)  

ja  varianssi 

Var(x)=  a2  = (g(x,,— E{g(X)})2 p(x,).  

Korrelaatio  ja kovarianssi  

Kanden  tai  useamman satunnaismuuttujan (esimerkiksi  X  ja  Y)  tilastollinen 
riippuvuus tarkoittaa muuttujien yhteisvaihtelua. Muuttujien välillä voi olla 
riippuvuutta  tai  ne voivat olla riippumattomia. Tätä riippuvuutta kuvaa muut-
tujien korrelaatio. 

Muuttujien välistä riippuvuutta kuvaa myös kovarianssi. Kovarianssi C(X,Y) 
määritetään odotusarvojen erotuksena 

C(X,Y)= E{XY}— E{X}E{Y}. 



24 	 Epävarmuuden hallinta tienpidon vaikutusten arvioinnissa 
EPÄVARMUUSANALYYSIN TEORIAPERUSTEET  

Korrelaatio  on keskihajontojen tuloDa normeerattu kovarianssi.  Kun kaksi-
ulotteisen normaalijakauman muuttujien keskihajonnat ovat S(X)  ja  S(Y), 
korrelaatiokerroin  voidaan laskea seuraavasti: 

C(XJ'  
5'(X »(.1) 

Fraktiilit, mediaani  ja  moodi 

Fraktiili  eli prosenttipiste rajaa tietyn prosenttimäärän havaintoarvoja alapuo-
lelleen. Useimmiten käytetyt fraktiilit ovat mediaani, kvartiilit  ja  desiilit. Medi-
aani  on  aineiston keskimmäinen havainto. Aineistossa puolet havainnoista 

 on  pienempiä kuin mediaani  ja  puolet suurempia. Tavallisesti käytetyt  kvartii
-lit 1/4  ja  3/4  kertovat havaintojen arvon, jonka alapuolella havainnoista  on 

25% tai 75%  (kuvat  2.4  ja  2.5). 
(a) 

1.0 

.8  

>,  

.6 
p. 
41 

.4 

1, 

.2 

0  

Kuva  2.4.  Keskiarvo,  mediaanija  kvartillit  kertym äfunktlossa.  

Moodi  on havaintoaineiston  yleisin havainto.  

(b)  

> 	.4 

1<  

Q'l 	l 
0 	 2 	 4 	 6 	 8 

X, uncertain quantity  

Kuva  2.5.  Keskiarvo  ja  moodi ttheysfunktiossa. 
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Luottamusväli  

Luottamusväli  on  satunnaismuuttujan  väli, jonka sisällä muuttujan arvo  on 
 annetulla todennäköisyydellä. Tavallisesti estimaattien arvot ilmoitetaan 

käyttäen  95%  -luottamusväliä  eli satunnaismuuttuja  on  pienempi kuin luot-
tamusvälin alaraja  2.5%  todennäköisyydellä  ja  vastaavasti  2.5%  todennä-
köisyydellä  se on  suurempi kuin yläraja.  95%  luottamusväli  vastaa normaali-
jakautuneen muuttujan jakaumassa ± kanden keskihajonnan suuruista 
poikkeamaa odotusarvosta. 

Eri mitta -asteikkojen  tunnusluvut 

Käytetty mitta-asteikko määrää millaisia tunnuslukuja jakauman kanssa voi-
daan käyttää. Kaikille asteikoille esimerkiksi keskiarvo ei ole järkevä tunnus- 
luku. 

Mitta-asteikko  Keskiluvut Hajontaluvut 
Luokitteluasteikko Moodi 

Järjestysasteikko Moodi Vaihteluväli 
Mediaani 
Fraktiilit  

Välimatka-asteikko Moodi Vaihteluväli 
Mediaani Kvartiilipoikkeama  
Keskiarvo Keskihajonta 
Fraktiilit Varianssi 

Suhdeasteikko Moodi Vaihteluväli 
Mediaani Kvartiilipoikkeama  
Keskiarvo Keskihajonta 
Fraktiilit Varianssi 

Variaatiokerroin  

2.5.2  Diskreetit jakaumat 

Diskreettien satunnaismuuttujien arvojoukko  on  äärellinen. Diskreetti muuttu
-ja  on  esimerkiksi tietyn tapahtuman esiintymisten lukumäärä (esimerkiksi jo-

kin nopan silmäluku) (Laininen  1980).  



26 	 Epävarmuuden hallinta  tieripidon  vaikutusten arvioinnissa  
EPÄVARMUUSANALYYSIN TEORIAPERUSTEET 

Binomijakauma  

Helpoin  ja  tavallisesti ensimmäinen jakauma todennäköisyyksien käsitte-
lyssä  on binomijakauma. Binomijakauma  kuvaa tilannetta, jossa 

•  vaihtoehtoja eli mandollisia muuttujan arvoja  on  kaksi, kuten onnis- 
tuu/ei  onnistu, kruuna/klaava, päällä/pois päältä  tai kyllä/ei 

•  todennäköisyys saada jompikumpi vaihtoehto  on  vakio  ja  jokaises-
sa tapahtumassa eli kokeessa onnistumisen todennäköisyys  on 

 sama  (p)  

tapahtumat ovat riippumattomia. 

Binomijakauma  ilmaistaan toistokokeiden määrällä  (n)  ja  suotuisan tapah-
tuman todennäköisyydellä  (p)  eli  n  ja  p  ovat binomijakauman määrittävät  pa-
rametrit  (kuva  2.6). 

0,3 

0,15 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Bin(1O;0,4) 

°':  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Kuva  2.6.  Binomijakauman (n=1O,  p-O,4)  tiheys-ja kertymäfunktiot.  Vaaka-asteikolla 
 on  suot  u/sten  tapausten lukumäärä  koesarjassa  ja pystyasteikolla  toden-

näköisyys.  

Poisson  jakauma  

Poisson-jakauma saadaan binomijakaumasta, kun havaintojen lukumäärän 
 n  annetaan kasvaa siten, että  tulo  0 = np  pysyy vakiona.  Poisson-jakau

-massa:  

•  Tapahtumat voivat sattua missä kohtaa tahansa mittauksen aika-
na/alueella. 

•  Kussakin yksittäisessä kohdassa todennäköisyys tapahtumalle  on 
 hyvin pieni. 

•  Tapahtumat eivät riipu muista tapahtumista. Toisin sanoen tapah-
tuman todennäköisyys tietyssä pisteessä/ajanhetkellä  on  sama 
riippumatta siitä miten lähellä  tai  kaukana muut tapahtumat ovat ta-
pahtuneet. 
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Tapahtumien lukumäärä  on  tietyssä ajassa/alueessa vakio, riippumatta siitä 
miten pitkään koe  on  jatkunut  tai  havaintoja  on  tehty. Jakauman odotusarvo 

 on E{x} = = np.  Esimerkkinä  Poisson-jakautuneesta satunnaismuuttujasta 
on  onnettomuuksien määrä kuukaudessa, kun keskiarvo  U = 4  (kuva  2.7). 

0,25 

 

Poisson (4 

0,125 0,5 

 

10 	0123456 781O  

Kuva  2.7. Poisson -jakauman tieheys-  ja kertymäfunktiot.  Vaaka-asteikolla  on  onnet-
tomuuksien lukumäärä kuukaudessa  ja pystyasteikolla  todennäköisyys. 

Muita diskreettejä jakaumia ovat  mm.  geometrinen-  ja hypergeometrinen ja-
ka urna.  

2.5.3  Jatkuvat  jakaumat  

Jatkuva muuttuja saa periaatteessa mitä tahansa arvoja tietyltä väliltä, vaik-
ka arvot yleensä ilmoitetaan likiarvoina. Jatkuvat jakaumat kuvaavat jatku-
van muuttujan todennäköisyyttä saada tietty arvo (Laininen  1980). 

Tasajakauma 

Tasajakaumassa  muuttujan arvojen vaihteluvälillä todennäköisyys saada 
tietty arvo  on  kaikille mandolliselle arvoille sama  (kuva  2.8). Tasajakaumaa 

 käytetään ilmaisemaan esimerkiksi tuntematonta jakaumaa eli täydellistä 
epävarmuutta todennäköisyyksistä. Nopan silmäluvun todennäköisyyden ja-
kauma  on  esimerkki diskreetistä tasajakaumasta. 

Tasajakauma määritetään  jakauman minimi-  ja maksimiarvojen  avulla. Tasa-
jakautuneen satunnaismuuttujan avulla pystytään generoimaan muita  ja-
kaumia noudattavia satunnaislukuja. Tasajakautuneilla satunnaisluvuilla  on 

 siten tärkeä rooli  mm. simuloinnissa. Tasajakautuneiden (pseudo-)  satun-
naislukujen generointia  on  tutkittu paljon  ja  yleisesti  on  käytössä useita algo-
ritmeja, joiden ominaisuudet (jaksollisuus) tunnetaan riittävällä tarkkuudella. 
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Kuva  2.8. Tasajakauman  tiheys-  ja kertymäfunktiot. 

Ekspotentiaalijakauma 

Eksponentiaalijakauma  (kuva  2.9) on  tekniikassa usein käytetty malli kes-
toiän jakaumana. Mikäli tapahtumat sattuvat eksponentti-jakautunein aikavä-
ein, tapahtumien lukumäärä tietyllä aikavälillä  on Poisson  -jakautunut. 

Eksponenttijakauman  on  ns. muistiton  jakauma. Mikäli tapahtumien aikaväli 
 on  eksponenttijakautunut,  todennäköisyys, jolla seuraava tapahtuma tapah-

tuu tietyn ajan kuluttua, ei riipu edellisestä tapahtumasta kuluneesta ajasta. 
Esimerkiksi, mikäli kanden tietyn paikan ohittavan auton välinen aika  on 

 eksponenttijakautunut,  on  aikaväli seuraavaan ohitukseen samoin jakau-
tunut, riippumatta edellisestä ohituksesta kuluneesta ajasta.  

Kuva  2.9. Eksponent/aa/iakauman  tiheys-  ja kertymäfunktiot pararnetrin arvolla 
 2=1,0.  

Normaalijakauma 

Normaalijakauma  (kuva  2.10) on  tärkein todennäköisyyslaskennan  ja  tilasto-
tieteen jakaumamalli. Keskeisen  raja-arvolauseen  mukaisesti satunnaisten 
muuttujien  summa  lähestyy normaalijakaumaa riippumatta yhteenlasketta-
vien muuttujien jakaumista. Tilastollisissa tarkasteluissa oletetaan tavallises-
ti, että satunnainen virhe  on  normaalijakautunut odotusarvolla  0. 
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Normaalijakaumalla  voidaan  approksimoida  muita  jakaumia  kuten  binomi-  ja 
 Poisson-jakaumia. Normaalijakauman  määrittää kaksi  parametria:  odotus- 

arvo  ja  hajonta.  

Kuva  2. 10. Normaalijakauman  tiheys-  ja kertymäfunktiot (kesk/arvo  2.5  ja keskiha-
jonta  1). 

Lognormaalijakauma 

Lognormaalissa jakaumassa  (kuva  2.11) satunnaismuuttujan logaritmi on 
normaalijakautunut. Lognormaalilla jakaumalla on normaalijakauman  tavoin 
monia mielenkiintoisia  ja  hyödyllisiä ominaisuuksia.  Lognormaali  jakauma  on 
epäsymmetrinen  oikealle  vino  jakauma.  Lognormaalien satunnaismuuttujien 

 tulo  noudattaa myös  lognormaalia jakaumaa.  

Keskeisen  raja-arvolauseen  mukaisesti  satunnaislukujen  tulo  on satunnais-
muuttuja,  jonka jakauma lähestyy  lognormaalijakaumaa  riippumatta keske-
nään  kerrottavien satunnaismuuttujien  alkuperäisistä  jakaumista.  Myös  tulo- 
muotoiset  virhetermit  noudattavat  lognormaalia jakaumaa.  

Monet  luonnon prosessit tuottavat  lognormaalisti jakautuneita satunnais
-muuttujia.  Tiehallinto  mittaa tiestön kuntoa useilla erilaisilla  muuttujilla,  joista 

monet noudattavat  lognormaalia jakaumaa.  

Kuva  2. 11. Log-normaalin jakauman tiheys-  ja kertymäfunkt/ot (paikkaparametri  0,2 
 ja hajontaparametri  0,5). 
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Weibullin  jakauma 

Weibullin jakaumaa  (kuva  2.12)  käytetään yleisesti  luotettavuuslaskennassa 
vaurioitumisajan jakaumana. Weibullin  jakauma kuvataan kanden  paramet-
nfl.  skaalan  ja  muodon avulla.  

Muotoparametrin arvolla  1  Weibull -jakauma  on  sama kuin  eksponenttijakau
-ma.  Weibull -jakauman tiheys-  ja kertymäfunktiot  on  helppo laskea, mutta 

 momentit (esim.  keskiarvon  ja hajonnan estimaatit)  vaativat  ns.  gamma- 
funktion  ratkaisemista.  

Kuva  2. 12.  Weibull-jakauman tiheys-ja kertymäfunktiot  skaala-ja muotoparametrien 
 arvoilla  2.0. 

2.5.4  Ehdollisetjakaumat 

Ehdolliseksi jakaumaksi  kutsutaan  jakaumaa,  joka saadaan kun satunnaista 
ilmiötä kuvataan useammalla  muuttujalla  ja  jonkin muuttujan todennäköi-
syyksiä tarkastellaan  ehdollisina  suhteessa jokin toisen muuttujan arvoihin 

 (kuva  2.13).  Ehdollinen todennäköisyys merkitään  P(A  I B),  joka tarkoittaa 
 A:n  todennäköisyyttä ehdolla  B. 

z 

o .4 
I- 

? 	.2 

'0 

x l  

Kuva  2. 13. Ehdo/linen  jakauma. Kuvassa voidaan esimerkiksi ajatella, että xl  on 
tienpinnan urasyvyysja x2 päällysteen  ikä.  
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Ehdollinen todennäköisyys  on  tärkeä bayesilaisessa päättelyssä  ja  se  laske-
taan seuraavasti: 

P(A  a B= b)= 
P(A = a.B=  b) 

 P(B=  Ii)  

2.5.5  Estimointimenetelmät 

Mikäli käytettävissä  on  riittävästi havaintoja voidaan satunnaisten muuttujien 
todennäköisyysjakaumat estimoida normaalein tilastollisin menetelmin.  Mo-
menttimenetelmässä  pyritään löytämään sellaiset jakauman parametriarvot, 
joilla havaintojen momentit  ja  jakaumasta lasketut  vastaavat tunnusluvut 
ovat mandollisimman tarkasti samat. Tässä menetelmässä voidaan käyttää 
odotusarvoa  ja  varianssia  korkeamman asteisia momentteja. 

Suurimman uskottavuuden menetelmän  (maximum likelihood)  perusajatus 
 on  etsiä halutun jakauman parametreille sellaiset arvot, jotka tekevät saadun 

otoksen mandollisimman todennäköiseksi. Estimointi tapahtuu maksimoimal
-la  uskottavuus-  (likelihood-)  funktiota. 

Bayeslaisessa lähestymista  vassa  yhden parametriarvon sijaan määrätään 
parametrien todennäköisyysjakauma.  Ns. Bayesin  kaava voidaan johtaa 
ehdollisten todennäköisyyksien  ja  kokonaistodennäköisyyden  avulla 

P(A.B)= P(A  I  B)P(B)  

ja  koska loogisesti todennäköisyysP(A,B)  on  sama kuin  P(B,A)  voidaan 
kirjoittaa myös 

P(B,A)= P(BI A)P(A)  
ja  edelleen 

P(A B)P(B)= P(BI A)P(A)  

josta saadaan varsinainen Bayesin kaava: 

P(BIA)P(A) P(A  B)= 
P( B)  

Kaavan hyöty paljastuu osittain, kun  A  korvataan "hypoteesilla"  ja  B "havain
-noilla'. Bayesin kaava kertoo nyt siten havaintojen suhteen ebdollisen toden-

näköisyyden hypoteesille. Bayesilaisessa päättelyssä  on  tyypillisesti ratkais-
tavana inversio-on ge/ma:  

"Mikä  on parametrin 0  (mallin,  hypoteesin) todennäköisyys  (tai  tiheys), 
kun  on  havaittu tietty aineisto",  tai  kun osataan ratkaista suora ongelma 
"Mikä  on  havaintojen todennäköisyys  (tai  tiheys),  jos mallin  parametrit  oli- 
sivat  0". 

P(A) = P(malli)  kertoo todennäköisyyden, jolla  mallin  oletetaan olevan tosi. 
P(A):tä kutsutaan  prior-jakaumaksi. P(BIA) = P(havainnot  ehdolla malli)  or 

 puolestaan uskottavuusfunktio  (likelihood)  ja  P(AIB) = P(malli  ehdolla ha-
vainnot) niin sanottu  posterior-jakauma. Esimerkiksi päätöspuissa  ja  vaiku- 
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tuskaavioissa todennäköisyydet  voidaan vyöryttää (laskea kaavion läpi) 
 Bayesin  kaavaa käyttäen.  

Kolmas ja  käytännössä  varsin  helpoksi  osoittautuva parametrien estimointi
-menetelmä  on  stokastinen estimointi,  jossa satunnaisesti valittu näyte kerral-

laan parannetaan  parametrien estimaatin  arvoa.  

2.5.6  Todennäköisyyksien  määrittäminen asiantuntija -arvioin  

Päätöksenteossa kohdataan usein tilanne, jossa järjestelmästä ei ole käytet-
tävissä riittävästi havaintoja  tai  hyviä malleja.  Mallien  käyttö voi myös olla 
liian kallista  tai  aikaa vievää. Tällöin  parametrien jakaumia  ja  siten epävar-
muutta voidaan joutua arvioimaan asiantuntija-arvioita käyttämällä. Asian-
tuntijoiden käyttöä  todennäköisyyksien määrittämisessä  on  tutkittu paljon  ja 

 tehtävään  on  kehitetty useita menetelmiä.  

Jakaumien määritys  on  syytä tehdä systemaattisesti huolellista prosessia 
käyttäen. Tärkeää kuitenkin  on,  ettei tällaista prosessia oteta valmiina  resep-
tinä,  vaan ongelmaan paneudutaan tarkasti. Asiantuntijoille  on  syytä opettaa 
kunnolla käytettävä metodi  ja  todennäköisyyksiä tulisi kysellä  vain  keskeisille 
muuttujille. Asiantuntijalta  vastauksia  pyytävien analyytikkojen  täytyy myös 
tuntea tarkasti  ongelmakenttä.  Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi  on:  

etsitty todennäköisyys määriteltävä tarpeeksi hyvin  ja  yksiselitteisesti, 

asiantuntijoiden mandolliset  taustaoletukset  on  tutkittava tarkasti  ja  

. 	tarkistettava mandolliset korrelaatiot muuttujien välillä. 

Lopuksi  on  vielä kerran tarkistettava mandolliset arviointiin liittyvät  harhat ja 
 pyrittävä korjaamaan ne. Näin lopputuloksena saadaan tarkemmat  ja  luotet-

tavammat  arviot  todennäköisyyksistä.  

Muodollisella  arviointiprosessilla  saavutetaan  hyötyjä  muun muassa seuraa-
vista syistä:  

•  prosessi  on  selvästi esitetty  (eksplisiittinen)  ja  järjestelmällinen, 

 • epävarmuudet  kuvataan  todennäköisyyksillä, 

•  arvioiden  harhat  pyritään poistamaan  ja  

•  arvioinnin perusteet  dokumentoidaan. 

Epävarmuustarkastelu  ja mallin  valinta 

Usein monimutkaisissa  päätöksentekotilanteissa  on  käytettävissä useita eri-
laisia malleja,  lähtötietoja  ja  asiantuntijoita.  J05  seurauksena  on  toisistaan 
poikkeavia ratkaisumalleja,  on  päätöksentekijän  ongelmana valita vaihtoeh-
doista toteutettava  tai  lähtötiedoista  ne, joihin ratkaisu perustuu. Erilaisia 
ratkaisuja voidaan painottaa  analyysissä eritavoin  ja  saada näin  aggregoitua 
jakaumat.  Ensisijainen tehtävä  on  kuitenkin aluksi selvittää mistä johtuvat 
toisistaan poikkeavat arviot  todennäköisyyksistä. 



Epävarmuuden hallinta  tienpidon  vaikutusten arvioinnissa 	 33  
EPAVARMUUSANALYYSIN TEORIAPERUSTEET  

Arvioitujen todennäköisyyksien  harhat  

Todennäköisyyksien  arviointiin liittyy usein harhaa. Näitä  harhatyyppejä  ovat 
muun muassa: 

Edusta vuus  (Represent  ativeness)  
Ajatellaan, että  jos  x  edustaa hyvin joukkoa  A,  niin todennäköi-
syys, että  x  kuuluu  A:han  on  suuri, mutta unohdetaan eri jouk-
kojen suhteelliset  frekvenssit.  

Saata vuus  (A  va/lability)  
Helposti muistettavat  ja  miellettävät  asiat  vaikuttavat toden

-näköisemmiltä.  Harhaa synnyttää  mm.  sensaatioarvo,  asioiden 
 kuvitteleminen  sekä  se,  miten elävästi jokin asia  on  esitetty.  

Ankkuroituminen  (Anchoring and Adjusting)  
Todennäköisyyksiä arvioidaan jonkin  alkuarvon  perusteella.  

Yliluottamus  
Ihmiset pitävät omia  arvioitaan varmempina  kuin ne todellisuu-
dessa ovat. 

Korrelaatio 
Kuviteltu korrelaatio  =  Kuvitellaan, että  asiat  korreloivat, vaikka 
oikeasti ne eivät korreloi.  Stereotypiatja  asioiden  mieltäminen 
yhteenkuuluviksi  vaikuttavat asiaan. Näkymätön korrelaatio  = 

 korrelaatiota ei huomata, vaikka sitä olisikin. 

Tässä yhteydessä  on  huomattava, että harhoja voi olla myös  mallisystee
-missä. Esimerkiksi mallia luotaessa  on  muodostettu  ennakkokäsitys  malliin 

tulevista muuttujista  tai  funktiomuodosta.  Näitä asioita saattaa olla vaikea 
jälkeenpäin muuttaa. Harhoista  ja  niiden korjaamisesta ovat kirjoittaneet 

 mm.  Winterfelt &  Edvards  (1986)  sekä  Kahnemann & Tversky  (1982). 

2.6  Epävarmuuden hallinta päätöksentekoprosessissa 

Päätöksenteko-ongelmat ovat usein monimutkaisia, koska niihin voi liittyä 
epävarmuutta  lähtötilasta, lopputuloksista  ja  prosessista:  

. 	monia tavoitteita,  

s  useita vaihtoehtoja  tai 

 peräkkäisiä  päätöksiä. 

Epävarmuus vaikeuttaa päätöksentekoa koska satunnaisten tekijöiden käsit-
tely  on  hankalampaa  kuin tunnettujen tekijöiden  ja  koska satunnaisuus tuo 
valintoihin  riskin.  Päätösanalyysissä  epävarmat vaihtoehdot analysoidaan 
johdonmukaisesti  ja  päätöksentekijän riskiasenne  huomioiden.  Päätösana-
lyysissä  pyritään erottamaan epävarmuus  ja  päätöksentekijän  arvot.  

Päätösanalyysi  on  päätöksenteon analyyttistä tutkimista  ja  tukemista.  Epä-
varmuusanalyysi  puolestaan pyrkii järjestelmällisesti kuvaamaan päätöksen-
tekoon liittyvää epävarmuutta  ja  tekijöitä, jotka vaikuttavat tähän. Analyyt-
tinen laskenta saattaa monessa tapauksessa olla vaikeaa  tai  mandotonta, 
koska mallit ovat monessa tapauksessa  epälineaarisia  ja  päätöksenteko  ta- 
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pahtuu sekvenssinä. Parametrien jakaumat  voivat olla hankalia  tai  jopa mah-
dottomia estimoida. Ilmiö voi myös olla monimutkainen  tai  siitä ei ole riittä-
västi aineistoa, jotta parametrien arvoja voitaisiin estimoida. 

Analysoitavien  järjestelmien rakenteen eli keskeisten muuttujien  ja  niiden 
välisten vaikutussuhteiden ymmärtäminen  on  tärkeää sekä epävarmuustar-
kasteluissa että itse päätöksenteossa. Perusteellinen rakenteen kuvaus  on 

 matemaattisen mallinnuksen välttämätön esivaihe. Tähän tehtävään  on  usei-
ta tekniikoita. Rakenteen kuvausta ei pidä tehdä suoraan jollekin menetel-
mälle sopivaksi, koska tällöin unohdetaan helposti takaisinkytkennät  ja  jär-
jestelmän dynamiikka. 

Rakenteelliset kaaviot 

Rakenteelliset kaaviot ovat yksinkertainen tapa esittää (malli-)järjestelmien 
muuttujia  ja  niiden välisiä vaikutussuhteita. Mallintamistekniikoita  on  useita. 
Yhteistä niille  on  mandollisuus käyttää verkkoteorian menetelmiä  ja  käsittei-
tä. 

Rakennekaaviossa  muuttujat esitetään solmuina  ja  niiden väliset vaikutukset 
nuolilla solmujen välissä. Muuttujien välistä korrelaatiota voidaan kuvata 
esimerkiksi nuoleen kytketyillä" -i-"  -  ja  "-"-merkeillä. "+" merkki osoittaa, että 
muuttujien välillä  on  positiivinen korrelaatio. Negatiivista korrelaatiota puo-
lestaan kuvaa merkki 

Esimerkkikaaviossa  (kuva  2.14)  liikenteen kysynnän kasvu lisää tienkäyttä
-jan  kustannuksia  ja  kapasiteetin tarvetta sekä heikentää tiestön kuntoa. 
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Kuva  2. 14. Rakennekaavio  Nasir  (1999). 

Vaikutuskaaviot  

Vaikutuskaavio  (influence diagram) on  havainnollinen  tapa jäsentää  ja  esit-
tää erilaisia ongelmia. Kaavio kertoo selkeästi päätösten, epävarmojen teki-
jöiden  ja  lopputulosten riippuvuussuhteet. Vaikutuskaavion  käytön suurin 
hyöty saavutettaneenkin päätöksentekijöiden  ja  asiantuntijoiden  välisen  kes-
kustelun apuvälineenä. Kaaviolla voidaan kuvata vaikutussuhteita ilman  up -
poutumi-sta  matemaattisiin  tai  tilastollisiin  ongelmiin. Toinen tärkeä hyöty 
saavutetaan ongelmien käsittelyn kohdistumisesta ongelman keskeisiin teki-
jöihin.  Kolmas  hyöty saavutetaan ongelmien laskennallisen käsittelyn mah-
dollistumisena,  sillä  vaikutuskaavioiden käsittelemiseksi  on  kehitetty lasken-
tamenetelmiä  ja  algoritmeja.  
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Vaikutuskaavio  on  suunnattu verkko, jossa  on  kolmenlaisia  solmuja:  päätös-, 
sattuma-  ja deterministinen  solmu sekä  hyötysolmu. Kaaret (yhdysviivat)  il-
maisevat tekijöiden  funktionaalista  tai todennäköisyysriippuvuutta  ja  jossain 
tapauksissa  aikariippuvuutta. Analytica -ohjelmistolla  vaikutuskaavio  kuva-
taan neljällä  erityyppisellä solmulla: 

• Päätössolmu (suorakulmio)  kuvaa  päätösmuuttujaa,  johon siis pää-
töksentekijä voi vaikuttaa.  

• Satunnaissolmu  (soikio) vastaa muuttujaa, jonka arvo  on  epävarma 
eikä sitä voida suoraan ohjata.  

• Kohdemuuttuja (kuusikulmio)  on tavoitemuuttuja,  jonka arvoa pyri-
tään joko  minimoimaan  tai maksimoimaan. 

•  Näiden lisäksi voidaan mallissa käyttää  deterministisiä  muuttujia  tai 
 funktioita  (pyöreäkulmainen suorakaide).  

Kuvassa  2.15 on  yksinkertainen esimerkki  vaikutuskaaviosta,  jolla analysoi - 
tim  liikenneturvallisuutta parantavia vaihtoehtoisia  toteutusmalleja (turvavyön 

 ja turvatyynyn  pakollinen käyttö). 

Tehokkuus  [laman  arvo kaytettaessa  

Vaihtoehtoiset 	 Käyttö- 	 Vaihtoehdon 
politiikat 	 aktiivisuus 	 hödt 

aihtoehdon)(  Vaihtoehdon 
hinta 	 arvo  

Kuva  2. 15.  Yksinkertainen vaikutuskaavio. 

Vaikutuskaavion analyysissä  lasketaan  päätösvaihtoehdoille  hyödyn toden
-näköisyysjakaumaa  eli satunnaisten muuttujien todennäköisyyksiä  ja epä-

varmuuksia vyörytetään hyötysolmuun. 

Päätäspuut 

Päätöspuu  on päätösanalyysin  keskeinen työväline.  Päätöspuun  avulla eri-
laiset  peräkkäisetkin päätöstilanteet  voidaan kuvata havainnollisesti. Erityi-
sen käyttökelpoinen  päätöspuu  on diskreettien/luokiteltujen  aineistojen  epä-
varmuuksien vyörytyksissä. Päätöspuun  elementtejä ovat  päätössolmut  ja 
sattumasolmut  sekä lopputulos  ja sen  arvo. 

Sekä  päätöspuu  että  vaikutuskaavio  mandollistavat  epävarmuuksien  vyöry
-tyksen  eteenpäin.  Päätöspuu  soveltuu  peräkkäisten  tapahtumien  mallinta-

miseen vaikutuskaaviota  paremmin, mutta  sen  ongelmana  on  suuremmissa  
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ongelmissa nopea monimutkaistuminen. Vaikutuskaavioilla pystytään esittä-
mään monimutkaisenkin  mallin  vaikutussuhteita  havainnollisesti. Peräk-
käisten tapahtumien kuvaaminen ei ole kuitenkaan yhtä luontevaa kuin  pää

-töspuilla.  

Esimerkki yksinkertaisesta  päätöspuusta  (kuva  2.16):  
Tienpitäjällä  on  käytettävissään kaksi sääennustajaa  A  ja  B,  joiden ennus-
teille  hän  antaa painot  A: 20%  ja  B: 80%.  A:n  osumatarkkuus  huonon  kelin 

 (S  =  sade)  ennustajana  on  parempi kuin  B,  joka taas ennustaa kuivan  kelin 
 (K)  paremmin. Esimerkissä  A  ennustaa sadetta todennäköisyydellä  0.9,  jos 

 A  ennustaa sadetta, toteutuu ennuste todennäköisyydellä  0.9.  Kuivaa keliä 
ennustaessaan  A  osuu oikeaan todennäköisyydellä  0.7.  Laskiessaan  yhteen 
todennäköisyydet tienpitäjä toteaa. että  sateen  todennäköisyys  on 0.632  ja 

 kuivan  kelin  vastaavasti  0.368.  

Ennuste 
Sääpalvelu 	j, 0,9 

Toteutu-  Tod. 
nut sää  näk.  

0,162 

0,018 

0,006 

K> 0,014 

0,448 

	

0,3 K 
	

0,192 

	

0,2\9L1 S 
	

0,016 

	

K 
	

0,144  

Kuva  2. 16.  Vaihtoehtojen  todennäköisyydet päätöspuussa.  

Tienpitäjä  tekee sääennusteen perusteella päätöksen päivystysmiehitykses
-tä. Jos  ennuste osuu oikeaan ei tule ylimääräisiä kustannuksia.  Jos  ennus-

teessa  luvataan sadetta,  jota  ei kuitenkaan tule, tulee ylimääräisistä päivys-
tysvuoroista  10  yksikön suuruinen lisä. Kuivaa säätä odotettaessa tuleekin 

 sade,  joudutaan miehet hälyttämään töihin  ja  isäkustannuksia  joudutaan 
maksamaan  30  yksikköä.  

Jos  tienpitäjälle  tarjotaan sääpalvelua, joka osuu aina  95%  varmuudella oi-
keaan, mutta laskuttaa palvelustaan  1  yksikön, kannattaako tarjoukseen tart-
tua? Nyt puuhun lisätään kustannukset  ja  sääpalvelun  C  osuus sekä  pää

-tössolmu  P  (kuva  2.17).  
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Toteutu-  Lisä 
Ennuste 	nut sää  kust.  

Sääpalvelu 	4, 0,9 	s 	o 4, 	0,9 S 
A 	1 	0,1 	K 	10 

0,2 1,8 
0,1 K 

 :, 	:  
2,76  

/ 
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0 N/ 

3 10 

30 
K 	N" 
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0,9 J"> 1 

1,5 ii 

31 
K 	N" 

2,5 	0,95 	K 1  

Kuva  2. 17.  Päätöksen arvo  päätöspuussa  

Lisäkustannusten odotusarvo  voidaan nyt laskea helposti takaperin lähtien 
loppusolmuista. Havaintaan, että alkuperäisessä tilassa odotusarvo lisäkus-
tannuksille  on 2.76  yksikköä. Sääpalvelun  C  ennustetta ei tunneta, mutta 
kustannusten odotusarvon vaihteluväli voidaan silti laskea. Suurimmillaan 
odotusarvo  0:n lisäkustannukselle on 2.5  ja  pienimmillään  1.5  yksikköä. 
Tässä esimerkissä olisi siten kannattavaa ostaa tarkka sääpalvelu C:ltä.  

2.7  Epävarmuusanalyysin  menetelmiä 

 2.7.1  Analyyttiset  menetelmät  

Epävarmuusanalyysissä  pyritään arvioimaan eri muuttujien  ja  oletusten  vai-
kutusta lopputulokseen. Ongelmaa voidaan yksinkertaistaen kuvata kanden 
muuttujan (xl  ja  x2) funktiolla y = y(xl, x2).  Tavoitteena  on  laskea  tai  arvioi-
da  y:n  arvo erilaisin xl -x2 kombinaatioin.  Tavallisesti laskennassa käyte- 
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tään  yhtä nominaali pistettä (xl  ,x2),  joksi usein asetetaan muuttujien kes-
kiarvoja vastaava  piste.  

Varsinkin yksinkertaisissa malleissa, joiden parametrit ovat normaalijakau-
tuneita, voidaan epävarmuustarkasteluissa käyttää analyyttisiä funktioita. 
Tällöin ns. nominaalipisteen lokaalissa ympäristössä muodostetaan odotus- 
arvon  ja  varianssin lausekkeet  eri muuttujien joustojen (osittaisderivaattojen) 
avulla  (kuva  2.18).  Laskentaa voidaan yksinkertaistaa käyttäen ns.  moment

-timenetelmää  (Taylorin sarjakehitelmän approksimaatiota)  
ay  

y 
K 2  

Kuva  2. 18.  Herkkyysanalyysi nominaalipisteessä osittaisderivaattojen  avulla. 

Analyyttisen menetelmän etuna  on:  

•  kunhan analyyttinen ratkaisu  on  saatu laskettua, jatkolaskenta  on  ta-
vallisesti kohtalaisen yksinkertaista 

•  analyyttinen ratkaisu antaa  varsin  selkeän kuvan muuttujien epävar-
muuksien tärkeydestä, jakamalla  mallin  varianssin lähtötietojen epä-
varmuuksiksi.  

Analyyttisen menetelmän huonoja puolia ovat: 

•  ratkaisu käy nopeasti hankalaksi, varsinkin  jos  tarvitaan muitakin tu-
loksia kuin odotusarvoa  ja  varianssia 

•  koska lopputuloksena laskennasta saadaan tavallisesti juuri odotus- 
arvo  ja  varianssi, ääriarvojen todennäköisyyksistä  ei saada riittävää 
kuvaa 

•  ratkaisu  on  luonteeltaan lokaali, eikä  se  ole  kovin  tarkka,  jos  epävar-
muudet  ovat suuria,  jos  malli ei ole  kovin  tasainen  tai  jos  merkittäviä 
ristivaikutuksia  on  jätetty pois. 
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Esimerkkinä analyyttisen menetelmän soveltamisesta  tienpidossa  on  Talvi-
tien  ja  Sikowin  (1992)  muodostama  tienpidon kustannusfunktio  (muodoltaan 

 ns. translog-funktio), jonka avulla  hän  tutki  mm.  millainen  tienpidon  organi-
saatio olisi edullisin, missä määrin tuotannossa kannattaa erikoistua  ja millä 

 tasolla päätöksiä pitäisi tehdä. Malli ei ollut matemaattisesti kovinkaan help-
po ymmärtää, mutta asiansa osaavan  analyytikon  työkaluna  se  oli melko 
vahva.  Sikow ym.  (1994)  muodostivat samankaltaisen  kustannusfunktion 
tiemestaripiirien  tien  kunnossapitotoiminnasta. 

Vastepinta -menetelmä 

Vastepinta -menetelmässä pyritään muodostamaan  funktionaalinen  yhteys 
epävarmojen muuttujien  ja mallin  lopputuloksen välille  (kuva  2.19).  Mene-
telmä voi olla työläs toteuttaa  ja  laskea. Tavallisesti tärkeitä  mallin  epävar-
muuteen vaikuttavia  lähtötietomuuttujia  on vain  muutamia.  Vastepintaa  ei 
siten tarvitse muodostaa kaikille  muuttujille  vaan voidaan keskittyä tärkeim-
piin.  Satunnaisotantaan  perustuvat menetelmät johtavat joskus suureen 
määrään  mallilaskentoja,  joita voidaan vähentää käyttäen yksinkertaisia  vas

-tepintoja  osalle muuttujia.  

UR(xl  

XI 

K2,  i)  

x 2  

Kuva  2. 19.  Muuttujan vaihteluvälin  (low-high)  aiheuttama muutos  funktion  arvossa. 

Vastepinnan  muodostaminen alkaa käytettävien muuttujien  määrittämisellä. 
 Tässä tarkoituksessa saatetaan joutua tekemään  epävarmuusanalyysi  muil-

la menetelmillä. Muuttujien  valinnan ja  käytettävien arvojen  valinnan  jälkeen 
suoritetaan  malliajoja,  joiden tuloksiin  vastepinta  sovitetaan esimerkiksi  reg-
ressiomenetelmiä  käyttäen.  

Vastepinnan määrittämisessä pohdittavia  kysymyksiä ovat:  1)  miten valita 
pieni otos suuren  mallin  laskennassa,  2)  miten tarkastella epävarmoja muut-
tujia  ja  valita niistä tärkeimmät, jotka pitäisi  mallintaa  tarkemmin  ja  3)  miten 
parhaiten muodostaa  vastepinta malliajojen  perusteella. Käytännössä  herk-
kyystarkastelu  joudutaan toteuttamaan laskemalla kerrallaan yhden muuttu-
jan  vaihteluvälin  vaikutus.  
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2.7.2  Simulointimenetelmät 

Otantaan  perustuva epävarmuus-  ja  herkkyystarkastelu  koostuu viidestä 
vaiheesta:  

• parametrien/komponenttien  epävarmuuden esittäminen  todennäköi-
syysj  a ka urn  il  a 

• parametriarvojen  otoksen muodostaminen  parametrien jakaumien 
 perusteella  

• parametrien epävarmuuksien vyöryttärninen analysoitavan  muuttujan 
 arvoiksi 

• epävarmuustarkastelun  tulosten esittäminen,  lopputulosten jakau
-mien  esittäminen  

• herkkyystarkasteluiden  esittäminen.  

Monte Carlo-menetelmä  

Monte Carlo-simuloinnissa  eri malli -skenaarioita  muodostetaan  arpomalla 
 mallin  parametrien jakaumista  arvoja.  Yksinkertaisimmillaan parametrien  ar-

vot arvotaan suoraan  parametrien jakaumista  (tai  jopa  tasajakaumasta)  ja 
 näin saatujen arvojen avulla lasketaan  mallin  antama ennuste  (kuva  2.20). 

 Toistamalla  arvonta  m  kertaa kaikille  parametreille  saadaan  m  riippumatonta 
lopputulosta, joiden  jakaumaa  voidaan tarkemmin analysoida. Lopputulok-
sen tilastollinen tarkastelu mandollistaa tuloksen tarkkuuden arvioinnin  ja 

 myös  mm.  tarvittavan  satunnaisotoksen koon määräämisen.  

Probability 
density 

2 

Probability 
density  

Kuva  2.20.  Selittä  v/en muuttujienja funktion  arvojen jakaumat. 

Ryväsotanta  ja  Latinalainen  hyperkuutio (LHS) 

Satunnaisotannassa  tavoitteena  on  saada laskennan pohjaksi mandollisim-
man tasainen otos  parametriarvojen jakaumasta, Ryväsotannassa paramet-
rien  arvojen arvonnassa käytetään hyväksi  parametrien jakaumia  siten, että 

 vaihteluväli  jaetaan osiin, joista sitten arvotaan toisistaan riippumattomat  läh-
tötietojen  otokset. Kutakin näistä laskettua  skenaariota  painotetaan  otosväli

-en todennäköisyyksillä. 
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Latinalaisessa hyperkuutio-menetelmässä parametrien vaihteluväli jaetaan 
tasavälein  ja  kullekin parametrille arvotaan vaihteluväliä edustava arvo 
(standardi-LHS). Tavallisesti käytetään keskipiste-LHS -menetelmää, jossa 
parametriväliä edustaa  sen  keskipiste.  M  erilaista skenaariota muodostetaan 
jakamalla  ensin  kunkin parametrin vaihteluväli  m intervalliin.  Tämän jälkeen 
jokaiselle parametrille valitaan satunnaisesti näistä arvo  ja  lasketaan  mallin 

 ennuste. Tämä toistetaan  m  kertaa ilman takaisin panoa. Jokainen paramet-
riväli  on  näin mukana  vain  yhdessä lopputuloksessa. 

LHS  (Latin hypercube sampling)  —menetelmässä odotusarvo  ja  varianssi 
 saadaan melko hyvin vastaamaan oikeita arvoja. Laskennallisesti vaikeam-

paa  on  saada arvio lopputuloksen tarkkuudesta. (Otokset eivät ole täysin 
riippumattomia). Muutamalla muuttujalla laskettuna LHS-menetelmä konver-
goi nopeasti. Useammalla  sen  sijaan LHS ei ole välttämättä paljoa parempi 
kuin  Monte Carlo-simulointi,  sillä  Monte Carlo-simuloinnin  etuna  on  mandolli-
suus arvioida lopputuloksen tarkkuutta. Keskipiste-LHS toimii tavallisesti pa-
remmin kuin standardi-LHS. Poikkeuksen muodostavat jotkut erikoista- 
pa u kset. 

Virtala  (2004) on  tehnyt tiestön kuntomittauksen laatuun liittyvän COPQ-
tarkastelun  (Cost of poor quality).  Tässä työssä Virtala mallinsi  Risk-ohjel-
miston avulla mittaus-  ja  päätösprosessin  vaiheet tarkoituksenaan selvittää 
millaisia kustannusvaikutuksia mittaustiedon laatu aiheutti. Mallissaan  hän 

 huomioi mittaus-, mittauskierto-, ennuste-  ja  vaikutusvirheet.  Näille virheille 
 hän  määritti jakaumat  ja  erityyppisille  väärille päätöksille  hinnan.  Monte-

Carlo-simuloinnilla  hän  pystyi osoittamaan mikä  on huonolaatuisen  tiedon 
hinta  ja  miten paljon paremmasta laadusta kannattaa maksaa. Samalla voi-
daan arvioida uuteen mittaustekniikkaan siirtymisen kokonaisvaikutuksia. 

Aijö  ja  Tikka  (2004)  tekivät  Monte Carlo-simulointimallin päällystyksessä  käy-
tetyn kiviaineksen laatuvaatimuksen vaikutuksesta tienkäyttäjän  ja  raken-
tajan kustannuksiin. Tiukka laatuvaatimus johtaa tavallisesti pitkiin  kylmän 

 kiviaineksen kuljetusmatkoihin.  Mallin  perusteella säästöjä voidaan saavut-
taa askemalla laatuvaatimusta vaikka samalla urautuminen nopeutuu.  

2.7.3  Lähestymistavan valinta  

Epävarmuustarkastelujen  lähestymistapa  on  syytä valita tarpeen mukaan. 
Menetelmän valintakriteerit voidaan ryhmitellä neljään ryhmään:  

1)  Epävarmuus  mallin  muodosta 
Menetelmää valitessa  on  mietittävä, aiheutuuko tärkein/suurin epävarmuus 

 mallin  muodosta vai parametrien arvoista.  Jos  mallien  rakenne  tai  keski-
näiset suhteet  on  heikosti tunnettu, ei juuri kannata tehdä tarkkoja analyy-
sejä parametrien arvojen aiheuttamasta epävarmuudesta. Toisaalta,  jos mal

-lirakenne  on  hyvin tunnettu, niin parametrien epävarmuustarkastelut ovat 
hyödyllisiä. 
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2) MaIlin  luonne  
Mallin koko,  epävarmojen parametrien lukumäärä  ja  epävarmuuden suuruus 
vaikuttavat laskenta-aikoihin  ja  käyttökelpoisiin  menetelmiin. Järjestelmän 
vastepinta voi olla sileä, lähtötietomuuttujien suhteen monotoninen  ja  mah-
dollisesti yksinkertaisin funktioin approksimoitavissa  tai se  voi olla hyvinkin 
kompleksinen. epähomogeeninen  ja  epäjatkuva.  

3)Analyysin tavoite 
Ratkaisevaa  on,  mikä  on  analyysin päätavoite. Suoraan analyysitulosten pe-
rusteella voidaan tehdä merkittäviä päätöksiä  tai  analyysin tarkoituksena  on 

 antaa viitteitä  mallin  korjaustarpeesta  tai  siitä mihin aineiston keräämispa-
nostus kannattaa suunnata. Edelleen voi olla tarpeen saada käsitys yksin-
kertaisista tunnusluvuista (keskiarvo, mediaani)  tai  koko  jakaumasta.  Myös 

 se,  miten tarkkaan epävarmuus  on  pystyttävä arvioimaan, ratkaisee osaltaan 
menetelmän valintaa. Tarvitaanko siis tarkka estimaatti tulosten jakaumasta, 
ääriarvojen todennäköisyyksistä  tai  epävarmuutta aiheuttavien tekijöiden 
tärkeysjärjestyksestä.  

4) Käytettävissä olevat resurssit 
Käytännössä menetelmävalintaa rajaavat käytettävissä olevat resurssit: mi-
ten paljon aikaa  ja  työpanosta voidaan käyttää, miten kokeneita analyysin 
tekijät ovat  ja  millaisia ohjelmistoja  on  käytettävissä.  

M  ome ntti  menetelmä 

Jakaumaa  kuvaavia tunnuslukuja voidaan laskea ns. momenttimenetelmällä. 
Esimerkiksi muuttujan  X  arvoista  x,  voidaan laskea  r :s  momentti kaavalla  

/1,.  =x;/i'.T.  

Ensimmäinen momentti  on  populaation  keskiarvo  ja  keskiarvoon  suhteutettu 
toinen momentti  on  varianssi. Momenttimenetelmää  voi käyttää parhaiten 
silloin, kun malli  on  yksinkertainen  ja  epävarmuudet  suhteessa epälineaari-
suuteen ovat suhteellisen pienet. Tavallisesti laskenta suoritetaan käyttäen 
ensimmäisiä momentteja (odotusarvo  ja  varianssi)  eikä  koko  jakauman käyt-
tö ole tarpeen. Menetelmää käytetään usein luonnontieteissä.  Se  antaa 
myös pohjan epävarmuustarkasteluille. 

Usein (päätöksenteon) ongelmat eivät kuitenkaan ole yksinkertaisia  ja  line-
aarisia. Tällöin momenttimenetelmän käyttökelpoisuus vähenee. Satunnais-
otokseen perustuvat menetelmät ovatkin yleensä käytännön ongelmissa 
käyttökelpoisempia. 

Vastepinta-menetelmä 

Vastepintamenetelmän  käyttö voi olla perusteltua tietyin edellytyksin.  Jos 
 mallin  laskenta  on  kallista (aikaa vievää), voi olla kannattavaa uhrata aikaa 

hyvän vastepinnan muodostamiseen. Hyötyjä voidaan tällöin saavuttaa pait-
si erilaisten herkkyys-  ja  epävarmuustarkasteluiden mandollistumisena, 

 myös itse vastepinnan parametrein  ja  niiden kertoimien mukanaan tuomana 
 koko  systeemin ymmärtämisen parantumisena. 
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Päätäspuu  ja  Monte Carlo -menetelmät  

Päätösanalyysissä perusmenetelmä  on  diskreetin päätöspuun  käyttö. Jatku-
via jakaumia  ja  Monte Carlo-menetelmiä ei käytetä yhtä yleisesti. Päätös- 
puun käytön etuja suhteessa simulointimenetelmiin ovat:  

1) Pienissä. muutaman päätösmuuttujan  ja  satunnaisen  tai  epävarman 
muuttujan malleissa päätöspuu  on  oiva tapa esittää ongelma havainnollisesti 

 ja  helposti selitettävästi. Pienet mallit voidaan myös ratkaista helposti jopa 
paperilla.  

2) Diskreettien satunnaismuuttujien  välinen riippuvuus  on  yleensä helpompi 
esittää kuin jatkuvasti jakautuneiden muuttujien välinen korrelaatio.  

3) Päätöspuussa diskreetteihin muuttujiin  on  yleensä helpompi soveltaa 
Bayesin kaavaa ehdollisten todennäköisyyksien laskemiseen, 

Satunnaisotoksiin  perustuvilla simulointimenetelmillä  on  suhteessa päätös- 
puihin  etuina:  

1) Jos  muuttuja  on  jatkuva, ei simulointimenetelmissä tarvitse diskretoida 
muuttujia.  

2) Tulosten epätarkkuutta  ja  epävarmuutta voidaan tutkia tilastollisin mene-
telmin.  

3) Muuttujien epävarmuuksien merkittävyyden arviointiin  on  simulointipohjai-
sissa menetelmissä  paremmat mittarit kuin päätöspuissa.  

4) Laskenta-aika kasvaa lineaarisesti epävarmojen muuttujien suhteessa. 

Satunnaisotantaan perustuvien  menetelmien variaatioista latinalaiseen  hy
-perkuutioon  perustuva menetelmä  on  tavallisesti  varsin  käyttökelpoinen,  jos 

 menetelmän mandollisesti aiheuttama momenttien estimaattien harha ei 
haittaa käyttöä. 
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3  EPÄVARMUUDEN TEKIJÄT VAIKUTUSTEN 
ARVIOINNISSA  

3.1 	Yleistä  

Tienpidon suunnittelujärjestelmä  on  hierarkkinen  rakennelma, jossa ylem-
män tason suunnittelu ohjaa alemman tason suunnittelua  ja  pitemmän aika-
välin suunnittelu periaatteessa ohjaa lyhyemmän aikavälin suunnittelua.  Tie-
verkon hoidossa  ja  myös  ylläpidossa  toimintaa voidaan ohjata vuosittaisilla 
ratkaisuilla  ja  tarvittaessa saada aikaan suhteellisen nopeita muutoksia.  ln-
vestointipäätökset  ovat toteutuessaan  pitkävaikutteisia  ja  pysyviä.  

3.2  Ohjelmat  

Ohjelmatason  vaikutusten arviointiin liittyviä epävarmuustekijöitä  on  tarkas-
teltu  Tiehallinnon  julkaisemassa oppaassa  (Tiehallinto  2002).  Ohjelmatasolla 

 epävarmuutta liittyy esimerkiksi ennusteisiin,  vaikutusketjujen riittämättö-
mään  tuntemiseen, ohjelman  yleispiirteisyyteen  sekä mandollisiin toimin-
taympäristöä  muuttaviin myöhempiin  päätöksiin. Myös  se,  että usein toi-
menpiteitä ei ole ohjelmassa  kohdennettu tietylle  tieverkon osalle  tai  alueel-
le, aiheuttaa epävarmuutta arvioinnin tuloksiin.  

Suunnittelutasosta  johtuen ohjelmasta voi aiheutua riskejä, joiden toteutumi-
nen riippuu myöhemmissä  suunnitteluvaiheissa  tehtävistä ratkaisuista. Toi-
saalta arvioinnin tulosten epävarmuudesta voi seurata riskejä, joita  on  pyrit-
tävä arvioimaan osana ohjelman vaikutusten arviointia. 

Vaikutusten arvioinnin  epävarmuustekijöiden  hallinnan  keinona  on  käytetty 
pääasiassa  herkkyystarkasteluja.  Oppaan  (Tiehallinto  2002)  mukaan  herk-
kyystarkasteluja  tulee tehdä seuraavien tekijöiden vaikutuksista:  

• lähtökohdissa  tapahtuvien muutosten merkitys,  

• toimintaympäristön  mandolliset muutokset  (esim. aluerakenne,  muuttolii- 
ke)  ja  niiden vaikutus tavoitteiden toteutumiseen  ja koko  ohjelmaan.  

• rahoitustason  muutosten  (lisärahoitus  tai  pienempi rahoitus  perusvaih-
toehtoon  verrattuna) tavoitteiden toteutumisen kannalta  ja 

• liikennepolitiikkaa  ja tienpitoa  ohjaavien tavoitteiden muuttuminen (poliit-
tisen tason  linjaukset). 

Herkkyystarkastelujen  tekemisestä ei kuitenkaan ole esitetty ohjeita eikä kä-
sitelty menetelmiä. Varsinaisten  numeraalisten herkkyystarkastelujen  lisäksi 
tarvitaan  kuvailevia tarkasteluja,  joissa pohditaan eri  lähtötietojen  ja mallien 

 luotettavuutta  ja  vaihtelun merkitystä arvion lopputulokseen. Usein numeeri-
sia  herkkyystarkasteluja  ei voida tehdäkään käytettävissä olevilla  lähtötie-
doilla. 
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Kustannusarvio voidaan käsittää yhden havaintoyksikön otokseksi kohde- 
joukosta, jonka muodostavat erilaisiin olosuhteisiin  ja  erilaisilla menetelmillä 
rakennetut tiet. Vaihtelu  on  suurimmaksi osaksi todellista  ja  mittausvirhettä 

 aiheuttavat pääasiassa yksikkökustannuksiin  ja  niiden mandollisiin muutok-
siin liittyvät epävarmuudet. Otannan kohdejoukko tarkentuu suunnittelun 
edetessä, jolloin havaintoyksikkö edustaa luotettavammin lopullista  kustan

-nusta.  Tehokkain keino kohdejoukon sisäisen vaihtelun pienentämiseksi  on 
 tunnistaa keskeisimmät vaihtelua aiheuttavat tekijät  ja  kohdentaa voimavarat 

niiden mandollisimman tarkkaan määrittämiseen.  

Tien geometria  

Olemassa olevan tieverkon geometriatiedot saadaan pääosin tierekisteristä. 
Laskentamallien kannalta tärkeimmät tekijät ovat poikkileikkaus sekä tien 
geometriset ominaisuudet. Poikkileikkaustieto  on  varsin  luotettavaa, mutta 
geometriatieto joudutaan yleensä käsittelemään karkeammalla tasolla. Muun 
muassa pystygeometriaa kuvataan joko tieosa-  tai  linkkikohtaisilla mäkisyys

-luvuilla eikä jatkuvana nousut  ja  laskut sisältävänä tietona. Tällöin esimer -
kiksi mäkien vaikutus raskaiden ajoneuvojen nopeuksiin  ja  polttoaineenkulu-
tukseen  sisältää epävarmuutta. Ongelmaa  on  käsitelty verrattaessa  IVAR- ja 

 VEMOSIM-ohjelmistojen tuloksia keskenään (Leskinen ym.  2004).  

Geometriatietoja  ei usein ole käytettävissä alemmalta tieverkolta, jolloin ne 
joudutaan arvioimaan joko suunnitelmatietojen  tai  paikallistuntemuksen  avul-
la. Puuttuvien tietojen vaikutus ei yleensä ole suuri, koska alemman tiever-
kon liikennemäärätkin ovat pieniä. Katuverkkoa koskevissa laskelmissa 
puuttuvien geometriatietojen vaikutukset voivat kuitenkin olla merkittäviä. 
Uusien  tai  parannettavien tieosien  poikkileikkausta koskevat tiedot saadaan 
suoraan suunnitelmista, mutta geometriatiedot joudutaan usein päättele-
mään suunnitelmamateriaalin avulla. 

Suunnitelmissa tien poikkileikkaustieto  on  niin tarkka, että sitä voidaan pitää 
yksittäisessä hankkeessa käytännöllisesti katsoen kiinteänä arvona. Pysty- 
ja  vaakageometrian  kuvaamisessa keskeisiä ongelmia ovat mittarien määrit-
täminen  ja  mittaustarkkuus.  Suunnittelun alkuvaiheessa geometriaan  vol  si-
sältyä myös huomattavaa luontaista epävarmuutta,  jos  tien linjaus  on  epä-
varma. 

Liikennemäärät 

Liikennemäärät  perustuvat yleisellä tieverkolla tehtäviin liikennelaskentoihin. 
Liikenne lasketaan kuitenkin  vain  määrävuosin  ja varsin  lyhyellä ajanjaksolla 
(poikkeuksena  LAM -pisteet). Laskennat laajennetaan kertoimien avulla vuo-
rokausiliikenteeksi  ja  välivuosien kehitys arvioidaan muiden laskentapistei

-den  ja  LAM -pisteiden avulla. Nykyisin laskennoissa erotetaan toisistaan  vain 
 kevyet  ja  raskaat ajoneuvot sekä ajoneuvoyhdistelmät. 

Liikenteen vaihtelua vuoden eri tunteina kuvataan joko erilaisilla vaihteluker-
toimilla (kausivaihtelukerroin, viikonpäivävaihtelukerroin  ja  tuntivaihteluker

-rom)  tai  tuntijärjestyskäyrällä,  jonka avulla voidaan arvioida tietyn huipputun-
nm (esim. vuoden  100.  vilkkain  tunti) liikennemääriä. 
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tojen  osalta puutteita  ja  virheitä voi esiintyä epäsäännöllisesti, tiedot voivat 
olla vanhentuneita, niiden sijaintitieto voi olla likimääräinen  tai  niitä ei ole 
selvitetty.  

3.3.3  Laskentamenettely 

Laskentamallit  ovat yksinkertaistettuja todellisten riippuvuussuhteiden kuva-
uksia eivätkä  mallien  tulokset ole yleensä tarkalleen oikeita, vaikka lähtötie-
doilla olisi täsmälleen oikeat arvot. Todellisuudessa voi olla mukana myös 
sellaisia vaikuttavia tekijöitä, joita käytettävässä mallissa ei ole ollenkaan. 
Malleihin sisältyviä epävarmuuksia ei voida tutkia normaaleilla lähtötietojen 
muunteluun perustuvilla herkkyystarkasteluilla. Malleja kehitettäessä teh-
dään yleensä todentamistarkasteluja (verifiointi), jolloin laskelmien tuloksia 
verrataan todelliseen mittaustietoon taikka muilla malleilla laskettuihin tulok-
siin. Numeerisia ratkaisumenetelmiä käyttävissä malleissa voi esiintyä epä-
stabiilisuutta, minkä seurauksena yksittäisen laskennan tulokset voivat olla 
suuresti virheellisiä, vaikka  mallin  laskentaperiaate  olisikin oikea.  

Monet osalaskelmat  voidaan tehdä eri menetelmillä. joiden tulokset voivat 
vaihdella huomattavasti. Tällaisessa tilanteessa  on  oleellista, että eri mene-
telmien soveltuvuus kyseiseen tilanteeseen kuvataan  ja  arvioidaan huolelli-
sesti. Kaikkein tärkein asia  on  huomata, että välitietoja ei tule laskea satun-
naisesti eri menetelmillä  ja  käyttää tuloksista kaikkein sopivimmalta tuntu-
vaa. Edellä mainittu menettely ei ole luvallinen siitä syystä. että välitulokset 
ovat satunnaismuuttujia  ja  tuloksista ei saa poimia käytettäviä lukuarvoja nii-
den suuruuden perusteella. 

Liikenne-ennusteet 

Liikenne-ennusteet voidaan käsittää joko lähtötiedoiksi  tai  osaksi askenta-
menettelyä. Niihin liittyy useissa hankkeissa suurimmat epävarmuustekijät. 

Tieverkon kehittämisen  ja  ajan mukana tapahtuvien toimintaympäristön 
muutosten takia tulevaisuuden liikennemääriin sisältyy epävarmuutta sekä 
todellisen vaihtelun että tiedon puutteen takia. Toimintaympäristön muutos-
ten takia  on  ilmeistä, että ennusteisiln liittyy sitä enemmän epävarmuutta  m- 
tä pidempää aikaväliä  ne koskevat. Epävarmuuden  hallinnan  kannalta  on 

 keskeistä tunnistaa mandolliset kehitysvaihtoehdot  ja  niiden merkitys liiken-
nemäärien kannalta. 

Liikenne-ennusteet vaikuttavat edelleen ajoneuvo-, aika-, onnettomuus-  ja 
 päästökustannusten  laskentaan. Liikenne-ennusteissa voidaan erotella ai-

nakin kolme päätyyppiä (Murto  2002): liikennemalleihin  perustuvat ennus-
teet, kasvukerroinennusteet  ja  muut ennusteet. Liikenne-ennusteiden taus-
talla  on  "yleisiä" ennusteita muun muassa talouden. väestörakenteen,  au-
toistumisen,  autoilun  hinnan  jne, kehityksestä, joihin luonnollisesti sisältyy 
suuriakin epävarmuustekijöitä. Samoin maankäyttöennusteet voivat olla hy -
vin epävarmoja taikka 'tavoitteellisia". 

Liikennemalteihin  perustuvia ennusteita  on  laadittu suurimmille paikkakunnil- 
le. Näissä liikenteen kehittyminen  on  arvioitu yleensä ns. neliporrasmallilla. 
jossa  on  neljä osavaihetta: matkatuotokset,  matkojen  suuntautuminen,  kul- 
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kumuodon  valinta  ja  reitin valinta.  Mallin  tekeminen vaatii aina laajaa henki
-löliikennetutkimusta, määräpaikkatutkimusta  ulkoisen liikenteen selvittämi-

seksi sekä tietoa  tavarakuljetuksista. 

Kasvukerroinennusteet  perustuvat henkilöautojen osalta kotitalouksien  auto-
tiheyden  ja autonkäytön  kehityksen tarkasteluun. Tavaraliikenteen ennusteet 
perustuvat  toimialakohtaisiin kehitysennusteisiin.  Viimeiset tehdyt ennusteet 
ovat luonteeltaan niin sanottuja  perusennusteita,  joissa ei ole otettu huomi-
oon erityisiä liikenne-  tai  yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä.  Koko  valtakun-
taa koskevat ennusteet jaetaan  osa -alueittain  (perusalueena  nykyisin maa-
kunta).  Pääteiden  liikenteen kasvun  on  arvioitu olevan voimakkaampaa kuin 
alemmalla  tieverkolla. 

Kasvukerroinennusteiden  ongelmana  on  yleisesti  se,  että ne soveltuvat suo-
raan  vain keskimääräisiin tarkasteluihin.  Ne eivät useinkaan ota huomioon 
paikallista kehitystä  mm.  maankäytössä  tai  uusissa yhteyksissä.  

Jos  liikenne-ennuste laaditaan  sijoitteluohjelmalla,  saattaa  sen lähtötietoihin 
 liittyä joko yli-  tai alimitoitettuja  arvioita maankäytön  tai  tieverkon kehittymi-

sestä. Lisäksi mallilla saatavat arviot nykyisistä  liikennemääristä  eivät aina 
vastaa todellisia  liikennemääriä.  

Liikenteen sijoittelu 

Liikenteen  sijoittelu tarkasteltaville liikenneverkoille  tehdään joko  sijoitteluoh-
jelmilla  tai  erillisillä  liikennevirta-analyyseilla. 

Sijoitteluohjelmistoilla  liikenne  sijoitellaan  tiettyjen (yleensä kiinteiden)  funkti-
oiden  avulla, jolloin  tarkasteluissa  ei saada näkyviin eri ajoneuvojen kuljetta-
jien yksilöllisiä  reitinvalintavaihtoehtoja. Sijoittelualgoritmit  toimivat yleensä 

 iteroimalla,  jolloin  peräkkäisten iterointien  tulokset saattavat etenkin alkuvai-
heissa poiketa huomattavasti toisistaan. 

Lisäksi  sijoitteluohjelmiston  sisältämä  hyötyfunktio  saattaa perustua yleisesti 
 hyväksytystä  ajan arvosta poikkeavaan ajan arvoon. Tämä kanden eri ajan 

arvon käyttäminen saattaa aiheuttaa  sen,  että  sijoitteluohjelman  tulokset ku-
vaavat  aikasäästöjen  osalta muitakin  kustannussäästöjä  kuin mitä hankkei-
den arvioinnissa niiden oletetaan kuvaavan. Nämä  sijoitteluohjelmasta  saa-
tavat  aikasäästöt  voivat sisältää siten esimerkiksi osia  ajoneuvokustannus

-säästöistä  tai  kuvata yleisemmin  ajomukavuutta,  jota  perinteisesti ei ole ar-
vioitu  rahamääräisenä.  

Manuaaliset  liikennevirta-analyysit edellyttävät  käyttäjältä  sekä  paikallistun-
temusta  että näkemystä  sijoittelussa  tarvittavasta  tarkkuustasosta. 

Ajoneuvokustannusten laskentamallit 

Ajoneuvokustannusten laskentamallit  perustuvat  liikennesuoritteen, keskino-
peuden  ja polttoaineenkulutuksen  määrittämiseen. Eri  kustannuskomponen

-teille  määritetyt riippuvuudet  perustuvat joko tutkimuksiin  tai sovittuihin  ja-
kautumiin.  Malleissa käytettävät kustannusten  rahamääräiset yksikköarvot 

 ovat niin ikään tutkimuksiin pohjautuvia  ja  liikenne-  ja viestintäministeriö  on 
 hyväksynyt ne käyttöön otettavaksi.  
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Eri  tarkastelujen  välillä merkittävimmät erot syntyvät käytetyistä  nopeusmal-
leista. Nopeusmalleissa  on  erotettava kaksi toisiinsa kytkettyä mallia.  Tien 

 geometrian  vaikutus  nopeuksiin  kohdistuu kaikille ajoneuvoille, ruuhkautumi-
sesta  ja  jonoutumisesta  aiheutuvat viivytykset  vain  osalle ajoneuvoja. Eri 
menetelmillä laskettuna näiden erot saattavat olla suuria.  

Polttoaineenkulutusmalleja  on  arvosteltu siitä, että ne eivät ota huomioon 
tien  pystygeometriaa  riittävässä määrin.  Hyväksytyissä rahamääräisissä yk-
sikköarvoissa  on  puolestaan todettu puutteita niiden sisältämien verojen kä-
sittelyssä (Tervonen  &  Metsäranta  2003).  

Aikakustannusten laskentamallit 

Aikakustannukset  riippuvat liikenteessä käytetystä ajasta  ja  ministeriön hy-
väksymästä ajan  rahamääräisestä yksikköarvosta. Aikasäästöjen  laskemi-
sessa nopeuden laskentaan liittyvät mallit ovat oleellisia, mutta myös  ruuh-
kautuvat liittymät  aiheuttavat merkittäviä  aikaviiveitä. Aikasäästöjen  raha

-määräisestä  arvottamisesta  on  tehty erillinen selvitys (Tervonen  &  Ristikar
-tano  2004).  

Onnettomuuksien  ja  onnettomuuskustannusten laskentamaHit 

Onnettomuuskustannusten  laskennan merkittävimmät epävarmuustekijät 
liittyvät  henkilövahinko -onnettomuuksien määrän  ja  toimenpiteiden  turvalli-
suusvaikutusten  arvioimiseen.  

Henkilövahinko -onnettomuuksien määrä arvioidaan yleensä  (esim.  TARVA- 
ohjelmassa) yhdistämällä käytettävissä olevien  onnettomuusmallien  tulokset 
viiden viimeisimmän vuoden  onnettomuushistoriaan.  Mallien  luotettavuus 
vaihtelee erilaisissa tilanteissa  ja  siksi  historian  painoarvoa  tietoja  yhdistet-
täessä  muutetaan suhteessa  mallin  luotettavuuteen  (Tarva  2004).  IVAR- 
ohjelmiston  (Tiehallinto  2003)  turvallisuutta koskevat mallit  on  laadittu  1990- 
luvulla, joten ne ovat osin vanhentuneet  ja  poikkeavat siten uudemmista 

 TAR VA-ohjelman malleista. 

Toimenpiteiden  turvallisuusvaikutusten 	arviointi perustuu esimerkiksi  
TARVA-ohjelmassa niille  määritettyihin vaikutuskertoimiin.  Nämä kertoimet 
pyritään muodostamaan yhdistämällä eri tutkimuksista  ja  tilastoista saatavat 
tulokset. Onnettomuuksien suuresta  satunnaisvaihtelusta  johtuen vaikutus

-kertoimiin  liittyy aina merkittävää epävarmuutta. Yksittäisten toimenpiteiden 
vaikutukset saattavat  tulla  eri tutkimuksissa korostuneesti esiin  tutkimusase-
telman  takia  (esim.  toimenpiteitä tehdään pääosin niille  tienkohdille,  joilla  on 

 tapahtunut runsaasti onnettomuuksia). Tutkimusaineiston vähäisyydestä joh-
tuen joidenkin toimenpiteiden vaikutukset jäävät myös selvittämättä, koska 
niille ei voida löytää riittävää tilastollista varmuutta. 

Käytettävä  rahamääräinen yksikköhintakaan  ei ole kaikissa tapauksissa sa-
ma,  osa  askennoista  tehdään pelkästään  henkilövahinko -onnettomuuden 

 yksikköhinnan  avulla, osassa  laskennoissa  käytettävää hintaa korjataan kuo-
lemaan johtavien onnettomuuksien todennäköisyyden perusteella  (Tiehallin

-to 2001).  





Epävarmuuden hallinta  tienpidon  vaikutusten arvioinnissa 	 53  
EPÄVARMUUDEN TEKIJÄT VAIKUTUSTEN ARVIOINNISSA  

3.3.4  Käyttäjän toiminta  

Hankearviointien laatijoiden  taidolla  ja  osaamisella saattaa olla merkittävä 
vaikutus  lopputuloksiin.  Ohjelmistoja  on  usein kuvattu mustiksi  laatikoiksi, 

 joista  saatavaan  tulokseen  on vain  uskottava. Käytännössä osaava käyttäjä 
pystyy tarkistamaan  ja  arvioimaan tuloksen uskottavuutta. Useimmat  käyttä

-jan  tekemät virheet näkyvät selkeästi  lopputuloksissa,  mutta niiden aiheutta-
ja voi olla vaikeampaa löytää. Periaatteessa yksikin virheellisesti  syötetty 
lähtöarvo  voi aiheuttaa suuremman epävarmuuden tuloksiin kuin mitä sisäl-
tyy muihin  lähtöarvoihin  tai laskentamalleihin. 

3.3.5  Yhteenveto 

Epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä  on  erittäin paljon. Käytännössä  on  mah-
dotonta selvittää edes kaikkien yksittäisten tekijöiden merkitystä lopputulos- 
ten  epävarmuuden kannalta. Vielä vaikeampaa  on  selvittää niiden yhteisvai-
kutusta.  Lähempään  tarkasteluun kannattaakin valita joitain useimmin esille 
tulevia epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä. Tällöin voidaan valita joko  han

-kearviointiohjeessa (Tiehallinto  2004) yleisimmiksi herkkyystarkastelutar-
peiksi  koettuja tekijöitä, joita ovat  kustannusarvioon,  liikenne-ennusteisiin, 

 ajokustannusten perusarvoihin  sekä  liikennejärjestelmän  ja  maankäytön ke-
hittymiseen liittyvät  epävarmuudet  taikka  kohdekohtaisesti  keskeisiksi epä-
varmuutta  aiheuttaviksi arvioituja  tekijöitä  lähtöarvoista, laskentamalleista  ja 

 mandollisesti myös käyttäjän toiminnasta. 

Seuraavassa taulukossa  3.1 on  tätä työtä varten tehty yhteenveto edellä 
mainituista tekijöistä  ja  niiden  tietolähteistä  sekä arviot tiedon luotettavuu-
desta  ja  merkityksestä  tienpidon  hankkeiden vaikutusten arvioimiseen. Tau-
lukossa esitettyä arviointia ei ilman laajempaa keskustelua  ja  asioiden tutki-
mista  tai  selvittämistä voida yleisemmin käyttää.  
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Taulukko  3. 1  Arvio  epä  varmuutta  aiheutta  v/en  tekijöiden merkityksestä 
 hankearvioinnissa. 

Epävarmu ustekijä Tietolähteet  Tiedon Merkitys 
luotettavuus vaikutusten 

______________________ _____________________ ________________  arviointiin 
Investointikustannukset Suunnittelu-,  ja  Tarkentuu  Suuri 

hankinta-asiakirjat suunnittelun  
______________________ _____________________  edetessä  ________________  
Tien  leveystiedot Tierekisteri,  Hyvä Keskinkertainen  
________________________  suunnitelmat  _________________ _________________  
Tien  pysty-ja  Tierekisteri,  Keskinkertainen Keskinkertainen  
vaakageometria  suunnitelmat  _______________ _______________ 
Liikennemäärät Laskennat,  Keskinkertainen Erittäin suuri  
________________________ sijoitteluohjelmat _________________ _________________  
Liikenteen  Laskennat  Keskinkertainen Keskinkertainen  
vaihtelumuodot _____________________ ________________ ________________ 
Henkilövahinko- Onnettomuusrekisteri  Hyvä Suuri 
onnettomuudet  ____________________ _______________ _______________  
Muut onnettomuudet  Onnettomuusrekisteri  Huono Vähäinen  

Liittymätiedot Tierekisteri,  Huono Keskinkertainen  
maastokäynnit, 

_______________________  suunnitelmat  ________________ ________________ 
Nopeusrajoitukset Tierekisteri,  Hyvä Suuri  
________________________  suunnitelmat  _________________ _________________  
Muut  ähtötiedot Tierekisteri  Vaihtelee Keskinkertainen  
______________________  suunnitelmat  ________________  tai  vähäinen 
Liikenne-ennusteet  Laskentaohjelmat,  Keskinkertainen Erittäin suuri  
______________________  suunnitelmat  ________________ ________________  
Liikenteen  sijoittelu Sijoitteluohjelmat,  Vaihtelee Erittäin suuri  
______________________  laskennan tekijä  ________________ ________________ 
Nopeusmallit  Tutkimukset Keskinkertainen Suuri  

Polttoaineenkulutus-  Tutkimukset, Keskinkertainen Keskinkertainen 
mallit  simuloinnit ________________ ________________ 
Onnettomuusmallit  Tutkimukset Keskinkertainen Suuri  
_____________________ ____________________  tai  huono  _______________ 
Päästö-  ja  melumallit  Tutkimukset, Keskinkertainen Keskinkertainen 

mittaukset  ja  sovitut  tai  huono  tai  vähäinen  
_____________________ laskentamenetelmät _______________ _______________ 
Ajoneuvokustannus-  Sovitut menettelytavat  *)  Suuri 
mallit  ja  yksikköhinnat ________________ ________________ 
Aikakustannusmallit  Sovitut  yksikköhinnat *)  Suuri 

Onnettomuus- Sovitut  yksikköhinnat *)  Suuri  
kustannusmallit ______________________ _________________ ________________ 
Ympäristökustannus-  Sovitut menettelytavat  *)  Vähäinen 
mallit  ja  yksikköhinnat ________________ ________________ 
Liittymien  toimivuuden Tutkimukset, Keskinkertainen Keskinkertainen  
laskentamallit laskentaohjelmistot  tai  huono  tai  suuri 
Käyttäjän toiminta Koulutus, Vaihtelee Vaihtelee  

laadunvalvonta keskikertaisesta 
______________________ _____________________ ________________  erittäin suureen  

*)  Tiedon luotettavuutta ei ole arvioitu, koska kyseessä  on  viranomaisten päätöksiin 
perustuva yksikköhinta.  
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4  ESIMERKKEJÄ EPÄVARMUUSTARKASTELUN 
SOVELLU KSISTA  

4.1  Yleistä 

Tässä luvussa esitellään esimerkkejä epävarmuuden arviointimenetelmien 
soveltamisesta tienpitoon  tai  liikenteeseen liittyvissä hankkeissa. Tavoittee-
na  on  kuvata epävarmuustarkastelujen nykytilannetta  ja  esitellä erilaisten 
menetelmien käyttöä. 

Ensimmäinen esimerkki käsittelee epävarmuuden hallintaa tuoreessa Suo-
messa toteutetussa tiensuunnitteluhankkeessa  ja sen  tarkoituksena  on  esi-
tellä ongelmakentän  hallinnan  nykytilannetta  ja  herkkyystarkastelun  sovel-
tamista. Toinen esimerkki käsittelee Yhdysvalloissa kehitetyllä tiehankkeiden 
hyöty-kustannusanalyysin ohjelmalla laskettua esimerkkiä. Kyseiseen ohjel-
maan  on  rakennettu  Monte Carlo  simulointimandollisuus,  jolloin lähtötieto-
muuttujien jakauma saadaan suoraan hyöty-kustannusanalyysiin.  Kolmas 

 esimerkki  on  teoriaperusteinen  ja  se  käsittelee epävarmuuden laskentaa 
analyyttisiä menetelmiä käyttäen. Kyseisessä esimerkissä tuodaan esille 
muuttujien hajontalukuja koskevan tiedon puutteen  ja  luokiteltujen  muuttujien 
käytön aiheuttamia ongelmia.  

4.2  Perinteinen  herkkyystarkastelu 

Tiehankkeiden  vaikutusten arvioinnissa epävarmuutta  on  käsitelty yleensä 
kuvailevalla tasolla  ja  herkkyystarkasteluilla.  Seuraava esimerkki käsittelee 
valtatien  6  parantamista välillä Lappeenranta - Imatra. Kuvaus perustuu 
yleisiltä osiltaan Puurusen  (2004)  laatimaan muistioon  ja  yksityiskohtien 
osalta  on  viitattu asianomaisiin suunnitelmaraportteihin. Valtatien  6  välin 

 Lappeenranta-Imatra suunnittelu  on  vuoden  1998  esiselvityksen  jälkeen 
edennyt vaiheittain  koko  ajan suunnittelutasolla tarkentuen. Esiselvityksessä 
päädyttiin tutkimaan tien parantamista nykyisessä maastokäytävässä.  Jo 

 ennen tätä Tiehallinto oli tehnyt tiesuunnitelmia, jotka olivat sijoittuneet ky-
seisille tiejaksoille nykyisessä maastokäytävässä. Esiselvityksen jälkeen vä-
lille laadittiin nykyisen tien kehittämissuunnitelma, jonka rinnalla laadittiin 
keskushallinnolle erikseen raportoitu "Uusien tietyyppivaihtoehtojen vertailu". 
Näiden jälkeen laadittiin  YVA ja  alustava yleissuunnitelma. Jokaisessa suun-
nitteluvaiheessa  on  tehty joitain herkkyystarkasteluja. Liikenne-ennustee

-seen  ja  erityisesti Venäjän rajaliikenteen kehitykseen liittyviä herkkyystarkas-
teluja sekä rakentamiskustannustarkasteluja  on  tehty joka vaiheessa. 

Liikenne-ennuste eri kasvuskenaarioilla 
Liikenne-ennusteen osalta tarkasteltiin useita erilaisia liikennetilanteita, jois-
sa vaihtelivat Venäjän rajaliikenteen kasvu (Nuijamaan  ja  Imatran  raja- 
asemilla), kotimaan liikenteen kasvu, raskaan liikenteen kasvu  ja  liikenteen 
sijoittuminen erilaisissa verkollisissa vaihtoehdoissa erityisesti Lappeenran-
nan alueella. Erilaisten kasvuskenaarioiden avulla tutkittiin liikennemäärien 
vaikutusta valtatien tietyypin valintaan  ja  eri tietyyppien tarjoamaan palvelu- 
tasoon. Skenaarioita hyödynnettiin myös vaiheittain rakentamisen tarkaste-
luissa. Esimerkiksi vuoden  2020  liikennemääriksi  oli laskettu esiselvitykses- 
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sä  (Kaakkois-Suomen tiepiiri  1998)  pienemmässä ennusteessa  9500  - 
 15000  ja  suuremmassa ennusteessa  10200  -  15700  ajoneuvoa vuorokau-

dessa. Herkkyystarkastelujen merkitystä ei kuitenkaan oltu raportoitu esisel-
vityksessä. 

Liikennemäärän  vaikutus eri  tietyyppien  toimivuuteen 
Vertailtaessa eri tietyyppien toimivuutta tarkastelujen luotettavuutta lisättiin 
herkkyystarkasteluilla. Herkkyystarkasteluissa tutkittiin perusennustetta suu-
rempien  tai  vastaavasti pienempien liikennemäärien vaikutusta sujuvuuteen 

 ja  tätä kautta tietyypin valintaan. Tavoitteena oli selvittää, kuinka suuria lii-
kennemäärien muutoksia tutkittavana olleet tietyypit kestäisivät tavoitteen 
mukaisella palvelutasolla. 

Liikennetalous 
Liikennetaloustarkastelujen  yhteydessä tutkittiin herkkyystarkasteluina inves-
tointikustannusten, diskonttauskoron  ja  ajan arvotuksen muutoksen vaiku-
tusta  h/k—suhteeseen. Investointikustannusten vaihtelualueena käytettiin ± 

 20  %. Peruslaskelman  h/k-suhde oli  1,5  ja  vaihteli investointikustannusten 
muutoksella välillä  1,3-1,9  (Kaakkois-Suomen tiepliri  2002).  

Rakentamiskustanriukset 
Rakentamiskustannusten  suhteen tehtiin runsaasti erilaisia "herkkyystarkas-
teluja". Koska  6-tien osalta tutkittiin perusteellisesti erilaisten uusien tietyyp

-pien  soveltuvuutta, jouduttiin työssä tekemään samanaikaisesti" suunnitte-
luohjeita"  tai  ainakin nostamaan keskusteluun erilaisia yksityiskohtia. Suu-
restikin rakentamiskustannuksiin vaikuttavia asioita olivat  mm.  yksipuoli-
nen/kaksipuolinen sivukaltevuus keskikaiteellisella  tiellä, tien leventämispe-
riaatteet, kuivatusratkaisut keskikaiteellisella tiellä sekä pohjaveden suojaus-
ratkaisujen erot keskikaiteellisella  ja  keskikaistallisella  tiellä. 

Pohja vesien  pilaantumisriski  
Iso  osa  suunnittelualueesta  sijaitsee pohjavesialueilla  ja  tämä  olikin  yhteisvi-
ranomaisen  näkökulmasta ratkaiseva ympäristöasia. Pohjavesien pilaantu-
misriskiä lähestyttiin vertailemalla riskiä tilanteessa, jossa nykyinen  tie  jäisi 
rinnakkaistieksi  ja  uusi  tie  rakennettaisiin uuteen maastokäytävään  ja  lisäksi 
riskiä eri tietyypeillä, riskiä erilaisilla suojaustasoilla  ja  pilaantumisriskin  li-
sääntymistä onnettomuusriskin kasvaessa liikenteen kasvun  ja  liikennekäyt-
täytymisen  muutosten myötä. 

Johtopäätökset  

Esimerkkitarkastelun  perusteella tärkeimmät epävarmuuden aiheuttajat tun-
netaan kohtuullisen hyvin  ja  niitä käsitellään suunnittelussa. Herkkyystarkas

-telut  on  kuitenkin dokumentoitu suppeasti  ja  pelkästään raporttien perusteel-
la  on  vaikea selvittää millaisia tarkasteluja todellisuudessa tehtiin  ja  mikä oli 
niiden merkitys suunnittelussa  ja  johtopäätöksissä.  Esimerkistä ei myöskään 
selviä herkkyystarkasteluissa käytettyjen vaihtelualueiden perusteet. Ainakin 
osassa muuttujia vaihtelualueeksi oli arvioitu mekaanisesti  ±20  % (esim.  in

-vestointikustannus).  Suuri  osa  esimerkin liikennetalouteen liittyvistä herk-
kyystarkasteluista oli kuitenkin tehty hankkeen kannalta toisarvoisten (yleis-
ten) tekijöiden suhteen, esimerkiksi diskonttauskorko  ja  ajan arvotus. 
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4.3 Monte Carlo simulointiprosessi kustannustehokkuuden 
laskentamallissa  

Yhdysvalloissa  on National Cooperative Highway Research Program 
 (NCHRP)  ohjelman toimeksiannosta kehitetty osavaltioiden  ja  paikallisten 

viranomaisten käyttöä varten  StratBENCOST  (Strategic Decision Support 
Tool for Highway Planning and Budgeting)  päätöksentekotyökalu,  jolla voi-
daan laskea  tiehankkeiden kustannustehokkuutta  eri  ajanjaksoille  (Transpor-
tation Research Board 2001, State of California 2003).  Malli laskee  perus-
vuodelle  diskontatun  investoinnin  nettohyödyn.  Malliin  on  rakennettu sisään 

 Monte Carlo  simulointiprosessi,  jota  käyttäen  lähtötietojen  epävarmuus saa-
daan mukaan lopputulokseen. Mallissa  on  kirjallisuusselvitykseen  ja  asian-
tuntija-arvioihin perustuvat  laskentaparametrien oletusarvot (mediaanit)  ja 

 vaihtelualueet  (10  %  ylä-  ja  alafraktiilit).  Malli laskee näistä  lähtöarvoista 
 muuttujien  todennäköisyysjakaumien  tunnusluvut.  Simuloinnin  tuloksena 

saadaan eri muuttujien sekä lopputuloksen  todennäköisyysjakaumat. 

Esimerkkilaskelmassa  tarkasteltiin yksittäisen  2-kaistaisen  28,8  mailia pitkän 
 tiejakson  muuttamista  nelikaistaiseksi. Liikennemäärien  ei oletettu muuttu-

van muutoksen takia. Tärkeimmät  lähtötiedot  on  esitetty seuraavassa taulu-
kossa  4.1.  Suurin  osa  lähtötiedoista  on  määritelty  satunnaismuuttujiksi,  joille 

 on  esitetty  mediaaniarvot  ja  vaihtelualueet.  

Taulukko  4. 1.  StratBENCOST laskentaesimerkiri  tärkeimmät  lähtötiedot. 

Ryhmä/muuttuja Medi- 
 aani  

Alempi 
10% 

Ylempi 
10%  

Hanketta koskevat muuttujat: 
Hankkeen kesto  (a) 	 I 3.0 	I 2.5 	I 4.0  
Päällystysohjelma: __________ _________  _________ 
Nykytila 	päällysteen palveluindeksi  (PSI) 3.0 2.7 3.2  
Perus- ja  kehitysvaihtoehdot: 	PSI 	uudelleen-  
päällystyksen  jälkeen  

4.3 
_________ 

3.87 
__________ 

4.73  
_________  

Perus- ja  kehitysvaihtoehdot; päällysteen  kun- 
 non  heikkenemisnopeus 

0.046 0.037 
_________ __________ 

0.069 
_________  

Tien  ominaisuudet: ________ _________________ 
Perusvaihtoehto:  kapasiteetti  1500 1.400 1600  
Kehitysvaihtoehto;  kapasiteetti  2,000 1.900 2,100  
Lii  ken  nepara  metrit: _________ ________ _________ 
Liikennemäärä  vuonna  0 (000) 25.0 24.0 26.25  
Liikennemäärän  vuotuinen muutos  (%)  1 0 0.5 2.0  
Pienten ajoneuvojen osuus  (%)  67.590 54.072 81108  
Linja-autojen osuus  (%)  4.50 4.05 4.95  
Kuorma-autojen osuus  (%)  28.040 22.432 33.648  
Hankkeen kustannukset: ________ ________ ________ 
Perusvaihtoehto: 	Vuotuiset  kunnossapitokus-  
tannukset  ($M)  

1.687 
_________ 

1.350 
_________ 

2.024  
________ 

Kehitysvaihtoehto: 	rakentamiskustannukset  
($M) -  1996  

12.442 
________ 

11.198 
________ 

14.930 
_______ 

Kehitysvaihtoehto:  Vuotuiset  kunnossapitokus-  
tannukset  ($M)  

2.109 
_________ 

1.687 
_________ 

2.531  
________ 

Ajoajan,  onnettomuuksien  ja  päästöjen kustannukset laskettiin malliin raken- 
nettujen  riippuvuussuhteiden  perusteella. Laskelma tehtiin  20  vuoden  jaksoI- 
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le  ja  diskontattiln perusvuoteen  7  % korkokannalla.  Keskeisimpiä tuloksia  on 
 esitetty taulukossa  4.2.  

Taulukko  4.2. StratBENCOS T laskentaesimerkissä  saatuja tuloksia. 

Muuttuja  
_______________________________  

Keski-  
arvo  

Medi-  
aani 

10  %  
fraktiili 

90  % 
fraktiili 

Nettohyöty, nykyarvo  $M 304313 292,308 193.495 428.160  
Hyöty-kustannus suhde  10.142 9.793 6.656 14.344  
Pääomakustannukset, 	nykyarvo  
$M  

33.596 
_______ 

33.122 
______ 

30.792 
______ 

36.889 
______  

Ajoneuvojen 	käyttö, 	säästöt, 	ny-  
kyarvo  $M  

256 936 
_________ 

248.957 
________ 

147 427 
________ 

369.422  
________  

Onnettomuudet, säästö,  nykyarvo  12.093 10.764 5.301 21.222  

Ajoalka.  säästö,  nykyarvo  $M 89.083 76.831 60.032 128.765  
Päästöt, säästö,  nykyarvo  $M -1 9.482 -1 8.619 -33.271 -7.246  
Ylläpito, säästö,  nykyarvo  $M -0.721 -0.692 -2.478 1.000  

Tulokset perustuvat  500 Monte Carlo  toistoon.  Taulukossa  on  esitetty kes-
kiarvojen lisäksi  mediaani  ja  10  sekä  90  % fraktiilit. Mediaani  on  usein kes-
kiarvoa  luotettavampi parametri,  koska  ääriarvojen  vaikutus  on  siinä pie-
nempi kuin  keskiarvossa.  Taulukon  4.2  esimerkin tuloksista voidaan todeta, 
että hyöty -kustannussuhde  on 90  %  todennäköisyydellä suurempi kuin  6,6. 

 Tulokset voidaan esittää myös  graafisesti  (kuva  4.3). 

Net Benefits, PV %M  

Kuva  4.3. Esimerkkihankkeen nettohyötylaskelman kumulati/vinen  todennäköisyys- 
jakauma. 

Johtopäätökset 

Esimerkki kuvaa tyypillistä  simulointimenettelyä,  jossa  mallilaskelmien  lähtö- 
tietoihin liittyvien  epävarmuuksien  vaikutus lopputulokseen  määritetään 
kvantitatiivisesti. Esimerkkilaskelmassa  hyöty-kustannussuhde  oli  80  %  to-
dennäköisyydellä välillä  6.7 -14.3.  Vaihtelualue  on  melko suuri, mutta  se se -
littynee  käytetyn  kasvukerroinennusteen  epävarmuudella  (kasvukerroin  0,5  -  
2  %Ia).  
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Kun simulointimandollisuus  on  rakennettu ohjelman sisään, käytännön las-
kelmissa voidaan keskittyä muuttujien jakaumien  ja  erityisesti niiden hajonta- 
lukujen tarkasteluun Laskennan toteutus  on  yksinkertaista eikä ohjeistettu 
rutiinikäyttö vaadi tilastollisiin menetelmiin perehtyneisyyttä. Laskelmalla 
saadaan tulokseksi todennäköisyysjakauma, josta voidaan edelleen määrit-
tää tilastollisia parametreja, esimerkiksi luottamusvälit. 

Menetelmän ongelmana  on se,  että lähtötiedoista ei useinkaan ole riittävää 
aineistoa jakaumien määrittämiseksi.  Jos  jakaumatiedoissa  joudutaan käyt-
tämään paljon oletusarvoja, menetelmällä saavutettava lisähyöty voi jäädä 
vähäiseksi Lisäksi  on  huomattava, että simuloinnilla ei saada määritettyä 

 mallien  algoritmeihin  liittyvää virhettä  tai  epävarmuutta.  Mallien  sisäisten  pa
-rametrien  (esimerkiksi erilaiset kertoimet) epävarmuus voidaan ottaa huomi-

oon, kun parametrit määritetään ohjelmassa satunnaismuuttujiksL  

4.4  Analyyttinen epävarmuuden laskenta 

Seuraavassa esimerkissä kuvataan analyyttisten laskentamenetelmien so-
veltamista tien palvelutason epävarmuuden arviointiin. Luttinen  (2001)  tar-
kasteli kaksikaistaisen tien palvelutason määrittämiseen liittyviä epävar-
muustekijöitä HCM2000  (Highway Capacity Manual)  yhtälöitä  ja  siinä esitet-
tyjä parametrien tarkkuustasoja käyttäen. 

Palvelutason määrittämisessä käytetään epäjatkuvia (luokiteltuja) muuttujia, 
jolloin virhemandollisuudet ovat  (mallin  ollessa harhaton) suurimmillaan 
luokkien rajoilla. Luokkarajalla estimoinnissa käytettävän parametrin virhe 
voi olla enimmillään puolet luokkien välisestä erosta. 

Esimerkiksi keskinopeuden laskennan epävarmuutta  on  artikkelissa käsitelty 
seuraavasti: 

Keskinopeuden laskentakaava 	
v  =  v0  - O.O125q -  

missä 
= 	vapaa ajonopeus alhaisella liikennemäärällä  (<200  henkilöau- 

toa/h) 
qp= 	liikennemäärä (henkilöautoa/h) 

= 	korjauskerroin (ohituskelvottomat  osuudet). 

Keskinopeus muodostuu kolmen satunnaismuuttujan yhteenlaskusta  (tai vä
-hennyslaskusta),  jolloin keskinopeuden varianssi  on  osatekijöiden varianssi

-en summa,  kun muuttujien kesken ei ole riippuvuutta. Liikennemäärän kas-
vaessa aina suurempi  osa  ajoneuvoista  joutuu sopeuttamaan nopeutensa 
toisten mukaan, mikä pienentää sekä keskinopeutta että nopeuksien hajon-
taa. Koska rajoite  on vain  yhteen suuntaan, nopeuksien jakauma vinoutuu. 

Vapaan ajonopeuden epävarmuus vaihtelee eri laskentamenetelmillä. Esi-
merkkilaskelmissa vapaa ajonopeus oletettiin määritetyksi  15 min  otoksilla. 
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Silloin otoksen  koko  on 1/4  liikennemäärästä  ja  otoskeskiarvon keskihajon-
naksi  muodostuu: 

- - s(v) - 2s(v)  

Kun variaatiokertoimeksi arvioidaan  0,125,  otoskeskiarvon keskihajonnaksi 
 saadaan: 

	

- 	O.25(v (, —ft0125q) 
s(v) = 

jq 

Otoskeskiarvon  virhe pienenee siten liikennemäärän kasvaessa. Ohituskel-
vottomien osuuksien prosenttiosuuden oletettiin olevan keskiarvo ilman tie-
toa niiden sijoittumisesta, Luttinen arvioi  f:n variaatiokertoimeksi HCM2000 
yleisohjeen perusteella  CV  =  01.  Kuvassa  4 on  esitetty keskimääräisen ajo- 
nopeuden  ja sen  95  % luottamusväli liikennemäärän  funktiona. Kuvan las-
kelmassa arvioitu vapaa ajonopeus oli  95 km/h  ja  ohitukseen sopimattomien 

 jaksojen osuus  40  %.  Laskelmassa käytettyjen luokiteltujen muuttujien vai-
kutus näkyy keskinopeuden epäjatkuvuuskohtina.  

I  

500 	1000 	1500 	2000 	2500 	3000  
Iwoway  flew rate  (vth/b) 

Kuva  4.4.  Keskimääräinen ajonopeus  ja sen  95 % luottamusväli  vaihtelevassa 
maastossa, kun raska/den ajoncuvojen osuus  on 5 %,  nopeus  on  tutkittu 

 15 min otoksina  ja  ku/make rtoimen  epävarmuutta ei ole otettu huomioon. 

Luttisen mukaan analyyttisen ratkaisun etu suhteessa  Monte Carlo  simuloin
-tim  tai  herkkyystarkasteluihin  on  sen  selkeys. Virheen etenemistä suhteessa 

keskiarvoon  ja  keskihajontaan  voidaan helposti seurata. Kuitenkin menetel-
män käyttö edellyttää, että residuaalit  (mallin ja  todettujen  arvojen erotukset) 
noudattavat normaalijakaumaa odotusarvolla  0,  sillä  muussa tapauksessa 
laskenta muodostuu hyvin työlääksi  ja  Monte Carlo-menetelmän käyttö  on 

 ilmeisen perusteltua.  



Epävarmuuden hallinta  tienpidon  vaikutusten arvioinnissa 	 61  
ESIMERKKEJÄ  EPÄVARMUUSTARKASTELUN SOVELLUKSISTA  

Keskimääräisen  ajonopeuden  laskennassa vapaan  ajonopeuden estimointi 
 muodostaa suurimman  epävarmuustekijän.  Jos  vapaan  ajonopeuden  esti

-moinnin harhattomuutta  ja  tarkkuutta voidaan lisätä, keskimääräisen  ajono-
peuden luottamusväli  määräytyy suurilla  liikennemäärillä  pääasiassa kulma

-kertoimen  epävarmuuden mukaan.  Laskentaparametrien hajontalukujen 
 määrittäminen perustui  epävarmaan  aineistoon  ja hajontalukuja  voidaan pi-

tää lähinnä valistuneena  arvauksena,  joiden pitäisi olla konservatiivisia. Huo-
limatta siitä, että epävarmuuden arviointi osoittautui  varsin  epävarmaksi, tu-
lokset antavat kuitenkin viitteitä palvelutason  estimoinnin luottamusväleistä 

 ja epävarmuuksista.  

Johtopäätökset 

Esimerkissä tarkastellut laskelmat kuvaavat hyvin  analyyttisten  epävarmuu-
den  laskentamenetelmien  käyttömandollisuuksia. Tulosten  käytettävyyttä 

 heikentää  se,  että  lähtötietoina  käytetyt muuttujien  hajontaluvut  oli  määritetty 
 pääasiassa käsikirjan  yleismainintojen  perusteella. Lisäksi esimerkistä selvi-

ää  analyyttisille epävarmuusanalyyseille  asetettavat tiukat  laskentatilannetta 
 ja  aineiston laatua koskevat vaatimukset.  
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5  ERILAISTEN  ARVIOINTIMENETELMIEN 
SOVELlU  VU US 

5.1  Yleiset periaatteet 

Vaikutusten arviointi voi olla laadullista  tai  määrällistä. Esimerkiksi ohjelma- 
tason vaikutusten arviointi  on  suurelta osin laadullista.  Laadullisille käsitteille 

 määritellään usein niitä kuvaavat muuttujat eli käsitteet  operationalisoidaan. 
 Monet tienpidossa tarkasteltavat  asiat  ovat  varsin  abstrakteja, esimerkkinä 

 yhdyskuntarakenne,  elinkeinoelämän tarpeet  ja  kilpailukyky, joiden tarkka 
määrittely  on  ongelmallista. Toimintaa ohjaavien tavoitteiden  ja  vaikutusten 

 ja  niitä  mittaavien kriteerien  käyttö edellyttää kuitenkin  tarkasteltavien  asioi-
den  määrittelemistä analyyttisiksi  käsitteiksi, joita voidaan mitata  määrällisel

-lä  eli vähintään  järjestysluvullisella  asteikolla, kuten huono  -  kohtalainen  - 
 hyvä (Hokkanen  2004).  

Laadullisten  tai laatueroasteikolla mitattujen  muuttujien  operationalisointiin 
 sisältyy usein huomattavaa epävarmuutta, koska määrittelyä ei pystytä te-

kemään kokonaan  objektiiviseksi.  Esimerkiksi pohjaveden  pilaantumisvaa
-ran  luokittelu perusteella  pieni/ilmeinen  on  monissa tilanteissa epäselvä  ja 

tulos  perustuu osittain  luokittelijan  aikaisempaan  kokemuspiiriin.  Ongelmana 
 on,  että vaikeasti  mitattavat  muuttujat jätetään usein hankkeiden edullisuus

-vertailusta  pois  tai  ne käsitellään erillisinä, jolloin niitä  on  vaikea ottaa tasa-
puolisesti huomioon päätöksenteossa. 

Mittausten  tai  arvioiden tuloksista ei voida yleensä erottaa tutkittavan suu-
reen todellista vaihtelua  ja määritysvirhettä.  Tilastolliset menetelmät suhtau-
tuvat yleensä kummastakin lähteestä peräisin olevaan vaihteluun samalla 
tavalla. Epävarmuuden  hallinnan  kannalta  on  tärkeää selvittää, minkä tyyp-
pistä vaihtelua aineistoon sisältyy.  J05  vaihtelu  on  pääosin mittaamisesta, 
mittausmenetelmän kehittäminen voi olla keskeinen epävarmuuden hallinta- 
keino.  Jos  vaihtelu  on kohdejoukon  todellista sisäistä vaihtelua,  on  keskeistä 
pohtia vaihtelun merkitystä hankkeen vaikutusten suhteen. Hankkeen sisäl-
töä  tarkentamalla kohdejoukon  sisäistä vaihtelua  ja  samalla vaikutusten ar-
vioinnin epävarmuutta voidaan mandollisesti pienentää. Epävarmuuden läh-
teen tunnistaminen auttaa myös tunnistamaan muuttujien välisiä mandollisia 

 riippuvuuksia. 
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E  si  merkkejä:  

•  Tieverkon tietyllä osalla tapahtuneet  henkilövahinko -onnettomuudet rekiste-
röidään tarkkaan  ja  vuosien välinen vaihtelu  on  satunnaista todellista vaihte-
lua. Satunnaista vaihtelua  on  edelleen myös laskelmissa  käytetyissä  viiden 
vuoden jaksoissa. Näin voidaan olettaa, että  aikajaksojen  pidentäminen  tai 

 tarkasteltavan alueen laajentaminen pienentää keskiarvon epävarmuutta. 

Arvioinnissa käytettävien  liikennemäänen  epävarmuus  on  suurimmaksi 
osaksi mittaus-  ja  ennustusmenetelmistä  johtuvaa vaihtelua. Lyhyellä aika-
välillä eri vuosien keskinäinen vaihtelu  on  samalla tieverkon osalla suhteelli-
sen vähäistä erilaisilla mittaus-  ja  ennustemenetelmillä laskettujen  liikenne- 
määrien vaihteluun nähden. Muun muassa lyhyet  mittausjaksot  voivat aihe-
uttaa huomattavaa  epätarkkuutta liikennemääräarvoihin.  

Vaikutusten arvioinnissa tulee pyrkiä  harhattomiin  arvioihin eli niihin ei tule 
sisältyä tietoisia yli- eikä  aliarvioita  ja  epävarmuus  on  saatettava mandolli-
simman pieneksi. Esimerkiksi  mitoituksellinen varmuusmarginaali  tulee käsi-
tellä erillisenä tekijänä. Käytettävien  mallien  rakenteeseen,  yksinkertaistuk

-sun  ja  pätevyysalueeseen  liittyviä  epävarmuuksia  voidaan periaatteessa tar-
kastella käyttämällä useita malleja rinnakkain. Tällöin tulee varmistaa, että 
mallit eivät käytä samoja  laskentarutiineja,  koska silloin  mallien  luotettavuu-
desta  ja  tarkkuudesta saataisiin liian hyvä  kuva.  Useimmiten ei kuitenkaan 
ole käytettävissä soveltuvia rinnakkaisia malleja  ja mallien  epävarmuustar-
kastelu  joudutaan rakentamaan pelkästään asiantuntija-arvioiden varaan. 

Esimerkkejä vaihtoehtoisista  laskentamalleista. 

•  Liikenteen sujuvuus:  IVAR,  HCM, Emme/2, Capcal, HUTSIM 
• Henkilövahinko -onnettomuuksien lukumäärän laskenta  Onnettomuusmallit 

 TARVA, IVAR.  

Vaihtoehtoisten  laskentamenetelmien  vertailu  ja  käytettävän menetelmän 
valinta tulee perustella niiden soveltuvuuden eikä saatujen tulosten mukaan. 
Mallit perustuvat tiettyihin  laskentatilannetta  koskeviin  oletuksiin  ja  näiden 

 oletusten  toteutuminen riittävällä tarkkuudella tulee varmistaa. Moniin  las
-kentamalleihin  sisältyy esimerkiksi  kertoimia,  joita käyttäjä ei voi muuttaa.  

Vaikutusketjut  voivat olla hyvinkin pitkiä  ja  monimutkaisia, mikä johtaa suu-
reen joukkoon  tarkasteltavia  mittareita. Hokkasen  (2004)  mukaan nykyisin 
vaikutusten arvioinnissa näyttää olevan tyypillistä usean kymmenen vaiku-
tuksen tarkastelu, jolloin  on  todennäköistä, että tarkastelussa  on  mukana 
päällekkäisiä mittareita. Arvioissa tulee käyttää parasta käytännöllisesti saa-
tavilla olevaa tietoa ottaen erityisesti huomioon:  

•  aineiston edustavuus,  

•  aineiston  riittävyys  sekä  

•  mittareiden keskinäiset  riippuvuudet (päällekkäisyys).  

Sopivan  epävarmuustarkastelun  menetelmän  valinnan  kannalta  lähtötietojen 
mittausasteikko  on  keskeinen tekijä.  Kuvailevaa epävarmuustarkastelua  tar-
vitaan kuitenkin kaikissa tilanteissa, koska epävarmuuden luonnetta  on  vai-
kea esittää numeerisilla mittareilla.  Keskihajonta  voidaan laskea  vain  väli- 
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matka-  ja  suhdeasteikolla mitatuista aineistoista,  mikä rajoittaa kvantitatiivis
-ten  epävarmuusanalyysien  käytön  vain  ko.  asteikoilla  mitattaviin muuttujiin. 

Vaikka laatuero-  tai  järjestysasteikollisille muuttujille  ei voida esittää muuttu-
jien luottamusvälejä  tai  hajontalukuja,  epävarmuuden kvantitatiivinen arvioin-
ti  on  jossain määrin mandollista. Esimerkiksi laatuerollisella asteikolta mitat-
tavan muuttujan sijoittumista eri luokkiin voidaan tutkia, kun useat henkilöt 

 tai  ryhmät toistavat saman luokittelun. 

Laskelmia tehdään yleensä useassa vaiheessa suunnittelun tarkentuessa, 
jolloin eri vaiheiden tulosten poikkeamista voidaan tunnistaa esimerkiksi sa-
tunnaisia laskentavirheitä. Vertailuissa varsinaiseen suunnitelmaan kuulu-
mattomien vaihtoehtojen suunnittelutarkkuus  on  usein huonompi kuin  pää- 
vaihtoehdon, niitä ei ole suunniteltu  tai  arvioitu samalla tarkkuudella kuin 
hanketta. 

Epävarmuustarkastelussa  on  tärkeää määritellä epävarmuuden suuruuden 
lisäksi  sen  laatu  ja  keskeiset aiheuttajat. Edellä kohdassa  2.2.1  kuvattiin 
epävarmuustarkastelun vaiheet yleisellä tasolla. Tienpidon vaikutusten arvi-
ointiin sovellettuna epävarmuustarkastelu käsittää kokonaisuudessaan seu-
raavat osavaiheet: 

•  Kuvataan epävarmuustarkastelun tavoitteet. 

•  Esitetään oleelliset poikkeamat arvioinnin peruskäytännöistä  tai  suo- 
situksista  ja  poikkeamien merkitys/epävarmuus  tulosten suhteen. 

• Määritetään avaintekijät  ko.  ohjelman  tai  hankkeen vaikutusten suh-
teen. Ne tekijät, joilla  on  keskeinen merkitys ohjelman  tai  hankkeen 
edullisuuden arvioinnissa. 

•  Tarkastellaan menetelmiin  ja  oletuksiin  liittyviä epävarmuustekijöitä. 
Kuvataan käytettyjen  mallien  yksinkertaistuksiin  ja  rakenteisiin liittyviä 
tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa tulosten kannalta oleellisia poikkeamia 
todellisista tilanteista. Näitä tekijöitä ei yleensä tunneta kunnolla  ja 

 tarkastelun laajuus  on  tarkoituksenmukaista sovittaa epävarmuuden 
mandollisen merkityksen mukaan. 

•  Tunnistetaan tärkeimmät epävarmuutta aiheuttavat muuttujat ottaen 
huomioon niiden mittaamisen  tai  kuvauksen luotettavuus sekä merki-
tys ohjelman  tai  hankkeen vaikutusten suhteen. 

•  Kuvataan tärkeimpiin muuttujiin sisältyvän epävarmuuden laatu (si-
säinen vaihtelu, mittaus-/arviointivirheet). 

• Määritetään  keskeisten muuttujien jakaumat mittausaineistoista  tai 
 asiantuntija-arvioina. Kuvataan menettelyyn sisältyvät mandolliset 

virheet  ja  epätarkkuudet.  Tarkastelun laajuus  on  tarkoituksenmukais-
ta sovittaa epävarmuuden mandollisen merkityksen mukaan. 

•  Kuvataan keskeisten epävarmojen muuttujien välisiä riippuvuussuh-
teita laadullisesti  tai  määrällisesti (esim. korrelaatiot). 

• Määritetään lähtötietomuuttujien  epävarmuuden vaikutus lopputulok-
seen. Käytettävien menetelmien tarkkuus  ja  tarkastelun laajuus sovi-
tetaan epävarmuuden mandollisen merkityksen mukaan. 
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•  Tulosten esittäminen, tulkinta  ja  menettelyn dokumentointi.  

5.2  Epävarmuustarkastelut  eri tyyppisissä vaikutusten arvioi-
neissa 

Tienpidon  vaikutusten arvioinnin kannalta arvioinnin keskeiset  perustyypit 
 ovat (Hokkanen  2004): 1)  standardi-  ja  normiperusteinen  arviointi,  2)  tavoi-

tearviointi,  3)  tehokkuusmallit  ja  4)  osallistuva arviointi. Yhteenveto arviointi- 
tyypeistä  on  esitetty taulukossa  5.1.  Niiden oleellisin ero  on  arvottamisessa 

 käytetyissä kriteereissä.  

Taulukko  5. 1. Arviothnin peruslähestymistapojen  kuvailua (Hokkanen  2004). 

Arviointitavat Kriteerien  valinta  ja  mää-  Menetelmät  
___________________ rittely ______________________________  
Standardi-  ja  normi-  Standardeista,  normeista, Yleensä 	määrälliset.  Aineisto  
perustainen  ylempien viranomaisten  suhdeluvullista.  

päätöksistä, yhteiset sopi- 
_____________________ mukset. _________________________________ 
Tavoitemallit  Toiminnalle, ohjelmille ase- Yleensä laadulliset  ja  määrälliset. 

tetuista  tavoitteista. Aineisto  järjestysluvullista.  väli- 
matka -asteikkoista  ja  suhdeluvul- 

_____________________ ____________________________  lista.  
Tehokkuusmallit Tehokkuusnäkökohdista. Määrälliset.  Aineisto yleensä 

Esitetään  esim.  kustannus-  suhdeluvullista.  
hyöty-  ja  kustannus- 

____________________ vaikuttavuussuhteina. ________________________________  
Osallistuva (moni- Asianosaiset määrittelevät Sekä laadulliset että  määrälitset. 
toimijainen)  yhdessä.  Kyselytekniikkaa  Aineisto  järjestysluvullista.  väli- 

voidaan soveltaa matka -asteikkoista  ja  su hdeluvul- 
_____________________ _____________________________  lista.  

Seuraavassa tarkastellaan epävarmuuden  hallinnan  eri menetelmien sovel-
tuvuutta edellä esitettyihin  arviointityyppeihin.  

Standardi -ja  normiperusteinen  arviointi 

Standardi-  ja  normiperusteisessa  arvioinnissa selvitetään mandolliset poik-
keamat joko ennalta  hyväksytyistä standardeista, laatuvaatimuksista ja/tai 
tulostavoitteista  (esimerkiksi  melutasot, pohjavesien riskiluku  jne.).  Epävar-
muustarkastelun  kannalta oleellisin asia  on  standardeissa  tai  normeissa 
määriteltyjen  vaatimusten  mitattavuus:  mitta-asteikot, mittaustarkkuus  ja  tyy-
pilliset  otoskoot.  

Epävarmuuden arviointi  on  suhteellisen yksinkertaista,  jos  mitattava asia  on 
 selkeästi määritelty,  mittaustavoista  on  sovittu  ja  mittausaineistoa  on  riittä-

västi käytettävissä. Koska  vertailtavista  muuttujista  on  yleensä  määrälliset  ja 
 suhdeluvulliset mittaustulokset,  epävarmuuden arvioinnissa voidaan sovel-

taa useita menetelmiä. Suoraan  mitattaville  vertailussa  käytettäville  vähin-
tään välimatka -asteikollisille muuttujille  voidaan laskea  mittausaineistosta 

 tilastolliset tunnusluvut  ja  niiden perusteella  riskitaso standardista  tai  normis-
ta  poikkeamiselle.  Tämä  on  suositeltavin menettely.  
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Jos  standardiin  tai  normiin  verrattava  muuttuja  lasketaan  mittausaineistosta 
 yksinkertaisia  yhtälöitä  käyttäen eikä muuttujien välillä esiinny riippuvuutta, 

voidaan  vertailtavan  muuttujan epävarmuus  ja  normista  poikkeamisen  riski- 
taso laskea suhteellisen yksinkertaisesti  analyyttisiä  virheen  kertymäyhtälöi

-tä  käyttäen.  

Jos  muuttujien välillä  on  riippuvuutta  tai  vertailussa käytettävät kriteerit las-
ketaan monimutkaisia  yhtälöitä  käyttäen  epävarmuustarkastelussa  on  tar-
koituksenmukaista käyttää  simulointimenetelmiä.  Monte Carlo-menetelmä 
soveltuu silloin, kun  otoskoko  ei ole keskeinen rajoittava tekijä.  Monte Carlo 

 menetelmässä  simulointi  voidaan keskeyttää tulosten tarkastelua varten  ja 
 tarvittaessa  simulointia  voidaan jatkaa  pysäytyskohdasta  eteenpäin. Muissa 
 stokastisen simuloinnin otantamenetelmissä (esim. ryväsotanta.  latinalainen 
 hyperkuutio)  otoksen  koko  pyritään saamaan mandollisimman pieneksi käyt-

tämällä hyväksi  parametrien jakaumista  käytettävissä olevaa tietoa.  Jos  ver-
tailtavan  kriteerin määrittäminen edellyttää  mallilaskelmia, mallinnukseen  si-
sältyvä epävarmuus täytyy ottaa huomioon verrattaessa tulosta  normiar-
voon.  

Standardien  ja  normien  kriteerien  toteutumiselle tulisi määritellä  hyväksyttä
-vät  riskitasot.  Yleistä käyttöä varten kunkin kriteerin vertailussa  käytettäville 

menetelmille  ja  aineistoille  olisi oltava yksityiskohtaiset ohjeet.  

Tavoitearviointi 

Tavoitemallin  lähtökohtana  on  olettamus, että tavoitteet ovat ensisijaisia  ja 
 erotettavissa muusta toiminnasta. Ne muodostavat "mitä pitäisi olla" näkö-

kulmat, joihin toiminnassa pyritään. Samalla ne muodostavat  kriteeristön, 
 jonka perusteella  suunniteltavaa  toimintaa arvioidaan. Tavoitteita voivat olla 

esimerkiksi tieverkon  tavoitteellinen  palvelutaso  tai  onnettomuuksien  enim-
mäismäärä.  Erilaiset ohjelmat  ja  yksittäistä hanketta koskevat suunnitelmat 
ovat tyypillisiä  tavoitearviointeja. Ohjelmatasolla  arvioidaan vaikutuksia, joi-
hin ohjelmalla voidaan vaikuttaa  ja  jotka ovat asetettujen tavoitteiden kannal-
ta oleellisia.  Tavoitetason  määrittely voi joillekin vaikutuksille olla hyvinkin 
vaikeaa, kuten tavoitteen asettaminen yhdyskuntarakenteen kehittämiselle, 
maisemalle jne.  Moniulotteisessa (useavaikutuksisessa/monikriteerisessä) 

 ympäristössä vaikutusten  painoarvon  määrittäminen  on  tarpeen  ja  siihen si-
sältyy omat  epävarmuutensa. 

Epävarmuustarkastelun  kannalta  tavoitearvioinnin  keskeisiä ongelmia ovat 
mandolliset tavoitteiden  epämääräisyys, abstraktisuus,  laajuus  ja  vaikea  mi-
tattavuus.  Erilaisten  painotusten  käytölle  on  vaikea löytää luotettavuutta ku-
vaavia  määreitä,  koska painotukset ovat subjektiivisia  ja  edustavaa aineistoa 
ei useinkaan ole käytettävissä. Laajoille yhteiskunnallisille  toiminnoille  ei ai-
na edes voida  tai  haluta asettaa niin yksityiskohtaisia tavoitteita, että  kritee-
rien  johtaminen olisi mandollista.  

Epävarmuustarkastelun  kannalta tavoitteiden  mitattavuus  on  keskeinen asia. 
Tavoitteita kuvaavat mittarit ovat joko laadullisia  tai  määrällisiä  ja  mittausas-
teikko  voi olla  järjestysluvullinen,  välimatka-asteikollinen  taikka  suhdeas-
teikollinen.  Jos  tärkeät päämäärät, tavoitteet  tai  halutut tulokset ovat täsmäl-
lisiä  ja  niille  on  mittarit, tavoitteiden saavuttamisen toteamisen luotettavuutta 
voidaan arvioida samoilla perusteilla kuin standardien  tai  normien vaatimus- 



Epävarmuuden hallinta  tienpidon  vaikutusten arvioinnissa 	 67  
ERILAISTEN  ARVIOINTIMENETELMIEN  SOVELTUVUUS  

ten  toteutumista. Tavoitteita kuvaavien tunnuslukujen määrittämiseen käyte-
tään usein laskentamalleja, esimerkiksi  IVAR-ohjelmistolla lasketaan muun 
muassa palvelutasoja. Laskentamalleja käytettäessä mallinnukseen sisälty-
vä epävarmuus täytyy ottaa huomioon verrattaessa tulosta tavoitearvoon. 

Laadullisten tavoitteiden suhteen epävarmuustarkastelu  on  pääosin kuvaile-
vaa. Laatuero-  tai  järjestysasteikolla mitatuilla muuttujilla  voidaan kuitenkin 
tutkia luokittelun  tai  järjestyksen epävarmuutta toistamalla luokittelu. Kuvai-
levan epävarmuustarkastelun tavoitteena  on  muotoilla arviointiin liittyvät 
epävarmuudet päätöksentekijän kannalta käyttökelpoiseen muotoon. Kuvai-
leva tarkastelu perustuu suunnittelijan asiantuntemukseen  ja  näkemykseen. 
Keskeistä  on  esittää muun muassa tärkeimmät epävarmuutta aiheuttavat 
muuttujat  ja  niiden mandolliset vaihtelut, muuttujien arvoihin vaikuttavat  taus

-tatekijät  sekä mandolliset riskiskenaariot. Tarkastelu  on  aina osin subjektiivi-
nen eikä sitä voida ohjeistaa ainakaan ennen kuin kuvaileva arviointi sinänsä 

 on  ohjeistettu  ja  käytäntö vakiintunut. 

Tehokkuusmallit  

Talouden edullisuuden vertailut muodostavat arvioinnin  kolmannen  perus-
tyypin. Niitä nimitetään yleensä tehokkuusmalleiksi, panos-tuotosmalleiksi  tai 

 taloudelliseksi arvioinniksi. Taloudellisessa arvioinnissa etsitään joko hyöty- 
kustannus-  tai  kustannusvaikuttavuussuhteiltaan edullisimpia toimintavaih-
toehtoja  tai  vaihtoehtoa. Edullisuuden mittarina käytetään sitä, kuinka tehok-
kaasti toimintamalli johtaa tavoitteeseen  tai  sen  suuntaisiin  muutoksiin.  Te

-hokkuusmalleista  erityisesti kustannus-hyötyanalyysin soveltamisen rajoituk-
sia aiheuttaa myös rahassa mittaamisen vaatimus ja/tai vaikeus. Monien il-
miöiden arvoa ei voida määritellä suoraan rahassa. Erityisesti turvallisuus, 
viihtyisyys. jne. voivat olla hyvin vaikeita rahassa mitattavia asioita. Näille 
voidaan kuitenkin esittää yleisesti käytettävät kriteerit, joita sovelletaan sel-
laisenaan kaikissa tilanteissa. 

Tehokkuusmallien  etuna  on  panosten, tuotosten  ja  vaikutusten samanaikai-
nen tarkastelu. Niissä tilanteissa, joissa arvioinnin kohteet (panokset  ja  tuo-
tokset) ovat kvantifioitavissa,  ja  joihin ne soveltuvat, nämä mallit tuottavat 
melko täsmällisiä kuvauksia  ja  selkeitä toiminnan hyvyyden kriteerejä.  Tie- 
hallinnossa  on  kehitetty tieverkon investointihankkeiden vaikutusten arvioin-
tiohjelmisto  (IVAR), jota  käytetään tiehankkeita koskevan päätöksenteon tu-
kena.  IVAR-ohjelmistolla voidaan laskea tieverkon tilaa kuvaavia tunnusluku

-ja  (verrataan usein standardiin), toimenpiteiden vaikutuksia (verrataan tavoit-
teisiin)  ja  esimerkiksi hankkeen hyöty-kustannussuhde toiseen vaihtoehtoon 
(yleensä  0-vaihtoehto) verrattuna (tehokkuus). Usein vertailtavissa vaihtoeh-
doissa esiintyy samoja epävarmuustekijöitä, jolloin niiden vaikutus tehok-
kuusmalleissa vähenee. Esimerkiksi liikenne-ennusteen virhe  jää  usein vaih-
toehtojen vertailussa pienemmäksi kuin ennusteeseen sisältyvä virheen vai-
kutus. 

Epävarmuustarkastelun  kannalta tehokkuusmallien etuna  on  mittareiden 
kvantitatiivisuus  ja  selkeät laskentamenetelmät. Käytännössä ongelmaksi 
muodostuvat  mallien  luotettavuus  ja  tarkkuus sekä lähtötietojen määrä  ja 

 laatu. Käytettävissä olevien  mallien  tarkkuus vaihtelee osioiden  ja  eri lasken-
tatilanteiden mukaan. Useimmista laskennan lähtötiedoista ei ole käytettä-
vissä mitattuja tilastollisia tunnuslukuja. Hankkeita  on  kaikkiaan suhteellisen 
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vähän  ja  niiden ajallinen ulottuvuus  on  suuri. Hankkeita ei yleensä voida pi-
tää saman mittaustilanteen toistoina, joten tilastollisten aineistojen hankinta 

 on  vaikeaa. 

Tulosten epävarmuutta  on  yleensä tutkittu herkkyystarkasteluja käyttäen, 
jolloin yhden  tai  useamman muuttujan vaihtelun merkitys lopputulokseen 
saadaan selville. Herkkyystarkastelu pitäisi tehdä laskelman kannalta kriitti-
simpien muuttujien suhteen. Kun  tulos  muodostuu usean satunnaismuuttu

-jan  matemaattisten operaatioiden tuloksena, yhden muuttujan muuttaminen 
edustaa  mallin  vastepinnan  yhtä pistettä  ja  vaste  voi olla toisessa pisteessä 
huomattavasti erilainen. Herkkyystarkasteluissa tulisi tutkia myös tärkeimpi-
en muuttujien samanaikaista vaihtelua. Erityisen tärkeää usean muuttujan 
samanaikaisen vaihtelun tutkiminen  on  silloin, kun muuttujien välillä esiintyy 
riippuvuutta. 

Lopputuloksen epävarmuutta voidaan analysoida esimerkiksi vastepintalas-
kelmilla  ja  Monte Carlo  simuloinnilla,  jos  lähtötiedoille  pystytään määrittä-
mään todennäköisyysjakaumat. Simulointia käytettäessä voidaan tehdä 
myös dynaaminen herkkyystarkastelu, jossa useiden muuttujien yhtäaikai-
nen epävarmuus  ja  keskinäiset riippuvuudet voidaan ottaa huomioon.  IVAR- 
ohjelmisto ei kuitenkaan sovellu stokastisen (esimerkiksi  Monte Carlo)  simu-
loinnin  toteuttamiseen. Osalaskelmille voidaan tehdä simulointeja esimerkik-
si taulukkolaskentaohjelmia  ja  niille rakennettuja simulointiohjelmia käyttäen. 

Herkkyystarkastelujen  laatua  ja  erityisesti yhdenmukaisuutta voidaan kehit-
tää määrittelemällä tarkasteltavien muuttujien valintaperusteet sekä muuttu-
jien vaihtelualueet  tai  vaihtelualueiden määrittämisperiaatteet  eri suunnittelu- 
tilanteissa. Lisäksi herkkyystarkasteluissa tulisi ottaa huomioon lähtötietojen 
keskinäiset riippuvuudet, jolloin testattavaa muuttujaa  ja  siihen riippuvuus-
suhteessa olevia muita muuttujia varioitaisiin samanaikaisesti. 

Osallistuva arviointi 

Osallistuva arviointi tulee kysymykseen ensisijaisesti laajoissa yhteiskunnal-
lisilta vaikutuksiltaan merkittävissä hankkeissa. Tällaisiin hankkeisiin liittyy 
paljon epävarmuustekijöitä, joiden määrällinen arviointi  on  vaikeaa. Tässä 
lähestymistavassa tiedon käyttäjät (päättäjät) pyritään saamaan mukaan  ar-
viointiprosessiin  sen  alkuvaiheista  lähtien. Arviointikriteerit voidaan kehittää 

 tai  johtaa  ja  valita sekä tulokset tulkita monesta näkökulmasta. Eri osapuolet 
tulkitsevat saatuja arviointitietoja arvojensa, käsitystensä  ja  aikaisempien 
kokemustensa pohjalta  ja  tulosten tulkinta, johtopäätösten teko  ja  sovittami-
nen  yhteen liittyvät osaksi arviointiprosessia. Kriteerien ja/tai vaikutusten ta-
voitteen suuntakin voi eri näkökulmista katsoen muuttua. 

Tässä lähestymistavassa arvioitavan kohteen (ohjelman, uudistuksen  tai 
 muun toiminnan) monipuolisen tarkastelun merkitys korostuu suhteessa mit-

tauksen ehdottomaan virheettömyyteen. Arvioinnissa voidaan soveltaa sekä 
laadullisia että määrällisiä aineiston keruun  ja  analysoinnin  menetelmiä. Ai-
neiston hankinnan  ja  analysoinnin  menetelmät jätetään avoimiksi  ja  arviointi- 
tilanteiden vaatimusten mukaan valittaviksi. Havainnollistavina menetelminä 
voidaan käyttää rakenne-  ja  vaikutuskaavioita  sekä päätöspuuta. 
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Arvioinnissa voidaan käyttää menetelminä myös kustannus-hyöty-  tai  kus-
tannus-vaikuttavuusanalyyseja. Tällöinkin sekä kriteerien että arvioinnin tu-
losten tulkinta  ja  päätelmien teko tuloksista eroavat ainakin tavoite-  ja  tehok-
kuusmallien  perinteisistä toteutustavoista. Osallistuvan arvioinnin soveltami-
nen vaatii kussakin arviointitilanteessa keskeisten toimijoiden, esimerkiksi 
avainryhmien tunnistamista (Hokkanen  2004).  

Osallistuvassa  arvioinnissa myös epävarmuustarkastelun  ja  sovellettavien 
 menetelmien  valinnan  tulee olla joustavaa. Kuten muissakin arviointityypeis

-sä,  käytetyt mittausasteikot  ja  aineiston laatu  ja  määrä  on  otettava huomioon 
epävarmuuden arvioinnissa käytettäviä menetelmiä valittaessa. Muihin arvi-
ointityyppeihin verrattuna mukana olevien toimijoiden edustavuus  on  otetta-
va mukaan epävarmuustarkasteluun. Toisaalta päätöksenteon kannalta  vä

-hämerkityksellinen  tieto voidaan rajata helpommin pois  ja  epävarmuustar
-kastelun voimavarat saadaan kohdennettua päätöksenteon kannalta keskei-

siin asioihin. Laatuero-  tai  järjestysasteikolla mitatuilla muuttujilla  voidaan 
tutkia luokittelun  tai  järjestyksen epävarmuutta toistamalla luokittel  u.  
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6  HYÖTY-KUSTANNUSLASKENNAN 
 EPA  VARMUUSTEKIJÖITÄ  

6.1  Lähtötiedot  

6.1.1  Yleistä 

Hyöty-kustannuslaskelmien  epävarmuustekijöitä tarkasteltiin erikseen  las-
kentamallien ja lähtötietojen  suhteen.  Lähtötietojen  epävarmuuden tarkaste-
lun tavoitteena oli tuottaa  kvantitatiivista  tietoa esimerkiksi  herkkyysanalyy-
seissä  käytettävien  vaihtelualueiden määrittämistä  varten. Koska kaikkia  äh

-tötietoja  ei ollut mandollista tutkia yksityiskohtaisesti, tarkastelussa keskityt-
tiin joidenkin  erityyppisten lähtötietojen analysointiin.  Ensimmäisessä vai-
heessa  lähtötietomuuttujat  luokiteltiin asiantuntija-arvioon perustuen muuttu-
jien vaikutusten  ja  luotettavuuden mukaan. Tarkempaan analyysiin valittiin 
esimerkkejä erilaisista muuttujista, joilla voi olla  laskentatulokseen  merkitystä 

 ja  joiden arvojen määrittämiseen sisältyy ainakin kohtalainen epävarmuus. 
 Analysoitaviksi  tekijöiksi valittiin:  

1. Tien  leveys  (laadunvalvontaraportin  tulosten analysointi  ja  niiden 
testaus  IVARiIIa),  joka kuvaa yksittäiseen  tierekisteritietoon  liittyvän 
epävarmuuden merkitystä.  

2. Pysty-  ja vaakageometria  (tiedon tallentamiseen liittyvän  menetel-
mämuutoksen  testaus kandella  tienpätkällä),  joka kuvaa erilaisten 

 lähtötietojen määrittämismenetelmien  ja laskentamallien epäjohdon-
mukaisuuden  merkitystä.  

3. Nopeusrajoitukset  (vaikutus  ajokustannuksiin  ja sen komponentteihin 
IVAR-laskelmissa), joilla kuvataan usein suunnittelusta riippumatto-
mien päätösten vaikutusta  laskentatuloksiin.  

4. Kustannusarvio  (toteutuneiden  hankkeiden  kustannusselvitykset,  ei 
 IVAR-ajoja),  joka kuvaa yhden perinteisen  herkkyystarkastelumuuttu

-jan  merkitystä.  

5. Liikennemäärät  (laskenta-  ja  LAM-pisteiden vertailu, raskaan liiken-
teen osuus,  aluekohtaisten  ennusteiden luotettavuus), joilla kuvataan 

 liikennemääriin  liittyvän yleisen epävarmuuden merkitystä.  

6. Liikenteen sijoittuminen (kuvaileva  Vehmasmäki-Hiltulanlahti esi-
merkkiin  perustuva  IVAR-tarkastelu), jolla kuvataan suunnittelussa 
tehtävien arviointien merkitystä  laskentatuloksiin.  

7. Onnettomuustilastot (rekisteritietojen  analyysi), joilla kuvataan lähtö- 
tiedoissa olevan  satunnaisvaihtelun  merkitystä.  

8. Liikennevaihtelut  (kuvaileva, vaikutuksen testaus), joilla kuvataan yk-
sittäisen nykyisissä  laskentamalleissa  olevan  yksinkertaistuksen  vai-
kutusta.  

Tien  leveys valittiin esimerkiksi siksi, että siitä oli käytettävissä  laadunvalvon- 
taan  liittyvää tietoa. Pysty-  ja vaakageometrian  mittausten  tallennusmene- 
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telmä  on  muuttunut siitä, mikä  se  oli  IVAR-mallia kehitettäessä. Tällä perus-
teella haluttiin arvioida sitä, mikä merkitys uusien tietojen käyttämisellä  van-
hantyyppisissä laskentamalleissa on,  jotta voitaisiin arvioida myös muiden 
vastaavien lähtötietomuutosten merkitystä. Nopeusrajoitusten osalta merki-
tyksellinen asia  on  yleensä  se,  voidaanko nopeusrajoitusta nostaa tien  pa-
rannustoimenpiteiden  valmistuttua.  Sen  sijaan tierekisterin rajoitustietojen 
luotettavuuden analyysiä ei katsottu tarpeelliseksi. 

Kustannusarvio  ja liikennemäärät  valittiin kuvaamaan perinteisiä herkkyys-
tarkastelukohteita. Liikenteen sijoittelu  on  tilanteiden mukaan vaihteleva pro-
sessi, josta  on  mandotonta koota kattavaa aineistoa tilastollisia analyysejä 
varten. Liikenteen sijoittelua tarkasteltiin kuvailevalla tasolla esimerkkiin no-
jautuen. Onnettomuustilastot  ja  liikenteen vaihtelut kuvaavat osin malleihin 
liittyvää epävarmuutta, osin lähtötietoihin liittyvää satunnaisuutta  tai  yleistä 
tiedon yksinkertaistamista malleissa.  

IVAR-laskelmissa käytettiin testauskohteina pääasiassa Porvoo-Myrskylä 
 (tie nro 1605)  ja Lusi-Hartola  (VT 4) tiejaksoja.  Porvoo-Myrskylä väli edustaa 

vähäliikenteistä yhdystietä  ja  se  oli laskelmassa jaettu 26:een tienosaan. Lu
-si-Hartola  väli  on vilkasliikenteistä  valtatietä  ja  laskelmassa  se  oli jaettu 

22:een tienosaan. Kummallekin tiejaksolle ollaan suunnittelemassa  paran-
tamistoimenpiteitä.  

6.1.2 Tien  leveys  

Tien  leveyttä tarkasteltiin esimerkkinä yksittäisestä mitattavissa olevasta te-
kijästä. Olemassa olevien teiden leveystiedot haetaan eri tarkasteluihin 
yleensä tierekisteristä. Tierekisteritietojen luotettavuutta  ja  tarkkuutta  on  tut-
kittu osana tierekisterin laadunvalvontaa. Vuonna  1991 laadunvalvonnassa 

 mitattiin lähes  4000 km  teitä, jotka muodostivat noin  5 %  otoksen  koko  tie- 
verkosta (Tierekisterin laadunvalvonta  1990  ja  1991). Tien  leveys laskettiin 
funktiolla, jossa ajoradan leveyteen lisättiin piennarten leveydet. 

Tieosan  keskimääräisten leveyksien poikkeama tarkastusmittausten  ja tiere-
kisterin  kesken oli  40 cm. Yhtäpitävyys tierekisterin  ja  mittausten kesken oli 
heikoin alimmissa tieleveyden luokissa, Laadunvalvontamittaaja havaitsi 
systemaattisesti suurempia leveyksiä kuin tierekisterissä oli. Kuvassa  6.1 on 

 esitetty tierekisterin leveystietojen summakäyrät mitatuille eri tieleveyden 
luokille. Summakäyrien muodon mukaan tierekisteriin sisältyvä poikkeama 
noudattaa normaalijakaumaa. 
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Kuva  6. 1. Summakäyrät,  joissa näkyy tierekisterin leveystietojen (osuus teiden pi-
tuudesta) jakautuminen mitatuille eri tieleveyden luokille. Vaaka-akselilla 

 on  laadun valvontamittaukseen perustuva tien leveyden luokka  (0,5 m)  ja 
 kunkin tieleveyden summakäyrästä voidaan lukea tierekisteritietojen ja-

kautuminen mitatun leveyden suhteen. 

Laadunvalvontatutkimuksen primääriaineisto  ei ollut käytettävissä, joten ti-
lastolliset tarkastelut jouduttiin rajaamaan laadunvalvontaraportin taulukoitu-
jen tietojen analysointiin. Luokitellusta aineistosta muodostettiin  7 - 10 m le-
veyksistä  yhdistetty jakauma siirtämällä jakaumat  8,5 m  luokkaan. Tälle yh-
distetylle aineistolle laskettiin keskiarvoksi  8,24  eli tierekisterin tieto osoitti 
keskimäärin hieman pienempää leveyttä laadunvalvontamittaukseen näh-
den. Yhdistetyn jakauman keskihajonnaksi laskettiin  0,49 m,  jolloin variaa-
tiokertoimeksi tuli noin  6  %.  

Tien leveystieto  vaihtelee eri tieosuuksilla eri tavoin  ja  virheet kumoavat osit-
tain toisensa. Keskimääräinen virhe vaihtelee eri laskentatilanteissa eikä yk-
siselitteistä vaihtelualuetta voida esittää. Yhden tiejakson tapauksessa  8,24 
± 0,8 m  vastaa noin  90 % luottamusväliä.  Pääosa tierekisterin mittaustiedois

-ta  on  tarkempia kuin tien leveys, joten esimerkissä laskettua ±  10 %  virhettä 
voidaan pitää edustavana useille tierekisterin mittaustiedoille.  

Tien  leveyden merkitystä hankkeen ajokustannuksiin tutkittiin vaihtelemalla 
yhden tienosan leveyttä testauskohteissa. Vaikutus ajokustannuksiin osoit-
tautui merkityksettömän pieneksi. Lusi-Hartola välillä vaikutus vuosittaisiin 
ajokustannuksiin oli noin  0,02 % (muutetun tienosan  pituus  4,5 %  koko välis-
tä)ja  Porvoo-Myrskylä välillä  0,13 % (muutetun tienosan  pituus  13,9  %  koko 

 välistä). Vaikka  koko tarkasteluväleillä  olisi systemaattinen  ±10 %  virhe, vai-
kutus lopputuloksiin olisi  alle  yhden prosentin. 
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6.1.3  Pysty-ja vaakageometria  

Tien  geometriatiedot  ovat tierekisterissä jatkuvana tietona.  IVAR-malli ei kui-
tenkaan pysty käyttämään jatkuvaa geometriatietoa, vaan laskennassa käy-
tetään nykyisin  IVAR -linkkien  (aiemmin tierekisterin tieosien) keskimääräisiä 
arvoja.  IVAR-mallit  on  kuitenkin aikoinaan laadittu tierekisterin tieosakohtai

-sun  lähtötietoihin sovitettuina.  Nykyisen  ja  aiemman keskimääräisen tiedon 
käyttämisestä aiheutuvaa epätarkkuutta tutkittiin laskemalla testauskohtei

-den  ajokustannukset  erikseen nykyisen linkkijaon  ja  aiemman tierekisterin 
tieosajaon tietoa käyttäen. 

Porvoo-Myrskylä välillä yksittäisillä linkeillä ajokustannusten eroksi tuli kes-
kimäärin  0,5  %. Vaihtelualue  oli  —2.7  -  +10  %.  Laajemmassa kokonaisuu-
dessa eri suuntiin vaikuttavat erot kompensoivat toisiaan  ja koko  verkolle 
lasketuissa ajokustannuksissa ero oli  vain 0,1  %. 

Lusi-Hartola  välin  yksittäisten linkkien ajokustannuksissa ei ollut keskimäärin 
ollenkaan eroja. Vaihtelualuekin oli selvästi pienempi kuin Porvoo-Myrskylä 
välillä eli  —1.5- +1,6  %.  Koko  verkolle lasketuissa ajokustannuksissa eroa ei 
esiintynyt ollenkaan. 

Testausten  perusteella voidaan päätellä, että pysty-  ja  vaakageometria  voi 
olla merkittävä tekijä lyhyillä jaksoilla. Nykymuodossa  IVAR-malli voi liioitella 
esimerkiksi heikoimpien kohtien geometrian korjaamisesta tulevia hyötyjä. 
Malli toimii hyvin geometrialtaan suhteellisen tasaisten valtateiden lasken-
nassa. mutta pienemmullä teillä geometria vaihtelee jyrkemmin  ja mallin  jou-
tuu aiemmin määritellyn pätevyysalueensa ulkopuolelle. 

Edellä lasketuista esimerkeistä ei suoraan voida tehdä johtopäätöksiä ai-
emmin esitetyistä eroista eri laskentamenetelmien  (IVAR,  VEMOSIM)  välillä, 
koska tarkastelut tehtiin nyt  vain  IVAR -ohjelmistoa käyttäen. Tulosten perus-
teella voidaan kuitenkin todeta, että yksittäisillä tien geometriaa kuvaavilla 
muuttujilla  on  oleellinen vaikutus laskennan lopputuloksiin lyhyillä tieosuuk

-sula.  Tämä vaikutus korostuu,  jos  kyseessä  on  yksittäinen jyrkkä nousu  tai 
 lasku. 

Pysty-  ja  vaakageometrian  laskentaan liittyviä epätarkkuuksia ei voida tutkia 
tieverkon herkkyystarkasteluin, koska keskimääräinen geometria ei juuri 
muutu yksittäisen kohdan muutosten vaikutuksesta. Pysty-  ja  vaakageomet-
riaan  liittyviä laskentamallia kehittämällä voitaisiin myös  IVAR-ohjelmistossa 
ottaa nykyistä luotettavammin huomioon tien geometrian pienipiirteiset vaih-
telut.  

6.1.4 Nopeusrajoitukset 

Nopeusrajoitukset  ovat yksi tärkeimmistä lähtötiedoista. Nopeusrajoitusten 
nostaminen alentaa aikakustannuksia mutta lisää samalla etenkin onnetto-
muuskustannuksia. Tiedot nykyisistä nopeusrajoituksista ovat aina käytettä-
vissä, mutta hankkeiden arvioinnissa ei yleensä tarkastella niiden mandolli-
sia muutoksia hankkeen laskenta-ajanjakson aikana. Suunnittelun yhteydes-
sä ei myöskään aina ole tiedossa, mikä nopeusrajoitus parannettavalle  tie- 
osuudelle tullaan asettamaan. 
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Nopeusrajoitusarvon  merkitystä arvioitiin nostamalla yhden linkin nopeusra-
joitusta Porvoo-Myrskylä välillä  60 km/h  -  80 km/h  ja  laskemalla vastaavasti 
Lusi-Hartola  välin  yhden linkin nopeusrajoitusta  100 km/h  -  80 km/h,  Tar-
kastelu tehtiin samoilla linkeillä,  millä  leveyden muutosta testattiin, jolloin 
Porvoo-Myrskylä välillä muutos tehtiin  4,5 %:n  ja  Lusi-Hartola  välillä  13,9 
%:n  osuudelle  koko välin  pituudesta. 

Vaikutus kokonaisajokustannuksiin oli Porvoo-Myrskylä välillä  —0,7  %,  mutta 
 sen  sijaan aika-  ja  onnettomuuskustannuksissa  muutokset olivat  —2,5  %  ja 
 +2,1  %. Tarkasteltavalla linkillä ajokustannusten  muutos oli  —5  %  ja  edellä 

mainituilla komponenteilla vastaavasti  —18  %  ja  +15  %. 

Lusi-Hartola  välillä eri kustannuskomponenttien yhteisvaikutukset kumosivat 
toisensa lähes kokonaan. Eri komponenteillakin vaikutus jäi  alle  yhden pro-
sentin. Pelkästään yhtä linkkiä tarkasteltaessa ajokustannusten kokonais-
muutos oli  +0,4  %, aikakustannusten  muutos  +10  %  ja  onnettomuuskustan

-nusten  muutos  —15%. 

Jos  suunniteltavan  tienkohdan muutos  on  todennäköinen  tai  hankkeen toi-
menpiteiden perusteella ei voida luotettavasti arvioida uudelle  tai  parannet

-tavalle tielle asetettavaa nopeusrajoitusta, olisi nopeusrajoitusten vaikutusta 
selvitettävä herkkyystarkasteluilla. Koska eri komponenttien yhteismitallis-
tammen  on  ongelmallista, herkkyystarkasteluissa tulee tutkia myös eri kus-
tannuslajien muutoksia. Muun muassa ajokustannukset  on  syytä eritellä eri 
osatekijöittäin,  sillä  esimerkiksi ajonopeuden nostosta saatava kustannus- 
säästö  ja  onnettomuuskustannusten  nousu voivat kompensoida toisiaan 
huomattavastikin.  

61.5  Kustannusarvio  

Kustannusarvioihin  liittyvän epävarmuuden selvittämisessä suurimmaksi on-
gelmaksi muodostui lähtötietojen saatavuus, mikä osin johtuu puutteellisesti 
tehdyistä arvioinneista  ja  niiden huonosta dokumentoinnista. Lisäksi vertai-
lua vaikeutti hankkeiden tavoitteiden  ja  sisällön muuttuminen kesken toteu-
tumisen. Liikenneinvestointien vaikutusten jälkiarviointia koskevassa julkai-
sussa (Liikenneministeriö  1998)  oli verrattu pääasiassa  1990-luvulla valmis-
tuneiden  tie-, rata-  ja  vesiväylähankkeiden ennustettuja  ja  toteutuneita  kus-
tannuksia  ja  vaikutuksia. Kustannusarviot oli otettu yleis-  ja  tiesuunnitelmista 

 ja  toteutuneet kustannukset valtion budjeteista  ja  tiepiireiltä.  

Vertailu osoitti, että kustannusarviot  ja  liikenne-ennusteet olivat pääosin to-
teutuneet melko hyvin. Selvityksessä esitetyn aineiston  (14  tiehanketta)  mu-
kaan kustannusarviot ylittyivät keskimäärin  3  %.  Keskiarvon  90  % luotta-
musväliksi  laskettiin noin  -3— +10  %.  

Kustannusarvio vaihtelee  ja  tarkentuu  suunnittelun edetessä. Kuvassa  6.2 
on  esitetty kanden tiehankkeen kustannusarvion kehitys hankkeen eri vai-
heiden mukaan. Kustannuksia nostavat muun muassa lisäsopimukset, joilla 
rahoitetaan alkuperäisen suunnitelman lisäksi toteutettavia töitä. 
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euro: 	'1 	b  
Kuva  6 2  Kanden  tiehankkeen (Harabacka-Koskenkylä,  vas.  ja  Hanko-Skogby, Oik.) 

kustannusarviot  hankkeen eri vaiheissa. 

Ruotsissa  Vägverket ja Banverket  ovat valtiontalouden tarkastuksen vaati-
muksesta arvioineet jälkikäteen suurimpien väylähankkeiden investointi- 
kustannuksia osana vuosiraportointia vuodesta  1997  alkaen. Vägverketissä 
investointikustannusten määrittäminen  on  ollut tarkkaa. Esimerkiksi vuosilta 

 1996  -  1999  jälkiarvioitujen  valmistuneiden hankkeiden kustannusarvioiden 
 ja  -toteumien  yhteenlaskettu nettoero oli  vain  yhden prosentin suuruinen 

(tappiollisen puolella). Vuositasolla erot ovat vaihdelleet  3 —18 %:n  yli-  ja  ali- 
arvioiden välillä (SIKA  2000).  

Iso-Britanniassa  on  tutkittu tiehankkeiden kustannusarvioita suhteessa toteu-
tuneisiin kustannuksiin. Aineistossa  on  ollut mukana tiehankkeita useista Eu-
roopan maista  ja  Yhdysvalloista. Tutkimuksissa  on  todettu, että kustannus- 
arviot ovat pääsääntöisesti pienempiä kuin toteutuneet kustannukset eli kus-
tannusarvioihin sisältyy ns. optimistinen harha. Tutkimusten perusteella  on 

 laadittu ohje kustannusarvioiden  harhan  huomioon ottamiseksi liikennejär-
jestelmien suunnittelussa (Flyvbjerg  2004).  Ohjeen taustaselvityksessä tar-
kasteltiin hankkeen toteuttamispäätöksen tilannetta. Kustannusarvio ylittyi 
enintään  15  %  noin  40  %:ssa  hankkeita.  Jos  kustannusarvion ylittymisen  hy-
väksyttäväksi todennäköisyydeksi asetetaan  10  %,  alkuperäistä kustannus- 
arviota tulee aineiston perusteella korottaa noin  45  %  (kuva  6.3). 

Distribution of Cost Overruns 
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Kuva  6.3 77ehankkeiden toteutuneiden kustannusarvion ylitysten kertymäfunktio 
(Flyvbjerg 2004). 
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Käytettävissä olleiden tietojen perusteella suomalaisten tiehankkeiden kus-
tannusarviot ovat olleet suhteellisen tarkkoja. Kustannusarvion tarkkuutta  on 

 silti tarpeen tutkia epävarmuustarkastelussa, koska kustannusarvio vaikuttaa 
suoraan hyöty-kustannussuhteeseen eivätkä kustannusarvioon sisältyvät 
virheet kompensoidu ollenkaan. Hankkeen sisällön muutokset voivat kuiten-
kin vaikuttaa sekä kustannuksiin että hyötyihin. Kustannusarvioissa eniten 
epävarmuutta aiheuttavat vaikeasti ennakoitavat  ja  mandollisesti vasta  tie- 
suunnitelmassa täsmentyvät toteutusratkaisut.  

6.1.6  Liikennemäärät  

Liikenne lasketaan automaattisia mittauspisteitä  (LAM -pisteet) lukuun otta-
matta  vain  määrävuosin  ja varsin  lyhyillä ajanjaksoilla. Virhettä aiheutuu, kun 
laskentojen tulokset laajennetaan kertoimien avulla vuorokausiliikenteeksi. 
Toiseksi laskentojen välivuosina ennakoidusta poikkeava liikennemäärien 
kehitys aiheuttaa liikennemääräarvioon virhettä, joka  on  yleensä suurimmil-
laan juuri ennen seuraavan laskennan valmistumista. 

Vähäliikenteisillä  teillä eri vuosien väliset liikennemäärien suhteelliset muu-
tokset ovat suuria  ja  trendejä laskentavuosien  välin ja  muutosprosentin  kes-
ken ei tule selvästi esiin. Esimerkiksi Porvoo-Myrskylä välillä laskentavuoden 

 ja  edellisen vuoden välinen ero tierekisterin liikennemäärätiedoissa oli aika-
välillä  1990-2004  keskimäärin ±  18  %. Vilkasliikenteisillä  teillä liikennemää-
rien suhteelliset muutokset ovat pienempiä  ja  esimerkiksi Lusi-Hartola välillä 
laskentavuoden  ja  edellisen vuoden välinen liikennemäärän ero tierekisteris

-sä  oli aikavälillä  1992  —  2004  keskimäärin  +7  % 

Tierekisterin liikennemäärän  ero edelliseen laskentakertaan nähden tuli 
yleensä suuremmaksi, kun laskentojen aikaväli kasvoi, Kuvassa  6.4 on  esi-
tetty Lusi-Hartola  ja  Porvoo-Myrskylä väleille tierekisterin liikennemäärien 
suhteelliset erot (edelliseen laskentakertaan nähden) eri pituisilla liikenteen 
laskentavuosien väleillä. Lusi-Hartola välillä tierekisteritiedon epävarmuus 
kasvoi laskentavuosien  välin  mukaan, mutta Porvoo-Myrskylä välillä riippu-
vuutta ei havaittu. Esimerkkikohteiden kesken saatujen tulosten eroa selittää 
ainakin osittain  se,  että Lusi-Hartola välillä liikennemäärä kasvoi, mutta Por-
voo-Myrskylä välillä liikennemäärä säilyi lähes ennallaan. Lisäksi vähän lii-
kennöidyillä tieosuuksilla kerralla tehtävän laskennan kesto voi olla merki-
tyksellisempi epävarmuuteen vaikuttava tekijä kuin laskentojen tiheys. 
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Kuva  6.4.  Liikennelaskentaan  perustuvan liikennemäärän poikkeama tierekis (erin 
laskentaa edeltä  vän  vuoden liikennemäärään nähden eri pituisilla liiken-
teen laskenta vuosien väleillä. 

Liikennemääriin  liittyvän epävarmuuden vähentämiseksi  on  liikennelaskento
-ja  tihennettävä suunnitteluvaiheen  aikana ainakin merkittävien hankkeiden 

tieverkon osilla, jollei suunnittelun toimeksiantoon sisälly erillisiä liikennelas-
kentoja. Vähäliikenteisillä teillä kerralla tehtävän laskennan kestoon tulee 
kiinnittää erityistä huomiota. 

Raskaan liikenteen osuudet ovat tierekisterissä epäluotettavia aiempien 
vuosien osalta, koska ne ovat perustuneet arvioihin raskaan liikenteen 
osuudesta kokonaisliikennemäärästä. Uusimmissa laskennoissa (vähitellen 
vuoden  1996  jälkeen) kevyt  ja raskas  liikenne sekä ajoneuvoyhdistelmät  on 

 laskettu erikseen. Kannattavuusarviointia varten  on  syytä varmistaa, että 
käytettävissä  on  laskentaan perustuva tieto raskaan liikenteen osuudesta. 

Liikenne-ennusteissa käytetään ainakin kolmea erilaista menettelyä: liiken-
nemalleihin perustuvat ennusteet, kasvukerroinennusteet  ja  muut ennusteet. 
Hankekohtaiset kasvukerroinennusteet vaihtelevat paljon  (Kuva  6.5). 
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Kuva  6.5  Esimerkkejä eri hankkeissa käytetyistä liikenne-ennusteista 

Liikenne-ennusteisiin liittyvää epävarmuutta  on  syytä arvioida kaikissa hank-
keissa, koska niihin liittyy yleisiä liikenne-ennusteitakin käytettäessä merkit-
täviä epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä. Kasvukerroinennusteeseen sisältyy 
aina  sen  lähtöolettamuksiin  liittyvä epävarmuus. Lisäksi  sen  soveltamisessa 
voi olla epävarmuutta (esim. tiepiirin  raja-alueet). 

Epävarmuustarkastelujen  tarve korostuu,  jos  kannattavuuslaskelmissa  käy-
tetään muuta kuin yleistä kasvukerroinennustetta. Mitä enemmän poiketaan 
yleisestä ennusteesta, sitä suurempi  on  herkkyystarkastelujen  tarve.  

6.1.7  Liikenteen sijoittuminen 

Liikenteen jakautumiseen tieverkon eri osille vaikuttavat muutkin tekijät kuin 
tien ominaisuudet  ja  yksittäisen hankkeen vaikutuksesta tapahtuvat siirtymät 
voivat poiketa ennusteista merkittävästi. Esimerkkinä tarkasteltiin valtatie  5:n 

 tehokkuuslaskelmia  välillä Vehmasmäki - Hiltulanlahti. Vanhalle tielle las-
kettiin jäävän noin  16  %  liikenteestä. Todellisuudessa vanhan tien osuus oli 
(hankkeen valmistuttua) vuoden  2001  liikennelaskentojen  mukaan noin  21  % 

 koko  liikennemäärästä. Liikennemääränä  edellä mainittu erotus tarkoitti noin 
 500  ajoneuvoa vuorokaudessa.  Koko  liikennemäärän  kasvu  (20  %)  oli en-

nustetta  (16,8  %)  suurempi, mutta  sillä  ei ollut yhtä suurta vaikutusta kannat-
tavuuteen kuin liikenteen siirtymän virheeltä. Liikenteen siirtymän  5  prosent-
tiyksikön ero aiheutti hyöty-kustannussuhteeseen  0,1  yksikön eli noin  8  % 

 muutoksen  (1,23/1,13).  
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Liikenteen sijoittumista  on  vaikea ennustaa  ja  siihen liittyvä epävarmuus voi 
olla merkittävä hankkeen kannattavuusarvioinnin suhteen. Liikenteen siirty-
mään sisältyvän epävarmuuden vaikutusta  on  tarpeen tutkia,  jos  hanke voi 
aiheuttaa oleellisia liikenteen siirtymiä.  

6.1.8 Liikennevaihtelut  

Liikenteen vaihtelumuotoja kuvataan  IVAR-ohjelmistossa yhdeksällä erilai-
sella tuntijärjestyskäyrällä. Kukin käyrä edustaa keskiarvoa kyseiseen luok-
kaan kuuluvista tieosuuksista. Ohjelmiston käyrät perustuvat  varsin  vanhaan 
aineistoon, eikä niihin ole viime vuosina tehty korjauksia  tai  muutoksia esi-
merkiksi  LAM -pisteistä saatavien tietojen perusteella. 

Liikenteen vaihtelumuotoihin liittyvää epävarmuutta tutkittiin Lusi-Hartola  ja 
 Porvoo-Myrskylä väleillä. Yhteysvälien tuntijärjestyskäyrät poikkeavat jonkin 

verran toisistaan  ja  tarkastelu tehtiin käyttämällä kummallakin yhteysvälillä 
toisen testattavan  välin  käyrää. 

Porvoo-Myrskylä välillä ajokustannuksiin tuli  vain -0,06  %  ero, mikä käytän-
nössä  on  täysin merkityksetön. Lusi-Hartola välillä ajokustannusten ero oli 

 +0,45  %,  mikä  sekin  on  vielä  varsin  vähäinen. Lukujen ero kuvaa kuitenkin 
hyvin liikenteen vaihtelumuotojen vaikutusta lopputuloksissa. Vaikutus näkyy 

 ensin  ruuhkautumisessa  ja  vasta  sen  seurauksena ajokustannuksissa.  For
-voo-Myrskylä  välillä ei kummassakaan tarkastelussa esiintynyt huonoa  tai 

 edes välttävää liikenteellistä palvelutasoa (osuus  0,0  %),  mutta Lusi —Hartola 
välillä näiden palvelutasojen osuus oli eri tarkasteluissa  3,3  %  ja  7,2  %. 

 Muutos lisäsi siten myös ajokustannuksia. Pahasti ruuhkautuneissa olosuh-
teissa liikenteen vaihtelumuotojen vaikutus laskentamalleissa voi olla hyvin-
kin merkittävä.  

IVAR-ohjelmiston tuntijärjestyskäyristä  vain  yksi  on  laadittu liikennemäärille, 
jotka ylittävät  10 000  ajon/vrk.  Näillä vilkasliikenteisillä teillä  on  kuitenkin hy-
vin erilaisia vaihtelumuotoja, joten  mallien  kehittäminen niiden osalta  on  tar-
peellista. Nykyisellä ohjelmistolla vaihtelumuotoihin liittyvät herkkyystarkas

-telut  voivat olla tarpeen,  jos  liikenne nykyisellä tieverkolla  on  ruuhkautunutta.  

6.1.9 Onnettomuustilastot 

Satunnaisvaihtelun  takia onnettomuuksien lukumäärä  ja  vaikeusaste vaihte-
levat samalla tiejaksolla, vaikka tien olosuhteet säilyisivät muuttumattomina. 

 IVAR-laskelmissa käytetään viiden vuoden onnettomuustilastoa. Onnetto-
muustilastoihin sisältyvän satunnaisvaihtelun merkitystä tutkittiin vertailemal

-la  kanden eri ajanjakson  (1999  -  2003  ja  1994  -  1998)  onnettomuustilastoilla 
laskettujen onnettomuuskustannusten  eroja kandella tieverkon osalla.  For

-voo-Myrskylä  välillä onnettomuuskustannukset kasvoivat peruslaskelmaan 
nähden  5,5  %  vanhempaa tilastoaineistoa käytettäessä. Lusi-Hartola välillä 
muutos oli samansuuruinen, mutta päinvastainen eli vanhalla aineistolla  on

-nettomuuskustannukset  olivat  5,4  %  pienemmät kuin peruslaskelmassa. 
Mallilaskelmissa kompensoitiin liikennemäärien muutokset, joten liikenteen 
kehityserojen ei pitänyt aiheuttaa eroja tuloksiin. Tuloksissa todetun vaihte-
lun selvittämiseksi tutkittiin onnettomuusaineistoon mandollisesti sisältyviä 
ajallisia trendejä. 



80 	 Epävarmuuden hallinta  tienpidon  vaikutusten arvioinnissa 

HYÖTY-KUSTANNUSLASKENNAN  EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ  

Lusi-Hartola  välin  onnettomuuksien lukumäärä  on  kasvanut selvästi ajan 
myötä, kun Porvoo-Myrskylä välillä henkilövahinko-onnettomuuksien luku-
määrä  on  pysynyt tasaisena  (kuva  6.6).  Tuloksista havaitaan, että onnetto-
muustilastoihin sisältyviä trendejä  on  tarpeen tutkia suunniteltaessa onnet-
tomuustilastojen käyttöä kannattavuuslaskelmissa.  

14 	- 
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P.  Lusi-Hartola  

:8 	 • /  :C 	 £ PoRoo-myrskyla 

-  6  ______________________________________ 	- - Ln. (Lusi-Hartola)  
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Kuva  6.6.  Henkilö vahinko-onnettomuuksien lukumäärät Lusi-Hartola  ja  Porvoo-
Myrskylä väleillä vuosina  1994  -  2003.  Kuviin  on  piirretty lineaariset tren-
div//vat. 

Koska testaus tehtiin  vain  kandella tieverkon osalla, tuloksiin sisältyy suuri 
satunnaisvaihtelun osuus. Tarkastelua syvennettiin laskemalla onnetto-
muuskustannusten erot tienosittain, Koska tienosien lukumäärät olivat melko 
suuria, niistä laskettiin onnettomuuskustannusten luottamusvälit kummalle-
kin tieverkon osalle ilman muunnoksia, vaikka jakaumat eivät olleetkaan 
normaalisia. Tulokseksi saatiin, että Porvoo-Myrskylä välillä onnettomuus- 
kustannusten  90  % luottamusväli  oli noin  12  %,  mutta Lusi-Hartola välillä 

 vain  noin  4  %  kunkin peruslaskelman keskiarvosta. Luottamusvälien erot ku-
vastavat sitä, että onnettomuuskustannusten muutos vaihteli Porvoo-
Myrskylä välillä yksittäisten tienosien kesken paljon enemmän kuin Lusi - 
Hartola välillä. Lusi —Hartola väli oli kokonaispituudeltaan noin puolitoistaker-
tainen Porvoo-Myrskylä väliin verrattuna. 

Eri tilastoaineistojen lisäksi tehtiin vertailulaskelma ilman  historia-aineistoa. 
Porvoo-Myrskylä välillä  historia -aineiston pois jättäminen ei vaikuttanut tu-
loksiin. Lusi-Hartola välillä muutos oli  +7  % peruslaskelmaan  nähden. Malli 
siis yliarvioi kyseisellä osuudella onnettomuuskustannukset ilman  historia- 
aineistoa. 

Tulosten perusteella voidaan päätellä, että laajoilla  ja  vilkkaasti liikennöidyillä 
tieverkon osilla tilastoaineiston satunnaisvaihtelu ei aiheuta oleellista epa- 
varmuutta onnettomuuskustannusten laskentatuloksiin.  Sen  sijaan lyhyillä  ja  
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vähän liikennöidyillä tieverkon osilla onnettomuustilastoihin voi sisältyä huo-
mattavaa satunnaisvaihtelusta aiheutuvaa epävarmuutta.  

6.2 	Mallit  

6.2.1  Yleistä 

Malleihin liittyvää epävarmuutta  on  osittain käsitelty edellä lähtötietojen epä-
varmuutta koskevissa tarkasteluissa. Seuraavassa  on  kuitenkin kuvattu mal-
leja kehitettäessä  tai  käytettäessä esiin tulleita näkemyksiä  ja  kokemuksia 
niihin sisältyvän epävarmuuden merkityksestä hyöty-kustannuslaskelman 
lopputuloksiln. 

Liikenteen sijoittumisen vaikutusta  (tai  sijoitteluohjelmien verifiointeja)  ei täs-
sä yhteydessä ollut mandollista tutkia edellisessä kohdassa esitettyä esi-
merkkiä laajemmin. Useiden hankkeiden arvioinneissa niillä  on  kuitenkin 
huomattu olevan erittäin suuria vaikutuksia.  

6.2.2  Nopeusmallit 

Nopeusmallien  avulla kuvataan muun muassa eri  tie-  ja  liikenneolosuhteiden 
 vaikutusta ajoneuvojen keskinopeuksiin. Nykyisin käytettävät mallit perustu-

vat yleisesti niin sanotun tavoitenopeuden (vapaan nopeuden)  ja  eri syistä 
johtuvien nopeuden alenemien määrittämiseen (esim. geometrian  tai  liiken-
nemäärän  vaikutus). 

Nopeusmallit  ovat hankkeiden vaikutusten arvioinnin kannalta yksi merkittä-
vimmistä tekijöistä.  Jos  malli antaa systemaattisesti samansuuntaisia virhei-
tä, niiden vaikutukset kumoutuvat suurelta osin hyöty-kustannuslaskelmien 
tulosten vertailussa. Näin ei kuitenkaan ole asianlaita,  jos  mallit soveltuvat 
hyvin toiseen vertailtavista tievaihtoehdoista, mutta antavat systemaattisen 
virheen toisessa vaihtoehdossa. Tämä voi hyvin  tulla  kyseeseen esimerkiksi 
uuden ohikulkutie-  tai  moottoritievaihtoehdon  kannattavuutta arvioitaessa. 

Nopeusmalleihin  voi sisältyä erilaisia virhelähteitä, joiden merkitys  H/K - 
suhteeseen vaihtelee.  Jos  virhe esiintyy nopeusmalliin sisältyvässa vapaan 
nopeuden mallissa, vaikuttaa virhe  koko  liikennesuoritteen  osalta.  Jos  virhe 

 on  nopeuden riippuvuutta liikennemäärästä kuvaavassa osassa,  jää  saman-
suuruisen virheen vaikutus  vain  puoleen edellisestä.  Kolmas  tilanne syntyy 
liikenteen ruuhkautuessa.  Jos  mallin  virhe  on  tässä osassa, vaikutus näkyy 

 vain  kaikkein vilkkaimmilla teillä  ja  niilläkin pelkästään ruuhka-ajan suorit-
teessa. 

Nopeusmallien  suhteen voidaan tehdä herkkyystarkasteluja,  jos  mittausten 
 tai  muiden selvitysten perusteella  mallien  mandollisten virheiden arvioidaan 

olevan merkityksellisiä tarkasteltavassa hankkeessa. Nämä herkkyyslaskel
-mat  edellyttävät kuitenkin joko malleihin sisältyvien parametrien muuttamista 

 tai  runsaasti manuaalisesti tehtäviä malleja täydentäviä tarkasteluja. 

Nopeusmallien  ylläpitoa  ja  kehittämistä ei voida väheksyä,  sillä  ne muodos- 
tavat monessa suhteessa hyöty-kustannuslaskelman ydinosan. Nopeusmal- 
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leja  kehitettäessä  on  kuitenkin muistettava, että  pistekohtaisista mittauksista 
(esim.  LAM -pisteet)  lasketut aikajakautuman keskinopeudet (mitattujen  pis

-tenopeuksien  aritmeettinen keskiarvo) eivät kuvaa  kannattavuuslaskennassa 
 tarvittavia nopeuksia.  Kannattavuuslaskelmia  varten  on  laskettava joko  mat

-kajakautuman  mukaiset  keskinopeudet (mitattujen nopeuksien harmoninen 
 keskiarvo)  tai  selvitettävä keskimääräiset  matkanopeudet  muilla tavoin.  

6.2.3 Polttoaineenkulutusmallit  

Vaikutusten arvioinneissa käytettävät  polttoaineenkulutusmallit  perustuvat 
osin  nopeusmalleihin  ja  osin  simulointien  ja  kenttämittausten  avulla tehtyihin 
muutoksiin kulutuksessa. Mallit  on  tehty useille  ajoneuvotyypeille,  jotka sitten 

 on  yhdistetty koskemaan erikseen kevyttä  ja  raskasta  tyyppiajoneuvoa.  Si
-mulointien  ansiosta malleihin liittyvää epävarmuutta  on  saatu merkittävästi 

 vähennettyä,  mutta  simulointiaineiston yleistettävyyteen  ja  eri ajoneuvoille 
 määriteltyjen  mallien  yhdistämiseen saattaa liittyä virheitä, jotka eivät erotu 

tavanomaisissa  askentatapauksissa. 

Erikoistilanteissa  nämä virheet saattavat vaikuttaa  merkittävästikin  joihinkin 
 kannattavuuslaskennan osatekijöihin  ja  johtaa osin  epätaloudellisiin  ratkai-

suihin.  Polttoaineenkulutusmalleja  kehitettäessä olisi kiinnitettävä huomiota 
niiden  yleistettävyyteen  sekä pyrkiä jatkossa tarkemmin  erottelemaan  eri 

 ajoneuvoryhmät  toisistaan.  Minimivaatimuksena  voisi tällöin olla ajoneuvo-
yhdistelmien  erottelu  omaksi ryhmäkseen laskelmissa.  

Normaalitilanteissa polttoaineenkulutusmalleja  koskevia  herkkyystarkastelu
-ja  ei ole tarpeen tehdä. Nämä voivat  tulla  kyseeseen tietyissä  erityistilanteis

-sa, jos  esimerkiksi eri  ajoneuvoryhmien  osuudet poikkeavat merkittävästi 
 keskimääräisistä  jakautumista.  Herkkyystarkastelut  edellyttävät tällöin yleen-

sä erillisiä mittauksia  ja  ajoneuvosimulaattorin (VEMOSIM)  käyttöä.  

6.2.4 Turvallisuusmallit 

Turvallisuusmallit  ovat yksi vaikeimmin  määriteltävistä  malleista, koska on-
nettomuuksien satunnaisuus vaikuttaa ratkaisevasti niiden  lähtöaineistoon. 
Lähtöaineiston  epävarmuuden lisäksi toimenpiteiden  turvallisuusvaikutusten 
kertoimiin  liittyy merkittävä epävarmuus. Laadittujen  mallien  luotettavuus on-
kin siksi sitä parempi, mitä suurempaan  lähtöaineistoon  ja  suurempaan tie-
toon  vaikutuskertoimista  ne pohjautuvat. Malleissa  on  usein yhdistetty erilai-
sia  lähtötekijöitä,  joiden välillä  on  myös keskinäisiä  riippuvuuksia,  mitkä li-
säävät osaltaan  mallien  epävarmuutta.  Vaikutuskertoimissa  eri tekijöiden 
erottaminen toisistaan lisää niiden epävarmuutta.  

Kannattavuuslaskennan  osana käytetään usein  TARVA-ohjelmistosta saatu-
ja tuloksia, koska niitä pidetään  luotettavampina  kuin  IVAR-ohjelmiston  sisäl-
tämiä turvallisuusmalleja.  Eri ohjelmistojen malleilla  laskettujen  tulosten yh-
distämiseen liittyy yleensä epävarmuus eri  mallien  tarvitsemien  lähtötietojen 
yhdenmukaisuudesta (esim. nopeusrajoitukset  ja  liikennemäärät).  Lisäksi 
osin ristiriitaisten tulosten tulkinnassa käyttäjä voi toimia tietoisesti  tai  tietä-
mättään väärin, mikä lisää tulosten epävarmuutta.  
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Tässä yhteydessä ei ollut mandollisuutta arvioida erikseen kummankaan oh-
jelmiston  mallien  epävarmuutta  tai  niiden välillä olevia eroja. Turvallisuus- 
mallien  kehittämisellä pitäisi jatkuvasti pyrkiä vähentämään niihin liittyvää 
epävarmuutta. Tätä auttaisi,  jos  ohjelmistojen tuloksina saataisiin paitsi arvio 
todennäköisistä vaikutuksista, myös arvio niihin kulloinkin sisältyvästä  vii-
hemarginaalista.  

6.2.5  Kustannusmallit 

Kannattavuuslaskennan  osana käytettävät kustannusmallit perustuvat sekä 
niiden pohjana oleviin muihin malleihin että liikenne-  ja  viestintäministeriön 
vahvistamiin ajokustannusten yksikköhintoihin.  Muilla malleilla lasketaan ai-
ka-, ajosuorite-, onnettomuus-  ja  päästömäärät.  Vaikka yksikköarvoihin sisäl-
tyviä mandollisia epävarmuuksia ei tässä yhteydessä käsitelläkään, voi kus-
tannusmalleihin silti sisältyä merkittäviäkin virhemandollisuuksia. Muun mu-
assa kevyiden autojen aikakustannusten laskenta tehdään useimmiten kes-
kimääräiseen matkantarkoitusjakautumaan perustuen, vaikka useissa hank-
keissa jakautuman voidaan arvioida poikkeavan keskimääräisestä. Esimer-
kiksi,  jos  työajan  matkojen  osuus  on  yksittäisessä hankkeessa  5  %-yksikköä 
suurempi kuin keskimäärin, henkilöautojen ajan hinta  ja  siten myös ai-
kasäästöjen määrä kasvavat  13,5%.  

Onnettomuuskustannusten  osalta yksikköarvot eivät ole nykyisin riittävän 
yksiselitteisiä. Onnettomuustyyppikohtaisia yksikköhintoja käytettäessä, voi-
daan saada jopa  30  %  ero lopputuloksiin keskimääräiseen yksikköhintaan 
verrattuna. Tämä ero saadaan esimerkiksi laskettaessa henkilövahinkojen 
kustannukset erikseen kuolemaan johtaneille onnettomuuksille  ja  muihin 
henkilövahinkoon johtaneille onnettomuuksille (kuolemaan johtavien onnet-
tomuuksien osuus kaikista heva-onnettomuuksista esimerkissä  9  %)  ja  las-
kemalla nämä yhteen. 

Ympäristökustannusten laskentamalleihin  liittyy vastaavantyyppistä epävar-
muutta, mutta  sen  merkitys  on  kannattavuuslaskelman  lopputulokseen sel-
västi vähäisempi kuin edellä mainittujen arvojen. 
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7  EPAVARMUUSTARKASTELU 
KANNATTAVUUSARVIOINNISSA  

7.1  Epävarmuustarkastelujen  tasot  

Epävarmuustarkastelujen  tarve, laajuus  ja  tarkkuus vaihtelevat eri tiehank-
keiden  ja  tilanteiden kesken, esimerkiksi: 
• Suunnitteluvaihe:  alkuvaiheen suunnitelmissa tien tulevasta rakenteesta 

ei ole tarkkoja tietoja  ja  kustannusarvion tarkkuustaso  on  hyvin karkea. 
•  Hankkeen yhteiskunnallinen merkitys  on  suuri/pieni. 
•  Hyöty-kustannussuhde:  tulos  selvä  tai  hanke  on  hyväksyttävyyden  rajoil-

la. 

Suunnittelun alkuvaiheissa etsitään  ja  vertaillaan  erilaisia vaihtoehtoja kes-
kenään (esim. tien parantaminen nykyisellä paikallaan  tai  uudella tielinjalla). 
Epävarmuustarkastelujen avulla voidaan tällöin tuoda esille eri vaihtoehtojen 
vaikutusten välisiin eroihin liittyviä epävarmuuksia. Nämä voivat liittyä  mm. 

 arviointitarkkuuksiin (esim.  arviot turvallisuus-  tai  maankäyttövaikutuksista). 
Tarkemman  suunnittelua koskevan tiedon puutteen takia näitä epävarmuuk

-sia  ei vielä voida tarkastella täysin kannattavuuslaskelman osana. 

Yleissuunnittelun  yhteydessä epävarmuustarkastelujen pääpaino  on  han
-kearviointiin  ja  erityisesti kannattavuuslaskentaan liittyvissä tarkasteluissa. 

Tiesuunnittelun yhteydessä ei yleensä ole tarvetta kannattavuusarvioiden 
epävarmuustarkastelujen tekoon. 

Hankkeen yhteiskunnallinen merkitys tulee esille hankkeen kustannuksissa 
 tai  yleisessä hyväksyttävyydessä. Vaikutuksiltaan voimakkaita ristiriitoja he-

rättävä hanke voi olla yhteiskunnallisesti merkittävä, vaikka  sen  toteuttamis
-kustannukset olisivat suhteellisen vähäisiä. 

Hyöty-kustannussuhteeltaan kriittinen hanke edellyttää aina perusteellista 
epävarmuustarkastelua, kun taas selkeästi kannattavassa hankkeessa voi-
daan tarkastelut rajoittaa keskeisiin epävarmuustekijöihin. 

Hankekohtaisten  erojen takia epävarmuustarkastelun laajuus, sisältö  ja  käy-
tettävät menetelmät  on  syytä määritellä tapauskohtaisesti. Tyypillisissä 
hankkeissa epävarmuustarkastelu voidaan laatia verraten kaavamaisesti 
samoja menetelmiä  ja  periaatteita soveltaen, mutta laajoissa  tai  muutoin ta-
vanomaisesta poikkeavissa hankkeissa tarvitaan tapauskohtaisesti sovellet-
tua menettelyä. Mandollisimman tehokkaan toteutuksen  ja  tarvittavan jous-
tavuuden varmistamiseksi epävarmuustarkastelut jaetaan kahteen tasoon: 

Tason  I  epävarmuustarkastelumenettelyä  sovelletaan tyypillisissä tiehank-
keissa. Näissä hankkeissa epävarmuuksien arviointi tapahtuu osana suun-
nittelua eikä arvioinnin laatijoiden oleteta olevan epävarmuusanalyysin asi-
antuntijoita. Pääasiallisina menetelminä käytetään kuvaileva arviointia  ja 

 herkkyystarkasteluja.  Koska menettely  on  melko kaavamainen,  sen  toteut-
taminen voidaan ohjeistaa kohtalaisen yksityiskohtaisesti. 
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Tason  II  menettelyä sovelletaan laajamittaisissa  tai  muutoin tavanomaisesta 
 poikkeavissa  hankkeissa, joissa  epävarmuuksien  hallinta katsotaan päätök-

senteon kannalta tärkeäksi  ja  epävarmuuksien  arviointi edellyttää monipuo-
lista  tai  syvällistä selvitystä. Tason  Il  arvioinnissa  vaikutusketjujen kokonai-
sepävarmuuksia  lasketaan tarpeen mukaan  erikoismenetelmiä  käyttäen. 
Tarkastelun tekeminen vaatii  epävarmuusanalyysien  asiantuntemusta eikä 
tule kysymykseen kuin harvoissa hankkeissa. Laajuutensa  ja  erikoisasian-
tuntemusvaatimuksen  takia  epävarmuustarkastelua  ei voida toteuttaa suun-
nittelun osana, vaan sitä varten  on  varattava  lisäresursseja.  Menettelyä ei 
voida  ohjeistaa  tarkkaan, koska eri menetelmien soveltuvuus voidaan rat-
kaista vasta kohteen tietojen perusteella.  

7.2  Tyypilliset  tiehankkeet  

7.2.1  Tarkastelun tarve  ja  kohdentaminen 

Tyypillisissä tiehankkeissa  epävarmuuden arviointi perustuu  herkkyystarkas-
teluihin  ja  niitä  tukevlin kuvauksiin.  Hankkeen erityispiirteet tulee ottaa huo-
mioon valittaessa  herkkyystarkasteluissa testattavia  tekijöitä. Tällaisia tekijöi-
tä voivat olla esimerkiksi:  
•  hankkeen keskeiset tavoitteet (esimerkiksi turvallisuuden lisääminen), 

 •  liikenteen mandolliset siirtymät,  
• ruuhkautuvuus, 

• työmatkaliikenteen  suuri osuus.  
•  maankäytön kehitys,  
• ympäristövaikutukset  tai  
•  teknisen toteuttamisen  ongelmat/vaihtoehdot. 

Yleisohjeita  ja  taustatietoa herkkyystarkasteluihin  otettavien tekijöiden valin-
nasta  on  esitetty edellä (muun muassa luvut  3  ja  6).  Lisäksi  tieinvestointien 
hankearviointiohjeen taustaselvityksessä (Ristikartano ym.  2003)  ja  tiehank

-keiden  arviointiohjeessa (Tiehallinto  2004) on  käsitelty seikkaperäisesti 
 herkkyystarkastelujen  tarvetta  ja  testattavien  tekijöiden valintaa. 

Esimerkkejä  

• 	Eritasoliittymähankkeen  tavoitteena oli sekä sujuvuuden että turvallisuuden 
parantaminen. Maankäytön voimakkaasta kehityksestä johtuen hankkeen 
liikenne-ennusteena  oli käytetty alueellista ennustetta. Hankkeen säästöistä 
suuri  osa  muodostui aika-  ja  onnettomuuskustannusten pienenemisestä. 

Herkkyystarkastel ussa testattaviksi  tekijöiksi valittiin kustannusarvio, maan-
käytön  ja  liikenteen ennuste sekä  turvallisuusvaikutusten  suuruus. 

Taajaman  ohikulkutiehankkeen  tavoitteena oli vähentää  läpiajoliikennettä  ja 
 lisätä etenkin kevyen liikenteen turvallisuutta taajamassa Samalla  läpiaja

-van  liikenteen sujuvuus voitiin varmistaa.  Hyödyt koostuivat  lähinnä ohikul-
kutien  aikasäästöistä  ja  arvioiduista  turvallisuus-  ja  meluvaikutuksista.  Kan-
nattavuutta heikensivät lisääntyneet ajoneuvo-  ja  kunnossapitokustannuk

-set.  Arvio uudelle tielle  siirtyvästä  liikenteestä perustuivat suunnittelijan asi-
antuntija-arvioon.  
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Herkkyystarkastelussa testattaviksi  tekijöiksi valittiin kustannusarvio, liiken-
teen siirtymisestä tehdyt arviot, turvallisuusvaikutusten suuruus sekä  me-
lusuojausten  taso. 

Yhteenveto  herkkyystarkasteluissa  käsiteltävien tekijöiden valinnasta  on  esi-
tetty kuvassa  7.1. 

1  Kustannusarvio 	Onko hankkeella vaihtoehtoisia ratkaisuja. 	Tee  herkkyystarkastelu  ainakin 
joiden kustannukset poikkeavat selvasti 	kandella rakenneratkaisulla. 
toisistaan (esim. siliat  tai  tunnelit)? 	Kylla  

Tee  herkkyystarkastelu 
Arviot kustannusarvion mandollinen virhe 

	kustannusarviolia, joka poikkeaa 
suunnitteluvaihe  huomioon ottaen. 	 perusarviosta. mutta  on  viela  

2  Liikenne-ennuste 	Onko hankkeen liikenne-ennuste 	 Tee  herkkyystarkastelu  yleisiin 
kasvukerroinennuste.  jonka 
	

kasvukertoimiin perustuvalla liikenne- 
kasvukertoimet  poikkeavat yleisista 	

Kylla 
 ennusteella. 

Onko hankkeen liikenne-ennuste yleisen 
kasvukerroinenriusteen mukainen? 

Onko hankkeessa käytetty liikenriemalliin 
 tai  seudulliseen tieverkkovaihtoehtoon 

 perustuvaa ennustetta, jossa hanke 
aiheuttaa merkittavia liikenteen siirtvmia' 

I

1 

 Tee  herkkyystarkastelu yleisesta 
 kasvu kerroinenn usteesta 

Kylla poikkeavalla ennusteella 

 Tee  herkkyystarkastelu olettamalla 
 siirtyvä liikenne merkittävasti 

Kylla vahäisemmäksi.  

3. Ajokustannusten 
 perusarvot  

Onko hankkeen tarkasteluissa kaytetty 
perusarvoista poikkeavia 
ajokustannusarvoja  

Tee  aina herkkyystarkastelu yleisiä 
 Kyllä  perusarvoja käyttäen. 

Aiheuttaako hanke merkittåvia muutoksia 	Tee  herkkyystarkastelu  ilman 
liikennesuoritteisiin (oikaisut, ohikulkutiet 	ajoneuvojen päaomakustannuksia 
jne.)' 	 Kylla 

Muodostuuko merkittavä  osa  hankkeen 	Määrita ruuhkautumisen 
sästöistä  ruuhkautumisen 	 aikasäastöjen mandollinen vaihtelu  ja  
kustannuksista7 	 Kylla  tee  herkkyystarkastelu  

Voidaanko tehtyjen matkantarkoitusta 	 Tee  herkkyystarkastelu selvityksun  
koskevien selvitysten perusteella arvioida 	perustuvilla 
niiden poikkeavan merkittavasti 	 Kyllä  matkantarkoitusjakautumiila. 
keskimäaräisiste inkaiitinmiste 

Liittyykd turvaliisuusvaikutusten  arviointiin 	Tee  herkkyystarkastelu  kandella 
merkittävia epävarmuustekijöita  (uudet 	arviolla onnettomuusmäärien 
ratkaisut, poikkeava onriettomuushistoria 	Kyllä  kehitykaesta  

4. Muut herkkyys-
tarkas telutarpeet 

Onko hankkeessa muita kannattavuuden 	Tee  herkkyystarkastelut,  joiden 
kannalta oleellisia epävarmuustekijoitä" 	Kyllä  avulla voit tarkastella näiden 

epävarmuustekijöiden  vaikutusta  

Kuva  7. 1. 	Kaavio herkkyystarkastelussa käsiteltä  v/en  tekijöiden valinnasta. 
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neuvokustannusten  säästöistä vähennettiin  herkkyystarkasteluissa  kevyiden 
ajoneuvojen  liikennesuoritteesta  riippuva osuus, jolloin arvioitu  h/k  -suhde 
pieneni arvosta  2,1  arvoon  1,7.  

Herkkyystarkastelut  tehdään hyöty-kustannuslaskennan  tavanomaisia me-
netelmiä käyttäen.  Jos  malliepävarmuutta  hautaan testata,  herkkyystarkaste

-lut  tulisi tehdä erilaisia malleja käyttäen.  Kustannusarvion  vaikutus hyöty
-kustannussuhteeseen  on  laskettavissa suoraan  kustannusarvion  muutok-

sesta.  Jos  muuttujien kesken arvioidaan olevan suurta riippuvuutta,  herk-
kyystarkasteluissa  näiden muuttujien arvoja tulee testata samanaikaisesti. 
niin että käytetyt vaihtelut noudattavat muuttujien keskinäistä riippuvuutta. 

Esimerkki  

• 	Valtatien  nelikaistaistamista  koskevan hankkeen laskennalliset säästöt  kol - 
tuivat  pääosin  liittymien  ruuhkautumisen vähenemisestä. Nykytilanteen  lU-
kennemäärillä  havaitut  ja  laskennalliset  viiveet  vastasivat toisiaan. Liiken-
teen kasvaessa laskennalliset  viiveet  kasvavat hyvin voimakkaasti, mitä ei 
kuitenkaan voida todentaa.  Laskentamalleihi  n  liittyy merkittävää epävar-
muutta voimakkaasti  ruuhkautuneiden liittymien kasittelyssä.  

Liikenne-ennusteen epävarmuutta tarkasteltiin käyttämällä sekä  perusen-
nustetta  aiempaa että ylempää ennustetta. Samalla arvioitiin  laskentamallin 

 antamien  viiveiden virhetta  eri  liikennemäärillä.  Liikenne-ennusteen virhe-
mandollisuudeksi arvioitiin  ±  5  %, Laskentamallin  virheen todettiin olevan 

 nykyliikenteellä  0 %:a  ja sen  arvioitiin kasvavan liikenteen kasvaessa  ollen 
 ennustevuoden  mukaisella  lnkenteellä ±  25 %:a.  

Seuraavassa asetelmassa  on  esitetty edellä kuvattu epävarmuuden  yhdis-
tämi nen  

Tarkastelu- Liikenne- Laskentamallin  Yhdistetty 
kohde ennusteen virhemarginaali virhemarginaali 

virhemarginaali perusennus- 
_________________ ________________  tee ha  _________________  
Nykyinen  0% 0% 0%  liikenne _________________ _________________ __________________ 
Avaamisvuoden  -5+5% -5+5% -10+10%  liikenne ________________ ________________ _________________ 
Ennustevuoden  -5+5% -25+25% -30+30%  liikenne _________________ _________________ __________________  
Keskimäärin 
kannattavuus-  -5+5% -15+15% -20+20%  
laskennassa  _________________ _________________ __________________ 

Herkkyystarkastelussa  yhdistettiin molempien tekijöiden samanaikainen vai-
kutus, jolloin hyöty -kustannussuhteessa  tuli  otetuksi  huomioon sekä liiken-
ne-ennusteen  virhemandollisuus  että  laskentamallin liikennemäärästä  nip

-puva virhemarginaali. 

Herkkyystarkastelujen lähtötiedot  ja  tulokset esitetään  taulukkona, kaavioina 
 ja  tekstinä. Laskelman perusteet esitetään  tiivistetysti  esimerkiksi taulukko- 

muodossa (taulukko  7.1).  
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Taulukko  7. 1.  Esimerkki herkkyystarkasteluun valittujen tekijöiden esittämista vasta. 

Tekijä Valintaperuste Vaihtelualue  tai  Vaihtelualueen  tai  
vaihtoehtoinen menettelyn määrit- 

_____________ _________________  menettely tämisperuste 
Kustannusar-  Ohjeen mukaan  -5  %  +15  %  Erilaisten ratkaisujen  
yb  vaaditaan aina  teh- kustannuserojen pe- 

täväksi rusteella  arvioitu  90  % 
luottamusväli toteutu- 

_______________ ____________________ _________________  ville  kustannuksille.  
Liikenne- Käytetty yleisestä Yleinen kasvu- Vaaditaan tehtäväksi 
ennuste  ennusteesta poik-  kerroin käytettäessä poikkea - 

keavaa kasvuker- vaa  ennustetta  
_______________ rointa _________________ ______________________ 
Nopeusrajoi-  Nopeusrajoitusten  Nopeusrajoituk-  Tuleva ratkaisu sallii  
tukset  nostamiseen  pai-  sen  nostaminen suuremman nopeuden  

neita  osalla suun-  80  -  100 km/h  
______________ nittelualuetta  6 km  matkalla  _____________________ 

Herkkyystarkastelujen  tuloksista esitetään  yhteenvetotaulukko,  jossa  on  esi-
tetty jokaisen muuttujan vaikutus hyöty -kustannussuhteeseen.  Lisäksi kuva-
taan eri  kustannuslajien  muutokset  ja  niiden mandolliset toisiaan kompen-
soivat vaikutukset. Lisäksi pohditaan  yhtäaikaisten vaihtelujen  mandollisuut-
ta  ja  merkitystä lopputuloksen kannalta.  

Herkkyystarkastelujen  tulokset esitetään  havainnollisuuden  lisäämiseksi 
myös  kaaviomuodossa.  Kuvassa  7.2 on  esitetty esimerkkinä kaavio, josta 
ilmenee  testattujen  tekijöiden vaikutus hyöty-kustannussuhteeseen. Kaavi

-osta  ilmenee eri tekijöiden suhteellinen merkitys sekä vaikutusten suuruus  ja 
 suunta. Eri tekijöiden merkitystä voidaan käyttää hyödyksi muun muassa 

suunniteltaessa  ja  kohdennettaessa  toimenpiteitä epävarmuuden vähentä-
miseksi. 

Kuvasta  7.2  näkyy korostetusti  testattujen  tekijöiden suhteellinen vaikutus 
 hyötykustannussuhteeseen  ja  vaikutuksen suunta. Kustannusarvio  on  kuvan 

esimerkissä tärkein  H/K  suhdetta mandollisesti  pienentävä  tekijä.  Testattujen 
 tekijöiden vaikutus hyöty-kustannussuhteeseen  on  syytä esittää erillisenä 

 kaaviona.  jotta  päätöksentekijälle  ilmenee  epävarmuustekijöiden  merkitys 
hankkeen kannattavuuteen nähden  (kuva  7.3).  
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Kustannusario 

 Liikenne-ennuste 

Ruuhkautum  men 

 Nopeusrajoitukset 

 Tien  geometria 

 Liikenteen oihteIu  

-1 	-0,8 	-0.6 	-0,4 	-0,2 	0 	0,2 	0,4 	0,6  

Hyöty-kustannussuhteen muutos  

Kuva  7.2.  Esimerkki herkkyystarkasteluissa testattujen tekijöiden suhteellisen merki-
tyksen esittämisestä. Rasteroitu pyl  V s  kuvaa  H/K-muutosta  test atta van 

 muuttujan arvon suuren tuessa  ja rasteroimaton  pylväs vastakkaista muu-
tosta. 

Perusaro - - 	- 
Kustannusao  I  

Liikenne-ennuste  .'1 	I  
Ruuhkautummnen  L  

Nopeusrajoitukset  

_______________ 

j 	J 
Tien  geometria  

_ Liikenteen 	ihteIu  r 1 
0.5 	1 	1.5 	2 	2.5  

Hyöty-kustannussuhde  

Kuva  7.3.  Esimerkki herkkyystarkasteluissa  test attujen tek,/öiden  kokonaisvaikutus- 
ten  esittämisestä. Rasteroimaton osuus kuvaa laskettua vaihtelualuetta. 
Perusarvo kuvaa alkuperäisen laskelman tulosta. 

Kuvissa  7.2  ja  7.3  esitetyistä  herkkyystarkastelujen  tuloksista havaitaan, että 
esimerkissä tärkeimmät epävarmuutta aiheuttavat tekijät ovat kustannusar-
vio  ja  liikenne-ennuste sekä ruuhkautuminen. Liikenne -ennusteeseen  liittyvä 
epävarmuus  on  symmetrinen eli hankkeen kannattavuus voi olla lähes yhtä 
suurella todennäköisyydellä  peruslaskelmaa  suurempi  tai  pienempi.  Sen  si-
jaan  kustannusarvion  epävarmuus painottuu hankkeen kannattavuutta hei

-kentävään  suuntaan. Hankkeen  H/K  suhde voi pienentyä  kustannusarvion 
 suurimmalla  arvolla  kandesta  1,1:een,  jos  muut tekijät toteutuvat  peruslas- 
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kelman mukaisina.  Vastaavasti muiden tekijöiden pysyessä ennallaan suu-
rimmalla liikenne -ennusteella  H/K  suhde voisi nousta  2,5:een.  

Yksittäisen epävarmuutta aiheuttava tekijän osalta voidaan lisäksi tarkastella 
epävarmuuden jakautumista  kannattavuuslaskennan  eri  hyötykomponenttei

-hin,  kuten aika-  tai  onnettomuuskustannuksiin.  Tällaiset  erittelyt  on  syytä 
tehdä eniten epävarmuutta  aiheuttavista eristä.  Nämä voidaan esittää ha-
vainnollisesti esimerkiksi kuvan  7.4  mukaisesti  kaaviolla.  

A4 one u  '  kustannukset 

 Ajkakusta  n flu  kset 

Onnettom uuskustannukset 

Ym  pa  ristökus  ta  n nu  kset 

Yhteensa 

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%  

Hyöten  suhteellinen niutos  

0  Alempi  kasvukerroinennus  0  'Ylem pikasvukerroinennuste  

P one u  oku  stan  nu  ks  et 

 Akakustannukset 

Onnettom uuskustannukset 

Ymparistokustannukset 

Yhteeris  a 

-40% 	-20% 	0% 	20% 	40% 	60%  

Hyötyjen  suhteellinen muutos  

Kuva  7.4.  Esimerkkejä yksittäisten herkkyystarkasteluissa  test  att ujen  tekijöiden vai-
kutusten esittämisestä. Ylempi  kuva  esittää eri kasvukerroinennusteiden 
vaikutusta  ja  alempi  kuva hyötyjen  suhteellista muutosta peruslaskelmaan 
nähden,  jos nopeusrajoitusta  ei nosteta. 

Kuvan  7.4  ylemmästä esimerkistä käy selville, että liikenne-ennusteen epä- 
varmuus vaikuttaa kaikkiin  hyötyeriin  samansuuntaisesti vaikutusten ollessa  
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suurimpia aika-  ja ajoneuvokustannussäästöissä.  Alemman kuvan perusteel-
la voidaan todeta, että nopeusrajoitusten nostamatta jättäminen vähentäisi 
selvästi etenkin aikasäästöjä, mutta lisäisi onnettomuuskustannussäästöjä. 
Ympäristökustannuksiin ei tule esimerkissä muutosta. Yhteisvaikutus  on  kui-
tenkin hyötyjä alentava. 

Edellä todettiin, että toisistaan riippuvia tekijöitä täytyy tarkastella samanai-
kaisesti, koska yhden tekijän muutos  vie  muita mukanaan.  Sen  sijaan  on 

 hyvin epätodennäköistä, että useat toisistaan riippumattomat tekijät osuisivat 
samaan suuntaan vaikuttaviin ääriarvoihinsa  tai  lähelle niitä samanaikaisesti. 
Niinpä toisistaan riippumattomien tekijöiden vaikutukset yleensä kompensoi-
vat toisiaan, mikä pienentää lopputuloksen epävarmuutta. 

Useiden toisistaan riippumattomien  tai vain  heikosti riippuvien tekijöiden yh-
täaikaisen vaikutuksen kvantitatiivinen tutkiminen edellyttäisi muuttujien  ja-
kaumien  niiden tunnuslukujen määrittämistä  ja  tilastollisten laskentamene-
telmien soveltamista. Samanaikaista vaikutusta voidaan kuitenkin arvioida 
karkeasti laskemalla eri tekijöiden yhteisvaikutusten suuruuksia  ja pohtimalla 

 niihin liittyviä todennäköisyyksiä. 

Esimerkkejä 

Herkkyystarkastelun  tuloksia arvioitaessa otettiin huomioon myös eri tekijöi-
den mandollinen samanaikainen vaikutus. Koska vaihtelualueiden ääripäi-
den todennäköisyydet ovat enintään  5 %,  niiden samanaikaisen esiintymi-
sen todennäköisyys  on  erittäin pieni, esimerkiksi kandella muuttujalla: 
O,05x0,05=O,0025. Vähäisemmät virheet ovat kuitenkin todennäköisempiä. 
Kustannusarvion  20 % ylityksen todennäköisyydeksi  arvioitiin  30 %  ja  liiken-
ne-ennusteen virheen arvioitiin heikentävän  H/K  suhdetta  15 %  noin  40 % 

 todennäköisyydellä. Näiden yhteisvaikutuksen todennäköisyydeksi laskettiin 
 0,3x0,4 = 0,12.  Laskelma osoitti, että mainittuihin kahteen tekijään liittyvä 

yhteisvaikutus saattoi noin  12 %  todennäköisyydellä pienentää  H/K  suhdetta 
noin  30 %.  Kun kaikkien tekijöiden mandollinen yhteisvaikutus otettiin huo-
mioon, niin todettiin että esimerkkihankkeen kannattavuudesta ei ollut riittä-
vää varmuutta. Epävarmuustarkastelu osoitti, että hankkeen kannattavuu-
den selvittämiseksi tarvittiin täydentävää tietoa erityisesti hankkeen toteut-
tamisen kustannuksista  ja  liikenteen kehityksestä 

Epävarmuustarkastelujen  tuloksena esitetään päätelmät muun muassa 
hankkeen taustatietojen riittävyydestä/puutteista.  Jos  käytettävien tietojen 
epävarmuus  on  merkittävä päätöksenteon kannalta, esitetään tarkentavien 
tietojen (esimerkiksi liikennelaskennat) tarve.  

7.3  Laajamittaiset hankkeet 

Laajamittaisissa  tai  muutoin epävarmuustarkastelujen suhteen vaativissa 
hankkeissa epävarmuustarkastelun muoto, laajuus  ja  sisältö määritetään 
kuhunkin tilanteeseen mandollisimman hyvin sopivaksi. Epävarmuustarkas-
telussa keskitytään lopputuloksen kannalta keskeisten  osa-alueiden  ana-
lysointiin. Tarkastelujen  tekeminen edellyttää epävarmuusanatyysin mene-
telmien  ja käytäntöjen  asiantuntemusta. 
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Kannattavuuteen vaikuttavat tekijät  ja  niiden ominaispiirteet vaihtelevat ta-
pauskohtaisesti  ja  niihin voi sisältyä erityisiä  osa-alueita, esimerkiksi elinkaa-
ritarkasteluja. Epävarmuustarkastelua tekevään työryhmään tulee koota riit-
tävän monipuolinen asiantuntemus. Tarvittaessa lisäasiantuntemusta voi-
daan hankkia esimerkiksi korkeakouluista, yliopistoista  ja  tutkimuslaitoksista. 

Luvussa  5.1 on  kuvattu epävarmuusanalyysin vaihteet. Kun käytettävissä 
oleva tarkastelun kannalta tarpeellinen havaintoaineisto  on  koottu, sitä täy-
dennetään tarvittaessa uusilla otannoilla  tai  asiantuntija-arvioilla. Aineiston 
edustavuus (otantamenetelmät, trenditarkastelut)  on  syytä tutkia ennen  sen 

 käyttöön soveltamista. Aineisto tulee kuvata järjestelmällisesti (muun muas-
sa jakaumien tunnusluvut), jotta laskelmat voidaan tarvittaessa toistaa läh-
detietojen  ja epävarmuustarkastelun  yhteydessä hankittua aineistoa käyttä-
en. 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, miten käytetyt laskentamenetelmät 
 ja  mallit soveltuvat kyseessä olevaan tilanteeseen. Tällöin  on  tärkeää tuntea 

laskentamallien algoritmien  ja mallien oletusarvoparametrien (esim.  mallei-
hin asetetut kertoimet) perusteet. Lähtötietojen välisiä riippuvuuksia voi olla 
tarpeen tutkia esimerkiksi regressiomalleja käyttäen. 

Huolellisestikin laadittuun epävarmuusanalyysiin  sisältyy myös epävarmuut-
ta. Epävarmuusanalyysin luotettavuus tulee arvioida tulosten esittämisen yh-
teydessä. 
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8  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Laaja-alaisia  ja  monipuolisia tienpidon vaikutusten epävarmuutta koskevia 
tarkasteluja ei ole maailmanlaajuisen tiedonhakukartoituksen tulosten perus-
teella tehty missään. Varsinaiset epävarmuusanalyysit ovat rajoittuneet yk-
sittäisten epävarmuutta aiheuttavien tekijöiden yksityiskohtaiseen analysoin - 
tim. Tilastomatemaattisia  menetelmiä soveltavien epävarmuusanalyysien 
käyttökelpoisuus  on  useimmissa tiehankkeissa vähäistä,  sillä hankekohtaiset 

 erityispiirteet aiheuttavat valtaosan vaikutusten arviointiin sisältyvästä epä-
varmuudesta. 

Selvityksessä käsiteltyjä tarkempia epävarmuuden laskentamenetelmiä  tai 
 ohjelmistoja ei yleensä ole mandollista käyttää suoraan tiehankkeiden epa-

varmuutta koskevissa arvioissa, koska ne edellyttäisivät kattavaa tietopohjaa 
sekä lähtöarvoihin että laskentamalleihin liittyvän epävarmuuden luonteesta 

 ja  määrästä. Käyttökelpoista tilastollista aineistoa ei yleensä ole riittävästi 
saatavilla hankekohtaisia arviointeja ajatellen. Yleisluonteisen  ja  tutkittavaa 
hanketta heikosti edustaviin aineistoihin perustuvat laaja-alaiset epävar-
muustarkastelut eivät toisi tarvittavaa lisävarmuutta esimerkiksi tiehankkei

-den  kannattavuuden arviointiin, vaan epävarmuustarkastelun tulokset voisi-
vat olla harhaan johtavia. 

Tiehankkeiden kannattavuuslaskennan  yhteydessä  on  tehty herkkyystarkas-
teluja, joiden avulla  on  kuvattu laskelmaan liittyvää epävarmuutta hankkeen 
toteuttamisen edellyttämää päätöksentekoa varten. Menettely  on  useimmis-
sa hankkeissa periaatteeltaan riittävä. Herkkyystarkasteluilla saavutettavia 
hyötyjä voidaan lisätä kehittämällä niiden toteuttamista  ja  tulosten esittämis-
tä tässä selvityksessä esitettyjä menettelyjä soveltaen. 

Selvityksen perusteella voidaan todeta muun muassa laskentamalleihin liit-
tyvät kehittämistarpeet.  Mallien  luotettavuutta  on  pyrittävä parantamaan  ja 

 samalla  on  tuotava avoimesti esille niihin liittyvä epävarmuus.  Jos  eri lasken-
tamallien käyttöalueet  ja  rajoitukset sekä niiden luotettavuus etenkin nor-
maalien käyttöalueiden ulkopuolella selvitetään, voidaan malleja käytettäes-
sä arvioida myös tuloksiin sisältyvää epävarmuutta huomattavasti nykyistä 
menettelyä paremmin. 

Selvityksen tuloksia voidaan hyödyntää hankearvmoinnin ohjeistusta kehitet-
täessä.  Sen  lisäksi siinä esitettyjä menetelmiä voidaan soveltaa arvioitaessa 
muihin tienpidon vaikutuksiin liittyvää epävarmuutta. 
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