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TIIVISTELMÄ  

Eduskunnan käsfttelyssä keväällä  2005  olevassa esityksessä maantielaiksi 
todetaan, että Tiehallinnon tulee järjestelmällisesti seurata tiehankkeiden  to-
teutuneita  vaikutuksia. Liikenne-  ja  viestintäministeriön  ja  Tiehallinnon  viime 
vuosina selkeyttämä hankearvioinnin ohjeistus mandollistaa systemaattisen 
jälkiarvioinnin. Tässä raportissa ohjeistetaan, miten jälkiarviointi toteutetaan. 

Kansainvälisesti tarkasteltuna hankkeiden  ja  toimenpiteiden jälkiarviointi ei 
ole ollut yleinen käytäntö liikennesektorilla. Suomessa  on  toistaiseksi tehty 
kaksi jälkiarviointiin liittyvää selvitystä. Ensimmäisessä  on  verrattu liikenne- 
hankkeiden ennustettuja  ja  toteutuneita  vaikutuksia  ja  toisessa  on  hahmotel-
tu hankkeiden systemaattista seurantaa palautejärjestelmän kautta. Tässä 
selvityksessä  on  tarkasteltu ulkomaisten käytäntöjen lisäksi useita Suomes-
sa tehtyjä seurantatutkimuksia. Varsinaista kattavaa jälkiarviointia ei ole teh-
ty yhdestäkään hankkeesta. 

Työn tärkein  osa  on jälkiarviointimenettelyn  ja  siihen liittyvien toimintatapojen 
ohjeistaminen. Jälkiarviointimenettelyn avulla saadaan lisätietoja hankkeiden 
vaikutuksista. Niiden avulla voidaan kehittää hankkeiden arvioinneissa käy-
tettyjä menetelmiä  ja  tiensuunnitteluprosessia,  tehostaa resurssien kohden-
tamista sekä kehittää tienpidon vaikutusten hallintaa. 

Jälkiarviointimenettely  on  jaettu kolmeen vaiheeseen: vastaanottoarviointiin, 
jälkiarviointiin  ja  täydentävään jälkiarviointiin. Vastaanottoarvioinnissa paino-
tus  on  hankkeen teknistaloudellisessa arvioinnissa.  Sen  yhteydessä tehdään 
myös päätöksiä myöhemmistä arviointivaiheista. Jälkiarvioinnissa selvite-
tään liikenteellisiä vaikutuksia  ja  onnettomuusmäärien  kehittymistä, kannat-
tavuuslaskelman toteutumista  ja  muita lyhyellä aikavälillä havaittavissa ole-
via vaikutuksia. Täydentävässä jälkiarvioinnissa selvitetään näiden lisäksi 
laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia  ja  hankkeen vaikuttavuuden toteutumis-
ta. 

Menettelyn laajuudesta, kohteista sekä lähtökohdista  ja  erityistilanteista  on 
 pyritty löytämään näkökohtia, jotka voidaan ottaa huomioon myös hankear-

vioinnin ohjeita kehitettäessä. Tarkemmin ilmaistuna jälkiarvioinneista tehtä-
viä päätelmiä hyödynnetään hankearviointien  ja  niihin sisältyvien laskenta-  ja 

 arviointimenetelmien  kehittämisessä. 

Työssä  on  pyritty ohjeistamaan jälkiarviointimenettelyn eri vaiheiden sisäl-
töä, menetelmiä sekä dokumentointia kattavasti esimerkkien avulla. Tavoit-
teena  on  ollut luoda käytäntöön vietävissä oleva ohjeistus  ja  toimintatavat 
tiehankkeiden jälkiarviointimenettelyyn. Käyttöönotto edellyttää kuitenkin 
Tiehallinnolta laajaa sitoutumista läpi organisaation. 
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SAMMANFATTNING  

I  riksdagens  proposition  våren  2005  med förslag  till  landsvägslag konstate-
ras att Vägförvaltningen systematiskt skall uppfölja förverkligada konsekven-
serna för vägprojekt. Anvisningarna för projektbedömning som Kommunika-
tionsministeriet och Vägförvaltningen klarlagt, möjliggör  en  systematisk ef-
terhandsutvärdering.  I  denna  rapport  ges anvisningar för hur efterhandsut-
värderingar kan förverkligas. 

Internationellt  sett  har efterhandsutvärderingar av projekt och åtgärder inte 
varit allmän  praxis  inom trafiksektorn. Hittills har två utredningar gällande ef-
terhandsutvärdering gjorts i  Finland. I den  första har förutsedda och förverk-
ligada konsekvenser gällande trafikprojekt jämförts och i  den  andra har  en 

 systematisk uppföljning med hjälp av responssystem planerats.  I  denna ut-
redning har utländska  praxis  samt åtskilliga uppföljningsutredningar gjorda i 

 Finland  studerats. Någon täckande efterhandsutvärdering av projekten har 
inte gjorts.  

Den  viktigaste delen i utredningen  är  att ge anvisningar för metoder för ef-
terhandsutvärdering och för åtgärdsmetoder som hör  till  dem. Med hjälp av 
efterhandsutvärderingar fås tilläggsinformation om projektkonsekvenser. 
Med hjälp av dem kan metoder som används vid projektbedömningar och 
vägplaneringsprocesser utvecklas, inriktningen av resurser effektiveras samt 
kontrollen av väghållningskonsekvenser utvecklas. 

Metoden för efterhandsutvärderingen  är  indelad tre faser:  en  mottagnings-
utvärdering, efterhandsutvärdering och  en  kompletterande efterhandsutvär-
dering.  I  mottagningsutvärderingen betonas projektets teknisk-ekonomiska 
utvärdering.  I  detta sammanhang görs också beslut om senare utvärderings-
faser.  I  efterhandsutvärderingen  utreds trafikkonsekvenser och utvecklingen 
av olycksmängder, förverkligande av lönsamhetskalkylen och andra konse-
kvenser som kan studeras  på  kort sikt.  I den  kompletterande efterhandsut-
värderingen utreds förutom dessa också omfattande samhälleliga konse-
kvenser och förverkligandet av projektets effektfullhet. 

Av metoden, målet samt utgångspunkter och specialsituationer har  man  ef-
terstävat  att hitta aspekter som  man  kan ta hänsyn  till  även  då man  utvecklar 
anvisningar för projektbedömning. För att uttrycka det mer precist, utnyttjas 
slutsatserna av efterhandsutvärderingarna vid projektbedömningar och ut-
vecklingen av kalkylerings- och bedömningsmetoderna. 

Utredningen har som mål att genom täckande exemplifiering ge anvisningar 
för efterhandsutvärderingens olika fasers innehåll, metoder samt dokumen-
tering. Målet har varit att skapa anvisningar och åtgärdsmetoder som kan tas 
i bruk vid efterhandsutvärderingsmetoder gällande vägprojekt. Ibruktagandet 
förutsätter  dock  av Vägförvaltningen  en  betydande förbindelse genom hela 
organisationen. 
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SUMMARY 

A Road Act proposal undergoing parliamentary proceedings in the spring of 
2005 states that  Finnra  shall systematically monitor the realized effects of 
road projects. Project assessment guidelines clarified by the Ministry of 
Transport and Communications and  Finnra  during the past few years make 
systematic post-assessment possible. This report describes how post- 
assessment should be implemented. 

Examined internationally, post-assessment of projects and procedures has 
not been common practice in the transport sector. So far, two studies related 
to post-assessment have been conducted in Finland. The first compared the 
predicted and realized effects of transport projects, and the second outlined 
systematic project monitoring by means of a feedback system. This report 
examines practices in other countries and several follow-up studies con-
ducted in Finland. Actual comprehensive post-assessments have not been 
made of any projects. 

The most important part of this work involves creating guidelines for post- 
assessment procedures and related operating methods. Post-assessment 
provides additional information about the effects of projects. These effects 
can be used to develop the methods employed in project assessments and 
the road planning process, focus resources more effectively and develop 
control of the effects of road management. 

The post-assessment procedure is divided into three phases: acceptance 
assessment, post-assessment and supplementary post-assessment. The 
emphasis in acceptance assessment is on technical-economical assessment 
of the project. At the same time, subsequent assessment phases are de-
cided on. Post-assessment examines effects on traffic and accident rates, 
realization of profitability calculations, and other effects observed over the 
short term. Supplementary post-assessment additionally examines extensive 
social effects and the realized impact of the project. 

The scope of the procedure, its targets, starting points and special situations 
were examined to find aspects that could be taken into consideration in the 
development of project assessment guidelines. More specifically, conclu-
sions drawn on the basis of post-assessments are utilized in the develop-
ment of project assessments and related calculation and assessment meth-
ods. 

With the help of examples, this work produced comprehensive guidelines for 
the content, methods and documentation of the various phases of the post- 
assessment process. The goal was to create practical guidelines and operat-
ing methods for post-assessment of road projects. However, implementation 
requires extensive commitment throughout  Finnra's  organization.  



ESIPUHE  

Tiehankkeiden  arviointia  on  perinteisesti tehty  vain  ennen hankkeen toteut-
tamista. Eduskunnan käsittelyssä olevassa ehdotuksessa uudeksi maantie- 
laiksi tieviranomaisten edellytetään seuraavan  ja  arvioivan hakkeiden vaiku-
tuksia myös niiden valmistumisen jälkeen. Myös liikenne-  ja  viestintäministe-
riö  on  edellyttänyt väylälaitoksilta isojen kehittämishankkeiden seurantaa  ja 

 jälkiarviointia.  

Tässä työssä  on  käyty läpi sekä nykyistä ohjeistusta että kansainvälistä  ja 
 kotimaista käytäntöä. Näiden pohjalta  on  laadittu ohjeluonnos  ja  kuvattu toi-

mintatapoja, joiden avulla jälkiarviointimenettely voidaan ottaa käyttöön uutta 
maantielakia koskevan ehdotuksen edellyttämässä laajuudessa. 

Työ  on  tehty Tiehallinnon Tienpidon vaikutusten  hallinnan  tutkimusohjelman 
(VAHA) osaselvityksenä. Selvitys luo mandollisuuden ottaa jälkiarviointime-
nettely käyttöön välittömästi (ainakin osittain).  Sen  lisäksi selvitys muodostaa 
tausta-aineiston hanketason vaikutusten arvioinnin ohjeistuksen täydentämi-
selle. 

Työn ohjausryhmään ovat kuuluneet:  

Anton Goebel, pj. 
 Tero  Haarajärvi 

 Matti  Hämäläinen 
Reijo Kukkonen 
Maarit  Saari 
Tytti Viinikainen 

 Heikki  Metsäranta 
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Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Tiehallinto,  Uudenmaan tiepilri 
Tiehallinto, Keskushallinto 
Strafica Oy 

Selvityksen laatimisesta ovat vastanneet  Dl  Jukka  Ristikartano  (projektipääl-
likkö), tekn. lis. Risto Murto,  Dl  Reima Petäjäjärvi  ja  tekn.  yo.  Ilmari Sikander 
Tieliikelaitoksen Konsultoinnin Tieto-  ja  asiantuntijapalveluista  sekä KTM Ju-
ha Tervonen JT-Con:sta. 
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JOHDANTO  

I  JOHDANTO  

1.1  Tausta  ja  tavoitteet  

Tiehankkeiden  arviointia koskevaa käytäntöä  on  kehitetty viime aikoina. Lii-
kenne-  ja  viestintäministeriö  ja  Tiehallinto  ovat selkeyttäneet hankearvioinnin 
ohjeistusta. Liikenne-  ja  viestintäministeriö  on  pyrkinyt selvityksillään lisää-
mään myös hankkeiden jälkiarviointia, mutta käytännössä näin ei ole tapah-
tunut. 

Eduskunnan käsittelyssä olevassa esityksessä maantielaiksi todetaan, että 
Tiehallinnon tulee järjestelmällisesti seurata tiehankkeiden toteutuneita vai-
kutuksia  ja  käyttää niistä saatavaa tietoa hyväksi hankkeiden vaikutusarvi-
oinneissa  ja  suunnitteluratkaisujen  valinnassa. 

Tämän työn tavoitteena  on  ollut luoda käytäntöön vietävissä oleva ohjeistus 
 ja  toimintatavat tiehankkeiden jälkiarviointiin. Työn tuloksia käytetään päätet-

täessä Tiehallinnon toimintatavoista sekä uusittaessa hankkeiden arvioinnin 
ohjeistusta.  

1.2  Selvityksen rajaus 

Työ sisältää ensisijaisesti Tiehankkeiden arviointiohjeen mukaisesti arvioitu-
jen hankkeiden jälkiarvioinnin ohjeistuksen. Työn ulkopuolelle  on  selkeästi 
rajattu ohjelmatasoisten suunnitelmien jälkiarviointi. Muiden tienpidon hank-
keiden jälkiarviointi voidaan tehdä soveltuvin osin työssä esitetyillä menette-
lyillä,  jos  niistä ennen hankkeiden toteuttamista  on  tehty hankearviointia vas-
taava arviointi. 

Tiehankkeen  arvioinnin eri vaiheista tässä työssä  on  keskitytty selkeästi 
tienpidon hankkeiden valmistumisen jälkeiseen arviointiin. Arvioinnilla tarkoi-
tetaan tällöin kertaluontoista vaikutusten arviointia. Jatkuva tienpidon toimin-
taa koskevaa seuranta  on  rajattu tämän työn ulkopuolelle.  

1.3  Kytkennät muihin selvityksiin 

Työ  on  tehty noudattaen  varsin  yhdenmukaisesti hankearviointiohjeessa  esi-
tettyjä työvaiheita  ja  menetelmiä. Jälkiarvioinnin kannalta näitä  on täydennet

-ty  lähinnä muiden ohjeiden (esimerkiksi YyA-laki) edellyttämillä muutostar-
peilla. 

Työn aikana projektiryhmä  on  ollut yhteydessä muun muassa muihin sa-
manaikaisesti käynnissä oleviin vaikutusten  hallinnan  (VAHA)  projekteihin, 
väyläomaisuuden  hallinnan  (VOH)  projekteihin sekä yleissuunnittelun ohjeis-
tusta koskevaan projektiin. 



12 
	

Tienpidon  hankkeiden vaikutusten  jälkiarviointi 
JÄLKIARVIOINN  IN  NYKYINEN  KAYTÄNTÖ  

2  JÄLKIARVIOINNIN  NYKYINEN KÄYTÄNTÖ  

2.1  Voimassa oleva lainsäädäntö 

Laki yleisistä teistä 

Voimassa oleva laki yleisistä teistä  (21 .5.1954/243)  siihen tehtyine muutok-
sineen ei sisällä määräyksiä tiehankkeiden seurannasta  tai  jälkiarvioinnista. 
Tieasiain  käsittelyä  ja  tiensuunnittelua  koskevassa luvussa määritetään sekä 
yleissuunnitelmaa että tiesuunnitelmaa koskevat sisältövaatimukset. 

Yleissuunnitelmassa  on  esitettävä tien liikenteelliset  ja  tekniset perusratkai-
sut, tien likimääräinen sijainti,  sen  vaikutukset  ja  alustava kustannusarvio. 

 Jos  tiehankkeeseen  on  sovellettava  YVA-lain  mukaista menettelyä,  on  yleis- 
suunnitelmasta käytävä ilmi, miten arviointi  on  otettu suunnitelmassa huomi-
oon. 

Tiesuunnitelman sisällöstä ei anneta erillisiä vaikutusten arviointeja koskevia 
ohjeita. Tiesuunnitelmaan  on  kuitenkin liitettävä arvio tien tekemisestä aiheu-
tuvista kustannuksista. 

Eduskunnan käsittelyssä oleva maantielaki tullee korvaamaan lähiaikoina 
 lain  yleisistä teistä. 

Maantielaki  

Hallitus  on  antanut eduskunnalle esityksen maantielaiksi  (HE 17-2004  vp). 
 Esityksessä täsmennetään maantien parantamisen  ja  uuden maantien te-

kemisen edellytyksiä. Tällöin korostetaan liikenneturvallisuuden, tien liiken-
teellisen  ja  teknisen toimivuuden sekä ympäristönäkökohtien huomioon ot-
tamista. 

Lakiesityksessä  yleis-  ja  tiesuunnitelmien sisältövaatimuksia  on  täsmennetty. 
Yleissuunnitelmassa  on  esitettävä selvitys maantien tarpeellisuudesta  ja  tut-
kituista vaihtoehdoista, tien Ilikenteelliset  ja  tekniset periaateratkaisut, tien 
likimääräinen sijainti sekä tien arvioidut vaikutukset, kuten vaikutukset  tie-  ja 

 liikenneoloihin, liikenneturvallisuuteen,  maankäyttöön, kiinteistörakentee
-seen  ja  ympäristöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin  ja  viihtyvyyteen. 

Yleissuunnitelmassa tulee esittää myös mandollisuudet haitallisten vaikutus-
ten poistamiseksi  tai  vähentämiseksi sekä alustava kustannusarvio.  Tie- 
suunnitelmaan  on  liitettävä arvio tien vaikutuksista sekä esitettävä ne toi-
menpiteet, jotka ovat tarpeen tien haitallisten vaikutusten poistamiseksi  tai 

 vähentämiseksi. 

Esitykseen maantielaiksi  on  lisätty erityinen pykälä, joka koskee hankkeiden 
seurantaa  ja  luo siten perustaa myös jälkiarvioinnille. "Tienpitoviranomaisen 
tulee järjestelmällisesti seurata, miten tiehankkeen arvioldut  ja  muut vaiku-
tukset ovat toteutuneet  ja  käyttää hyväksi seurannan tuloksia hankkeiden 
vaikutusarvioinnissa  ja  suunnittelu ratkaisujen valinnassa". 
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Edellä mainitun uuden pykälän perustelut  on  esitetty seuraavasti:  

Tien  rakentamisella pyritään tiettyjen positiivisten vaikutusten aikaan-
saamiseen  ja  minimoimaan  mandolliset haitalliset vaikutukset. Vaiku-
tukset tulee arvioida suunnittelutyön yhteydessä  ja  vaikutusarvioinnit 

 kuuluvat yleissuunnitelman  ja  tiesuunnitelman sisältövaatimuksiin. 
Arviointimenettelyn kehittämiseksi tulisi tiehankkeiden valmistuttua 
selvittää, miten arvioidut vaikutukset ovat toteutuneet  ja  ovatko 
maantien rakentaminen  ja sen  käyttäminen synnyttäneet ennakoi-
mattomia vaikutuksia. Tällainen arviointi puolestaan voi antaa käyttö-
kelpoista tietoa uusia hankkeita suunniteltaessa. Pykälässä säädet-
täisiin tällaisesta jälkiarviointimenettelystä, jonka mukaan tienpitovi-
ranomainen vertaisi tiehankkeen arvioituja vaikutuksia toteutuneisiin 
vaikutuksiin. Menettelyn tulisi olla  osa  normaalia suunnittelukäytän-
töä, jonka sisältö  ja  menettelytavat riippuisivat hankkeen laadusta  ja 

 laajuudesta. Tienpitoviranomaisen asiana olisi luoda tarkoituksenmu-
kaiset menettelytavat seu rannan suhteen. 

Maankäyttö.  ja  rakennuslaki 

Maankäyttö-  ja  rakennuslaki  (5.2.1999/1 32)  määrää maakuntien liittoja huo-
lehtimaan maakunnan suunnittelun edellyttämästä alueiden käytön, alue-  ja 

 yhdyskuntarakenteen, rakennetun ympäristön sekä kulttuuri-  ja  luonnonym-
päristön  tilan  ja  kehityksen seurannasta alueellaan. Vastaavasti kuntien tu-
lee huolehtia kaavoitus-  ja  rakennustoimen hoidon edellyttämästä nykytilan 

 ja  kehityksen seurannasta alueellaan.  

Lain  edellyttämä seuranta (ns. kaavaseuranta) ei ole hankeseurantaa, eikä 
siis suoraan tuo väylähankkeiden jälkiarviointiin aineksia, mutta maakuntien 
liitot  ja kunnat  tuottavat  ja  ylläpitävät arvokasta seurantatietoa useista eri ai-
hepiireistä. Näiden tietovarastojen hyödyntäminen  on  ensiarvoisen tärkeätä 
myös väylähankkeiden jälkiarvioinnissa. 

Maankäyttö-  ja  rakennuslain  edellyttämästä seurannasta ei ole erikseen  do
-kumentoitua  aineistoa käytettävissä. Käytännössä maakuntien liitot  ja kunnat 

 keräävät toimialueeltaan runsaasti tietoa (muun muassa maankäytöstä, 
maanomistuksesta, kiinteistöjen hinnoista, yrityksistä, työpaikoista, väestös-
tä, jne.),  jota  voidaan käyttää infrastruktuurihankkeiden seurannassa, mutta 
tietovarastojen systemaattista hyödyntämistä ei ole suunniteltu.  

YVA-la  kl 

YVA-laissa  (10.6.1994/468)  ja  -asetuksessa  (5.3.1999/268) on  esitetty seu-
rantaa koskevia määräyksiä kandessa eri yhteydessä. Arviointiselostuksen 
sisältövaatimuksissa  on  edellytetty seurantaohjelmaehdotuksen sisällyttä-
mistä selostukseen. Lisäksi hankkeiden vaikutusten yleinen selvilläolovaati

-mus  velvoittaa hankkeista vastaavia ainakin periaatteessa myös hankkeen 
toteuttamisen jälkeiseen seurantaan  ja  jälkiarviointiin.  

YVA-lain  mukaan yhteysviranomainen (alueellinen ympäristökeskus) huoleh-
tii, että hankkeen seuranta järjestetään tarvittaessa muiden viranomaisten  ja 

 hankkeesta vastaavan kanssa. 
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YVA-hankkeisiin liittyviä seurantoja  (ja  siis jälkiarviointeja) ei ole Suomessa 
tehty  kovin  järjestelmällisesti. Tehdyissä seurannoissa  ja  jälkiarvioinneissa 

 on  pääsääntöisesti keskitytty joihinkin yksittäisiin luontomuutoksiin  ja  - 
 riskeihin  tai  muihin hankkeiden erityisen epävarmoiksi, merkittäviksi  tai on

-gelmallisiksi koettuihin ympäristömuuttujiin.  

YVA-seurantojen  vaihtelevaan käytäntöön  on  löydettävissä ainakin kaksi 
syytä:  

1. Asetuksen vaatimus "ehdotus seurantaohjelmaksi"  on  käytännössä 
ymmärretty  varsin  kirjavasti arviointiselostuksissa. Joissakin  on  esi-
tetty luetteloita mandollisista seurattavista asioista  ja  joissakin jopa 
seurantaohjelma. Yhteistä, järjestelmällistä seurantakehikkoa ei kui-
tenkaan ole saatu kootuksi. Yhteysviranomaisetkin ovat ottaneet 
seurantaan kantaa vaihtelevasti.  

2. YVA:n sitovuus  hankkeen jatkovaiheisiin  on  laissa määritelty  sekin 
 kohtuullisen laveasti. Hankkeelle ei saa myöntää toteutuslupaa  tai 
 tehdä muuta vastaavaa päätöstä ennen kuin arviointiselostus  ja  siitä 

saatu yhteysviranomaisen lausunto  on  päätöksentekijän  käytössä. 
Lisäksi edellytetään, että hankkeesta tehtävässä päätöksessä  on 

 kerrottava, miten arviointiselostus  ja  yhteysviranomaisen  siitä anta-
ma lausunto  on  otettu huomioon päätöksenteossa. Lupaviranomais

-ta  eivät kuitenkaan sido itse arviointiselostuksen suositukset  tai  yh-
teysviranomaisen  lausunto.  

2.2  Liikenne-ja viestintäministeriön  sekä Tiehallinnon ohjeet 

Liikenneväylähankkeiden  arvioinnin yleisohje 

Hankearviointeja  koskeva ohjeistus  on  uudistettu viime vuosina. Liikenne-  ja 
 viestintäministeriön Liikenneväylähankkeiden  arvioinnin yleisohjetta (LVM 

 2003) on  käytettävä kaikissa liikenne-  ja  viestintäministeriön  toiminta-  ja ta
-loussuunnitelmiin, investointiohjelmiin  tai  talousarvioihin  ehdolla olevien lii-

kenneväylähankkeiden vaikutusarvioinnissa. Ohje korvaa aiemmat hankear-
vioinnin yleisohjeet sekä aiemmat vahvistukset kannattavuuslaskelmissa 
käytettävistä yksikköarvoista. Ohjeen sisältö jakautuu vertailuasetelman va-
lintaan, hankkeen kuvaukseen, vaikutusten kuvaukseen, kannattavuuslas

-kelman  laatimiseen sekä vaikuttavuuden  ja  toteutettavuuden  arviointiin. Näi-
den lisäksi annetaan ohjeita arvioinnin dokumentoinnista, raportoinnista se-
kä yhteenvedosta. 

Julkaisussa jälkiarviointi ehdotetaan tehtäväksi siten,  etta•"  muutama vuosi 
valmistumisen jälkeen laaditaan useammasta hankkeesta yhteinen jälkiarvi-
ointi, jonka yhteydessä tarkastellaan myös hankkeiden vaikutusten toteutu-
mista". Tarkempaa ohjeistusta jälkiarvioinnista ei raportissa ole. 
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Tiehankkeiden arviointiohje  

Tiehallinnon  julkaisema tiehankkeiden arviointiohje (Tiehallinto  2004)  täy-
dentää ministeriön ohjeita. Ohje kuitenkin rajoittuu ennen hankkeen toteut-
tamista tehtäviin arviointeihin  (kuva  2.1).  Kuvaan  on  katkoviivalla  merkitty 
ohjeen varsinainen käyttöalue.  

e  

Patöksentekotitanne  

Selvitys-  tai 
suunnittelupaätös 

JatkosuunnittelUpäátös 

Tielain  mukainen 
suunnitelma __., 
Yleissuunnitelman 
hyväksymispäätös 

Tiesuunnitelman 
hyväksymispäätös  

Kuva  2. 1. 	Tiehankkeen  arviointi hankkeen elinkaaren eri vaiheissa (Tiehallinto  
2004).  

Liikenne-  ja  viestintäministeriön yleisohjetta  laajemmin ohjeessa käsitellään 
erilaisten tiehankkeiden välisiä eroja (tiehankkeet  on  jaoteltu kuuteen erilai-
seen arviointitapaukseen) sekä näistä aiheutuvia vaatimuksia hankkeen läh-
tötiedoille, tehtäville tarkasteluille  ja  käytettäville menetelmille.  

Hankkeiden vaikutusten kuvauksessa vaikutukset ryhmitellään liikenteeseen 
kohdistuviin välittömiin vaikutuksiin, muuhun ympäristöön  ja  yhteiskuntaan 
kohdistuviin vaikutuksiin sekä tienpitäjään kohdistuviin vaikutuksiin. Kannat-
tavuuslaskelma noudattelee pääosin ministeriön yleisohjetta. Vaikuttavuu-
den arviointia koskeva osuus  on  ohjeessa  käsitelty huomattavasti yleisohjet

-ta  laajemmin. Vaikuttavuuden arviointivaiheet  on  ohjeessa  kuvattu seuraa-
vasti:  

1. valitaan arvioitavat vaikutukset  
2. arvioidaan vaikutusten suuruus  
3. arvioidaan hankkeen tavoitteiden toteutumista eri näkökulmista  
4. tehdään arvioinnin yhteenveto  ja  dokumentointi. 

Sekä vaikutusten suuruuden arviointi että tavoitearviointi (vaikuttavuus) teh-
dään arvioinnin tekijän määrittelemällä  ja  kuvaamalla  7-portaisella  asteikolla. 

Ohjeessa  ei käsitellä jälkiarvioinnin ohjeistusta eikä siinä käytettäviä mene-
telmiä. Ohjeessa edellytetään, että kaikki hankearvioinnin tulokset dokumen-
toidaan huolella, jolloin ne ovat myöhemmin muun muassa jälkiarvioinnin 
tekijän käytettävissä. 
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Tiehankkeiden ympäristävaikutusten arviointiohje 

Arviointiohjeessa (Tielaitos  1997)  käsitellään sekä ympäristöasioiden seu-
rantaa että jälkiarviointia. Seurannan tarkoitus määritellään ohjeessa seu-
raavasti: 

Seurannalla  tarkoitetaan ennen  ja  jälkeen rakentamisen kerättävää 
tietoa, jolla hankkeen aiheuttamat todelliset muutokset voidaan selvit-
tää  ja  haitallisia vaikutuksia vähentää. Seurantaa tarvitaan,  jos  ollaan 
epävarmoja vaikutusten suuruudesta  tai  halutaan selvittää lieventä-
mistoimien tehokkuutta. Suuressa osassa hankkeita seurannan jär-
jestämiseen ei ole erityistä tarvetta. 

Ohjeessa  määritellään alustavan seurantaohjelman  runko,  joka laaditaan 
yleissuunnittelun yhteydessä yleispiirteisesti  ja jota  ehdotetaan tarkennetta

-van  tiesuunnittelun  yhteydessä seuraavasti: 

•  seurattava vaikutus  ja  seurantakohde 
• seurantamenetelmät 
• seurantakertojen  määrä  ja  seurannan kesto 
•  seurannan raportointi 
•  mandolliset seurantatietojen perusteella tehtävät lieventämistoimet. 

Ohjeessa  mainitaan myös, etta"joissain hankkeissa  on  syytä tehdä jälkiarvi-
ointi". Jälkiarvioinnin tarkoituksena  on  toisaalta selvittää, kuinka hyvin suun-
nitteluvaiheessa tehty arviointi vastaa hankkeen toteutuneita vaikutuksia. 
Toisaalta jälkiarviointi mielletään tärkeäksi vaikutusten arvioinnin  ja  suunnit-
telumenetelmien kehittämiskeinoksi. 

Ympäristövaikutusten arviointiohjeen  lisäksi Tiehallinto  on  julkaissut ohjeen 
luonnonolojen seurannan sisällyttämisestä tiehankkeisiin (Tielaitos  1 992b)  ja 

 maastotyöohjeet  kasvillisuuden seurannasta tiehankkeissa (Tielaitos  1993).  

Tiensuunnittelua  koskevat  toimintaohjeet 

Tiehankkeiden jälkiarviointi  ei nykyisin sisälly Tiehallinnon hankesuunnitel
-mien  hankintaan eli käytännössä mitään ohjeistusta niiden hankkimisesta ei 

ole olemassa. 

Tiensuunnittelun laatujärjestelmään  sisältyvät suunnittelua koskevat toimin-
taohjeet, jotka  on  jaettu erilliseen prosessikuvaukseen, tilaajan menettelyä  ja 

 eri suunnitteluvaiheita koskeviin ohjeisiin. Tilaajan menettelyä koskevissa 
ohjeissa käsitellään suunnitteluprosessin jälkiarviointia,  jota  voidaan hyödyn-
tää tilaajan omaa toimintaa kehitettäessä. 

Yleissuunnitelman  tekoa koskevissa toimintaohjeissa seurantaa käsitellään 
vaikutusten selvittämistä  ja  arviointia koskevassa osassa. Valitun vaihtoeh-
don viimeistelyyn sisällytetään vaihtoehtojen vaikutusten tarkentaminen, rat-
kaisun vertaaminen tavoitteisiin, haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpi

-teet  sekä tarvittaessa ehdotus ympäristön seurantaohjelmasta. Tiesuunni-
telman tekoa koskevissa ohjeissa ei ole mainintaa seurannan  tai  jälkiarvioin-
nm  tekemisestä. 



Tienpidon  hankkeiden vaikutusten  jälkiarviointi 	 17  
JÄLKIARVIOINNIN  NYKYINEN KÄYTÄNTÖ  

2.3 Jälkiarviointia  koskevat selvitykset 

Liikenneinvestointien  vaikutusten  jälkiarviointi 

Liikenneinvestointien  vaikutusten jälkiarviointia koskevassa julkaisussa (Lii-
kenneministeriö  1998) on  verrattu pääasiassa  1990-luvulla valmistuneiden 

 tie-, rata-  ja  vesiväylähankkeiden ennustettuja  ja  toteutuneita  vaikutuksia. 
Tällöin  on  tarkasteltu kustannusarvion  ja  liikenne-ennusteen toteutumista 
sekä hankkeen perusteluissa esitettyjen muiden merkittävien vaikutusten 
toteutumista yhteensä  12  tiehankkeesta,  6  ratahankkeesta  ja  7  vesitiehank-
keesta.  

Selvityksen suurimmaksi ongelmaksi koettiin lähtötietojen saatavuus, mikä 
osin johtuu puutteellisesti tehdyistä arvioinneista  ja  niiden huonosta doku-
mentoinnista. Lisäksi vertailua vaikeutti hankkeiden tavoitteiden  ja  sisällön 
muuttuminen kesken toteutumisen. Vaikka yleisnäkemyksenä  olikin,  että 
kustannusarviot  ja  liikenne-ennusteet olivat pääosin toteutuneet melko hyvin, 

 on  jonkinasteisia virhearvioita niidenkin suhteen tehty kaikkien liikennemuo-
tojen väylähankkeista. 

Julkaisun yhteenvetona todetaan, että jälkiarvioinnilla voidaan saavuttaa 
monia hyötyjä. Jälkiarvioinnin avulla saadaan tietoja hankearviointien toteu-
tumisesta sekä uutta tietoa vaikutusarvioiden laadintaa  ja  kehittämistä var-
ten.  Se  paljastaa hankkeiden perustelujen epävarmuudet hanketyypeittäin, 
jolloin jatkossa osataan kiinnittää huomiota kaikkein tärkeimpiin seikkoihin. 

Jälkiarvioinnin  tulee sisältää ennustettujen kustannusten  ja  ennustettujen 
 vaikutusten dokumentoinnin kaikissa hanketta koskevissa tärkeissä päätök-

sentekovaiheissa, hankkeen kestäessä  ja sen  toteutumisen jälkeen. Jälki-
seurantajakson  on  oltava riittävän pitkä, jotta saataisiin selville myös kaik-
kein hitaimmin muodostuvat vaikutukset. 
Selvityksen jatkotoimenpiteenä esitetään käynnistettäväksi suunnitelma lii-
kenneinvestointien jälkiseurannan järjestämiseksi Suomessa. Erityisesti  on 

 kiinnitettävä huomiota hankkeiden eri päätöksentekovaiheissa käytettyjen 
perustelujen  ja  arvioitujen vaikutusten dokumentointiin  ja  vaikutusten jälkiar-
viointien järjestämiseen. 

Liikennehankkeiden  seurannan kehittäminen  

Liikennehankkeiden  seurannan kehittämistä koskevassa julkaisussa (Liiken-
neministeriö  2000) on  hahmoteltu liikennehankkeiden systemaattista seuran-
taa palautejärjestelmänä, jonka tavoitteena  on  virheiden toistumisen ehkäisy 

 ja  hyväksi koettujen käytäntöjen vahvistaminen. Julkaisussa  on  käyty läpi 
pohjoismaisia kokemuksia seurannan tarpeesta  ja  nykyisestä tilasta. Niiden 

 ja  kolmen esimerkkihankkeen avulla  on  tunnistettu nykyisiä ongelmia sekä 
mitä  ja  miten kustannustekijöitä  ja  vaikutuksia tulisi seurata. Julkaisussa eh-
dotetaan menettelyä, joka muodostuisi seuraavista kolmesta osasta:  

1.  Esiseuranta  on  hankekohtainen  suunnittelun aikainen työväline, jos-
sa dokumentoidaan suunnitelmien sisältö  ja  arviot kustannuksista  ja 

 vaikutuksista. 
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2. Loppuarvioinnissa dokumentoidaan  hankkeen toteutuneet  kustan
-nuksetja  arvioidaan rakentamista.  

3. Jälkiseurantaa  tehdään usean vuoden ajan hankkeen valmistumisen 
jälkeen. Ensimmäisen jälkiseurannan yhteydessä tehdään myös sa-
nallinen  tai  laadullinen arvio hankkeesta prosessina, joka luo pohjan 
suunnitteluprosessin kehittämiselle. 

Jatkotoimenpiteeksi  ehdotetaan seurannan käyttöönottoa kokeiluluontoises-
ti. Esiseurantaa tehtäisiin kaikista valmistuvista suunnitelmista. Loppuarvi-
ointi vaadittaisiin kaikista yli  50  Mmk:n uus-  ja  laajennusinvestoinneista. 

Jälkiseurantaan  otettaisiin kaikki yli  50  Mmk:n uus-  ja  laajennusinvestoinnit. 
 Se  ehdotetaan järjestettäväksi sekä väylälaitoksittain että keskitetysti liiken-

neministeriön toimesta. Vaikutusten seuranta kattaisi liikennemäärät, liiken-
neonnettomuudet sekä hankkeeseen liittyvän maankäytön kehittymisen. 
Vaikutusseurannan lisäksi ehdotetaan hankkeen ensimmäiseen jälkiseuran-
takierrokseen liitettäväksi analyysia hankkeen prosessista, perusteluista, 
kustannus -ja  vaikutusarvioiden  kehittymisestä  ja  vertailusta  toteutumaan. 

Seurantadokumenttipankki  ehdotetaan toteutettavaksi www-sovelluksena, 
jolloin  se  lisäisi suunnittelun avoimuutta  ja  hyödyttäisi virkamiehiä todellisena 
kokemuspankkina.  

2.4  Käytäntö  tiepiireissä  

Tämän selvitystyön alkuvaiheissa lähetettiin kaikkiin tiepiireihin jälkiarviointe
-ja  koskeva kyselylomake. Kyselyn tavoitteena oli varmistaa, että tekijöiden 

tiedossa olisivat kaikki Suomessa tehdyt  tai  tekeillä olevat jälkiarvioinnit. Li-
säksi haluttiin saada tiepiirien näkemyksiä jälkiarvioinnin tarpeesta. 

Kyselyyn saatujen vastausten perusteella todettiin, ettei merkittäviä seuran-
tatutkimuksia  ja  jälkiarviointeja  tullut  esille. Tuloksina saatiin lukuisia pie-
nempiä seurantatutkimuksia, joissa pääpainona oli ollut joidenkin yksittäisten 
vaikutusten selvittäminen. Nämä koskivat muun muassa liikenneturvalli-
suusvaikutuksia, kunnossapitoa, liikenteen hallintaa  ja  telematiikkaa,  erilaisia 
ympäristövaikutuksia kuten pohjavesiä  ja  kalataloutta  sekä muita hankekoh-
taisia erityiskysymyksiä. 

Tiepiirit  kokivat jälkiarvioinnin kehittämisen pääosin hyödylliseksi, mutta han-
kaluutena nähtiin  sen  aiheuttamat lisäkustannukset, joihin ei nykyisellä käy-
tännöllä ole varaa. Laajojen  ja kattavien  jälkiarviointien  tekoon  on  löydettävä 
rahoitusta joko yhteistyökumppaneilta  tai  keskushallinnolta/ministeriöltä.  Yh-
teistyö eri sidosryhmien kanssa oli osoittautunut joissain tapauksissa vaike-
aksi, tietojen keräämisestä ei kanneta vastuuta, vaaditaan selvittämään 
epäolennaisiakin vaikutuksia sekä edellytetään että Tiehallinto vastaa kaikis-
ta kustannuksista. 

Uusina mandollisina jälkiarviointikohteina esitettiin muun muassa poikkeavia 
ratkaisuja, jotka sisältävät mielenkiintoisia erityiskysymyksiä. Lisäksi tuli esil-
le joitakin konkreettisia ehdotuksia muun muassa selvittää uusien automar-
kettien vaikutusta liikenteeseen, valtateiden viitoituksen uusimisen vaikutuk-
sia  (Vt  4),  uusien siltojen (lossipaikat) vaikutuksia sekä merkittävien eri-
tasoliittymien vaikutuksia turvallisuuteen  ja  maankäyttöön. 
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3  KANSAINVÄLINEN KATSAUS 

 3.1 	Yleistä 

Kattava hankkeiden  ja  toimenpiteiden jälkiarviointi ei kansainvälisesti arvioi- 
tuna  ole liikennesektorilla yleinen käytäntö. Jälkiarviointia voidaan tehdä yk-
sittäisten hanketavoitteiden, kuten esimerkiksi turvallisuuden suhteen,  ja  esi-
merkiksi ympäristövaikutuksia seurataan tavalla  tai  toisella useinkin. Myös 
määrärahojen käyttöä seurataan, mutta  paria  esimerkkiä lukuun ottamatta 
sitä ei tehdä hanketasolla. 

Sellaista jälkiarviointia, jossa hankkeen alkuperäistä vaikutusarviointia ver -
rattaisiin toteutuneilla kustannuksilla sekä toteutuneilla liikennemäärillä teh-
tyyn vaikutusarvioon, ei juuri tehdä. Seuraavassa käydään lyhyesti läpi eräät 
kansainväliset esimerkit. 

Jälkiarvioinnin(kin)  kannalta katsoen Suomen lainsäädäntö  on  rakennettu 
 sillä  periaatteella, että yleiset säädökset antavat laajat  ja  suhteellisen väljät 

reunaehdot toiminnoille,  ja  oletusarvona  on,  että kukin hallinnonala ohjeis-
tuksessaan tarkentaa menettelyjä, toimintatapoja  ja  rajauksia.  Ulkomaisista 
käytännöistä  on  löydettävissä useita toisenlaisia esimerkkejä. Esimerkiksi 

 YVA-lainsäädäntö  on  joissakin maissa  (mm.  Portugali  ja  Hong Kong)  raken-
nettu niin, että  YVA-selostukseen sisältyvät seurantasuositukset siirtyvät 
suoraan lupa-ehtoihin. Tällainen menettely luonnollisesti lisää YVA:n vaikut-
tavuutta hankkeisiin huomattavasti,  ja  toisaalta vaikuttaa itse arviointiproses

-sun  jämäköittävästi.  

3.2  Ruotsi 

Ruotsissa  Vägverket ja Banverket  ovat vuodesta  1997  alkaen arvioineet val-
tiontalouden tarkastuksen vaatimuksesta vuosittain tuoreeltaan suurimpien 
valmistuneiden väylähankkeiden investointikustannuksia. Arviointi tehdään 
osana vuosiraportointia. Esimerkiksi vuosina  1996-1999  Vägverketin inves-
tointikustannusten jälkiarviointi  kattoi  32-55  %  vuosittaisesta investointien 
volyymistä. 

Ruotsissa ei ole jälkiarvioinnin erillistä kehikkoa, vaan kyse  on  investointien 
suunnittelussa arvioitujen tietojen tarkistamisesta jälkikäteen samoin mene-
telmin, mitä käytettiin  alun  perin. 

Kustannusten jälkiarviointia motivoi budjettirahoitteisten investointien valtion- 
taloudellisten riskien minimoiminen. Valtion budjetin ulkopuolelta rahoitettu-
jen hankkeiden osalta riskinä  on  lisäksi, että toteutukseen etenee hankkeita, 
joiden yhteiskuntataloudellinen hyöty  on  pienempi kuin budjettirahoitusta 
odottavien hankkeiden hyöty.  

Statens institut för kommunikationsanalys  (SIKA  2000)  arvioi väylälaitosten 
jälkiarviointeja  ja  teki yleisluontoisia suosituksia jälkiarvioinnin kehittämisek-
si. SIKA tarkasteli investointikustannusten toteutumista sekä arvioi lisäksi 
hankkeiden liikenne-ennusteita sekä turvallisuushyötyjä. SIKA:n raportin 
painopiste  on  tosin ratahankkeissa, tiehankkeiden jälkiarvioinnin jäädessä 
yleiselle tasolle. 
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Vägverketissä investointikustannusten  määrittäminen  on  SIKA:n  raportin 
mukaan ollut tarkkaa. Esimerkiksi vuosilta  1996-1 999  jälkiarvioitujen  valmis-
tuneiden hankkeiden kustannusarvioiden  ja  -toteumien  yhteenlaskettu  net

-toero  oli  vain  yhden prosentin suuruinen (tappiollisen puolella). Vuositasolla 
erot ovat vaihdelleet  3-18 %:n  yli-  ja  aliarvioiden  välillä. 

Liikenne-ennusteet oli aliarvioitu  11  tapauksessa  19  hankkeesta  ja  yliarvioitu 
 neljässä tapauksessa (valmistuneista hankkeista). Koska liikenne-ennusteet 

oli aliarvioitu, oli myös matka-aikasäästöt  ja  liikenneturvallisuusvaikutukset 
aliarvioitu  useimmissa tapauksissa. Vuosilta  1998  ja  1999  tarkastelluissa 

 hankkeissa matka-aikasäästöjen keskimääräisten ennusteiden  ja  toteumien 
 poikkeamat olivat  18  ja  14  %.  Toisaalta talouden kasvunopeutta  ja  siitä seu-

raavaa liikenteen kysynnän lisäystä ei osattu ennakoida. 

Jälkiarvioinnin  kehittämisestä  on  todettu seuraavaa: 
• 	Investointikustannusten  ja  liikenne-ennusteen jälkiarviointi  on  help- 

poa  ja  voidaan periaatteessa tehdä minä tahansa vuotena hankkeen 
valmistumisen jälkeen. Liikenne-ennusteen toteumasta voidaan taas 
helposti johtaa matka-aikasäästöjen toteuma. 

• Turvallisuusvaikutusten jälkiarviointi  vaatii  sen  sijaan mittaamista,  ja 
 lyhyillä aineistolla toteutuneiden vaikutusten määrittäminen voi olla 

vaikeaa. Arvioinnissa pitäisi ottaa huomioon entisen tasoisen  ja  pa-
remman tasoisen tieluokan riskitasoerot. Toisin sanoen vanha  ja  uusi 
tieosuus eivät ole suoraan vertailukelpoisia. 

• Turvallisuusvaikutusten  ennustamisessa tulisi kiinnittää huomiota sii-
hen, kuinka mallit laskevat turvallisuustoimenpiteiden vaikutukset yh-
tenä pakettina  ja  yksittäin toteutettuina.  

3.3 Australia  

Australiassa suurimpien julkisten hankkeiden jälkiarviointi  on  olemassa  väl
-jänä  suosituksena  (New South Wales Treasury, 1997),  jonka noudattamises-

ta ei ole tarkempaa tietoa. Kaikki kooltaan yli  AU$ 10  miljoonaa olisi jälkiar-
vioitava vähintään yleisluontoisesti  ja  isoimmat hankkeet läpikotoisin. En-
simmäinen jälkiarviointi tulisi tehdä, kun hanke  on  ollut toiminnassa kaksi 
vuotta. Tärkeimmille hankkeille tulisi suorittaa pitkäkestoista seurantaa. JäI-
kiarvioinnin toteuttamisen vastuu  on  samoilla tahoilla, jotka tekivät alkuperäi-
sen suunnitelman  ja  hankelaskelmat. 

Jälkiarvioinnin  tulisi koskea seuraavia asioita: 
Hankkeille tehtyjä kustannusarvioita sekä niiltä odotettuja hyötyjä  on 

 verrattava toteumaan. 
Alkuperäisiä hankevaihtoehtoja  on  arvioitava toteumaan nähden, jot-
ta nähdään, olisiko niillä päästy parempaan tulokseen. 
Hankkeen suunnittelua  ja  toteutusta  on  arvioitava, jotta voitaisiin op-
pia tapoja parantaa tulevien hankkeiden suunnittelua  ja  toteutusta. 

Jälkiarviointi  on  tarpeen siksi, että hankkeiden perusteleminen perustuu mo-
nilta osin oletuksiin kustannuksista  ja  hyödyistä, jotka eivät välttämättä reali-
soidu oletetunlaisesti. Jatkuva palaute jälkiarvioinnista suunnitteluun paran-
taa oletusten tekemistä vaikutusarvioinnissa. 
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3.4  Iso-Britannia 

Isossa-Britanniassa jälkiarviointia ei ole ohjeistettu systemaattisesti. Viime 
vuosina  on  panostettu hankkeiden suunnittelussa vallitsevan investointikus-
tannuksiin liittyvän systemaattisen ylioptimismin  (optimism bias)  korjaami-
seen  ja  hallitsemiseen  (The British Department for Transport 2004; HM 
Treasury 2002). Se  palvelee omalla tavallaan hankkeiden täsmällisempää 
suunnittelua. 

Skotlannin aluehallinto  on  suosittanut hankkeilla aikaansaatavien tulosten 
arviointia  (Scottish Executive 2003).  Sitä ei ole ohjelmoitu tarkemmin, mutta 
arvioinnin painopiste  on  vaikuttavuuden arvioinnissa enemmän kuin alkupe-
räisen suunnitelman  ja  toteutuneen hankkeen vertaamisessa. Hankkeen tu-
losten arvioinnilla todennetaan resurssien tehokas käyttö  ja  opitaan uutta 
tulevien hankkeiden suunnittelua varten. Yleisesti optimaalista ajoitusta arvi-
oinnille ei ole, vaan hankkeen tuloksia tulee arvioida sitten, kun  se on  ollut 
jonkin aikaa täysin toiminnassa. 
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4  SUOMESSA TEHDYT  JÄLKIARVIOINNIT  

4.1  Yleistä  

Jälkiarviointia  on  Suomessa ensimmäistä kertaa tehty systemaattisesti 
vuonna  1993  valmistuneessa diplomityössä (Joutsensaari  1993).  Työssä  on 

 selvitetty yhdeksän eri tiehankkeen kannattavuuden toteutuminen. Hankkei-
den valintaan vaikuttivat ajankohdan lisäksi niiden sijainti eri puolilla maata 
sekä arviot niiden perusteluihin liittyneistä osin kyseenalaisista kannatta-
vuuslaskennoista. Hankkeet oli toteutettu  1960-  ja  1970-luvuilla  ja  niiden pe-
rustelut olivat pääosin olleet muita kuin taloudellisia. 

Jälkikäteen tarkasteltuina suurin  osa  hankkeista osoittautui kannattaviksi. 
Osassa hankkeita joko liikenne-ennusteiden toteutumattomuuden  tai  muiden 
syiden takia laskenta osoitti, että ne eivät olisi olleet kannattavia. 

Liikenneministeriö  on 1990-luvulla ohjeistanut hankearviointien tekoa sekä 
edellyttänyt merkittäviltä hankkeilta yhtäläisin perustein tehtyjä arviointeja. 
Menettelyä  on  täydennetty  myöhemmin eri ohjeilla  ja  selvityksillä,  joista 
osassa mainitaan myös jälkiarvioinnin tarve. Viimeisimmät liikenne-  ja  vies

-tintäministeriön hankearviointia  koskevat yleisohjeet ovat vuodelta  2003  ja 
 niitä täydentämään Tiehallinto  on  antanut Tiehankkeiden arviointiohjeet 

vuonna  2004.  Hankearvioinnin  ohjeiden selkeytyminen lisää mandollisuuksia 
systemaattiselle jälkiarvioinnille, jolloin niistä saatu palaute palvelee edelleen 
arviointimenetelmien kehittämistä. 

Seuraavissa luvuissa  on  tarkasteltu eräissä myöhemmin toteutetuissa hank-
keissa tehtyjä seurantoja  ja  jälkiarviointeja,  niissä käytettyjä menetelmiä  ja 

 saatuja tuloksia.  

4.2 VT 4 Helsinki-Lahti  

Valtatien  4 Helsinki-Lahti  rakentaminen moottoritieksi  1990-luvun lopulla oli 
ensimmäinen Suomessa ns. jälkirahoituksella toteutettu hanke. Hankkeen 
poikkeuksellisen luonteen johdosta  sen  toteuttamiseen  ja  vaikutuksiin liittyen 

 on  tehty useita selvityksiä. 

Tiehallinto  on  pohtinut viime vuosina vaihtoehtoisia rahoitusmenetelmiä  tie - 
investoinneille  ja  elinkaarimallit  ovat nousseet vahvasti esiin. Pekka Jokela 
selvitti vuosina  2002-2003  vaihtoehtoisia rahoitusmalleja. Kyseisen selvi-
tyksen yhteydessä haluttiin saada lisätietoja siitä, millaisia liikenteellisiä  ja 

 yhteiskunnallisia vaikutuksia Landenväylä oli aikaansaanut. 

Landenväylän  yhteiskunnalliset vaikutukset -selvitys toteutettiin vuonna  2002 
 ja sen  keskeisenä tavoitteena oli tuottaa lisätietoa suuren tiehankkeen vaiku-

tuksista. Selvitystä voidaan pitää myös hankkeen jälkiarviointina, vaikka sii-
nä selvitettiin myös sellaisia vaikutuksia, joita ei oltu määritelty hankearvioin-
nm yhteydessä. 
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Liikenteellisiä  ja  yhteiskunnallisia vaikutuksia selvitettiin keräämällä liiken-
teeseen  ja  seudun kehitykseen liittyviä tilastoaineistoja Tilastokeskukselta, 
Väylälaitoksilta  ja  kunnilta. Aineistojen analyysejä syvennettiin haastattele-
maIla kuntien sekä elinkeinoelämän edustajia, joilta myös saatiin tilastoai-
neistoja. Taloudellisia vaikutuksia selvitettiin myös kyselyllä, joka kohdistet

-tim  kuntien elinkeinoelämästä vastaaville henkilöille. Sosiaaliset vaikutukset 
selvitettiin paikallisten asukkaiden ryhmähaastatteluilla. 

Jälkiarvioinnin  näkökulmasta liikenteellisten vaikutusten  ja  siten liikenneta-
loudellisten tunnuslukujen arvioiminen onnistui hyvin.  Tien  liikenne-  ja  onnet-
tomuusmäärien  kehitys  on  ollut ennusteiden mukainen, joten niiden osalta 
kannattavuuden edellytykset ovat toistaiseksi toteutuneet. 

Hankalampaa  oli  sen  sijaan määritellä vaikutuksia kulkumuotojakaumaan  ja 
 matkustuskäyttäytymisen  muutoksiin.  Tien  avaamisesta  (1999)  oli kulunut 

vielä niin vähän aikaa, että esimerkiksi pendelöintiaineistoja ei ollut olemas-
sa kuin vuodelta  1999.  Lisäksi tiellä ei ole suoritettu tienvarsihaastatteluja, 
joiden perusteella voisi tehdä päätelmiä esimerkiksi vapaa-ajan  matkojen 

 muutoksesta, mikä  on  tutkimuksen johtopäätösten mukaan yksi selitys liiken-
teen voimakkaalle kasvulle. 

Yhteiskunnallista vaikutuksista (esimerkiksi vaikutukset liikkumiseen, alue-  ja 
 yhdyskuntarakenteeseen, kuntatalouteen)  pystyttiin myös päättelemään 

muutoksen suunta sekä arvioimaan  sen  suuruutta. Koska yhteiskunnallisia 
vaikutuksia ei oltu määritelty ennen tien avaamista, oli perusteltua suorittaa 
niiden laaja-alainen arviointi. 

Jälkiarvioinnin  kannalta tutkimuksen perusteella saatiin menetelmällistä tie-
toa siitä, kuinka jälkiarviointi voidaan suorittaa suuren tieinvestoinnin yhtey -
dessä. Toki avoimia kysymyksiä jäi edelleen, kuten vaikutusalueen laajuus, 

 ja  miten vaikutukset tulisi erottaa muusta taloudellisesta kasvusta. Lisäksi 
samassa korridorissa oleva Kerava -Lahti  oikoradalla  on  vaikutuksia  ja osa 

 vaikutuksista  on  sekä  tie-  että raideyhteydestä aiheutuvia.  

4.3  Raippaluodon  silta  

Raippaluodon  silta valmistui syksyllä  1997.  Siltayhteyden  suunnittelun aika-
na tehtiin ympäristövaikutusten arviointia silloisen Lääninhallituksen johdolla. 
YVA:a ei koskaan raportoitu lopullisesti. Seurannasta tehtiin kuitenkin hah-
motelmia vuonna  1995.  Seuranta käynnistettiin vuonna  1996,  ja  siitä  on  vas-
tannut Pohjanmaan liitto. Muut osalliset ovat Mustasaaren kunta  ja  Vaasan 
tiepiiri. Seurantaa  on  raportoitu vuosina  1997, 2000  ja  2004.  

Alusta asti seuranta  on  painottunut yhteiskunnallisten vaikutusten, kuten 
elämäntapaa, yhdyskuntarakennetta, työllisyyttä, asukasmäärää  ja  ikäja-
kaumaa  koskevien muutosten selvittämiseen. Myös liikennettä  ja  liikenneon-
nettomuuksia  on  seurattu säännöllisesti, mutta hankkeesta ei ole tehty var-
sinaista jälkiarviointia, joka kattaisi myös analyysit hankkeen liikenteellisistä 

 ja  taloudellisista tunnusluvuista.  

Sillan  yhteiskunnallisten vaikutusten arvioimisessa  on  hyödynnetty eri tyyp-
pisiä aineistoja eri tietolähteistä,  ja  saatuja tuloksia  on  verrattu muihin aluei-
siin, kuten muuhun osaan Mustasaaren kuntaa  ja  saariyhteisöihin,  joihin ei 



24 	 Tien  pidon hankkeiden vaikutusten  jälkiarviointi  
SUOMESSA TEHDYT  JALKIARVIOINNIT  

ole rakennettu kiinteää yhteyttä. Vertailuilla pyrittiin erottamaan hankkeen 
vaikutukset muusta yhteiskuntakehityksestä, mikä  on  osoittautunut tässäkin 
hankkeessa vaikeaksi. 

Yhteiskunnallisia vaikutuksia arvioitiin väestön, myönnettyjen rakennuslupi
-en,  rikollisuuden, työpaikkojen  ja  maakauppojen  perusteella. Lisäksi asuk-

kaiden, yrittäjien  ja  viranomaisten mielikuvia  ja  näkemyksiä kehityksestä 
saatiin haastatteluista  ja  kyselyistä, joita  on  toteutettu vuosina  1997, 2000  ja 

 2003.  

Sillan  valmistumisen jälkeen liikenne  on  lisääntynyt huomattavasti; erityisesti 
pian valmistumisen jälkeen. Myöhempi kehitys liikenteessä noudattelee ver -
tailualueiden kehitystä. Toteutunutta liikenteen kasvua ei ole verrattu suun-
nittelun aikaisiin ennusteisiin. Saariyhteisöjen liittäminen mantereeseen  sil

-tayhteydellä  tuottaa liikenteen ennustamiseen erityisiä haasteita, koska lii-
kenne  on  herkkä maankäytössä tapahtuville muutoksille. Jatkuvasta seuran-
nasta onkin tässä hankkeessa suurta hyötyä liikenteen  ja  maankäytön kyt-
kentöjen ennustamiselle. 

Väestön suhteellinen kasvu saarella  on  ollut yli kaksinkertainen verrattuna 
Mustasaaren  koko  kunnan kehitykseen. Asukasmäärien  ja  ikäjakauman  ke-
hittymisen seurannasta  on  myös hyötyä vaikutusarvioinnin kehittämiselle tu-
levissa, samantyyppisissä hankkeissa. 

Vastaavanlaisia etuja seurannasta  on  koettu muun muassa palveluiden  ja 
 kiinteistökauppojen  kehittymisen  ja  väestön kielijakauman osalta: suunnitte-

lun aikaisissa arvioinneissa kyseisten muuttujien ennustaminen oli hyvin vai-
keaa, mutta kohtuullisella seurantapanoksella muutoksia  ja  syy-yhteyksiä  on 

 voitu havaita  jo  yllättävän lyhyellä seurantajaksolla. 

Seurannassa hyödynnettiin tehokkaasti eri viranomaistahojen tietorekisterei
-tä  ja  tilasto-aineistoja. Käytännön kokemukset tiedonkeruusta osoittavat, että 

nimenomaan tiedonkeruu koetaan työlääksi  ja  vaikeaksi  ja  sitä kautta myös 
liian kalliiksi rutiinityönä tehtäväksi. 

Aihepiiriltään Raippaluodon seuranta  on  lähes ainutkertainen Suomessa. 
Saaren luontoon  ja  merialueen tilaan  ja  kalakantoihin  liittyviä vaikutuksia  (ar-
viointivaiheessa)  ei sittenkään mielletty niin tärkeiksi, että systemaattista 
seurantaa niiden osalta olisi käynnistetty. 

Hankkeen vaikutusten erottaminen muun yhteiskuntakehityksen tuomista 
vaikutuksista  on  tyypillinen ongelma, joka myös Raippaluodossa  on  noussut 
esille seurantaan liittyvissä keskusteluissa. Selvää kuitenkin  on,  että ilman 
ajoissa suunniteltua  ja  aloitettua seurantaa tehtävä olisi mandoton. Vaikka 
Raippaluodon siltahanke sinällään  on  poikkeuksellinen tiehanke, kokemuk-
set esimerkiksi tiedonkeruusta  ja  viranomaisyhteistyöstä  ovat hyödynnettä-
vissä vastaavantyyppisissä siltahankkeissa  ja  osin myös toisentyyppisissä 
väylähankkeissa. 
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4.4 Tornio-Kemi  moottoritie  

Tornion  ja Kemin  välinen moottoritie avattiin liikenteelle syksyllä  2001.  Väy-
lähanke  on  Pohjois-Suomen oloissa mittava.  Se on  Perämeren talousalueen 
valtaväylä, jonka lähiympäristössä asuu yli  55 000  ihmistä. 

Hankkeesta tehtiin lainmukainen YyA-menettely vuosina  1995-1996.  
YVA:ssa  arvioitiin hankkeen merkittäviksi vaikutuksiksi muun muassa mai-
sema-  ja  meluhaitat,  haitat arvokkaille kasvilajeille  ja  kulttuuriympäristöille 

 sekä riskit pohja-  ja  pintavesille.  Hankkeen positiivisiksi vaikutuksiksi arvioi-
tiin erityisesti yhdyskuntakehitykseen  ja  elinkeinoelämään kohdistuvat, kehi

-tysta  tukevat  ja  edistävät vaikutukset.  

Lapin  tiepiiri  on  teettänyt erillisiä seurantatutkimuksia pohjavesiolosuhteista, 
kalankasvatuslaitoksen toimintaedellytyksistä, melusta  ja  arvokkaista  kasvi- 
lajeista. Seurannan ensimmäinen raportti julkaistiin vuonna  2004.  Raporttiin 

 on  koostettu  edellä mainittua seurantatietoa  ja  liikenteen kehitystietoa. Muilta 
osin hankkeen vaikutuksia ei ole systemaattisesti seurattu eikä tehty jälkiar-
viointia. 

Seurantamittaukset  ja  -tutkimukset  on  pääosin aloitettu ennen rakentamista 
 tai  sen  aikana. Seurannoista  on  vastannut tiepiiri yksinään, sidosryhmiä ei 

ole ollut suoranaisesti mukana seurannan järjestämisessä  tai  ohjauksessa. 
Suoraa kansalaisosallistumista ei seurannoissa -  jo  niiden teknisestä luon-
teesta johtuen - ole toteutettu. 

Liikennetiedot  on  kerätty liikenteen automaattisilta mittausasemilta  (LAM - 
pisteet). Pohjavesitutkimuksia  on  tehty tierakenteessa käytetyn kuonahiekan 
vaikutusten selvittämiseksi sekä suurten tieleikkausten vaikutusten selvittä-
miseksi. Melumittauksia  on  tehty erityisesti taajamien  ja  kylien kohdilla. 

Seurantatutkimuksissa  havaittiin liikennemäärien kasvaneen selvästi  ja  eri-
tyisesti lyhyiden  matkojen  lisääntyneen. Liikenneturvallisuus  on  parantunut 
(luonnollisesti etenkin vanhalla tiellä)  ja  meluongelmat  ovat lieventyneet 
huomattavasti meluesteiden ansiosta. Näiltä osin raportissa ei ole tehty ver-
tailuja ennustettuihin vaikutuksiin. 

Ensimmäisen seurantaraportin laatimisen yhteydessä tehtiin viran-
omaishaastatteluja  ja  tiivis kysely, joka  sekin  kohdistettiin kuntien viranomai-
sille. Kyselyllä haettiin käsityksiä  ja  mielikuvia hankkeen yhteiskunnallisista 
vaikutuksista sekä näiden seurannan tarpeellisuudesta. Haastatteluista kävi 
ilmi, että hankkeella oli välittömiä, ennakoimattomia vaikutuksia vanhan tien 
varteen jääneille palveluyrityksille, joiden liikevaihto romahti moottoritien 
avaamisen jälkeen. Lisäksi havaittiin selvää lisäystä  ja  kiinnostusta uudelle 
yritystoiminnalle, joka tukeutuu uuteen moottoritiehen.  Kunnat  ovat myös ak-
tivoituneet maankäytön suunnittelussa moottoritien varteen. Raportissa suo-
sitellaankin yhteiskunnallisten vaikutusten seurannan aloittamista useiden 
toimijoiden kesken nopeasti. 

Moottoritien osaseurantojen aihepiirien teknisyydestä johtuen itse tiedonke-
ruu-  ja  käsittelymenetelmillä  ei juurikaan ole merkitystä hankkeiden jälkiarvi-
oinnin kehittämiselle. Liikenteellinen seuranta - siitä huolimatta, että alueel-
la oli käytettävissä useita  LAM -pisteitä - osoittaa, että yksittäisen hankkeen 
liikenteellistenkin vaikutusten erottaminen kokonaismuutoksesta  on  hyvin 
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vaikeaa. Moottoritien seurannan suunnittelua  ja  toteutusta ohjasivat yksittäi-
set tarpeet  (mm.  pelätyt vaikutukset kalanviljelytoimintaan  ja  arvokkaislin 
kasvilajeihin),  joten tulokset palvelevat lähinnä kyseisiä, rajattuja aihepiirejä 

 ja  kohteita. Useampien toimijoiden  (kunnat)  osallistuminen moottoritien vai-
kutusten seurantaan olisi vielä tuonut lisävarmuutta  ja  nopeutta toimenpitei-
siin.  

4.5  Kehä  II  

Kehä  11:n  välillä Länsiväylä-Turuntie tehdyssä ennen-jälkeen -selvityksessä 
tutkittiin liikenteellisiä, ympäristöllisiä  ja  sosiaalisia vaikutuksia. Työssä arvi-
oitiin vuonna  2000  liikenteelle avatun Kehä  11:n  vaikutuksia  ja  hankkeelle 
asetettujen tavoitteiden  ja  ennusteiden toteutumista. Tarkastelujen laajuus  ja 

 tarkkuustaso  vaihtelivat käsiteltävän aihepiirin mukaan. 

Selvitys tehtiin kandessa osassa. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna  1999 
 kerättiin liikenne-  ja  ympäristötiedot  ennen tien avaamista liikenteelle sekä 

tehtiin kysely Kehä  11:n  lähiympäristön asukkaille. Toisessa vaiheessa vuon-
na  2001  kerättiin vastaavat liikenne-  ja  ympäristötiedot  kuin ennen-vaihees-
sa sekä suoritettiin toinen asukaskysely postikyselynä vastaavalle alueelle 
kuin ensimmäisessä vaiheessa. 

Ennen-jälkeen -selvitysten lisäksi tehtiin syksyllä  2001  kun  tie  oli ollut käy-
tössä vuoden, määräpaikkatutkimus postikyselynä Kehä  11:n  käyttäjille. Tut-
kimuksessa selvitettiin käytettyjä ajoreittejä sekä ennen että jälkeen Kehä 

 11:n  rakentamisen. 

Ennen-vaiheen raporteissa  on  tarkasteltu suunnitelmissa hankkeelle asetet-
tuja tavoitteita  ja  jälkeen-vaiheessa arvioitu niiden toteutumista. Yhtäläisin 
menetelmin tehdyt tutkimukset  ja  selvitykset antoivat hyvän mandollisuuden 
tavoitteiden toteutumisen arvioinnille. Liikenneverkon kehittymiselle, liikenne- 
turvallisuudelle, melu-  ja  päästömäärille  sekä viihtyisyydelle asetetut tavoit-
teet toteutuivat pääosin. Läpiajoliikenne väheni oleellisesti suunnitelluilla 
alueilla, mutta sitä siirtyi osin uusille alueille, mikä heikensi näiden  osa- 
alueiden viihtyvyyttä. Kevyen liikenteen osalta tavoitteet yhtenäisistä kevyen 
liikenteen väylistä  ja  eritasoista risteämisistä  eivät kaikilta osiltaan toteutu-
neet. Joukkoliikenteen tavoitteet bussikaistoista  ja  erillisistä pysäkeistä jäivät 
myös toteutumatta. 

Liikenteellisen  seurannan avulla voitiin todeta Kehä Il:lla liikenne-ennusteen 
toteutuneen hieman ennustettua korkeampana. Liikenneturvallisuus parani, 
mutta Kehä  11:n  vaikutusta onnettomuusmääriin ei voida suoraan osoittaa, 
koska myös muualla Espoon alueella tapahtui onnettomuuksien vähenemää. 

Jotta Kehä  II  voitiin toteuttaa, jouduttiin suunnitelmista kustannussyistä kar-
simaan muun muassa pohjoisen osan toinen ajorata, joukkoliikenteen lisä-
kaistat  ja  eritasoliittymä  sekä yksi kevyen liikenteen alikulku. Hankkeen al-
kuperäinen kustannusarvio oli  800  Mmk, kun taas toteutuneet rakentamis-
kustannukset olivat  370  Mmk. Kustannusten karsiminen vaikutti osaltaan sii-
hen, ettei kaikkia Kehä lI:lle eri suunnitteluvaiheissa asetettuja tavoitteita 
saavutettu. 
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Jälkiarvioinnin  kehittämisen kannalta kustannusten leikkaaminen oli mitta-
vaa. Koska hankkeen kustannusten puolittamisen jälkeen ei toteutettu uutta 
hankearviointia eikä hankkeen arvioituja vaikutuksia muutenkaan oltu eritelty 
toteutetulle osalle hanketta,  on  jälkiarvioinnin  kannalta oleellista varmistaa, 
mihin  sen  tuloksia verrataan  ja  arvioidaan.  

4.6  Mikkelin  ohikulkutie  

Mikkelin ohikulkutien vaikutusten jälkiseurantaselvitys täydensi vuonna  1992 
 tehtyä vaikutusselvitystä Mikkelin ohikulkutie -hankkeesta. Jälkiarviointi pe-

rustui pääasiassa asukkaiden, elinkeinoelämän  ja  suunnittelusta vastaavien 
henkilöiden haastatteluihin. Lisäksi selvitystä täydennettiin katsauksella 
hankkeesta lehdissä esiintyneeseen kirjoitteluun. Haastattelut suoritettiin 
puolistrukturoidusti eli osittain vapaasti keskustellen sekä ryhmissä että  hen

-kilöittäin.  

Mikkelin ohikulkutie otettiin käyttöön vaiheittain vuosina  1982-1990. Tien 
 vaikutuksia oli selvitetty aikaisemmin kandesti. Vuonna  1986  valmistuneessa 

selvityksessä pääpaino oli liikennemäärien  ja  liikenneturvallisuuden muutos-
ten  ja  hankkeen kannattavuuden selvittämisessä (Mikkeli  1986).  Vuonna 

 1992  valmistuneessa vaikutusselvityksessä pyrittiin selvittämään hankkeen 
vaikutukset mandollisimman laaja-alaisesti pääpainon ollessa muissa kuin 
liikenteellisissä asioissa (Tielaitos  1992a).  Eräs tärkeä havainto vaikutustut-
kimuksessa oli, että tiepiirin vuonna  1973  laatimat liikenne-ennusteet pitivät 
erittäin hyvin paikkansa, joten liikenteelliset vaikutukset oli ennakoitu oikein. 

 Sen  sijaan sosiaalisten vaikutusten määrittämiseen ei työn aikana ollut yleis-
tä käytäntöä. 

Jälkiseurantaselvityksen  yhteydessä käytiin läpi Tielaitoksen keräämät, alu-
een lehdissä vuosina  1975-1981  olleet liikennettä käsitelleet lehtikirjoituk-
set. Lehtikirjoitusten avulla pyrittiin selvittämään asukkaiden mielipiteitä  tie - 
järjestelyjen suunnittelun  ja  rakentamisen ajalta. Lehtikirjoituksia aiheesta oli 
yllättävän vähän, mikä saattoi osaltaan johtua pitkästä suunnitteluvaiheesta 

 ja  tien  varsin  vähäisestä vastustuksesta. Hankkeen tiedottaminen oli lehtikir-
joitusten perusteella melko vähäistä  ja  tieasioista  järjestettiin  koko  aikana 

 vain  yksi laaja keskustelutilaisuus. 

Sosiaalisia vaikutuksia lähestyttiln kvalitatiivisella, laadullisia aspekteja  tar
-kastelevalla tutkimusotteella,  jonka tärkeimpiä kysymyksiä olivat "miksi"  ja 

"millä  tavalla". Kyse oli laaja-alaisesta muutoksen tarkastelusta. Tutkimuksen 
perustieto saatiin kolmella ryhmäkeskustelulla  ja  kolmen yksilöllisen asian-
tuntijahaastattelun avulla. 

Ohikulkutien elinkeinopoliittisia vaikutuksia tutkittiin tilastoanalyysin, yritys- 
haastattelujen  ja  elinvoimaindikaattorien  avulla. Tilastoanalyysi  ja  elinvoi-
voimaindikaattorimittaus  olivat lähinnä taustatietoina  ja  pääanalyysin  muo-
dostivat kandeksan yrityshaastattelua, joihin elinkeinotoimisto valitsi haasta-
teltavat yritysjohtajat. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että käytetyistä menetelmistä malleihin perus-
tunut menetelmä toimi huonoiten, koska alueelliseen kasvuun vaikuttavista 
tekijöistä ei ollut käytettävissä riittävän monipuolisia muuttujia. Graafinen 
analyysi tasoitetuilla aikasarjoilla toimi  sen  sijaan hyvin. Haastattelujen avul- 
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la  saatiin  kuva  siitä, millaisia vaikutukset olivat suhteessa odotuksiin. Tutki-
muksen tärkeimmät tulokset Mikkelin kaupungin rakennemuutoksesta  ja 

 aluetaloudellisista  vaikutuksista saatiin yhdistämällä eri menetelmillä saadut 
tiedot.  

4.7  Muita  jälkiarviointeja  

Uudenmaan tiepiirin hankkeiden arvioinnit 

Uudenmaan tiepiiri teetti kolmen hankkeen arvioinnit LVM:n ohjeiden mukai-
sesti vuonna  2002.  Arvioinnit tehtiin sekä suunnittelun että rakentamisen 
osalta. Lisäksi kandesta  jo  päättyneestä hankkeesta tehtiin loppuarviointi. 
Arvioinneissa lähtötietoina käytettiin erilaisia suunnitelmia, esitteitä  ja  henki-
löhaastatteluja. Hankkeet olivat:  

vt  25  Hanko-Skogby  
vt  7  Porvoo -Kosken  kylä 
Kehä  Ill  välillä Lentoasemantie-Tikkurilan liittymä. 

Hanko-Skogby 

Hankkeen tavoitteena oli parantaa liikenneturvallisuutta sekä saada tieosuus 
vastaamaan pääteiden liikennöitävyydelle asetettuja tavoitteita. Hankkeen 
pituus oli  22,5 km.  Vaihtoehdoista toteutettiin hyöty-kustannussuhteeltaan 
kannattavin  (H/K-suhde  2,2)  ja  vaikutuksiltaan hyväksyttävin vaihtoehto. 
Hankkeen suunnittelu tehtiin ennen  YVA-lain  voimaantuloa, joten ympäristö- 
vaikutusten arviointi  ja  dokumentointi toteutettiin kevyesti. 

Suunnitelmia jouduttiin täydentämään  ja  muuttamaan työn aikana. Vuoropu-
helua käytiin hankkeen aikana sidosryhmien (puolustusvoimat  ja  ympäristö- 
keskus)  ja  kiinteistön omistajien kanssa. Hankkeen kustannusarvio kasvoi 
suunnittelun tarkentuessa, mikä saattoi osittain johtua hankkeen rahoituksen 
muutoksista  ja  hankkeen teettämisestä kokonaisvastuu-urakkana (KVU)  kil

-pailuttamatta.  Hanke valmistui vuonna  2001,  yli vuoden myöhässä alkupe-
räisestä toteutusaikataulusta. 

Pohjavesisuojausten  toimivuutta hankkeen valmistuttua  on  seurattu Hangon 
valtakunnallisessa seurantapisteessä, jossa pohjaveden kloridipitoisuus mi-
tataan neljä kertaa vuodessa. Hankkeen dokumenttien arkistointia ei ole to-
teutettu eikä jälkiseurantaa suunniteltu, joten aineiston löytäminen  on  vaike-
aa. Myöskään tilaajapuolen näkemyksiä  ja  tietoa rakentamisen ajalta ei ole 
käytettävissä, koska niitä ei ole dokumentoitu  ja  projektipäällikkö ei ole enää 
tiepiirissä. 

Porvoo-Koskenkylä 

Hankkeen tavoitteena oli tien sujuvuuden parantaminen, henkilövahinkoon 
johtavien onnettomuuksien sekä melun, päästöjen  ja  muiden asutukselle  ja 

 ympäristölle koituvien haittojen vähentäminen. Hanke sisälsi moottorililken-
netien täydentämisen moottoritieksi  n. 25  km:n matkalla. Hankkeesta oli teh-
ty toimenpideselvitys, mutta ei yleissuunnitelmaa. Tämän takia  YVA  laadittiin 
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osalta laaditaan  YVA-selostuksen yhteydessä. Myös arvioinnin suorittamista 
kaikkien tavoitealueiden vaikutusten osalta pidettiin tärkeänä. Tietojen arkis-
toiminen sähköisesti mandollistaisi tiedon  ja  oppien saatavuuden, vaikka 
henkilöt vaihtuisivatkin.  

4.8  Yhteenveto tehdyistä  jälkiarvioinneista  

Likipitäen kaikissa esimerkkitapauksissa jälkiarvioinnit  on  tehty erilaiselle 
vaikutusten valikoimalle. Täysin kattavasti ei kuitenkaan oltu tehty yhtään 
hanketta, parhaimmillaankin ne sisälsivät  vain  osia liikenteellisten, liikenne- 
taloudellisten  ja  yhteiskuntataloudellisten vaikutusten arvioista. Sosiaalisia 
vaikutuksia  ja  ympäristövaikutuksia  on  seurattu eräissä hankkeissa tapaus-
kohtaisin teemoin, mutta seurannan tarkkuudesta ei ole kuvausta. Tämä ker-
too siitä, että ainakin näissä hankkeissa jälkiarvioinnin tarve  on  kohdistunut 
erilaisiin seikkoihin. 

Vaikka liikenteellisten vaikutusten arviointi  on  mukana lähes kaikissa jälkiar-
vioinneissa, ei hankkeiden toteutuneesta liikennetaloudellisesta kannatta-
vuudesta kuitenkaan ole tehty selkeää arviota. Tarkastelujen tarve onkin  tul-
lut  aina muiden hankekohtaisten syiden takia. 

Kattaviin jälkiarviointeihin  voidaan arvioida käytetyn resursseja yhtä paljon 
 tai  ehkä jopa enemmän kuin alkuperäiseen vaikutusarviointiin. Usein tiedon- 

hankinnan prosessina  on  käytetty tilastotiedon ohella erityyppisiä elinkei-
noelämän  ja  kansalaisten haastatteluja. Laaja-alainen jälkiarviointi  on  siitä 
päätellen mittava  ja  resursseja vievä prosessi. Liikenteellisten vaikutusten 
jälkiarviointi ei  sen  sijaan ole prosessina  kovin  laaja  tai  kallis,  koska tiedon- 
keruun prosessit ovat  jo  automaattisesti olemassa. 

Valtatien  4 Helsinki-Lahti  jälkiarviointi  kertoo jälkiarvioinnin ohjeistamisen 
kannalta muun muassa seuraavaa: 

• Liikenteellisten  vaikutusten arviointi  on  mandollista heti ensimmäisinä 
vuosina hankkeen valmistumisen jälkeen.  Se  mandollistaa johtopää-
tösten tekemisen liikennetaloudellisten erien toteutumisesta. 

•  Investoinnin teknistä laatua  on  mandollista arvioida heti ensimmäisi-
nä vuosina avaamisen jälkeen. 

•  Myös rakentamisen aikaiset vaikutukset  on  mandollista arvioida heti 
hankkeen valmistuttua. Esimerkiksi tässä hankkeessa rakentamisen 
aikaisten laadunvalvontamenettelyjen tilastot tarjoavat siitä tietoa. 

•  Laajempia  ja  hitaammin syntyviä vaikutuksia  (mm.  työssäkäynti, 
 muuttoliike, yritysten sijoittuminen  ja  maankäyttö)  on  vaikea havaita 

muutama vuosi hankkeen valmistumisen jälkeen. Tarjolla  on vain 
 heikkoja signaaleja, josta joudutaan tekemään johtopäätöksiä. Näihin 

vaikutuksiin liittyvää tietoa saadaan kunnilta  ja  tarvittaessa sitä voi-
daan täydentää keräämällä sitä heti hankkeen valmistumisen jälkeen.  

a  Yritykset reagoivat uuden yhteyden synnyttämiin mandollisuuksiin 
ehkä nopeammin kuin kotitaloudet. 

•  Hitaammin syntyvien (muiden kuin liikenteellisten) vaikutusten jäI-
kiarviointi  on  mielekkäämpää  tehdä ensimmäisen kerran ehkä noin 
viisi vuotta hankkeen valmistumisen jälkeen. 



Tienpidon  hankkeiden vaikutusten jälkiarviointi 
	

31  
SUOMESSA TEHDYT JÄLKIARVIOINNIT  

Raippaluodon  sillan  jälkiarviointi  kertoo jälkiarvioinnin ohjeistamisen kannalta 
muun muassa seuraavaa: 

•  Yhteiskunnallisten vaikutusten seurannan kannalta  on  ehdottoman 
tärkeätä, että seurannan suunnittelu tehdään systemaattisesti ennen 
hankkeen toteuttamista. Tietoaineistojen saanti, tiedonkeruutavat  ja 

 analysointi sekä eri osapuolten osallistuminen  ja  vastuunjako  on  sel-
vitettävä ajoissa, jotta käytännön seurantatyö  on  toteutettavissa koh-
tuullisin kustannuksin. 

•  Yksittäisen hankkeen vaikutusten erottaminen muun yhteiskuntakehi-
tyksen tuomista vaikutuksista  on  ongelma, jolla usein myös perustel-
laan seurannan tekemättä jättämistä. Erillisten, yhteiskuntakehitystä 
selvittävien seurantojen tarpeellisuus väylähankkeissa onkin perus-
teltua  vain  harvoissa erityistapauksissa. Näin  ollen  hankekohtaisen 

 seurannan tekeminen onkin nähtävä kandesta eri näkökulmasta:  

1. Hankkeiden vaikutusten selvittäminen erillisenä  on  yleensä tar-
peen  vain  vaikutuksiltaan poikkeuksellisissa hankkeissa. Poikke-
uksellisuutta kuvaavat esimerkiksi lukuisat epävarmuustekijät ar-
vioinneissa, hankkeen suuruus  ja  sijainti herkässä ympäristössä. 
Lisäksi seurantaa voidaan perustella tutkimukseen  ja  arvioinnin 
kehittämiseen liittyvillä tarpeilla.  

2. Tiehankkeiden  yhteiskunnallisten vaikutusten seuranta muissa 
kuin erillishankkeissa  on  mielekkäintä  toteuttaa ns. kaavaseuran-
nan osana yhteistyössä Tiehallinnon  ja  kuntien kesken.  

Tornio-Kemi  moottoritien jälkiarviointi kertoo jälkiarvioinnin ohjeistamiseen 
liittyen muun muassa seuraavaa: 

• Liikenteellinen  seuranta  on  teknisenä toimenpiteenä helppoa, yksin-
kertaista  ja  edullistakin  (sitä tehdään suhteellisen kattavasti  jo  nyt  vi

-ranomaistyönä).  Seurannasta esille saatavat Ilikenteelliset muutokset 
kuitenkin hyvin harvoin ovat yhden liikennehankkeen vaikutuksia. 
Tulkinnassa  on  osattava ottaa huomioon kaikki muu liikenteen kehit-
tymiseen vaikuttanut kehitys. 

•  Yksittäisen seurannan tarveharkinnassa  on  syytä käyttää kriteerinä 
arvioitujen vaikutusten merkittävyyttä (arvioitava hankearvioinnin yh-
teydessä)  ja  seurannan mandollisuuksia lieventää  tai  ehkäistä nega-
tiivisia vaikutuksia. Hankealueen viranomaistahojen laaja osallistumi-
nen luo parhaat edellytykset seurannan  ja  korjaavien  toimenpiteiden 
onnistumiselle. Tarvittaessa yrityselämän  ja  jopa yksittäisten kansa-
laisten osallistumista seurantatyöhön  on  harkittava. 

•  Hankkeen ominaisuudet  ja  ympäristö (tyypillinen moottoritie pääosin 
uudessa maastokäytävässä  ja  usean kunnan alueella) luovat erin-
omaisen "alustan" vaikutusarviointien, seurannan  ja  jälkiarvioinnin 

 kehittämiseen, kun moottoriväylä vielä lähitulevaisuudessa jatkuu 
 Kemin  eteläpuolelle. 
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Kehä  11:n  jälkiarviointi  kertoo jälkiarvioinnin ohjeistamisen kannalta muun 
muassa seuraavaa: 

• Ajoreittien  selvittäminen ennen—jälkeen -tutkimuksilla (esimerkiksi 
postikysely) voi olla välttämätön edellytys liikenteellisten vaikutusten 
jälkiarvioinnille kaupunkiseudulla. 

•  Hankkeen muuttuminen suunnittelun aikana merkittävästi edellyttää 
muun muassa jälkiarvioinnin takia sitä, että alkuperäinen hankearvi-
ointi  on  tarkistettu ennen uuden suunnitelman mukaisen ratkaisun to-
teuttamista. 

Mikkelin ohikulkutien jälkiarviointi kertoo jälkiarvioinnin ohjeistamisen kannal-
ta muun muassa seuraavaa: 

• liikenteellisten  vaikutusten selvittäminen mandollistaa hankkeen kan-
nattavuuden jälkiarvioinnin, mutta niiden avulla ei saada selville 
hankkeen kaikkia merkittäviä vaikutuksia 

•  haastattelujen avulla voidaan saada jälkikäteen tietoja hankkeen so-
siaalisista vaikutuksista 

•  elinkeinoelämää koskevilla haastatteluilla voidaan saada tietoja 
hankkeen vaikutuksista  koko  kaupunkiseudun elinvoimaan.  

Uudenmaan tiepiirin hankkeiden jälkiarvioinnit kertovat jälkiarvioinnin ohjeis
-tamisen  kannalta muun muassa seuraavaa: 

• kustannusarvioiden  toteutuminen  ja  siihen vaikuttavat seikat  on  otet-
tava huomioon hankkeen jälkiarviointia suoritettaessa 

•  hankkeiden tietojen dokumentoinnin puutteet voivat estää tehokkaan 
jälkiarvioinnin  jo  muutama vuosi hankkeen valmistumisen jälkeen 

• jälkiarviointi  edellyttää  sen  ohjelmoimista  jo  hankkeen suunnittelun  ja  
viimeistään hankintaprosessin yhteydessä. 
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5  JÄLKIARVIOINTIMENETTELYN  TARVE  JA  SISÄLTÖ 

Jälkiarviointimenettelyn  tarvetta  ja  sisältöä pyrittiin tarkentamaan työn aikana 
kahteen kertaan. Ensimmäisellä kerralla työn ohjaus-  ja  projektiryhmän  jä-
senille jaettiin pikakyselylomakkeet, joihin vastausaikaa oli käytettävissä  vain 

 joitakin minuutteja. Saatujen vastausten perusteella tehtiin yhteenveto, jossa 
testattiin sekä vastauksia yksittäisiin kysymyksiin, että myös ohjaus-  ja  pro

-jektiryhmän  välisiä näkemyseroja. 

Projektiryhmä  käsitteli edellä mainitut vastaukset  ja  teki niiden pohjalta alus-
tavat luonnokset jälkiarviointimenettelyä koskevista ohjeista  ja  osin myös nii-
den edellyttämistä uusista toimintatavoista Tiehallinnossa. Luonnoksina syn-
tyneitä ajatuksia  ja  ehdotuksia testattiin laajennetulle ohjausryhmälle järjes-
tetyssä  workshop-tilaisuudessa. Tilaisuudessa tehtyjen ryhmätöiden avulla 
löydettiin joihinkin asiakohtiin selviä ratkaisumalleja. Näitä ratkaisuja täs-
mennettiin vielä ohjausryhmän kokouksessa, jolloin voitiin muodostaa seu-
raavissa luvuissa esitetyt luonnokset ohjeiksi  ja  toimintatavoiksi.  

Edellisistä jälkiarviointimenettelyn tarvetta  ja  sisältöä selvittäneistä vaiheista 
voidaan yhteenvetona tehdä seuraavat johtopäätökset. 

Jälkiarviointimenettelyn  tavoitteet  ja  hyödyt: 

• Jälkiarviointimenettelyn  ensisijaisena tarkoituksena  on  tiensuunnitte-
luprosessin, hankearvioinnin  sekä eri arviointi-  ja  laskentamenetelmi

-en  kehittäminen. 
• Jälkiarviointimenettelyn  tarkoituksena ei siten ole tehtyjen ratkaisujen 

arvostelu, vaan saadun tiedon hyödyntäminen uusia arviointeja teh-
täessä. 

• Jälkiarviointimenettelyn  avulla tienpitäjä pystyy tehostamaan tienpito-
toimenpiteiden valintaa  ja  resurssien kohdentamista. 

• Jälkiarviointimenettelyn  avulla hankearviointien läpinäkyvyyttä  ja  ver-
tailukelpoisuutta  voidaan jatkossa parantaa. 

• Tiehallinto  ja  sidosryhmät  voivat hyödyntää jälkiarvioinneista saatavia 
vaikutustietoja. 

Jälkiarviointimenettelyn kehikko  ja  prosessit: 

• Jälkiarviointimenettelyä  käytetään ensisijaisesti valtion  tulo- ja  meno-
arviossa esitetyistä tiehankkeista, teemahankkeista  ja  erityishank-
keista  (esimerkiksi uudet ratkaisut). 

• Jälkiarviointimenettelyssä  arvioinnit erotellaan valmistumisen yhtey-
dessä tehtävään vastaanottoarviointiin  ja  myöhemmin tehtäviin erilli

-sun  jälkiarviointeihin. 
• Vastaanottoarviointi  tehdään kaikista jälkiarviointimenettelyn piiriin 

kuuluvista hankkeista. 
• Jälkiarviointi  tehdään useimmista hankkeista, mutta täydentävän jäI-

kiarvioinnin teosta päätetään tarpeen mukaan. 
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Eri jälkiarviointivaiheiden ajankohdatja sisältö: 

• Vastaanottoarviointi  tehdään hankkeen valmistumisen yhteydessä  ja 
 siinä keskitytään toteutuksen sisältöön  ja  kustannuksiin. 

• Jälkiarviointi  tehdään  1-2  vuotta hankkeen valmistumisen jälkeen  ja 
sen  sisältö painottuu liikenteellisiin vaikutuksiin. 

• Jälkiarviointia  voidaan täydentää  5-10  vuoden kuluttua valmistumi-
sesta, jolloin keskitytään lilkenteellisten vaikutusten lisäksi myös mui-
hin hankkeen vaikutuksiin. 

• Jälkiarvioinnit  perustuvat eri seurantamenetelmillä kerättyyn tietoon. 

Toimintatavat  ja  vastuut: 

• Vastaanottoarviointi  on  syytä tehdä hankinnan yhteydessä  ja  hankin-
taprosessin vastuulla. 

• Jälkiarvioinnin  ja  täydentävän jälkiarvioinnin suorittamisesta vastuu 
 on  suunnitteluprosessilla. 

•  Keskushallinnon rooli  on  kokoava  ja  kehittämistä ohjaava sekä muun 
muassa LVM:n suuntaan tietoa välittävä. 

• Jälkiarviointimenettely  on  saatava osaksi Tiehallinnon toimintatapoja, 
jolloin siihen ei tarvita erillistä motivointia. 

• 	Jälkiarviointimenettelyn  takia ei tarvita uusia tiedonhallintajärjestel- 
miä,  mutta nykyisiä voidaan kehittää tarpeen mukaan. 

• Tiehallinnon  on  varauduttava jälkiarviointimenettelyn edellyttämään 
rahoitustarpeeseen. 
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6  EHDOTUS  JÄLKIARVIOINTIMENETTELYN OHJEIKSI  

6.1  Johdanto 

Hallituksen esityksessä Eduskunnalle maantielaiksi  ja  eräiksi  siihen liittyviksi 
laeiksi  (HE 17-2004  vp)  todetaan, että"Tienpitoviranomaisen tulee järjestel-
mällisesti seurata, miten tiehankkeen arvioidut  ja  muut vaikutukset ovat to-
teutuneet  ja  käyttää hyväksi seurannan tuloksia hankkeiden vaikutusarvioin

-nissa ja  suunnitteluratkaisujen  valinnassa". 

Liikenne-  ja  viestintäministeriö  on  myös korostanut liikenneväylähankkeilta 
edellyttävien seurantatoimenpiteiden  ja  jälkiarviointimenettelyn  tarvetta. Näi-
den vaatimusten  ja  tavoitteiden toteuttamiseksi Tiehallinto  on  ohjeistanut 

 tässä esitetyt menetelmät  ja  toimintatavat tienpidon hankkeiden vaikutusten 
jälkiarviointimenettelyksi. 

Hankkeiden jälkiarviointimenettelyn tulee olla  osa  normaalia tienpidon suun-
nittelukäytäntöä. Tienpidon hankkeiden vaikutusten ennakoinnin, varsinaisen 
hankearvioinnin sekä vaikutusten seurannan  ja  jälkiarviointimenettelyn  tulee 
olla hallittu prosessi, jossa kukin osavaihe tukee sisällöllisesti  ja  menetelmäl-
lisesti  toisiaan. Jäsennellyn jälkiarviointimenettelyn pohjalta voidaan kehittää 
hankkeiden suunnittelua, resurssien kohdentamista  ja  tienpidon  vaikutusten 
hallintaa. 

Jälkiarviointimenettelyn  vaiheet  ja  sisältö ovat seuraavat: 

• Vastaanottoarviointi  on  hankkeen valmistumisen yhteydessä tehtä-
vä hankkeen toteutukseen  ja  kustannuksiin keskittyvä (ensimmäinen) 
arviointivaihe. 

• Jälkiarviointi  on 1-2  vuotta hankkeen valmistumisen jälkeen tehtä-
vä lähinnä liikenteellisiin vaikutuksiin keskittyvä (toinen) arviointivai

-he.  
•  Täydentävä jälkiarviointi  on  harkinnanvaraisesti  5-10  vuotta hank-

keen valmistumisen jälkeen tehtävä  (kolmas)  arviointivaihe,  jossa lii-
kenteellisten vaikutusten ohella arvioidaan hankkeen muita vaikutuk-
sia. 

Jälkiarvioinneissa  hyödynnetään seurannan tuottamaa tietoa.  Se on  hank-
keen vaikutuspiirissä tapahtuvien liikenteellisten muutosten  ja  hankkeen ai-
kaansaamien laajempien vaikutusten jatkuvaluonteista havainnointia  ja  kir-
jaamista. Tiehallinnon lisäksi sitä tekevät myös muut viranomaiset (muun 
muassa ympäristöviranomaiset). 

Luvussa  6.2  käydään läpi ohjeluonnoksen tavoitteet  ja  käyttö  ja  luvussa  6.3 
 jälkiarviointimenettelyn kehikko  ja  prosessi. Luvuissa  6.4-6.6  käsitellään eri 

arviointivaiheiden laajuus, sisältö  ja  menettelytavat. Luvussa  6.7  keskitytään 
arviointien dokumentointiin  ja  raportointiin.  Luvussa  7 on  esitetty kuvaus jäi-
kiarviointimenettelyn toimintatavoista. Esille tuodaan kytkennät hankearvioin

-tim,  eli jälkiarviointimenettelyn ohje voidaan sisällyttää yleisempään hankkei-
den arviointiohjeeseen. 
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Ohjeen soveltamista havainnollistavat esimerkit ovat pääosin kuvitteellisia, 
vaikka osassa niistä  on  käytetty pohjana toteutettujen  tai  suunnitteilla olevien 
hankkeiden tietoja. Vaikutusarviot  ja  päätelmät eivät kuitenkaan perustu to-
dellisiin tietoihin.  

6.2  Ohjeen tavoitteet  ja  käyttö  

6.2.1  Jälkiarviointimenettelyn  tarkoitus  

Tiehankkeiden jälkiarviointimenettelyn  tarkoituksena  on  saada lisätietoa 
hankkeiden vaikutuksista  ja  kehittää Tiehallinnon tiensuunnitteluprosessia  ja 

 erityisesti tieinvestointien hankearviointia. Jälkiarviointimenettely tulee kyt-
keä osaksi tienpidon prosessia  ja sen  keskeisenä tarkoituksena  on  Tiehal-
linnon  toiminnan kehittäminen. 

Jälkiarviointimenettelyn  avulla saadaan tietoa tiehankkeen liikenteellisistä  ja 
 yhteiskunnallisista vaikutuksista sekä lyhyellä että keskipitkällä aikajaksolla. 

Tätä tietoa voidaan hyödyntää uusien tiehankkeiden suunnittelussa  ja han
-kearvioinnissa. Suunnitteluprosessi  hyötyy jälkiarviointimenettelystä saamal

-ta  tietoa teknisten ratkaisujen liikenteellistä  ja  muista vaikutuksista. 

Tiehankkeiden  vaikutusten jälkiarviointimenettelystä saatavien tietojen avulla 
voidaan jatkossa entistä tarkemmin priorisoida hankkeita  ja  tehostaa rahan- 
käyttöä tienpidossa. Jälkiarviointimenettely synnyttää myös tarpeellista vai-
kutustietoa tienpidon vaikuttavuutta koskevan keskustelun pohjaksi.  

6.2.2  Ohjeen käyttö  ja  sitovuus 

Jälkiarviointimenettelyn  ohje täydentää hankearvioinneista annettuja ohjeita. 
Ohjeessa esitetyt  asiat  on  otettava huomioon  jo  hankearviointeja  tehtäessä 
sekä hankkeen tarkemman suunnittelun  ja  toteuttamisen aikaisten muutos-
ten dokumentoinnissa. 

Ohje edellyttää, että suosituksetjälkiarviointimenettelyn laajuudesta tehdään 
suunnitelmiin kirjatusti  jo  hankearviointien  yhteydessä. Hankearvioinnin yh-
teydessä voidaan määrittää myös jälkiarviointimenettelyn kattavuus, ajan- 
kohdat  ja  tietotarpeet  sekä sopia vastuut tiedon hankinnasta. Nämä  on  kui-
tenkin syytä varmistaa vastaanottoarvioinnin yhteydessä, koska aikaa  han

-kearvioinnin  ajankohdasta hankkeen valmistumiseen saattaa kulua useita 
vuosia. 

Jälkiarviointimenettelyä  koskevaa ohjetta käytetään sekä rakentamisen pää-
tyttyä tehtävissä vastaanottoarvioinneissa että myöhemmin tehtävissä jäI-
kiarvioinneissa. 

Suunniteltaessa  tai  tehtäessä hankkeiden vaikutusten seurantaa,  on  jälkiar-
viointimenettelyn  ohje otettava huomioon. 

Hankekohtaisten  erojen takia ohjetta  on  sovellettava hanketyyppien  ja  vaiku-
tusten mukaan. 
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6.3  Jälkiarviointimenettelyn kehikkoja  prosessi  

6.3.1  Jälkiarviointimenettelyyn  kuuluvat hankkeet 

Tiehankkeiden jälkiarviointimenettely  on  osa  hankkeen elinkaaren kattavaa 
arviointiprosessia. Siksi myös päätös jälkiarviointimenettelyyn kuuluvista 
hankkeista  on  tehtävä yhdenmukaisilla perusteilla muita arviointivaiheita 
koskevien päätösten kanssa. Jälkiarviointimenettelyn tarve määritetään  jo 

 tiehankkeen hankearvioinnin  yhteydessä. 

Kaikki ne hankkeet, joista edellytetään Liikenneväylähankkeiden arvioinnin 
yleisohjeen (LVM  2003)  mukaisesti hankkeen  ja sen  vaikutusten kuvaamis-
ta,  on  otettava jälkiarviointimenettelyyn. Tämä tarkoittaa kaikkia liikenne-  ja 

 viestintäministeriön  toiminta-  ja  taloussuunnitelmiin, investointiohjelmiin  tai 
 talousarvioihin  sisältyviä hankkeita. Hankearvioinnin laajuus  ja  sisältö mää-

rää myös jälkiarviointimenettelyn laajuutta. 

Ne perustienpidon hankkeet, joista Tiehankkeiden arviointiohjeen (Tiehallin
-to 2004)  mukaan  on  laadittu hankearviointi, otetaan myös jälkiarviointimenet-

telyyn,  jos  se  katsotaan tarpeelliseksi hankearvioinnin yhteydessä. 

LVM:n yleisohjeen  mukaisesti tarkasteltavissa hankkeissa jälkiarviointime-
nettelyn laajuus eri investointityypeillä määritellään hankearvioinnin laajuu-
den perusteella kuvan  6.1  mukaisesti. Muissa hankkeissa jälkiarviointime-
nettelyn laajuus määritetään tarpeen mukaan.  

I 	Korvausinvestoinnit 	I 
	

Laajennusinvesloinnit 	I I 	Uusirivestoiririit  

Onko hanke luonteeltaan sellainen ettei  sen 
 keskeisiä hyötyja voida  tai  osata mitata rahassa?  

I Kyllä 	 Ei 

Hankearvioinnin 
 laajuus 

Jälkiarvioinnin 
 laajuus 

Hanke  ja sen 
 vaikutukset kuvataan 

yleisohjeen mukaisesti. 

Kannattavuuslaskelmaa 
 ei laadita. 

Vaikuttavuuden 
arviointi ei yleensa ole 

tarpeen. 

Hankkeelle tehdáän 
vastaanottoarviaittti, 

Jalkiarviointi tehdäan 
 tarpeen mukaan. 

Täydentavä jälkiarviointi  ei 
yinensa ole tarpeen. 

Hanke  ja sen 
 vaikutukset kuvataan 

yleisohjeen  mukaisesti. 

Kannattavuuslaskelmaa 

 ei laadita. 

Vaikuttavuutta  ja  
toteutettavuutta  

arvioidaan yleisohjeen 
muka IsestL 

Harikiceelle  tehdään 
vastaanottoarvioititi 

 ja  j.ätkiarviointi. 

Taydentävä jälkiarvinirsti 
tehdadn  tarpeen mukaan. 

Arvioinnin kaikki 
vaiheet laaditaan 

yleisohjeen mukaisesti. 

Hariktceelle  tehdään 
va$taanottoarviointi 

 ja  jälkiarviointi. 

Täy-denlävä jaikiarviorrit 
tehdäàn  tarpeen mukaan.  

Kuva  6. 1. 	Jälkiarviointimenettelyn  laajuus LVM:n yleisohjeen mukaisesti tarkas- 
te/ta  vissa  hankkeissa. 
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Kuvassa  6.1  esitettyjen pääperiaatteiden lisäksi täydentävän jälkiarvioinnin 
tarvetta  on  harkittava jälkiarvioinnin yhteydessä.  Se on  ainakin tarpeen,  jos:  

•  Hankkeen tekninen sisältö  on  muuttunut suunnitellusta  ja  teknisen si- 
sällön muutos vaikuttaa ennustettujen vaikutusten toteutumiseen. 

• Jälkiarvioinnin yhteydessä todetut liikenteelliset vaikutukset eivät vas- 
taa ennustettuja vaikutuksia  tai  liikenteen seurannan perusteella ei 
voida päätellä kehityksen jatkumisesta riittävän luotettavasti. 

•  Maankäytön kehittyminen ei ole toteutunut arvioidulla tavalla  tai  sen  
kehityksen oletetaan poikkeavan suunnitellusta. 

•  Hankkeen vaikutuksissa olevien puutteiden takia  on  tarpeellista arvi-
oida hanketta uudestaan laajemmat liikenteelliset  tai  yhteiskunnalliset 
näkökulmat huomioon ottaen.  

6.3.2  Jälkiarviointimenettelyn  vaiheet, sisältö  ja  ajankohdat 

Jälkiarviointimenettely  on  jaettu kolmeen vaiheeseen, jotka ovat: 

• vastaanottoarviointi 
• 	jälkiarviointi 
•  täydentävä jälkiarviointi. 

Vastaanottoarviointi  tehdään kaikille jälkiarviointimenettelyyn kuuluville 
hankkeille.  Sen  sisältö rakentuu hankintaprosessin nykyisten hankkeen val-
mistumiseen liittyvien käytäntöjen pohjalle  ja  se  voidaan tehdä vastaanotto- 
tarkastuksen yhteydessä. Vastaanottoarviointiin kuuluvat siten: 

•  rakennetun hankkeen teknisen sisällön vertaaminen alkuperäisessä 
hankearvioinnissa esitettyyn hankesuunnitelmaan 

• toteutuneiden  kustannusten vertaaminen  alun  perin esitettyyn  kus-
tan  nu  sa  rvioon  
syiden arviointi mandollisesti havaituille merkittäville eroille suunni-
tellun  ja  toteutetun hankkeen teknistaloudellisen sisällön kesken. 

Jälkiarviointi  tehdään useimmille jälkiarviointimenettelyyn kuuluvista hank-
keista.  Se  voidaan jättää tekemättä  vain peruskorjaushankkeissa,  jos  vas-
taanottoarvioinnin  yhteydessä todetaan, ettei siihen ole tarvetta  ja  samalla 
tehdään päätelmät hankkeen vaikutuksista  ja  tavoitteiden toteutumisesta. 

Jälkiarviointiin  kuuluvat hankkeen liikennettä  ja  maankäyttöä  koskevien vai-
kutusten arviointi. Tällöin otetaan erityisesti huomioon hankeperusteluissa 
esiintyneet lyhyellä aikavälillä arvioitavissa olevat liikenteelliset vaikutukset, 
eli esimerkiksi vaikutukset liikenneturvallisuuteen sekä liikenteellisten pullon-
kaulojen ratkaiseminen. 

Jälkiarviointiin  kuuluvat näin  ollen:  

hankkeelle ennustetun liikennemäärän vertaaminen havaittuun lii-
kennemäärään poikkileikkausajankohtana 
alkuperäisessä hankearvioinnissa ennustettujen ajokustannusvaiku

-tusten  (matka-aika, turvallisuus, ajoneuvokustannukset sekä ympä-
ristökustannukset) toteutumisen arvioiminen havaitun liikenteen mää-
rän perusteella 
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nähtävissä olevien maankäyttöä  tai  ympäristöä koskevien vaikutus-
ten kirjaaminen  ja  vertailu hankearviointiin 
johtopäätösten tekeminen vertailutietojen perusteella 
syiden arviointi mandollisesti havaituille merkittäville eroille ennustet-
tujen  ja  toteutuneiden  lyhyen aikavälin liikenteellisten vaikutusten 
kesken. 

Jälkiarviointi  voidaan tehdä mandollisen takuutarkastuksen yhteydessä, mut-
ta myös erillisenä toimenpiteenä. Suositeltavin ajankohta jälkiarvioinnille  on 
1-2  vuotta hankkeen valmistumisen jälkeen. 

Täydentävä  jälkiarviointi  tehdään niille jälkiarviointimenettelyyn kuuluville 
hankkeille, joille  se on  todettu tarpeelliseksi. Siihen kuuluvat  a)  liikenteellis

-ten  vaikutusten arviointi pidemmän ajan kuluttua hankkeen valmistumisesta 
sekä  b)  hankkeen laajempien yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi. Tällöin 
otetaan huomioon alkuperäisissä hankeperusteluissa esiintyneiden yhteis-
kunnallisten tavoitteiden painotukset. 

Täydentävä jälkiarviointi painottaa kannattavuusarvioinnin lisäksi muiden 
hankeperusteluissa esitettyjen vaikutusten arviointia, etenkin  jos  niitä  on 

 käytetty hankkeen perustelemisessa hyöty-kustannussuhteen ohella. Laa-
jempia yhteiskunnallisia vaikutuksia voivat olla muun muassa: 

•  vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 
• vaikutukset elinkeinoelämään 
• ympäristövaikutukset 
•  sosiaaliset vaikutukset. 

Täydentävään jälkiarviointiin kuuluu yleensä myös vaikuttavuuden arviointi. 
Täydentävä jälkiarviointi tehdään erillisenä toimenpiteenä ilman yhteyttä 
hankintaprosessin vaiheisiin. Suositeltavin ajankohta täydentävälle jälkiarvi-
oinnille  on  noin viisi vuotta hankkeen valmistumisen jälkeen. 

Jälkiarviointimenettelyn  eri vaiheiden ajankohdat  ja sen  kytkentä tiehank
-keen  elinkaareen  on  esitetty kuvissa  6.2  ja  6.3.  Yhteenveto jälkiarviointime-

nettelyn eri vaiheista, sisällöstä  ja  ajankohdista  taulukossa  6.1.  

Liikennejärjestelmä- 	
__•_•_•__• ----------------ir — • —  ------------------------------- 
Jalkiarvioinnin  suunnittelu 	i 	 Seuranta 

suunnitelma 	._._._._._._._._._._._._._._._.; 

Hankearviointi  ja 	Vastaanotto- 
WA 	 arviointi  

Esiselvitykset  

Yleissuunnittelu 	 vastnotto- 	T  
Tiesuunnittelu 	tarkastus 	tai  

Rakennussuunnittelu  

Toteutus  I  

Jälki- 	Täydentävä 
arviointi 	jälkiarviointi  

-5-2 	 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  Vuodet 
Hanke valmis  

Kuva  6.2. 	Jälkiarviointimenettelyn ajankohdat. 
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Kuva  6.3. 	Tiehankkeen  arviointi hankkeen elinkaaren eri vaiheissa. 

Taulukko  6.1.  Yhteenveto jälkiaivioinnin vaiheista, sisällöstä  ja  ajankohdista.  

Vaihe Sisältö Ajankohta 

Vastaanottoarviointi Hankkeen teknistaloudellinen Hankkeen valmistumisen 
__________________  arviointi, yhteydessä. 

Hankkeen lyhyen aikavälin 
liikenteelliset  vaikutukset.  1-2  vuotta hankkeen valmis- 

Jälkiarviointi tumisesta  (kun liikenne  on  
Täydentävän jälkiarvioinnin sopeutunut hankkeeseen). 

__________________ tarpeesta_päättäminen. _________________________  
Hankkeen keskipitkän aikavälin 

IHkenteelliset  vaikutukset. noin  5  vuotta hankkeen  val - 
Täydentävä Hankkeen yhteiskunta- mistumisesta  (kun hankkeen 
jälkiarviointi  taloudelliset vaikutukset, yhteiskunnalliset vaikutukset 

voidaan arvioida). 

__________________  Vaikuttavuuden arviointi. _________________________ 
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Esimerkki: Taajaman  ohikulkutie  valmistui syksyllä  2003.  

Vastaanottoarviointi  tehtiin  vastaanottotarkastu ksen  yhteydessä, kun 
toteutuneet investointikustannukset  ja  tiedot hankkeessa tehdyistä 

 hankearvioinnissa  esitetyistä  poikkeavista  teknisistä ratkaisuista oli-
vat tiedossa. Koska hanke vaikutti selvästi myös maankäytön kehit-
tymiseen, nähtiin  jälkiarvioinnin  lisäksi tarpeelliseksi tehdä myös täy-
dentävä  jälkiarviointi. 

Jälkiarviointi  tehtiin syksyllä  2004,  kun hankkeen lyhyellä aikavälillä 
näkyvät  liikenteelliset  vaikutukset olivat selvillä.  Jälkiarvioinnissa  to-
dettiin, että täydentävä  jälkiarviointi  on  tarpeen tehdä noin viiden vuo-
den kuluttua. Maankäytön  ja  liikenteen kehittymistä päätettiin seurata 
yhdessä kunnan viranomaisten kanssa tämän jälkeenkin. 

Täydentävä  jälkiarviointi  tehdään vuonna  2010.  Tällöin todetaan pi-
demmällä aikavälillä toteutuneet  liikenteelliset  vaikutukset (muun mu-
assa  liikenneturvallisuus  ja  liikenteen kehitys) sekä laajemmat yhteis-
kunnalliset vaikutukset (muun muassa maankäytön kehittyminen  ja  
ympäristövaikutukset).  Mikäli ne eivät ole kehittyneet ennalta arvioi

-duila  tavalla, määritellään syyt. Seurantaa jatketaan, jolloin varmiste-
taan että maankäytön kehittyminen ei ole ristiriidassa ohikulkutien ta-
voitteiden kanssa.  

6.3.3  Jälkiarviointimenettelyn  lähtökohdat  

Vastaanottoarvioinnin  jälkeen tehtävissä  jälkiarviointivaiheissa  tarkastelun 
tulee kattaa:  

tiehankkeen hankearvioinnissa  käsitellyt  tienpidon  vaikutukset joko 
täysimääräisesti  tai  kriittisiltä  osin  
tiehankkeiden  vaikutusten arvioinnissa muuten  katetut  (tunnetut) vai- 
kutukset, vaikka ne eivät olisi olleet mukana  hankearvioinnissa. 

Jälkiarviointi  ja  täydentävä  jälkiarviointi  voidaan tehdä suorana  vertailuna 
hankearviointiin  nähden  tai  ne tehdään  vain  tiettyjen  hankearvioinnissa  käsi-
teltyjen vaikutusten osalta. Lisäksi tarkastellaan tarvittaessa vaikutuksia, joi-
ta ei ole käsitelty  hankearvioinnissa.  

Jos  hankearvioinnissa  hanketta  on  verrattu  0-vaihtoehtoon, tehdään  jälkiar-
vioinnit  vertaamalla vaikutuksia tähän  0-vaihtoehtoon eli tilanteeseen, jossa 
mitään toimenpiteitä ei olisi toteutettu.  Hankearvioinnissa  tehdyt arviot nyky-
tilanteen kehittymisestä otetaan huomioon.  

Jos  hankkeen vaihtoehtona  on  ollut  0+  -vaihtoehto,  on  jälkiarvioinneissakin 
 pyrittävä vertaamaan vaikutuksia tähän  vertailuvaihtoehtoon  nähden. Koska 

näitä  0+  -vaihtoehdon vaikutuksia ei voida jälkeenpäin todentaa (esimerkiksi 
liikenneturvallisuuden kehittyminen), joudutaan vertailussa pääosin  tukeutu

-maan tilanteeseen ennen hankkeen toteuttamista  (hankearvioinnin  nykytila). 

Hankkeen suunnittelun aikana  vertailtujen,  mutta hylättyjen vaihtoehtojen 
(esimerkiksi  0++  -vaihtoehto  tai  muut  hankevaihtoehdot)  suhteen ei  jälkiarvi-
oinneissa  tehdä vertailuja.  
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Vertailukelpoisen informaation tuottamiseksi sekä ennakoitujen  ja  toteutu-
neiden  vaikutusten vertailun mandollistamiseksi jälkiarvioinnit tehdään me-
netelmillä, jotka ovat vakiintuneet vaikutusten arvioinnin menetelmiksi  ja  joita 

 on  käytetty alkuperäisessä hankearvioinnissa.  

6.3.4 Jälkiarviointimenettelyn vaikutusalue 

Jälkiarviointimenettelyssä  katettava hankkeen vaikutusten tarkastelualue  on 
 pääperiaatteen  mukaan sama kuin hankearvioinnissa katettu vaikutusten 

tarkastelualue. Jälkiarviointien yhteydessä kuitenkin tehdään arvio siitä, 
kuinka laajalle alueelle hankkeella  on  ollut todettavissa olevia vaikutuksia. 

Hankkeen kannattavuusarviointiin sisältyvien vaikutusten jälkiarvioinneissa 
käytetään pääsääntöisesti samaa vaikutusaluetta kuin hankearvioinnissa  on 

 tehty.  Jos  selvästi  on  nähtävissä, että hankkeen liikenteelliset vaikutukset 
ovat ulottuneet laajemmalle kuin hankearvioinnissa  on  oletettu, voidaan jäI-
kiarvioinneissa kattaa laajempi vaikutusalue.  Sen  osalta todetaan, ovatko 
laajemmat liikenteelliset vaikutukset tukeneet hankkeen kannattavuutta. 

Muiden yhteiskunnallisten vaikutusten osalta vaikutusten tarkastelualueet 
valitaan jälkiarvioinneissakin aina tarkasteltavan tekijän mukaan.  Jos  jälki- 
arvioinneissa todetut vaikutukset ulottuvat  alun  perin arvioitua laajemmalle 

 tai  suppeammalle  alueelle, tuodaan tämä esille. 

Jälkiarvioinneissa  voidaan tehdä myös analyysi hankkeen vaikutusalueen 
laajuudesta eri vaikutustekijöihin liittyen. Tällöin arvioidaan, ovatko hankkeen 
vaikutukset ulottuneet laajemmalle  tai  suppeammalle  alueelle kuin hankear-
vioinnin yhteydessä oletettiin.  

6.3.5  Toisiinsa vaikuttavien hankkeiden tarkastelu  

Jos  samalla alueella  on  valmistunut useampia toisiinsa vaikuttavia hankkeita 
 tai  iso hanke  on  toteutettu vaiheittain,  on  niiden jälkiarvioinnit syytä tehdä 

samanaikaisesti. Ne arvioitavat tekijät  tai  vaikutukset, jotka selvästi voidaan 
erotella hankkeittain (esimerkiksi toteutuneet kustannukset), eritellään jäi-
kiarvioinneissakin. Vaikeammin eroteltavien vaikutusten (esimerkiksi liiken-
teelliset  tai  maankäytölliset) tarkastelut  on  tehtävä tapauskohtaisesti useim-
miten hankkeiden yhteisenä vaikutuksena. Verrattaessa näitä vaikutuksia 
hankearviointeihin,  on  pyrittävä laskemaan  tai  arvioimaan eri hankearvioin-
neista vastaavat vaikutukset yhteensä. 

Hankkeiden toteutusjärjestyksellä  on  tällöin merkitystä. Ensimmäiseksi  to
-teutetussa  hankkeessa ei yleensä ole otettu huomioon myöhemmin toteutet-

tavan hankkeen vaikutuksia. Myöhemmin toteutetun hankkeen hankearvi-
oinnissa aiemman hankkeen vaikutusten pitäisi sisältyä tehtyihin arviointei

-hin.  

isoilla kaupunkiseuduilia toteutettujen hankkeiden vaikutuksia ei yleensä 
pystytä erottamaan toisistaan. Näiden alueiden hankkeita koskevissa  han

-kearvioinneissa  käytetään yleensä menetelmiä, joiden avulla hankkeiden 
vaikutukset arvioidaan sekä maankäytön että liikennejärjestelmän kehittymi-
nen huomioon ottaen. Hankkeiden jälkiarvioinneissa  on  verrattava vaikutuk-
sia näihin aiemmin tehtyihin arvioihin  ja  ennusteisiin. 
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6.4  Vastaanottoarviointi  

6.4.1  Hankkeen teknistaloudellinen arviointi  

Vastaanottoarvioinnissa  selvitetään hankkeessa suunnittelun  ja  toteutuksen 
aikana tapahtuneet teknistaloudelliset muutokset hankearvioinnissa esitet-
tyyn kustannusarvioon  ja sen  pohjana olleeseen tiesuunnitelmaan nähden. 
Tällä tarkoitetaan esimerkiksi tien mitoitukseen, poikkileikkaukseen, kaisto-
jen määrään  tai  liittymien  määrään  ja  toteuttamistapaan  liittyviä ratkaisuja. 

Vastaanottoarvioinnilla  on  merkitystä myös hankkeen myöhemmissä jälkiar-
viointivaiheissa. Kustannusarvion  ja  toteutuneiden  kustannusten vertailun 
ohella sitä voidaan käyttää ennustettujen  ja  toteutuneiden  vaikutusten selit-
tämisessä. Teknisen toteutuksen osalta huomattavasti muuttuneella hank-
keella ei ole samoja liikenteellisiä  ja  yhteiskunnallisia vaikutuksia, kuin  alun 

 perin arvioidulla hankkeella. 

Hankkeen toteutuneet kustannukset selvitetään Tiehallinnon seurantajärjes-
telmästä  (tai  kirjanpidosta).  Urakan valvontaan käytettyjä kustannuksia ei 
oteta huomioon, ellei niitä ole huomioitu hankkeen alkuperäisessä  kustan

-nusarviossa.  Tarvittaessa hankkeen sopimuskatselmuksessa määritellään 
vastuut työn aikaisen seurannan järjestämisestä.  

Jos  toteutuksen aikaiset liikennerajoitukset  tai  muut järjestelyt ovat oleelli-
sesti poikenneet suunnitelluista,  on  ne syytä tuoda esille tässä yhteydessä. 
Näin etenkin,  jos  työmaan aikaiset liikenteelle aiheutuvat haitat ovat olleet 
mukana hankearvioinnissa.  Jos  työmaan aikana kohteessa  on  tapahtunut 
henkilövahinko-onnettomuuksia,  on  nekin syytä tuoda esille  ja  arvioida niihin 
mandollisesti johtaneita syitä.  

6.4.2  Vastaanottoarvioinnissa  tehtävät päätelmät 

Tarvittaessa hankkeen sopimuskatselmuksessa määritellään vastuut työnai-
kaisen seurannan järjestämisestä.  

Jos  alkuperäinen kustannusarvio  on  merkittävästi alittunut  tai  ylittynyt, eritel-
lään vastaanottoarvioinnissa  muutokseen johtaneet syyt.  Jos  hankkeen tek-
ninen toteutus eroaa oleellisesti alkuperäisestä suunnitelmasta, eritellääri 
keskeisimmät erot  ja  arvioidaan niiden huomattavimmat Ilikenteelliset vaiku-
tukset  alun  perin tehtyyn likenne-ennusteeseen nähden. 

Vastaanottoarvioinnin  yhteydessä voidaan päättää, ettei hankkeelle ole tar-
peen tehdä erillistä jälkiarviointia. Tämä voi  tulla  kyseeseen lähinnä korvaus- 
investoinneissa  tai  vähäisissä perustienpidon  hankkeissa. Tällöin  jo  vas

-taanottoarvioinnin  yhteydessä  on  tehtävä päätelmät hankkeen vaikutusten  ja 
 tavoitteiden toteutumisesta. Pelkän vastaanottoarvioinnin perusteella ei voi-

da tehdä johtopäätöksiä hankkeen kannattavuuden toteutumisesta. 
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Esimerkki:  Moniongelmaista valtatietä koskevassa hankkeessa ra-
kennettiin ohituskaistoja säännöllisin välein  ja  parannettiin tietä leven-
tämällä  ja  rakentamalla  se  osin uudelle linjalle. 

Vastaanottoarvioinnin  yhteydessä todettiin kaikki tiesuunnitelmaan 
tehdyt muutokset, jotka koskivat muun muassa ohituskaistojen varus-
tamista keskikaiteilla  ja melusuojauksen  lisäämistä. Kustannusten 
nousun rajoittamisen takia jouduttiin vastaavasti karsimaan liittymä- 
järjestelyjä, jotka eriteltlin arvioinnissa. 

Kustannukset nousivat kuitenkin suunnitelluista  ja vastaanottoarvi-
oinnissa  nämä muutokset eriteltiin päätoimenpiteittäin  ja  arvioitiin 
poikkeamiin johtaneet syyt. 

Muina tekijöinä esitettiin suunniteltua laajempien liikennejärjestelyjen 
vaikutus, työmaan aikana tapahtunut vakava liikenne-onnettomuus 
(joka aiheutti myös liikennejärjestelyjen muuttamisen) sekä työn aika-
na saatu osin negatiivinen palaute yleisöltä  ja  lehdistöltä. 

Lisäksi vastaanottoarvioinriissa arvioitiin työn laatua, sujuvuutta  ja 
projektinhallintaa.  Hankkeen jälkiarviointi päätettiin tehdä kanden 
vuoden kuluttua, jolloin varmistutaan, että muille reiteille työn aikana 
siirtynyt liikenne ehtii sopeutua uuteen tilanteeseen.  

6.5  Jälkiarviointi  

6.5.1  Liikenteen kehittyminen  ja  ajokustannukset 

Liikennemääriä  ja  niiden kehittymistä  on  aina syytä seurata hankkeissa, joi-
den perustelut ovat olleet oleellisesti riippuvaisia käytetystä liikenne-
ennusteesta  tai  hankkeen aiheuttamista liikenteen siirtymistä.  

Jos  liikenne-ennusteena  on  käytetty Tiehallinnon yleisiä kasvukerroinennus-
teita, riittää useimmissa hankkeissa, että liikennemäärät selvitetään jälkiarvi-
oinnissa.  J05  hanke  on  aiheuttanut liikenteen siirtymiä,  on  liikennemäärät 

 selvitettävä ainakin niiltä linkeiltä, joilla muutokset ovat merkittäviä. Näissä 
tapauksissa riittää useimmiten  LAM-pisteistä  tai  toteutuksen jälkeen tehdyis-
tä lyhytaikaisista liikennelaskennoista saatava tieto. Liikennelaskentojen 
suunnittelussa onkin otettava huomioon myös valmistuneet hankkeet  ja  ne 
tieyhteydet, joiden liikenteeseen hanke  on  huomattavasti vaikuttanut.  

Jos  hankkeen liikenne-ennuste  on  poikennut merkittävästi yleisistä ennus-
teista  tai  hankkeen aiheuttamat siirtymät  on  arvioitu ennustemallien avulla, 
edellyttää tapahtuneiden muutosten  ja  liikennemäärien  selvittäminen yleen-
sä myös täydentävää jälkiarviointia. 

Laajavaikutuksisissa  hankkeissa seurataan myös verkkotason liikennemää-
rien muutosta. Liikkumisen kannalta oleellista olisi myös tietää, miten ihmis-
ten matkustuskäyttäytyminen  on  muuttunut: reitinvalinnat, kulkumuodonva-
linnat,  matkan  tarkoituksen  ja  frekvenssin  muutokset. Näitä vaikutuksia voi-
daan varmimmin saada selville  vain  liikenteeseen liittyvillä ennen—jälkeen - 
tutkimuksilla, jotka  on  suunniteltava  jo  ennen hankkeen toteuttamista esi-
merkiksi hankearvioinnin yhteydessä. 
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Liikennemäärien  muutosten avulla voidaan myös arvioida, ovatko liikenteen 
sujuvuutta koskevat tavoitteet toteutuneet. Nämä voivat koskea muun muas-
sa matka-aikoja  tai  liikenteellistä palvelutasoa.  Liikenteestä tehtyjen mittaus-
ten tukena arvioinnissa voidaan käyttää vastaavaa laskentamenetelmää 
(esimerkiksi  IVAR -ohjelmistoa) kuin hankearvioinnissa  on  käytetty. Erityistä 
huomiota  on  kaupunkiseuduilla  kiinnitettävä arvioitua vähäisempiin  tai  suu-
rempiin liikenteen siirtymiin, jotka voivat kuormitetuissa tilanteissa aiheuttaa 
ruuhkan poistumisen sijasta  sen  siirtymisen uuteen kohtaan tieverkolla. 

Ajoneuvo-, aika-  ja  päästökustannusten  määrää voidaan arvioida myös 
 IVAR-ohjelmiston avulla. Liikennemäärätiedot saadaan suoraan Tierekiste-

ristä ohjelmistoon yleensä toisena vuonna tien avaamisen jälkeen, mutta 
tarvittaessa ne voidaan antaa myös manuaalisesti. Ohjelmiston avulla voi-
daan laskea toteutuneen verkon kustannukset  ja  verrata niitä aiemmin arvi-
oituihin kustannuksiin vastaavalta vuodelta. Aiemman tarkastelun laskelmat 
voidaan päivittää,  jos  ohjelmistoversio  on  muuttunut hankearvioinnin teon 
jälkeen. 

Jälkiarvioinnissa  toteutuneet liikennemäärät, matka-ajan muutokset, ajoneu-
vo-, aika-  ja  päästökustannukset  sekä meluvaikutukset määritetään mittaa- 
maila  tai  vastaavilla menetelmillä kuin hankearvioinnissa  on  tehty. 

Esimerkki:  Maakuntakeskuksen johtavaa moottoritietä jatkettiin kah-
deksan kilometriä kauemmas keskustasta. Vanha  tie  jäi palvelemaan 
jatkuvasti laajenevaa maankäyttöä. Hanke valmistui vuonna  2002.  

Hankearvioinnissa  oli ennustettu liikenteen kasvun olevan vuoteen 
 2005  mennessä  lo  %.  Vanhalle tielle oli arvioitu jäävän  15  %  liiken-

teestä. Vuonna  2004  tehdyissä liikennelaskennoissa todettiin, että lii-
kenteen kasvu oli ylittänyt ennustetun arvion  ollen  tällöin  jo  12  %.  Kui-
tenkin vanhan tien liikennemäärät olivat selkeästi suurempia kuin 
hankearvioinnissa oletettHn.  Sen  osuus liikenteestä oli yli  20  %.  Uu-
della tiellä liikennemäärä oli vähäisempi kuin oli ennustettu. 

Liikenteen sujuvuus oli toteutunut arvioidulla tavalla. Ajokustannuk-
sissa sijoittelun epävarmuuden merkitys oli selvästi nähtävissä. Ajo-
neuvokohtaiset säästöt jäivät lähes  10  % ennustettuja  säästöjä pie-
nemmiksi. Liikennemäärien ennustettua suurempi kasvu saattaa kui-
tenkin muuttaa tilannetta seuraavien vuosien aikana, joten kannatta-
vuuslaskelman osalta päätelmien teko ei vielä ollut mandollista jäi-
kiarvioinnissa.  

6.5.2  Onnettomuusmäärien  tarkastelu  

Turvallisuusvaikutusten jälkiarviointi  edellyttää useimmiten useamman vuo-
den seurantaa  ja  siksi  se  voidaan tehdä jälkiarvioinnissa  vain  alustavana  ar-
viona. Oleellisena osana sitä  on  hankkeen valmistumisen jälkeen tapahtu-
neiden onnettomuuksien tarkastelu  ja  arviointi. Näiden määrää verrataan 
sekä ennen hankkeen toteuttamista tapahtuneisiin onnettomuuksiin että 
hankkeelle tehtyjen turvallisuusvaikutusten arviointituloksiin. Lyhyen tarkas-
telujakson perusteella ei kuitenkaan pidä tehdä liian pitkälle meneviä johto-
päätöksiä. 



46 	 Tienpidon  hankkeiden vaikutusten  jälkiarviointi  
EHDOTUS  JALKIARVIOINTIMENETTELYN OHJEIKSI  

Pienissä, lähinnä turvallisuuden parantamiseen  tähdänneissä  hankkeissa 
(esimerkiksi kevyen liikenteen  väylähankkeet) tarkastelut  voidaan tehdä 
useasta hankkeesta samalla kertaa  toimenpideryhmittäin,  jolloin satunnai-
suuden vaikutusta  arviointeihin  voidaan vähentää.  

Jos  onnettomuuskehitys  ei vastaa  arvioituja turvallisuusvaikutuksia,  voidaan 
arvioida eroihin johtaneita syitä, jotka kirjataan  jälkiarviointiin.  Erojen takia  on 

 yleensä syytä tehdä suositus myöhemmin tehtävästä  täydentävästä jälkiar-
vioinnista.  

Esimerkki: Valtatien  ja  seututien  vaaralliseksi osoittautunut  tasoliit-
tymä  parannettiin  eritasoliittymäksi.  Aiemmin liittymässä oli tapahtu-
nut viiden vuoden aikana seitsemän  henkilövahinko -onnettomuutta  ja 

 12  muuta onnettomuutta.  Yleisimmät onnettomuustyypit  olivat olleet 
 risteämis-  ja  kääntymisonnettomuuksia. Hankearvioinnissa  paranta-

misen arvioitiin vähentävän  liittymäkohdan  onnettomuuksia  40  %.  

Kaksi vuotta hankkeen valmistumisen jälkeen tehtiin hankkeelle  jäI-
kiarviointi,  jossa todettiin, että onnettomuuksia oli sattunut hankkeen 
valmistuttua  vain  kaksi eikä kumpikaan niistä johtanut henkilövahin-
koihin.  Hankearvioinnin  ja  työn aloittamisen välillä  onnettomuuskehi

-tys  oli kuitenkin jatkunut tasaisena. Rakennustyön aikana oli tapahtu-
nut yksi loukkaantumiseen johtanut onnettomuus. 

Havaittujen  onnettomuusmäärien  perusteella pääteltiin, että toimen-
pide  on  vaikuttanut turvallisuuteen vähintään  arvioidulla  tavalla. Tar-
kempi arviointi voidaan kuitenkin tehdä vasta täydentävän  jälkiarvi-
oinnin  yhteydessä. Erityisesti  on  jatkossa otettava huomioon  liittymän 

 läheisyyteen rakenteilla olevan korkeatasoisen liikenteen palvelu- 
aseman mandollinen vaikutus turvallisuuteen.  

6.5.3  Kannattavuuslaskelman  toteutumisen arviointi  

Jälkiarvioinnissa  tehdään päätelmiä hankkeelle  alun  perin arvioidun hyöty
-kustannussuhteen  toteutumisesta. Päätelmät perustuvat lyhyellä aikavälillä 

 havaittuun liikennemääräkehitykseen  ja sen  avulla laskettavissa  tai  arvioita-
vissa  oleviin  ajokustannusmuutoksiin,  joita verrataan  ennustettuun  kehityk-
seen. Päätelmät tehdään yhden vuoden tietojen vertailun perusteella. 

Hankkeelle ei lasketa uutta hyöty -kustannussuhdetta.  Sen  sijaan  jälkiarvioin
-nissa  on  suositeltavaa arvioida, kuinka tarkasteltavan vuoden  tuottoaste  on 

 kehittynyt verrattuna hankkeelle  arvioituun  vastaavan vuoden  tuottoastee
-seen  (saadaan esimerkiksi  IVAR-ohjelmiston tuloksista). 

Havaitun  liikennemääräkehityksen  perusteella tehtävät päätelmät yhdessä 
 tuottoasteen  kehityksen sekä  vastaanottoarvioinnissa todettujen toteutu-

neiden rakentamiskustannusten  kanssa mandollistavat johtopäätökset siitä, 
kuinka hankkeelle lasketun hyöty -kustannussuhteen  voidaan odottaa toteu-
tuvan.  

Jos  ilmenee, että  tuottoasteen  kehitys poikkeaa selvästi  ennustetusta,  ja jos 
sen  havaitaan lisäksi johtuvan yksittäisissä  kannattavuuslaskelman osateki-
jöissä  tehdyistä virheistä, kirjataan tieto ylös  ja  arvioidaan niiden vaikutus 
hankkeen kannattavuuteen.  
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Myös ennakoimattoman liikenteellisen  tai  hankkeen vaikutusalueella tapah-
tuneen yhteiskunnallisen (esimerkiksi maankäyttömuutokset) kehityksen vai-
kutus alkuperäisen kannattavuuslaskelman toteutumiseen kirjataan ylös.  

6.5.4  Muut havaittavissa olevat vaikutukset 

Vaikka jälkiarvioinnissa pääpaino  on  liikenteellisissä vaikutuksissa,  on  kui-
tenkin tehtävä havaintoja muista mandollisista vaikutuksista. Näitä voivat olla 
muutokset esimerkiksi maankäytössä  tai  ympäristössä. Maankäytön osalta 

 on  kiinnitettävä huomiota hankkeen lähialueen kaavoituksen kehittymiseen 
hankearvioinnin jälkeen sekä rakenteilla  tai  suunnitteilla olevaan tiehen  tu

-keutuvaan  maankäyttöön. Huomattavat muutokset kirjataan ylös. Ympäris-
tön osalta käytettävissä voi olla uusia tietoja, joiden perusteella voidaan ar-
vioida hankkeen vaikutuksia. Näitä tietoja saadaan myös muiden viran-
omaisten tietovarannoista (muun muassa ympäristöviranomaiset,  kunnat ja 

 maakunnalliset liitot sekä Tilastokeskus). 

Esimerkki:  Valtatiejakso parannettiin moottoriväylätasoiseksi usean 
kunnan alueella. Väylä sijoittui pääosin uuteen maastokäytävään. 
Hankearvioinnissa keskityttiin liikenteellisten vaikutusten lisäksi lähin-
nä melu-, pohjavesi-  ja  kasvistovaikutuksiin. 

Vastaanottoarvioinnissa  tarkasteltiin  vain  hankkeen toteuttamiseen 
liittyviä asioita. Ensimmäiset seurantatiedot antoivat kuitenkin viitteitä 
muun muassa merkittävistä vaikutuksista yrityksille sekä vanhan että 
uuden väylän varressa (yritysten liikevaihto notkahti vanhan väylän 
varressa  ja  tavaratalo siirtyi uuteen eritasoliittymään toisen kunnan 
alueelle). 

Jälkiarvioinnin  yhteydessä havaittiin myös lHkkumistottumusten muu-
toksia.  Kunnat  olivat myös varautuneet uudenlaiseen maankäyttöön, 
joka tukeutuisi uuteen moottoriväylään. 

Jälkiarvioinnin  yhteydessä havaitut vaikutukset raportoitiin. Lisäksi 
suositeltiin (kuntien kannattamana) yhteiskunnallisten vaikutusten 
seurannan järjestämistä eri hallinnon toimijoiden kesken. Täydentä-
vässä jälkiarvioinnissa näitä vaikutuksia tarkastellaan uudestaan.  

6.5.5  Jälkiarvioinnissa  tehtävät päätelmät  

Jälkiarvioinnissa  tehdään päätelmiä ennen kaikkea hankkeelle tehdyn liiken-
ne-ennusteen, kannattavuuslaskelman sekä hankkeen liikenteellisten tavoit-
teiden toteutumisesta lyhyellä aikavälillä. Esiin nostetaan seikkoja, jotka tu-
lee ottaa paremmin huomioon hankearvioinnissa silloin, kun ennustetaan 
hankkeiden liikenteellisiä vaikutuksia. Näiden päätelmien lisäksi arvioidaan 
täydentävän jälkiarvioinnin tarve sekä tarkempaan seurantaan otettavat vai-
kutukset täydentävää jälkiarviointia varten.  Jos  jälkiarvioinnissa  todetaan, 
ettei täydentävää jälkiarviointia tarvita, tehdään päätelmät hankkeen vaiku-
tusten  ja  tavoitteiden toteutumisesta lopullisina. Samoin lopullisina kirjataan 
ylös hankearvioinnin kehittämiseksi tehtävät päätelmät hankkeen osalta. 
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Esimerkki: Kaksi vuotta taajaman ohikulkutiehankkeen valmistumi-
sen jälkeen tehdyssä jälkiarvioinnissa tehtiin seuraavat päätelmät: 

Hanke toteutettiin tiesuunnitelman mukaisesti  ja  hankkeelle myönnet-
ty kokonaisrahoitus riitti hankkeen toteuttamiseen. 

Hankkeen liikenne-ennuste näyttää ohikulkevan liikenteen osalta to-
teutuvan aiemmin arvioidulla tavalla, mutta taajaman sisäinen liiken-
ne kasvaa odotettua voimakkaammin. Sisäisen liikenteen sujuvuus ei 
siten ole parantunut suunnitellulla tavalla. 

Kevyen liikenteen turvallisuus ei taajaman läpi kulkevalla tiellä ole pa-
rantunut odotusten mukaisesti. Ohikulkutiellä ei ole esiintynyt ongel-
mia. 

Ajokustannushyödyt  ovat osoittautuneet arvioitua suuremmiksi, joten 
hankkeen kannattavuus tulee todennäköisesti toteutumaan  tai ylitty-
mään.  

Liikennettä synnyttävä maankäyttö  on  lisääntynyt etenkin keskustan 
 ja  ohikulkutien välisellä alueella  ja  paineita  on  myös toimintojen sijoit-

tamiseen ohikulkutien toiselle puolelle. 

Hankkeen osalta voidaan todeta, että taajaman läpi kulkevan vanhan 
tien suunnitteluun ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Liikennemää-
rän väheneminen  on  lisännyt ajonopeuksia taajaman keskusta- 
alueella, mikä  on  heikentänyt muun muassa kevyen liikenteen  turval - 
I isuutta.  

Näiden havaintojen perusteella todetaan, että täydentävässä jälkiar-
vioinnissa  on  otettava huomioon myös maankäytön kasvu sekä arvi-
oitava turvallisuusvaikutukset  koko  taajaman alueella. Lisäksi  on  ar-
vioitava keskusta-aluetta rauhoittavien toimenpiteiden tarve. Täyden-
tävä jälkiarviointi suositetaan tehtäväksi kolmen vuoden kuluttua.  

6.6  Täydentävä jälkiarviointi  

6.6.1  Liikenteen kehittyminen  ja ajokustannukset  

Liikenteen kehittymistä seurataan kaikissa hankkeissa, joista tehdään täy-
dentävä jälkiarviointi. Liikennelaskennoista kerätään tarkasteltavan verkon 
liikennemääriä kuvaava tieto. Näitä verrataan sekä ennen hankkeen toteut-
tamista havaittuihin että jälkiarvioinnin yhteydessä todettuihin liikennemää

-rim.  Eri tieosille lasketaan liikenteen kasvukertoimet, joita voidaan verrata 
hankearvioinneissa käytettyihin kasvukertoimiin. Merkittävistä poikkeamista 
arvioidaan niihin johtaneet syyt  ja  tulevia hankearviointeja ajatellen tehdään 
johtopäätökset liikenne-ennusteen epävarmuuden yleistettävyydestä. 

Johtopäätöksiä tehtäessä  on  huomattava, että liikennemäärien muutoksiin 
voivat vaikuttaa monet syyt. Näitä ovat esimerkiksi maankäytön voimakas 
kehittyminen, muut valmistuneet väylähankkeet, liikenteen ruuhkautuminen 

 tai  työmaat  vaihtoehtoisilla reiteillä sekä yleinen talouden kehitys. Arvioinnin 
tulee siten kattaa myös arvio siitä, miten näitä muita vaikutuksia tulisi jatkos-
sa käsitellä hankearvioinneissa. 
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6.6.2  Onnettomuusmäärien  tarkastelu  

Turvallisuusvaikutusten  arviointi voidaan tehdä riittävään havaintoaineistoon 
perustuen vasta täydentävässä jälkiarvioinnissa. Arviointi edellyttää onnet-
tomuustietojen keräämistä joko  koko  hankkeen valmistumisen jälkeiseltä 
ajalta  tai  vähintään viideltä viime vuodelta.  J05  hanke  on  aiheuttanut liiken-
teen siirtymiä,  on onnettomuustiedot  kerättävä myös niiltä verkon osilta, jois-
sa tiikennemäärien muutokset ovat merkittäviä (esimerkiksi sivuun jäävä rin-
nakkaistie). 

Onnettomuuksien määrää verrataan sekä ennen hankkeen toteuttamista ta-
pahtuneisiin onnettomuuksiin että hankkeelle tehtyjen turvallisuusvaikutus

-ten arviointituloksiin.  Verrattaessa onnettomuusmääriä hankearvioinnin yh-
teydessä saatuihin tuloksiin, voidaan käyttää samoja ohjelmia  tai  laskenta- 
malleja kuin aiempia arviointeja tehtäessä. Näin  on  mandollista saada luotet-
tavampi  kuva  myös hankkeen toteuttamisen jälkeen syntyneen tieverkon 
onnettomuusasteista, koska  mallien  avulla voidaan useimmiten vähentää 
onnettomuuksien suurta satunnaisvaihtelua. Tarkasteluissa  on  kuitenkin 
otettava huomioon ohjelmistoissa  ja  malleissa mandollisesti tehdyt  mene

-telmämuutokset.  Jos  onnettomuuskehitys  ei vastaa arvioituja turvallisuusvai-
kutuksia, voidaan arvioida eroihin johtaneita syitä, jotka kirjataan jälkiarvioin-
tiraporttiin. 

Esimerkki:  Maakuntakeskuksen johtavaa moottoritietä jatkettiin kah-
deksan kilometriä kauemmas keskustasta. Vanha  tie  jäi palvelemaan 
jatkuvasti laajenevaa maankäyttöä. Hankkeessa käytettiin myös uutta 
keskikaiteellista poikkileikkaustyyppiä. Jälkiarvioinnissa ei pystytty 
luotettavasti arvioimaan hankkeen turvallisuusvaikutuksia. 

Täydentävässä jälkiarvioinnissa  kerättiin tiedot onnettomuuksista se-
kä uudelta yhteydeltä, rinnakkaistieltä että näitä risteäviltä teiltä. Ai-
neisto koottiin viiden vuoden ajalta, jolloin  sen  arvioitiin kuvaavan 

 varsin  hyvin toteutunutta turvallisuustilannetta. 

Onnettomuuksien määrä vastaavalla tieverkolla oli ennen toimenpi-
teen toteuttamista ollut kymmenen henkilövahinko-onnettomuutta vii-
den vuoden aikana  ja  uudella verkolla neljä henkilövahinko-onnetto-
muutta. Onnettomuuskehitys  on  kokonaisuudessaan vastannut aiem-
min tehtyjä arvioita. 

Uudella tiellä onnettomuuksien määrän arvioitiin olevan noin  0,7 hen-
kilövahinko-onnettomuutta vuodessa, mutta toistaiseksi tiellä ei ole 
sattunut yhtään tällaista onnettomuutta. Rinnakkaistien onnettomuus- 
määräksi arvioitiin vastaavasti  0,3 henkilövahinko-onnettomuutta 
vuodessa, mutta  sillä  on  tapahtunut  0,6  onnettomuutta vuodessa. 
Muulla tieverkolla ei eroja havaittu. 

Kokonaisuutena turvallisuustavoitteet ovat toteutuneet odotetulla ta-
valla, mutta laskentamalleissa niiden vaikutusten arviointi ei eri  tie-
osilla  kuvaa toteutunutta kovinkaan hyvin. Laskentamallien kehittä-
mistä voidaankiri suositella. Lisäksi vastaavan tyyppisissä hankkeissa 
rinnakkaistieksi jäävän tien turvallisuuteen  on  kiinnitettävä erityistä 
huomiota. 
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6.6.3 Kannattavuuslaskelman jälkiarviointi 

Täydentävässä jälkiarvioinnissa  tehdään päätelmiä hankkeelle  alun  perin 
arvioidun hyöty-kustannussuhteen toteutumisesta keskipitkällä aikavälillä 
havaitun liikennemääräkehityksen  ja sen  avulla laskettavissa  tai  arvioitavissa 
olevien ajokustannusmuutosten perusteella. Hankkeelle ei edelleenkään las-
keta uutta hyöty-kustannussuhdetta.  Sen  sijaan myös täydentävässä jälkiar-
vioinnissa  on  mandollista arvioida, kuinka hankkeen vuosittaiset tuottoasteet 
ovat kehittyneet  alun  perin arvioituihin tuottoasteisiin verrattuna. Havaittua 
liikennemääräkehitystä sekä jälkiarvioinnista  ja  täydentävästä jälkiarvioinnis

-ta  saatavaa tuottoasteiden kehitystä verrataan ennustettuun tuotto-asteen 
kehitykseen, jolloin voidaan tehdä johtopäätökset siitä, kuinka hankkeelle 
laskettu hyöty-kustannussuhde  on  toteutumassa.  

Jos  todetaan, että jälkiarvioinnissa havaituissa yksittäisissä kannattavuuslas
-kelman  tekijöissä tehdyt  selvät  arviointivirheet  pitävät edelleen paikkansa, 

tehdään niiden osalta suositukset vaikutusarvioinnin kehittämiseksi. Täyden-
tävässä jälkiarvioinnissa  on  myös mandollista korjata ensimmäisessä jälkiar-
vioinnissa hankkeen kannattavuudesta tehtyjä havaintoja. Kannattavuuslas-
kennan jälkiarvioinnin tavoitteena  on  selvittää, onko arvioinnissa ollut virhei-
tä, minkä takia nämä virheet ovat syntyneet  ja  mitä olisi pitänyt tehdä virhei-
den välttämiseksi. 

Ennakoimattoman liikenteellisen  tai  hankkeen vaikutusalueella tapahtuneen 
yhteiskunnallisen (esimerkiksi maankäyttömuutokset) kehityksen vaikutukset 
alkuperäisen kannattavuuslaskelman toteutumiseen kirjataan ylös. Havain-
noista tehdään myös suositukset vaikutusarvioinnin kehittämiseksi. 

Esimerkki: Moottoriliikennetie täydennettiin moottoritieksi rakenta-
malla toinen ajorata  ja  täydentämällä  tien eritasoliittymiä. Hankearvi-
oinnissa hankkeen kannattavuutta arvioitaessa merkittävimmät sääs-
töt saatiin aika-  ja  onnettomuuskustannuksista.  Hyöty-kustannussuh-
teeksi saatiin  1,7  ja  ensimmäisen vuoden tuottoasteeksi  9 % inves-
tointikustannuksista. 

Vastaanottoarvioirinissa  todettiin, että hanke toteutettiin suunnitellulla 
tavalla, mutta toteuttamiskustannukset alittivat selvästi (yli  20 %) tie-
suunnitelman mukaisen kustannusarvion. Kustannussäästön syinä 
olivat uusi hankintakäytäntö  ja  nopeutettu rakentamisaika. 

Jälkiarvioinnissa  ei lyhyen turvallisuusvaikutusten tarkastelujakson 
takia tehty arviota kannattavuudesta. Ensimmäisten vuosien liiken-
nemäärät todettiin kuitenkin jonkin verran alemmiksi kuin oli ennustet-
tu 

Täydentävässä jälkiarvioinnissa  havaittiin, että liikennemäärät eivät 
ole kehittyneet ennustetulla tavalla, vaan ovat edelleen yli  20 %  al-
haisemmat kuin ennusteessa arvioitiin. Rinnakkaistien liikennemäärät 
eivät myöskään ole vähentyneet hankearvioinnissa arvioidulla tavalla, 
eli liikennettä ei ole siirtynyt oletetusti sujuvammalle moottoritieyhtey-
delle. 

Liikenteen sujuvuuden laskentamenetelmiä  on hankearvioinnin  teon 
jälkeen uudistettu. Hankearvioinnissa käytetty menetelmä antoi liian 
negatiivisen kuvan vanhan tien sujuvuudesta. Tämän aiheuttama ero 
yhdessä alempien liikennemäärien kanssa vähensi selvästi hankkeel-
le laskettuja vuosittaisia ajoneuvo-  ja  aikakustannussäästöjä. 
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Turvallisuuden suhteen enriustetut vaikutukset  ja  siten myös  kustan-
nussäästöt  ovat toteutuneet. 

Hankkeen vuosittaiset hyödyt ovat täydentävän jälkiarvioinnin mu-
kaan kuitenkin yli  10  % toteutuneista rakennuskustannuksista,  joten 
hanke  on  osoittautunut ainakin toistaiseksi kannattavaksi riippumatta 
osittain väärin mitoitetusta ennusteesta  ja vanhentuneista  laskenta- 
malleista.  J05  liikenteen kasvu jatkuu nykyisten yleisten ennusteiden 
mukaisena, pysyy hankkeen tuottoaste edelleen hyvänä. 

Ennusteessa  olleet virheet olisi voitu välttää uusimalla ennuste  han-
kearvioinnin  teon aikana, koska  jo  silloin oli nähtävissä, että ennuste 
oli ylimitoitettu ainakin tarkastelun ensimmäisinä vuosina. Laskenta- 
menetelmien uusiminen ei olisi hankearvioinnin aikaan ollut vielä 
mandollista. Uuden hankintatavan vaikutusta kustannusarvion alittu-
miseen ei osattu ennakoida.  

6.6.4  Laajat yhteiskunnalliset vaikutukset  

Täydentävässä jälkiarvioinnissa  on  tarkasteltava tarpeen mukaan myös sel-
laisia suurimpien hankkeiden laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka eivät 
ole mukana kannattavuusarvioinneissa. Näitä voivat olla muun muassa: 

•  vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 
• vaikutukset elinkeinoelämään 
• ympäristövaikutukset 
•  sosiaaliset vaikutukset. 

Osaa näistä vaikutuksista  on  voitu käyttää hankkeen perustelemisessa  kan
-nattavuusarvioinnin  lisäksi. Todettuja laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia  on 

 täydentävässä jälkiarvioinnissa  joka tapauksessa tarkasteltava, vaikka niitä 
ei olisi  alun  perin käytetty hankeperusteluissa. 

Yhteiskunnallisten vaikutusten selvittämiseksi käytettävät menetelmät rat-
kaistaan aina tapauskohtaisesti kiinnittäen huomiota kyseisen hankkeen 
luonteeseen  ja  ympäristön ominaispiirteisiin. Lähtöaineistoina voidaan hyö-
dyntää Tiehallinnon  ja  kuntien keräämää tietoa sekä  mallien  avulla arvioituja 
vaikutuksia. Arvioinnin toteutustapa, menetelmät, osapuolet  ja  yhteistyö-
muodot  on  sovittava alueellisten toimijoiden kesken. 

Täydentävän jälkiarvioinnin osapuolina  on  vähintään oltava Tiehallinto, vai-
kutusalueen  kunnat ja  maakunnalliset liitot sekä ympäristöviranomaiset. 
Täydentävän jälkiarvioinnin vaatimat tiedot saadaan pääosin osallistujataho-
jen viranomaistyönä keräämästä tiedosta. Tätä tietovarastoa täydentävänä 
voidaan käyttää valtakunnallisia tietolähteitä  (mm.  Tilastokeskus) sekä erilai-
sia haastatteluihin  ja  kyselyihin pohjautuvia menetelmiä. Hankkeesta  ja sen 

 vaikutuksista riippuen haastatteluja  ja  kyselyjä kohdennetaan asukkaisiin, 
maanomistajiin, yrityksiin  ja  viranomaistahoille  ja  mandollisiin erityisryhmiin 
(esimerkiksi liikuntaesteiset, lapset, jne.). 

Myös Tiehallinnon  ja  muiden viranomaisten asiakaspalautejärjestelmiä voi-
daan hyödyntää analysoimalla hankkeesta aiemmin saatua palautetta  ja  jär-
jestämällä esimerkiksi palautekanava Internetissä. Eri aineistojen käsittelys-
sä, analysoinnissa  ja  loppupäätelmissä  käytetyt lähtöoletukset  ja  menetel-
mät  on  kuvattava raportoinnissa selkeästi  ja  luotettavasti. 
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Esimerkki: Pitkän yhtenäisen moottoritiejakson parantamishankkeen 
täydentävän jälkiarvioinnin tueksi selvitettiin laajasti hankkeen yhteis-
kuntataloudellisia vaikutuksia.  Alun  perin hankearvioinnissa näihin ei 
kiinnitetty juuri mitään huomiota. Vertailuaineistoa ei siten ollut käytet-
tävissä. Vastaanotto-  ja  jälkiarvioinneissakin  nämä vaikutukset oli jä-
tetty pois tarkasteluista. Lisätutkimukset käynnistettiin kuitenkin osin 
jälkiarvioinnissa tehtyjen suositusten perusteella. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin Tilastokeskukselta, väylälaitoksilta  ja 
 kunnilta. Analyysejä täydennettiin haastatteluin  ja  kyselyin.  Paikallisil-

le asukkaille tehtiin myös ryhmähaastatteluja. 

Kulkumuotojakautuman  muutoksista ei saatu luotettavia tuloksia, 
mutta aineiston perusteella voitiin arvioida työmatkojen  ja  vapaa-ajan 

 matkojen  lisääntyneen ainakin jonkin verran. 

Ympäristövaikutukset  todettiin arvioinnissa vähäisiksi, koska  tie  ra-
kennettiin entisen tien maastokäytävään. Sosiaalisia vaikutuksia  ana -
lysoitaessa  todettiin, ettei niitä juurikaan löytynyt. Uuteen tiehen oltiin 
pääosin tyytyväisiä. Melun lisääntyminen korostui haittapuolena. 

Maankäytön kehittäminen  on  jo  aiemmin tukeutunut tiehen, joten sel-
vää muutosta ei siinä ainakaan vielä ollut havaittavissa. Kuntien kaa-
voitustoimi ei ole pystynyt täysin vastaamaan kysyntään. 

Muilta osin hanke  on  vaikuttanut positiivisesti kuntien  ja  elinkeinoelä-
män kehitykseen sekä myös ihmisten hyvinvointiin, mutta vaikutuk-
sen suuruutta ei pystytä arvioimaan. 

Täydentävän jälkiarvioinnin yhteydessä tehdyissä selvityksissä todet-
tiin, että vaikutusten erottaminen muusta kehittymisestä  on  vaikeaa, 
jollei käytössä ole hyvää ennakko-  ja  vertailuaineistoa.  

66.5  Vaikuttavuuden toteutuminen 

Vaikuttavuuden arviointi  on  tärkeä  osa  hankearviointia.  Siinä arvioidaan 
hankkeen aikaansaamien vaikutusten suuruutta  ja  tavoitteiden toteutumista. 

Täydentävässä jälkiarvioinnissa  arvioidaan hankkeen toteutuneita vaikutuk-
sia  ja  verrataan niiden suuntaa  ja  suuruutta hankearvioinnissa esitettyihin 
arvioihin. Näistä vaikutusten suuruuden toteutumisista tehdään arviot siten, 
että tuloksia voidaan hyödyntää uusia hankearvioita tehtäessä (esimerkiksi, 
mikä olisi ollut merkittäväksi luokiteltava vaikutus,  ja  mitkä seikat vaikuttivat 
mandollisiin muutoksiin vaikutusten merkittävyydessä). 

Tavoitteiden toteutumisen arviointi tehdään vertaamalla toteutuneita vaiku-
tuksia hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin. Huomiota  on  kiinnitettävä myös 
siihen, onko todettavissa sellaisia yleisiä liikennehankkeiden tavoitteita kos-
kevia vaikutuksia, joita hankearvioinnissa ei ole kunnolla otettu huomioon. 

Esimerkki: Hankkeen vaikutusten suuruuden arvioinnissa  on  käytetty 
seitsenportaista mitta-asteikkoa  ja  arviointi  on  tehty  12  eri vaikutuste-
kijän kannalta. Täydentävässä jälkiarvioinnissa käytiin läpi nämä ar -
viot  ja  todettiin, että valtaosa oli toteutunut suunnitellulla tavalla. Mer-
kittäväksi luokiteltavien vaikutusten suuruuden määräämiseenkään ei 
todettu selviä muutostarpeita. 
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Arvioitua pienemmät vaikutukset oli saatu  melulle altistuvien  määräs-
sä, joka oli pienentynyt  vain  puoleen suunnitellusta, sekä raskaiden 
ajoneuvojen  ajoneuvokustannuksissa,  joiden määrä oli jonkin verran 
arvioitua vähäisempi. 

Arvioitua suuremmat vaikutukset saatiin sekä  turvallisuusvaikutuksis
-sa  että paikallisen kevyen liikenteen yhteyksissä, mikä johtui pääosin 

rakentamisen aikana lisätyistä kevyen liikenteen  alikuluista  ja  yhteyk-
sistä. 

Tavoitteiden osalta lähes kaikki hankkeelle esitetyt tavoitteet  on  saa-
vutettu.  Vain  ympäristön huomioon ottamisen kohdalta jäätiin hieman 
alkuperäisistä tavoitteista.  Liikenneturvallisuustavoitteet  saavutettiin 
jopa  hankearvioinnissa  tehtyä arviointia paremmin.  

6.6.6 Täydentävässä jälkiarvioinnissa  tehtävät päätelmät 

Täydentävässä jälkiarvioinnissa  tehdään päätelmiä yhtäältä hankkeelle teh-
dyn liikenne-ennusteen,  kannattavuuslaskelman  sekä hankkeen  liikenteellis

-ten  tavoitteiden toteutumisesta  keskipitkällä  aikavälillä. Toisaalta  täydentä
-vassa  jälkiarvioinnissa  tehdään päätelmiä hankkeen laajoista yhteiskunnalli-

sista vaikutuksista.  

Täydentävässä jälkiarvioinnissa  tehtävien päätelmien keskeinen tavoite  on 
 viestiä  kehittämistarpeita Tiehallinnon hankesuunnitteluun  ja  vaikutusarvioin

-tim  ennen kaikkea laajempien yhteiskunnallisten vaikutusten osalta. Esiin 
nostetaan seikkoja, jotka tulee ottaa paremmin huomioon hankkeiden ai-
kaansaamista keskipitkän aikavälin vaikutuksista. 

Päätelmät voivat antaa aihetta selvittää tarkemmin  tai  muuttaa eri  tieteknis
-ten  ratkaisujen käyttöalueita (esimerkiksi  poikkileikkaus-  ja  liittymätyypit),  jol-

loin ne voidaan hyödyntää  tiensuunnittelun ohjeistusta  kehitettäessä.  

6.7 Jälkiarviointimenettelyä  koskeva raportointi 

Jälkiarviointimenettelyn  eri vaiheet  dokumentoidaan  niitä koskevien päätös-
ten, koottujen aineistojen sekä arviointia kuvaavien  muistioiden  ja  raporttien 
muodossa. Dokumentit  arkistoidaan  kaikilta osin  hankearviointiaineistojen 

 yhteyteen. Eri vaiheet  raportoidaan  seuraavassa laajuudessa:  

Vastaanottoarviointi raportoidaan  lyhyenä  muistiomaisena selontekona. 
 Muistiosta ilmenee, kuinka paljon  ja millä  tavoin toteutettu hanke  ja sen  kus-

tannusarvio poikkesivat  alun  perin esitettyyn  tiesuunnitelmaan  ja  kustannus- 
arvioon nähden. Lisäksi esitetään arvio siitä, miten teknisen toteutuksen 
muutokset vaikuttavat hankkeen  liikenteellisiin  vaikutuksiin.  Vastaanottoarvi-
oinnin raportoinnista  löytyvät perustelut  jälkiarvioinnin  tekemiseen  tai  sen 

 tekemättä  jättämiseen.  

Muistion pohjalta kootaan yksi-  tai  kaksisivuinen  yhteenveto eli vastaanotto- 
arvioinnin  hankekortti.  Liitteenä  1 on  vastaanottoarvioinnista  tehtävän  han

-kekortin mallipohja.  Mikäli  vastaanottoarvioinnissa  ei havaita eroja suunnitel-
lun  ja  toteutetun hankkeen kesken, riittää  raportiksi hankekortin  muodosta-
ma yhteenveto.  
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Jälkiarviointi raportoidaan muistiona,  jossa tehdään selkoa hankkeen toteu-
tuneiden liikenteellisten vaikutusten  ja  niistä johdettavissa olevien liikenne- 
taloudellisten vaikutusten eroista  alun  perin arvioituun nähden. Raportointiin 
liitetään myös vastaanottoarvioinnissa tehty muistio. Jälkiarvioinnin rapor-
toinnista löytyvät perustelut täydentävän jälkiarvioinnin tekemiseen,  tai  sen 

 tekemättä jättämiseen. 

Muistion pohjalta kootaan yksi-  tai  kaksisivuinen  yhteenveto eli jälkiarvioinnin 
hankekortti. Liitteenä  2 on  jälkiarvioinnista  tehtävän hankekortin mallipohja. 

Täydentävän  jälkiarvioinnin raporttiin kootaan edellisissä jälkiarviointime-
nettelyn vaiheissa laaditut muistiot. Jälkiarviointimenettely raportoidaan täl-
löin kokonaisuutena hankearvioinnin raportoinnilta edellytetyllä tarkkuudella. 
Täydentävän jälkiarvioinnin raportti voi siten sisältää seuraavat kohdat: 

Hankkeen kuvaus (hankekortti liitteenä) 
• 	sijainti  ja  merkitys 
•  hankkeen tavoitteet 
• tiivistelmä  hankkeen vaikutuksista. 

Päätökset hankkeen toteuttamisesta 
•  tiesuunnitelman hyväksymispäätös 
• rahoituspäätös  ja  toteutustapa. 

Vastaanottoarviointi  (lyhyenä muistiona  tai  korttina) 
• muutossuunnitelmat  ja  niiden vaikutukset 
•  suu nniteltujen  ja  toteutuneiden  kustannusten vertailu. 

Jälkiarviointi (jälkiarvioinnin  kortti liitteenä) 
• jälkiarvioinnissa todetut vaikutukset 
• päätelmät. 

Täydentävä jälkiarviointi 
• liikennemäärät  ja  arviointi ennusteiden toteutumisesta 
• onnettomuusmäärät  ja  niistä tehtävät arvioinnit 
•  liikenteen sujuvuus  ja  liikenteen kustannukset 
• hankkeen kannattavuuslaskennan arviointi 
•  muut hankkeelle tehdyt vaikutusten jälkiarvioinnit 
• 	vaikuttavuuden jälkiarviointi. 

Päätelmät 
•  hankkeen arvioinnista tehdyt päätelmät 
• hankesuunnittelua  ja  vaikutusten arviointia koskevat yleiset päätel-

mät 
•  teknisten ratkaisujen kehittämistä koskevat päätelmät. 

Luettelo käytetyistä dokumenteista 
•  dokumenttien nimet, päiväys  ja  säilytystapa 
• vastuuhenkilöiden  tai  -yksiköiden nimet. 
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7  EHDOTUS  JÄLKIARVIOINTIMENETTELYN 
TOIMINTATAPAKUVAUKSEKSI  

7.1 Jälkiarviointimenettely  osana  Tiehallinnon  prosesseja  

Tiehankkeiden  arviointi  on  koko  elinkaaren jatkuvaa toimintaa.  Jälkiarvioin-
timenettely  muodostaa hankkeen arvioinnista  sen  toteuttamisen jälkeisen 
osan. Kuvassa  7.1 on  esitetty  jälkiarviointimenettelyn  kytkeytyminen  tie- 
hankkeen  elinkaareen  sekä  tienpidon  eri  prosesseihin.  

Hankkeen elinkaan 	 Hankkeei arvointi 	Vastuuprosessi 

Lutennejätestelma- 
Strateqiset ta'oitteet  Ohjaus  

SUunnittelu  suunnittelu  

EsiseMtikset  Hanl4<een  tavoitteet  
Austa  harflearviointi  Suunnittelu  

ankLMointi  
WA 

lessuunnittelu 
/Mandollinen  

lkiarviriinniii 	uunriittelu uunnittelu 

tdreir',l 	mi  
J .iUJ 	rvmi  mr  ILH nittelu  

T e 	urmr utHrn  H 	in H 	 . 

,  4- 

P 	en 	'. 	unniteirn a 
H Hi  kr  iM  

4  

Toteutus  
Tietøverao iutut 	rim 	 . H 	nkrrmta  

I;anatauII  
4  -'- 

KtbiÖnotto H. fikmnLi 
Vatnttoarvilnti  

1 	mi  

Hankkeen  
vaikutukset  

Tay entava 

-  

jaIkiarvioIn 

Triiaessa 
jatkuvampi -  

Kuva  7.1. 	Tiehankkeen jä/kiarviointimenettely  osana tienhakkeen elinkaarta  ja 
sen  kytkeytyminen tienpidon eri prosesseihin. 
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7.2  Jälkiarviointeihin  valmistautuminen suunnittelussa  

Liikennejärjestelmäsuunnittelun  yhteydessä määritellään eri liikennemuodoil
-le  strategiset  tavoitteet  ja  muodostetaan hankekokonaisuuksia jaoteltuina 

useimmiten kiireellisyysluokkiin. Aiesopimukseen sisällytetään yleensä ku-
reellisimmät hankkeet jollain tarkkuudella ajoitettuina. Aiesopimus  ja  hanke - 
korit  mandollistavat jälkiarviointeihin  ja  mandolliseen seurantaan varautumi-
sen  ja  suunnittelun. 

Liikennehankkeista  tehtävien esiselvityksien sisältö  ja  luonne vaihtelevat 
huomattavasti.  Jos  esiselvitys  käsittelee yksittäistä tiehanketta  tai  tiejaksoa, 

 voidaan  sen  yhteydessä tehdä  jo  alustava hankearviointi. Tällöin  on  jo  hyvä 
käsitys hankkeelle asetettavista tavoitteista sekä hankkeeseen liittyvistä eri-
tyiskysymyksistä  ja  selvitystarpeista.  Niiden kunnollisen dokumentoinnin 
avulla tieto saadaan myöhemmin myös jälkiarviointien tekijöiden käyttöön. 

Yleissuunnitteluvaiheeseen  liittyy oleellisena osana hankearviointi. Myös 
 YVA-lain  mukainen menettely seurantaohjelmineen tehdään pääosin yleis- 

suunnitteluvaiheessa. Hankearvioinnissa  on  aina otettava huomioon jälkiar -
vioinnit liittämällä hankearvioinnin päätelmiin myös näkemys jälkiarviointi-
menettelyn tarpeesta  ja  laajuudesta. Dokumentoinnin avulla tieto hankearvi-
oinnissa arvioiduista vaikutuksista siirretään jälkiarviointien käyttöön.  Jos 

 hankearvioinnin  yhteydessä todetaan, että jälkiarvioinnit edellyttävät esimer-
kiksi laajoja ennen—jälkeen -tutkimuksia,  on  näihin myös varauduttava ennen 
hankkeen toteuttamista. 

Tiesuunnitelman yhteydessä hankearviointia päivitetään tarpeen mukaan. 
 Jos  hankkeen sisältö  ja  siten myös arvioidut vaikutukset muuttuvat,  on  nämä 

otettava huomioon  ja  dokumentoitava  tiesuunnitelman yhteydessä. Tiesuun-
nittelun aikana kannattaa myös suunnitella jälkiarviointivaiheiden laajuus  ja 

 alustavat ajankohdat. 

Rakennussuunnittelun  osalta jälkiarviointimenettelyn tarpeita  on  käsitelty 
seuraavassa luvussa.  

7.3  Jälkiarviointimenettelyn  tehtävät  hankintaprosessissa  

Kun sekä tiehankkeen suunnitelmat että rahoitus ovat selvillä, siirtyy vastuu 
tiehankkeesta hankintaprosessin vastuulle. Toteutettava hankekokonaisuus 
varmistuu viimeistään tällöin.  Jos  hankkeen rakennussuunnittelu sisältyy to-
teuttamiseen, voidaan sopimusasiakirjoissa toteuttajalta edellyttää hankear-
vioinnin päivittämistä toteutusta vastaavaan tilanteeseen sekä hankkeen 
valmistuttua tehtävään vastaanottoarviointiin.  

Jos  pienehkö hanke toteutetaan erillisenä, voidaan vastuu vastaanottoarvi-
oinnin edellyttämistä toimenpiteistä jättää hankintaprosessille. Tällöinkin 
hankkeen toteuttajalta voidaan edellyttää tarvittavien tietojen selvittämistä 
(muutokset toteutetuissa toimenpiteissä, kustannusarvion muuttumiseen joh-
taneet syyt jne.). 
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7.4  Vastaanottoarvioinnin  suorittaminen 

Vastaanottoarviointi  kannattaa tehdä hankkeen vastaanottotarkastuksen yh-
teydessä.  Jos  hanke  on  luonteeltaan sellainen, että muuta jälkiarviointia ei 
tarvita, voidaan vastaanottoarviointi tehdä yhdessä suunnitteluprosessin 
kanssa, jolloin siihen liitetään myös päätelmät vaikutuksista  ja  tavoitteiden 
toteutumisesta. 

Vastuu sovittujen vastaanottoarviointien suorittamisesta  on  aina hankinta-
prosessilla, mutta suunnitteluprosessi voi avustaa hankearvioinnin aikaisten 
tietojen  ja  arvioitujen vaikutusten sekä tavoitteiden toteutumisen osalta. 
Muussa tapauksessa toteutuksen aikaisista muutoksista ei voida saada riit-
tävästi tietoa varsinaiseen jälkiarviointiin. Vastaanottoarvioinnin suorittami-
sen jälkeen vastuu jälkiarvioinnista siirtyy takaisin suunnitteluprosessille.  

7.5  Jälkiarvioinnin  suorittaminen 

Vastaanottoarvioinnin  jälkeen hankkeen vaikutuksia seurataan suunnittelu- 
prosessin vastuulla hankkeelle määritellyn erillisen seurantaohjelman mu-
kaisesti. Seurantaohjelmaan sisällytetään mandollinen  YVA-lain  mukainen, 
ympäristöasioita koskeva seuranta. Suuri  osa  hankkeen vaikutustiedoista 
saadaan normaaleja Tiehallinnon  ja  muiden viranomaistahojen tiedonke-
ruumenetelmiä käyttäen. 

Jälkiarviointi  tehdään valtion  tulo- ja  menoarvioon  sisältyvistä hankkeista 
yleensä erillisenä. Jälkiarvioinnin tekoon voidaan käyttää samaa ulkopuolista 
toimittajaa, joka  on  tehnyt varsinaisen hankearvioinnin. Tätä ei kuitenkaan 
ole perusteltua  vain  sen  takia, että hankearvioinnin dokumentointia ei ole ai-
koinaan tehty kunnolla, koska tällöin  on  mandollista, että puuttuvaa tietoa 
pyritään peittelemään. Vaihtoehtoisesti useista samaan aikaan valmistuneis-
ta hankkeista voidaan tehdä keskitetysti jälkiarvioinnit joko tiepiirin  tai  Tiehal-
linnon  keskushallinnon toimesta.  

7.6  Täydentävän jälkiarvioinnin suorittaminen 

Täydentävä jälkiarviointi tehdään yleensä erillisenä. Työ  on  laajempi kuin 
jälkiarvioinnin teko, joten tarvittaessa työ voidaan kilpailuttaa eri toimittajien 
kesken.  Jos  aiempia arviointivaiheita ei ole dokumentoitu kunnolla, ei työtä 
kuitenkaan pitäisi antaa samalle toimittajalle, joka  on  tehnyt aiemmat arvi-
oinnit. 

Täydentäviä jälkiarviointeja voidaan tehdä myös keskitetysti Tiehallinnon 
keskushallinnon toimesta,  jos  samanaikaisesti halutaan selvittää esimerkiksi 
uusien teknisten ratkaisujen toimivuutta  ja  vaikutuksia. Kehitettäessä hank-
keiden arviointia yleisemminkin, voi myös olla hyödyllistä laatia täydentäviä 
jälkiarviointeja useasta hankkeesta samalla kertaa. 

Täydentävässä jälkiarvioinnissa  voidaan Tiehallinnon keräämien tietojen li-
säksi hyödyntää myös kuntien, maakuntien  ja  eri valtionhallinnon yksiköiden 
keräämiä tietovarastoja. 
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7.7  Tiedonhallinta  ja  palautteet  

Tiedonhallinnalla  on  merkittävä  osa  hankkeiden hanke-  ja  jälkiarviointime-
nettelyn  kehittämisessä. Pääasiallisena tiedon tallennuspaikkana voidaan 
eritellä kaksi vaihtoehtoa, joista toinen palvelee lähinnä valtion  tulo- ja  me-
noarvioon sisällytettävien  hankkeiden arvioinnin tehostamista  ja  toinen mui-
den tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitelmiin (TTS)  sisältyvien hankkeiden ar-
viointeja. 

Merkittävien hankkeiden eri vaiheissa tehtyjen arviointien säilyttäminen  on 
 syytä tehdä keskitetyllä tiedonhallintajärjestelmällä (esimerkiksi  web- 

sovellus), joka voi myös olla yhteinen eri väylälaitosten hankkeille. Järjes-
telmän vaatimuksena pitää olla, että  sen  avulla voidaan nopeasti löytää eri 
hankkeiden arvioinnit suunnittelu-, toteutus-  ja  seurantavaiheissa.  Sen  lisäk-
si järjestelmän avulla  on  voitava helposti selvittää, mistä tarvittavat lisätiedot 
eri hankkeista ovat löydettävissä. Lisäksi  jo  järjestelmän käytettävyyden ta-
kia tietosisällölle  ja  muodolle  on  laadittava yhtenäiset vaatimukset  ja  ohjeet. 

Hankkeiden arviointikorttien avulla voidaan muodostaa kattava tietokanta, 
jonka avulla voidaan seurata sekä hankkeiden muutoksia suunnittelun ede-
tessä että myös toteutumatietoja niiden valmistuttua. Samasta hankkeesta 
tehtävien hanke-  ja  jälkiarviointikorttien  onkin muodostettava jatkuva ketju, 
jolloin syyt muutoksiin ovat todennettavissa myös jälkeenpäin. Kuhunkin  ar

-viointikorttiin  voidaan liittää myös tiedot siitä, missä arvioinnin tarkemmat tie-
dot  ja  tulokset säilytetään. 

Muiden hankkeiden arviointi  ja  tietojen säilyttäminen voidaan tehdä kootusti 
tiepiirien nykyisten tiedonhallintajärjestelmien avulla. Tarvittaessa näitä jär-
jestelmiä  on  kehitettävä siten, että sekä hanke- että jälkiarviointien tulokset 
voidaan sisällyttää niihin. Tietojen poimintamenetelmien parantaminen voi 
myös edellyttää näiden järjestelmien kehittämistä. 

Jälkiarvioinnin  tavoitteena  on  paitsi arvioida hankkeiden vaikutuksia jälkikä-
teen, myös välittää tietoa sekä hankearviointien tekijöille että arviointimene-
telmien kehittäjille. Merkittävien hankkeiden palaute voidaan hoitaa kokoa-
maIla niistä saadut kokemukset eri suunnitteluvaiheiden hankearviointien 
sekä vastaanotto-  ja  jälkiarviointien  tuloksista yhtenäisestä tietokannasta. 
Tämä voidaan tehdä keskitetysti aika ajoin  tai  tiedon tarvitsijat voivat hyö-
dyntää tietokantaa suoraan..  

Jos  muiden hankkeiden tiedot tallennetaan nykyisiin tiedonhallintajärjestel
-mun,  löytyvät ne tarvittaessa uusien hankkeiden suunnittelun  ja  arvioinnin 

yhteydessä.  Mallien ja  laskentamenetelmien  kehittämiseksi niistä voidaan 
myös poimia tietoja eri toimenpiteistä sekä niiden arvioiduista  ja  toteuttami-
sen jälkeen todetuista vaikutuksista. 
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7.8  Yhteistyö 

Jälkiarviointien  suorittaminen vaatii yhteistyötä sekä  Tiehallinnon  sisällä että 
myös  Tiehallinnon,  kuntien  ja  muiden  sidosryhmien  välillä.  Hankearviointeja 

 tehtäessä yhteistyö  on  toimivaa  Tiehallinnon  ja  sidosryhmien  välillä. Yhteis-
työn  on  kuitenkin oltava jatkuvaa, jotta  se  toimisi myös  hankintavaiheen  ai-
kana  ja  toteutuksen jälkeen  jälkiarviointeja  tehtäessä.  Jälkiarviointi  edellyttää 
yleensä myös  sidosryhmien  keräämien  tietoaineistojen  hyödyntämistä.  

7.9  Yhteenveto jälkiarvioinnin toimintatavoista 

Seuraavaan  taulukkoon  on  koottu  jälkiarvioinnin  menettelytavat  ja  vastuuor-
ganisaatiot  prosessin eri vaiheissa. 

Taulukko  7.1.  Tiehankkeenjälkiarvioinnin  menettelytavat  ja  vastuuorganisaatiot. 

Arviointivaihe  Tehtävät Vastuu 
Liikennejärjes- Jälkiarviointiin  ja  seurantaan varautuminen Ohjelmointi,  
telmäsuunnittelu  suunnittelu  
Esiselvitykset  Hankkeen tavoitteiden määrittely Suu  nnittelu  
Yleissuunnittelu  Jälkiarvioinnin  tarpeiden  ja  laajuuden määrittely Suunnittelu  
_______________  Ennen-jälkeen —tutkimusten suunnittelu  ___________ 
Tiesuunnittelu Jälkiarvioinnin  laajuuden  ja  ajoituksen määrittely Suunnittelu,  
_______________  Mandolliset ennen-vaiheen tutkimukset hankinta  
Rakennussuun-  Työn aikaisten muutosten seuranta Hankinta  
nittelu  ja  raken-  Kustannusten seuranta 
tammen  ___________ 
Vastaanottoar- Teknistaloudelliset  vaikutukset Hankinta,  
viointi  Muut työmaan aikana esille tulleet vaikutukset suunnittelu 

Päätelmät  
_______________ Jälkiarvioinnin  ajankohdan määritys ___________ 
Jälkiarviointi Liikennemäärien  ja  ennusteiden arviointi Suunnittelu 

Sujuvuus  ja  ajokustannukset  
Alustava arvio  turvallisuusvaikutuksista  
Arvio kannattavuuden toteutumisesta 
Muut havaittavissa olevat vaikutukset 
Päätelmät 
Arvio täydentävän  jälkiarvioinnin tarpeesta 
Mandollisten jälkeen-vaiheen tutkimusten käynnis- 

_______________  tä  mi nen ___________  
Täydentävä  jäI- Liikenteelliset  vaikutukset Suunnittelu  
kiarviointi  Sujuvuus  ja  ajokustannukset 

Turvallisuusvaikutukset  
Arvio kannattavuuden toteutumisesta 
Yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi 
Vaikuttavuuden toteutumisen arviointi 
Päätelmät  

_______________  Arvioinnin raportointi  ja  dokumentointi  ___________ 
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8 KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMA 

Jälkiarviointimenettelyn  käyttöönotto Tiehallinnossa edellyttää laajaa sitou-
tumista eri yksiköiltä  ja  prosesseilta.  Seuraavassa  on  tuotu esiin näkökohtia, 
jotka  on  otettava huomioon jälkiarviointimenettelyn käyttöönotossa. 

Ohjeistuksen  kehittäminen 

Hankearvioinnin  ja  jälkiarviointimenettelyn ohjeistusta  on yhtenäistettävä. 
 Nyt hankearvioinnin ohjeessa ei korosteta kaikkia jälkiarviointien kannalta 

oleellisia asioita. Ohjeistus tulee päivitettää vielä vuoden  2005  aikana. Vas-
tuu työstä  on VAHA-projektilla.  Uusien  tai uusittujen  ohjeiden käyttöönotosta 

 on  tehtävä päätös Tiehallinnon päätöksentekomenettelyn mukaisesti. 

Käyttöönottoaikataulu kehittämis-  ja  teemahankkeiden  osalta 

Kehittämis-  ja  teemahankkeiden  osalta jälkiarviointimenettelyn käyttöönotto 
voidaan aloittaa välittömästi. Keskushallinnon TTS-suunnitelmaan sisältyvi-
en hankkeiden hankekortit muodostavat tietoaineiston pohjan. Niiden lisäksi 
tietokantaan  on  vietävä kaikkien rakenteilla olevien hankkeiden hankekortit 
sekä viiden viime vuoden aikana valmistuneiden hankkeiden kortit. 

Vastaanottoarviointien  teko  on  jo  osin aloitettu viime vuosien aikana hank-
keiden vastaanottotarkastusten muodossa. Voimassa olevaa käytäntöä voi-
daan jatkaa toistaiseksi  ja  uusitun arviointiohjeen valmistuttua siirrytään  sen 

 mukaiseen käytäntöön. 

Viime vuosina valmistuneista hankkeista jälkiarviointien teko voidaan käyn-
nistää välittömästi tämän ohjeluonnoksen perusteella. Samalla ohjeluonnok-
sesta saadaan kokemuksia, jotka voidaan ottaa huomioon ohjeistusta kehi-
tettäessä. Täydentävien jälkiarviointien teko kannattaa käynnistää vasta  oh-
jeistuksen  uusimisen jälkeen. Niitä tehdään ensisijaisesti hankkeista, joista 

 on  laadittu vastaanottoarviointi  ja  jälkiarviointi.  

Vastuu jälkiarviointimenettelyn käyttöönotosta  on keskushallinnolla,  jonka  on 
ohjeistettava tiepiirejä  tekemään sovittavista hankkeista tarvittavat arvioinnit. 
Tiepiireissä vastuu  on  hankkeista vastaavilla henkilöillä suunnittelu-  ja han

-kintaprosesseissa. 

Käyttöänottoaikataulu tiepiirien  muiden TTS-hankkeiden osalta 

Tiepiirien  muiden TTS-ohjelmiin kuuluvien hankkeiden arviointi voidaan aloit-
taa vähitellen hanke-  ja  vastaanottoarvioinneilla. Jälkiarviointeja  voidaan en-
si vaiheessa kokeilla niistä hankkeista, joiden sisältöön liittyy erityistä mie-
lenkiintoa. Täydentäviä jälkiarviointeja tehdään toistaiseksi  vain  siinä tapa-
uksessa, että hankkeiden muu seurantajärjestelmä sitä edellyttää. 

Hanke-, vastaanotto-  ja  jälkiarviointien muodostuttua  normaaliksi toimintata-
vaksi, voidaan niitä vaatia systemaattisesti tiepiireiltä. Samalla käynnistetään 
täydentävät jälkiarvioinnit muista hankkeista saatujen kokemusten perusteel-
la. Tavoiteaikataulu uuteen käytäntöön siirtymiselle  on  noin viisi vuotta. 
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Vastuu muiden  tiepiirien  hankkeiden arvioinnin käyttöönotosta  on  tiepiirien 
 johdolla.  Keskushallinto  voi ohjata  käyttöönottoa TTS-ohjeistusta  kehittämäl-

lä.  

Tiedonhallinta  

Hanke-  ja  jälkiarviointikorttien  edellyttämä  tietojärjestelmä  voidaan luoda 
 Tiehallinnon  Internet- tai  intranet-sivuille. Jatkossa  on  varauduttava siihen, 

että järjestelmästä  on  riittävät yhteydet ainakin liikenne-  ja  viestintäministeri
-öön ja  ehkä myös muihin  väylälaitoksiin. 

Tiepiirien tietojärjestelmiä  on  kehitettävä siten, että niiden avulla voidaan jat-
kossa ylläpitää  TTS-hankkeista tarvittavaa  arviointitietoa  ja  varmistaa, että 
tarvittavat tiedot ovat helposti hyödynnettävissä uusia hankkeita arvioitaessa 
sekä  arviointimenetelmiä  ja  malleja kehitettäessä. Käytännössä järjestelmät 
voivat rakentua esimerkiksi  Tie-  ja  liikenneolojen  hallintajärjestelmään (Tilsu) 

 kuuluvien kohteiden  (T&M  Kohde)  ja/tai  suunnitelmien  (T&M  Suunnitelma) 
 hallintajärjestelmien  pohjalle. Jatkossa kehittäminen voidaan tehdä myös 

 eTie-järjestelmän avulla. Kehittämisessä  on  otettava huomioon myös mah-
dollisesti tarvittavat kytkennät hankintojen  hallintajärjestelmään  ja  taloushal-
lintajärjestelmään.  

Vastuu  web-sivuista  on  niiden normaalista ylläpidosta  ja  kehittämisestä vas-
taavilla. Tietojen siirrosta heille vastaavat hankkeiden  vastuuhenkilöt  suun-
nittelu-  ja  hankintaprosesseissa.  Muilta osin  tietojärjestelmien  kehittämisen 
vastuu  on  Tiehallinnon tiedonhallinnalla.  Käyttöönoton  ja  tietojen siirron vas-
tuu  on  tiepiirien vastuuhenkilöillä.  

Koulutus  ja  opastus 

Uuden menettelyn käyttöönotto vaatii koulutusta, joka kohdistuu sekä  Tiehal-
linnon henkilöstöön  että arviointeja  tekevään  ammattikuntaan. Ohjeen käyt-
töönottoon liittyen voidaan järjestää seminaari, jossa esitellään uudet toimin-
tatavat sekä vaatimukset suunnittelulle  ja  hankinnalle.  Seminaari voidaan 
järjestää joko välittömästi tämän  ohjeluonnoksen  valmistuttua vuoden  2005 

 aikana  tai  viimeistään keväällä  2006,  jos  se  halutaan tehdä  uudistettavan 
hankearviointiohjeistuksen  perusteella.  Tiepiirien  opastusta  on  jatkettava 
tämänkin jälkeen muun muassa  TTS-ohjeistusta  kehitettäessä. 

Vastuu seminaarin järjestämisestä  on  VAHA-projektilla,  tai  jos  se  siirtyy vuo-
delle  2006,  vaikutusten  hallinnan  ohjeistuksesta  vastaavalla  yksiköllä.  Vas-
tuu  myöhemmästä opastuksesta  on  myös keskushallinnon  ohjelmointipro-
sessilla.  

Tiedottaminen 

Jälkiarviointimenettelyn  käyttöönotosta  on  tiedotettava  myös  sidosryhmille. 
Menettelynä  voi olla  ohjeluonnoksen  jakelu, kirjoitukset  ammattilehdissä  tai 

 asiaa koskevat esitelmät. Vastuu tiedottamisesta  on  alkuvaiheessa  VAHA
-projektilla ja  myöhemmin  ohjelmointiprosessilla. 
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lo  LIITTEET 

Vastaanottokortin  malli 	 Lute 1. 

Jälkiarviointikortin  malli 	 Lute 2.  



Liitel 	 Tienpidon  hankkeiden vaikutusten jälkiarviointi 
VASTAANOTTOKORTIN  MALLI  

I  Hankkeesta  1 	 Hankkeen nimi  I 	vastaavan 	I  
Vastaa nott oarviointi väylälaitoksen  I 

logo  Sivu  ill 
 Päivä määrä 

Karttaesitys  tai  muu  kuva,  joka antaa yleiskuvan 
hankkeen sijainnista  ja  laajuudesta  

TOTEUTUSAIKATAU LU  
Rakentamisen aloitus  (kk/vv) 

 Liikenteelle avaaminen  (kklvv) 
 Valmistuminen  (kk/vv)  

RAKENTAMISEN AIKANA SUUNNITEL-
MAAN TEHDYT MUUTOKSET 
Kuvataan keskeiset muutokset, joita rakentami-
sen aikana  on  tehty  tiesuunnitelmaan.  Nämä 
muutokset voivat koskea esimerkiksi:  
•  tien  poikkileikkauksia  tai  liittymien  tyyppejä  
•  kevyen liikenteen,  joukkoliikenteen  tai  yksi

-tyisteiden  järjestelyjä  
•  melu-  tai  pohjavesisuojauksia  tai  muita ym-

päristöön liittyviä ratkaisuja.  
Jos  hankkeen sisältöä  on  laajennettu  tai  karsittu 
esimerkiksi taloudellisten syiden takia, analysoi-
daan näiden vaikutuksia muun muassa hank-
keen tavoitteisiin. 

SUUNNITELLUT  JA  TOTEUTUNEET KUS-
TANNUKSET 
Kerrotaan, miten kustannusarvio  on  muuttunut 
hankkeen suunnittelun edetessä. Toteutuneet 
kustannukset  eritellään pääkohdittain.  Kustan-
nusten yhteydessä esitetään myös  se  indeksilu-
ku (esim.  MAKU  2000),  johon ne perustuvat. 
Arvioidaan missä määrin  toteutuneisiin  kustan-
nuksiin ovat vaikuttaneet:  
•  tehdyt muutokset suunnitelmiin  
•  muut tekijät  (tienpidon  markkinat  yms.).  

HANKE 
Kuvataan hankkeen sisältö luettelemalla keskei-
set toimenpiteet  tai  toimenpideryhmät  (mitä  on 

 tehty  ja minne)  sekä oleelliset  määrätiedot  (kuin-
ka paljon  on  tehty). 

Kerrotaan hankkeen  rakentamisaikataulu  sekä 
uusin kustannusarvio  ja/tai toteuttamiskustan

-nu  kset.  

Kerrotaan edellisen arvioinnin (yleensä  hankear-
vioinnin) tunnistetiedot.  

RAKENTAMISEN LAATU  JA  SUJUVUUS 
Kuvataan hankkeen  toteutustapaan,  laatuun  ja 

 sujuvuuteen liittyvät tärkeimmät tekijät, joita ovat 
esimerkiksi:  
• hankintamalli  ja  urakoitsijoiden nimet  
•  suunnittelun  ja  rakentamisen laatu sekä laa-

dunvalvonnan  vastuut 
•  suunnitelmien valmistumisen  ja  toteuttamisen 

aikataulussa pysyminen  
•  kustannusten seurannan  vastuut  sekä  projek-

tin  hallinta. 
Analysoidaan  poikkeamien  vaikutukset hankkeen 
kokonaisuuteen. 

RAKENTAMISEN AIHEUTTAMAT HAITAT 
Kuvataan rakentamisen aiheuttamat haitat liiken-
teelle  ja  ympäristölle  esim.  seuraavasti:  
• työmaajärjestelyjen  toimivuus sekä niistä lii- 

kenteelle  ja  ympäristölle aiheutuneet haitat  
• kiertoteiden  määrä, pituus  ja  laatu  
•  työmaan aikana tapahtuneet  henkilövahinko - 

onnettomuudet  ja  niiden mandolliset syyt. 

MUUT HANKETTA KOSKEVAT ARVIOT 
Kerrotaan muut hanketta koskevat arviot (muun 
muassa yleisön  ja  viestimien palautteet) sekä 
tehdään arvio  jälkiarvioinnin  tarpeesta  ja  ajan-
kohdasta.  

Jos  jälkiarviointia  ei hankkeelle tehdä, tehdään 
myös päätelmät hankkeen vaikutusten  ja  tavoit-
teiden toteutumisesta. 

Lisätietoja: 	Yhteyshenkilön  nimi, organisaatio  
ja  puhelinnumero  
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	 Lute 2  

JÄLKIARVIOINTIKORTIN  MALLI 

Hankkeesta 
vastaavan 

väylälaitoksen 
 logo  

Hankkeen nimi  
Jä/kiarviointi  

Sivu  1/1 
 Päivä määrä 

HANKE 
Kuvataan hankkeen sisältö luettelemaUa keskei-
set toimenpiteet  tal  toimenpideryhmät  (mitä  on 

 tehty  ja minne)  seka oleelliset määrätiedot (kuin-
ka paljon  on  tehty) 

Kerrotaan hankkeen valmistumisaika  ja  toteut-
tamiskustannukset  

Kerrotaan edellisen arvioinnin (yleensä vastaan-
ottoarvioinnin) tunnistetiedot.  

Karttaesitys  tai  muu  kuva,  joka antaa yleiskuvan 
hankkeen sijainnista  ja  laajuudesta 

HANKKEEN TOTEUTUS-  JA  ARVIOINTI- 
AIKATAULU 
Tiesuunnitelma (kk/vv) 
Hankkeen valmistuminen (kk/vv) 
Viimeisin hankearviointi (kk/vv) 
Vastaanottoarviointi (kk!vv) 

LIIKENTEELLISET  VAIKUTUKSET 
Kuvataan arvioidut  ja  toteutuneet liikennemäärät 
sekä niiden vaikutus sujuvuuteen  ja  ajokustan-
nuksiin  esimerkiksi seuraavasti: 

liikennemäärät 
•  liikenteen kasvu  ja  liikenteen siirtymät 
•  kevyen liikenteen  ja  joukkoliikenteen  määrät 

• liikenteelliset palvelutasot  ja  matka-ajat 
• liikennemäärämuutosten  vaikutukset ajokus

-tan nu  ksi  in.  
Analysoidaan muutoksiin johtaneita syitä sekä 
arvioidaan tarvittaessa vaikutusten kehittyminen 
seuraavaa arviointikertaa varten.  
Jos  hankkeen sisältöä  on  merkittävästi muuttu-
nut suunnitellusta, arvioidaan myös näiden muu-
tosten merkitys liikenteellisiin vaikutuksiin. 

LIIKENNETURVALLISUUS  
Kuvataan ennen hanketta  ja sen  jälkeen tapah-
tuneiden onnettomuuksien määrä  ja  tyypit. Arvi-
oidaan onnettomuuskehityksen muutoksiin joh-
taneita syitä. Tehdään tarvittaessa myös arvio 
turvallisuuden parantamiseksi tarvittavista lisä- 
toimenpiteistä. 

KAN  NATTAVU USLASKELMA  
Esitetään hankkeelle lasketut vuosittaiset kus-
tannussäästöt (esim. avaamisvuodelta  tai  tarkas-
teluvuodelta)  ja  verrataan niitä hankearvioinnissa 
esitettyihin kustannussäästöihin. 
Analysoidaan kustannussäästöissä  ja  investoin-
tikustannuksissa  tapahtuneiden muutosten vai-
kutus hankkeen kannattavuuden kannalta. 

MUUT TEHDYT ARVIOINNIT 
Kuvataan jälkiarvioinnin yhteydessä tehdyt muut 
arvioinnit sekä niistä saadut tulokset. Näissä ote-
taan huomioon myös näkyvät maankäyttömuu

-tokset ja  yhteistyökumppaneiden tekemät hank-
keen vaikutuksia koskevat arvioinnit. 

PAATELMÄT  
Tehdään hankkeen jälkiarviointia koskevat pää-
telmät. Näissä arvioidaan muun muassa: 
•  miten liikenteen määrissä  ja  siirtymissä  sekä 

liikenneturvallisuudessa havaitut erot  on  otet-
tava huomioon hankearviointeja kehitettäessä 

•  missä määrin havaitut erot ovat vaikuttaneet 
hankkeen kannattavuuteen  ja  ovatko tehdyt 
arviot yleistettävissä 

•  mikä  on  todettujen  muutosten merkitys hank-
keen tavoitteiden kannalta 

•  täydentävän jälkiarvioinnin tarve  ja  ajankohta.  

Jos  täydentävää jälkiarviointia  ei hankkeelle teh-
dä, sisällytetään päätelmiin myös arviot hank-
keen muiden vaikutusten  ja  tavoitteiden toteutu-
misesta. 

Lisätietoja: 	Yhteyshenkilön nimi, organisaatio  
ja  puhelinnumero 
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