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ESIPEJHE  

Tie-  ja  vesirakennushallituksen  ja  rautatiehallituksen yhteis-
tydtoimikurman  27.5.1968  asettaman investointilaskennan työ-
ryhmän tehtäväksi annettiin selvittää mandollisuuksia sellaisea 
yhdenmukaisen menetelmän laatimiseksi,  jota  käyttäen sekä rau-
tatie- että maantieliikennet -tä  koskevat investointisuunnjtelmat 
voidaan asettaa edullisuusjärjestykseen. 

Työryhmä  on  suorittanut selvityksen kehittölem.11ä erästä  mene-
telmivaihtoehtoa  niin pitkälle, että  se  kokonaisuudessaan voi- 

• 	
daan  pääpiirteittäin kuvata. Asetetut vaatimukset täyttävän 

laskentamenetelmän laatiminen myös käytännön laskentatilatiteissa 
soveltuvassa muodossa  on  työryhmän käsityksen mukaan mandollista 

 ja  voidaan suorittaa tässä raportissa esitettävien suuntavii- 
vojen mukaan. 

Syksynä  1969  työryhmän kokoonpano  on  ollut seuraava: tstoins.  J. 
Sauna-aho (pj. TVL), tstoins. J.Hintikka (TVL), tutkija TKinnu-

nen (\TR), tutkija S.Korolainen (yR), dipl.ins. S.Kähkönen (yR), 
ap.os.pääll. TJ.Laitinen (ITR, kuoleujaansa saakka  29.11.1969),  
tutkija E.Meriläjnen (TVL), dipl.ins. S.Ronni  (YR) ja  tutkija 
P.Virkkunen  (YR).  Aikaisemmin myös eräät muut henkilöt ovat 
pienemmässö. määrin osallistuneet ryhmän työhön. 

Helsingissä joulukuun  9  päivänä  1969  

Investointilaskennan  työryhmä 
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RAPORTIN SISÄLTC 

JOHDANTO  

A.  Tarvittavat perusselvitykeet  ja  tietorekisterit  

a.  Liikennepolitiikan  ja  liikenteeseen vaikuttavan tekniikan 

vaihtoehtoiset kehitysennusteet.  

bl  Palvelutason arvostus.  

c. Liikenteen palvelutasovaatimukset.  

d. Investointien ei-taloudellisille vaikutuksille asetettavat 
rajoitukset.  

e. Tarvittavat tietorekisterit.  

B.  Tarkastelukohteiden  valinta sekä vaihtoehtojen rakenteel-

liset  ja  lilkenteelliset  selvitykset  

1,  Valitaan tarkasteltavikej otettavat mandolliset investointi- 
kohteet.  

2. Suoritetaan nykytilanteen inventointi tarkasteltavaksi 

valittujen kohteiden vaikutuspiirissä reiteittäin sekä 

rautatie- että maantieliikenteen osalta.  

3. Määritellään suunnitteluajanjaksot.  

4. Laaditaan liikennetarpeen kokonaisennusteet suunnittelu-
ajanjaks  olle.  

5. Suunnitellaan nollavaihtoehdot. 

 6  •  Suunnitellaan investointivaihtoehdot.  

7. Jaetaan ennustetu-t  kokonaisliikennemäärät liikennemuodoit-
tam  ja  reiteitt-äin  eri vaihtoehdoissa.  

8. Selvitetään palvelutaso eri vaihtoehdoissa.  

9. Selvitetään eri vaihtoehdoissa toteutuvat ei-taloudelliset 
vaikutukset. 
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O,  Eri vaihtoehtojen kustannusselvitykset liikennemuodoittain  

10.  Selvitetiin, inkilaisia pääomansijoituksia rautatielii-
kenteeseen  kukin vaihtoehto vaatii.  

11.  Selvitetään kiinteiden rakenteiden (infrastruktuurin) 

kunnossapitokustannukset rautatieliikenteessä eri vaihto-
ehdoissa.  

12.  Selvitetään kuijetusten suorittamisen kustannukset rauta- 
tieliikenteessä eri vaihtoehdoissa,  

13.  Selvitetään millaisia pääomansijoituksia maantieliikentee-
seen  kukin vaihtoehto vaatii.  

14.  Selvitetään kiinteiden rakenteiden (infrastriktuurin) kunnos-
sapitokustannukset maantieliikenteessä eri 1'aihtoehdoissa.  

15.  Selvitetään kuijetusten suorittamisen kustannukset maan- 
tieliikenteessä eri vaihtoehdoissa.  

16.  Mäiritetään  palvelutason taloudellinen merkitys kussakin 
vaihtoehdossa.  

D.  Vaihtoehtojen taloudellinen vertailu  

17.  Mätiritetään  vaihtoehtojen edullisuusjärjestys.  

E.  Toteutettavjen  vaihtoehtojen valinta 
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JORDANTO 

Tybryhu  on  lähtenyt siitä, etti  se  voi selvitt 	kIyttökel- 
poison  investointien vortailuLjenete1mn laatimismandollisuudet 

 vain kehittäräll. ppiirteittin  yhden  tai  useampia vaihto- 

ehtoisia menetelmiä, jotka tiyttvät asetetut vaatimukset. 

y1cjisr.ss!5. laskentamenetelmiss.  esiintyvien puutteellisuuksien 
poistamiseksi tyryhm  on kiinnittinyt erityist.i  huomiota seu-

raaviin kohtiin: 

Verkkovaikutuks  et. 

Eö.ullisuuslaskelmissa  on  systemaattisesti otettava huomioon 

inveotoinnin vaikutus liikenteeseen muuallakin kuin investointi- 

kohteen vä1ittömss. liheisyydessi. 

Vaikutukset muihin liikennemuotoihin  

Q prritt.v.  systemaattisesti selvittmn, aiheuttaako investoin-

ti trdentvii. investointeja muissa liikennemuodoissa  ja  kuinka  
se  vaikuttaa muiden liikennemuotojen liikennerñriin  ja  kustaa-
nuksiin,  

Vaikutukset palvelutas oon  

i• 
	

On selvitettiv.,  kuinka investointi vaikuttaa eri liikennemua- 

tojeia kuljetusnopeuksiin  ja  liikennevahinkojen  kautta aiheutuviin 
taloudellisiin menetyksiin. 

Kustannusten laskeminen 

Nykyisissii laskentamenetelmissi  investointien  ja  niiden kulje-
tustoiminnassa aiheuttamien nuutosten kustannusvaikutukset ar-
vioidaan yleens.  vain  tarvittavien tuotannontekijbiden mrien 

 ja  ntist. maksettavien  hintojen , markkinahintojen, perusteella. 
 On  paremmin perusteltua pyrkiä käyttäiän laskelmissa tuotannon- 

tekijäin kansantaloudellisia kustannuksia, jotka ottavat huo-

mioon  rim.  investoinnin vaikutukset eri tuotannonalojen tybili-
syyteen  ja  tuotantokapasiteetin käyttöasteeseen.  

A  
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Ympäristö-  ja  muut ei-taloudelliset vaikutukset 

Investoinnin edullisuutta selvitettäessä  on  kiinnitettävä 
huomiota myös sellaisiin investoinnin aiheuttamiin yleensä 
epäedullisiin sivuvaikutuksiin, joita ei ainakaan nykyään 
kyetii. arvostamaan rahassa  tai  joita ei periaatteessa katsota 
voitavan korapensoida investoinnista saatavalla taloudelli-
sella hyödyllä. Esim. melun, maiseman pirstonisen, alueiden 
eristämisen  ja  liikenteessä kuolleiden määrän ei voida antaa 
lisääntyil  rajattomasti, vaikka taloudelliset laskelmat puoltai-
sivatkin tällaisiin tuloksiin johtavan vaihtoehdon valitsehlista. 

Vaikka kaikki nämä kysymykset kyettäisiin kehiteltävänä olevassa 
vertailuLaenetelmässä hoitamaan tyydyttävästi, tämä ei ymmärret-
tävästi vielä, merkitsisi sitä, että kaikki nykyisten menetelmien 
puutteet tulisivat korjatuiksi. Rajoittavista olettainuksista 
ehkä tärkein  on  investoinnin luoman ns. syntyvän liikenteen jät-
täninen selvitysten ulkopuolelle. Lisäksi  mm.  tunnettuun ongel-
maan investoinnin vaikutuksesta kansantulon jakautumiseen ei ole 
lainkaan kajottu. 

Sellaisen laskentamenetelm.än hahni.ottelu, jossa luetellut kohdat 
tyydyttävällä tavalla otetaan huomioon,  on  osoittautunut suh-
teellisen hankalaksi tehtäväksi. Kuitenkin työryhmä  on  kehi-
tellyt erästä menetelmävaihtoehtoa niin pitkälle, että  sen 

 pääpiirteet voidaan esittää käsillä olevassa raportissa. Työ-
rylinän käsityksen mukaan asetetut vaatimukset täyttävän  las

-kentamenetelmän  laatiminen käyttöön soveltuvassa muodossa  on 
 mandollista  ja  voidaan suorittaa tässä raportissa esitettävien 

suantaviivojen mukaisesti. 

Raportin sisältö muodostuu viidestä pääkohdasta, jotka  on  merkit-
ty  A, B, C, D  ja  E. Pääkohdassa A  käsitellään eräitä perusselvi-
tyksiä, jotka  on  suoritettava  ja  eräitä tietorekistereitä, jotka 

 on  perustettava, jotta investointivaihtoehtojen vertailu  ja  valin-
ta jatkuvana tehtävänä, olisi mandollista suorittaa järkevällä 
tavalla. Kohdissa  B, C  ja  D  esitetään päävaiheittain luonnos 
menetelmäksi, jolla tarkasteltavat investointikohteet valitaan  
ja  jolla niiden edullisuutta verrataan. Pääkohta  E  sisältää 
toteutettavien vaihtoehtojen  valinnan,  joka tapahtuu suoritetun 
eclullisuusvertailun  ja  eräiden muiden selvitysten perusteella. 



I  

Pikohdissa  B, C  ja  D  tarkasteltava  inenetelm. esitetn 17:sta 

 vaiheesta  koostuvana toimintaprosessina.  

Prosessin jokainen vaihe  sisiltäi edullisuusvertailun suoritta-

miseksi vlttimittömin osatehtävän.  Kaikki vaiheet yhdessä 

muodostavat  kokonaistehtävän,  jonka suorittamisella vaihtoehto-

jen  edullisuusjärjestys  tulee  määritetyksi  asetettujen tavoittei-

den  uukaisella  tavalla. Vaikka eri vaiheet  on  merkitty juokse- 

villa nuneroilla,  numerot eivät  ilElaise osatehtävien  kiinteää 

 suorittamisjärjestystä.  Tällaista  suorittamisjärjestystä  ei 

voida asettaa, koska useita vaiheita  on  suoritettava samanaikai-

sesti.  Vertailuprosessia  ei siis esitetä yksinkertaisena vai-

heesta toiseen  edistyvänä  tehtävänä vaan  mutkikkaana kehiteluänä, 

 joka etenee useiden vaiheiden ollessa vuorovaikutussuhteessa  kes-

kenään,  ks.  kaaviota  sivulla  7.  

Koska tämä raportti sisältää ehdotuksen  vertailuL]enetelm.än  pää-

kohdiksi,  siinä ei  selvitetä  yksityiskohtaisesti, kuinka eri 

vaiheiden edellyttämät tehtävät suoritetaan.  Sen  sijaan  osa- 

tehtävien määrittelyssä  on  kiinnitetty huomiota siihen, että 

tehtävät voidaan suorittaa ilman kohtuuttomia vaatimuksia.  Täs-. 

 sä  yhteydessä  on  ilmennyt, että nykyään menetelmät useiden vai-

heiden osalta ovat puutteellisia  tai  kokonaan  kehittämättä.  

Raportissa  esitettäviä  periaatteita voitaneen verraten pitkälle 
soveltaa myös  laajennettaessa  vertailu koskemaan muitakin  lii-

kennemuotoja. 
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INVESTOINTIEN  VERTAILUMENETE1MN VAIHEKAAVIO 

LIARKASTELU- 	12 .  NYKYTILAN- 
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5.0 -VAIHTOEN- 	6.  INV.  VAIHTO- 
TOJEN  SUUN- 	 EHTOJEN 
NITTELU 	 SUUNNITTELU  

7 111K.  MAARAN  JAK 
 LIIK. MUODOITTAIt 
 JA  REITEITTIN  

8.  VAIHTOEHTOJEI 
PALV.  TASON  SEL 
VITTAM  INEN  

9.  EI-TALOUO.VAIKU 
lUSTEN SELV. ERI 
VAIHTOEHDOISSA  
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i•  
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I OT E  UTE  TIAV lEN  
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t16.  PALVELUTASON 
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A.  Tarvittavat perusselvitykeet  ja  tietorekisterit  

a.  

Liikennepolitiikan osalta olisi suunniteltava 	• tariffi-  ja  
verotuspolitiikksek akselipainokysyst  koskevia vaihto-
ehtoisratkaisuja  ja  tarkasteltava niiden vaikutuksia. Tekniilcan 
kehityksen osalta pyritn ennustauaan  mm. moottoritehon list:i-
tyuist, ratapihojen autoiatisointia, automaattikytkiuien kiy-
tntönottoa  tms. Näiden perusteella tehdWn olettamukset lii 
kennepolitiikasta  ja  tekniikan kehityksest.  

b. Palvelutason arvostus 

Palvelutasoa mittaavina tekijini. knytetn  toistaiseksi ai-
noastaan nopeuksia  ja  vahinkoriskeji.  Kunkin investointivaih-
toehdon osalta  niden  tekijiiden  suuruus selvitetiin vertailu-- 
prosessin vaiheessa  S.  Sen  sijaan ajan arvo  ja  liikennevahin-
kojen  keskimärtinen  suuruus rahassa ilmaistuna muuttuvat  vain 

 hitaasti. Niiden suuruuden tutkiminen vaatii perusselvityksi, 
joiden tuloksia voidaan jatkuvasti kyttiä hyväksi vaihtoehto-
jen vertailussa.  

h.1  Rautatieliikenteen palvelutaso 

Kulj etusaika 

Natkustajille  tai kuijetuspalvelusten  ostajille investoinnin 
ansiosta syntyneiden aikasfistbjen arvostusta rahassa ei rauta-
teillä ole toistaiseksi tutkittu. (ks.  b.2). 

Vahinkoriskit  

Sellaisia laskentatilanteita varten, joissa jonkin investointi- 
vaihtoehdon seurauksena vahinkoriskin suuruus muuttuu, olisi 
tiedettiivö. liikenneonnettomuuksien seurauksena välittömästi  
ja  vtlillisesti aiheutuvien  aineellisten menetysten keskim.ää-
räinen suuruus rahassa arvioituna erikseen sekä henkilö- että 
tavaraliikenteessä. Rautateiden osalta tällainen selvitys  on 

 kuitenkin toistaiseksi suorittauatta. 
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b.2  Tieliikenteen palvelutaso 

Kuijetusaika 

Laskeluissa kytettv  ajan rahallinen arvo tieliikenteessi 

saadaan TilL:n investointilaskentaohjeista erikseen kevyelle 
 ja  raskaalle liikenteelle. ITR:n  ja TVL:n yhteistyöni  on  par-

haillaan kynnissI kuljetettavan tavaran ajan arvoa koskeva 
tutkinus,  jonka perusteella voitaneen kytettivi. arvoja  tevara- 
liikenteen osalta tarkentaa. Lisäksi  on  suunnitteilla henki-

löiden ajan arvostusta eri liikennemuodoissa koskeva tutkiuus. 
 Nuö.  kaksi tutkimusta valaissevat asiaa myös rautatieliikenteen 

osalta. 

Vahinkoriskit 

Tjeljjkenneonnettouuuksjsta aiheutuvien  taloudellisten menetys-
ten  koski ärtist. suuruutta  on  selvitetty Tim:ssa suoritetuissa 

joiden tuloksia laskelaissa 
köytetn.  

C.  

Vaikka eri investointivaihtoehtojen tarjoama palvelutaso  (flp.-

det ja vahinkoriskit) otetaankin  huomioon vaihtoehtojen edull 
. 

	

	suusvertailussa,  tuö.  ei kaikissa tapauksissa esti sellaisen 
vaihtoehdon tulemista valituksi, jonka palvelutaso  on selvt5st 
eptyydyttbvö. Tsth syystö. palvelutasolle on  asetettava vöhim-
uö.isvaati.uukset eli norrjit.  On  mandollisesti erotettava erilai-
sia tapauksia, joissa normit ovat erilaiset.  

d.  Investointien ei-taloudellisille vaikutuksille asetettavai  

ii-taloudellisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sellaisia lii-
kenteen  ja liikenneinvestointien  vaikutuksia, joita toistaisek-
si ei kyoti tyydyttävö.11tavalla arvostaaaan rahassa  tai  joita 
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(vaikutusten ollessa epäedullisia) ei periaatteessa katsota 

voitavan kornpensoida investoinnista saatavalia taloudellisel-

la hyödyllä. Edellistä tyyppiä ovat esim. Jatkustusbukavuus 

 ja  liikenteen aiheuttaa ielu, jälkimmäistä tyyppiä liiken- 

teessä kuolleiden määrä. Eräille tällaisille vaikutuksilie, esim. 

melun voimakkkudelie, ilman saastumisen asteelle  ja  ehkä matkus-

tusrnukavuudeilekin(esim. ajoneuvojen täyttösuhde) voidaan peri-

aatteessa asettaa normit. Toisille, kuten esim. maiseman  pirs-

tomiselle,  normeja ei voitane löytää. Jälkimmäisten huomioon-

ottamisesta ks. vaihe  9.  Siitäkään osin kuin normit ovat mah-

dollisia, niitä ei vielä nykyään ole ainakaan yleisesti käy-

tössä. Normit voidaan sisällyttää ajoväylien  ja  terminaalien 

• 	
sijoittamis-  ja  rakennusohjeisiin  ja  niiden laatimiseksi  on  käy- 

tettävissä jatkuvasti kasvava määrä kokemusperäistä tietoa.  

e.  Tarvittavat tietorekisterit 

Jotta oltaisiin jatkuvasti selvillä, mihin liikennejärjestelmän 
osiin todennäköisesti kannattaa  tai on ennenpitkää  pakko inves- 
toida,  järjestelmää  on  voitava systemaattisesti tarkkailla. 

Tätä varten kerättävät tiedot  on tarkoituksenmukaisinta  tallen- 
taa  rekistereihin päätöksentekijäin käytettäväksi. Rekistereitä 

käytetään hyväksi valittaessa kohteet, joiden vaikutuspiirissä 

suoritetaan iiikennejärjestelrnän perusteellinen inventointi eli 
sellaisten tietojen hankkiminen  ja  kokoaminen, joita tarvitaan  

I investointivaihtoehtojen  edullisuuden vertailerniseksi.  Jos 
kistereiden  sisältämät tiedot ovat riittävän yksityiskohtaisia, 

niitä voidaan käyttää myös kohteiden inventoinnissa (ks. vaihe  2). 

e • 1 Rautatieljjkenne  

Mandolliset investointikohteet voivat liittyä rataan, terminaa-
leihin, vetovoimaan  ja  vaunuihin, joten näitä koskevia tieto-

rekistereitä tarvittaisiin kohteiden valitsemiseksi todellisen 

investointitarpeen määräämässä järjestyksessä. 

Rataa varten tulisi laatia rekisteri, jossa rataosittain (joko 

risteysasemalta toiselle rai risteysasemalta pääteasemaile)  re-
kisteröidään  radan  rakenne pääpiirteit -bäin sekä määräajoin  radan 

 kunto  ja  siinä tapahtuvat muutokset  ja  edelleen näiden tietojen 
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sekä  liikennearvioiden (esim. karkeiden trendiarvioiden) perus-

teella arvioitu aika, jonka kuluttua perusparannuksen suoritta-

minen saattaa olla edullista  tai  jonka kuluttua kapasiteetti 

tulee riittämättö.mäksi. Mikäli tämä aika jonkin rataosan kohdal-
la  on  lyhyempi kuin asetettava hälytysaika (esim.  5  vuotta), 

investoinnin suorittaminen kyseiseen kohteeseen otetaan harkit-

tavaksi. Tämä merkitsee inventoinnin (vaihe  2)  ja  liikenne- 
ennusteiden (vaiheet  4,7)  suorittamista rataosalla  ja sen  vaiki-
tuspiirissä  

Vastaavat tiedot käyttökelpoisessa muodossa tarvitaan myös suu 

rimmista asemista  ja  ratapihoista  sekä eri veturisarjoista  ja 
 vaunusarj oista.  

Rautateillä  on  muita tarkoituksia varten valmisteilla käyttö-
omaisuusrekisteri.  Sen  jatkokehittely  voitaisiin ehkä suorittaa 

 sillä  tavalla, että rekisteriä voitaisiin käyttää hyväksi mah-

dollisia investointikohteita valittaessa.  

e.2  Maantieliikenne 

Tietoja tarvitaan:  

e.21 väylistä 

- tieverkosta  on  parastaikaa laadittavana tierekisteri, 

joka lopullisessa muodossaan tulee sisältämään tarvitt 

 vat inventointitiedo-t tieosittain 

-  suoritetut rakennus-  ja  parannustoimenpiteet  ja  niiden 

suorittamisaika sisältyvät tierekisteriin  

e.22 terminaaleista 
-  tieliikenteen terminaaleista ei toistaiseksi ole olemassa 

yhtenäistä kaikki tarvittavat tiedot sisältävää tieto- 

rekisteriä. Terminaalien inventointi  On  siten tarvittaes-
sa suoritettava erikseen paikan päällä (ks. vaihe  2.1) 

e.23  liikenteestä 

- tieliikenteestä  suoritetaan yleinen liikennelaskenta jcka 
viides vuosi, sekä näiden välillä kone-  ja  tarkkailu-

laskentoja. Yleisen liikennelaskennan tulokset muodosta-

vat oman tietorekisterinsä, joka aikanaan  on  tarkoitus 

liittää tierekisteriin 

- onnettomuustilastot tieosittain  tulevat tierekisterin 

yhteyteen. 
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B. Tarkastelukohteiden  valinta sekä vaihtoehtojen  rakenteelli-

set  ja  liikenteelliset  selvitykset  

ihe  Valitaan  tarkasteltaviksi otettavat  mandolliset investointi- 

kohteet  

Tinän  vaiheen tarkoituksena  on  valita ne  liikennejärjestelmän 

 osat,  joiden ilman yksityiskohtaisia  laskelmiakin  voidaan olet-

taa tulevan kysymykseen mandollisina  investointikohteina,  ja 

 joista suoritetaan tarkemmat selvitykset.  Mandollitenthves-

tointikohteiden  valinta voi perustua joko tilastojen  ja  laadit-

tavien rekisterien  (kohta  A.e)  avulla  suoritettavaan syste-

inaattiseen  tarkkailuun  tai  satunnaisiin aloitteisiin.  Jälkim-

mäisten, esim,  uusien  tie- tai ratahanickeiden  osalta hankitaan 

tiedot, joiden perusteella voidaan selvittää, onko perusteelli-

nen  inventointi  kohteen vaikutuspiirissä aiheellista.  

2 •  vaihe 

että maantieliikenteen osalta 

Nykytilanteen  inventoinnilla  tarkoitetaan nykyisen liikenne-

jthjeetelmän  rakenteen, toiminnan  ja  toiminnan vaikutusten 

selvittämistä liikenne-ennusteiden  ja  vaihtoehtojen suunnit-

telun perustaksi.  

2.1  Liikenneverkko 

Väylien teknillinen tila selvitetään  väyläinventoinnin  perusteel-

la.  Investointilaskennan  työryhmän toimesta  on  laadittu muis-
tiot sekä  tie-  että  rautatieinventoinnissa koottavista  tiedoista  

(29.1.1969  ja  25.4.1969). Ks.  kohta  A.e.  

Teiden osalta  on terminaali-inventointia  ja  siinä  koottavia 

 tietoja käsitelty muistiossa  29.1.1969.  Lisäksi  on  huolto-
asemainventojnnjsta  laadittu muistio  2.5.1969.  Näihin  muistioi-
hin  liittyvät eri  terminaalityyppejä  (linja-auto-  ja  tavara- 
asemia,  pysäkdinti-  ja  levandysalueita  sekä huoltoasemia) kos-
kevat  mallilomakkeet  tietojen kokoamista varten. Keväällä  1969  
suoritettiin  kokeiluluontoisena  valtatietä n:o  1 (Helsinki- 
Turku)  koskeva  terminaali-inventointi. 
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Rautateiden osalta pääosa terminaali-inventoinnigsa tarvitta-
vista perustiedoista on  olemassa. Ne ovat kuitenkin hajallaan 
eri rekistereissi, joista ne  on inventointia suoritettaessa 

 koottava. Vuosikertomuksessa  "Rata  ja  rakennukset"  on liiken-
nepaikoittaiset  tiedot  mm.  kylmien  ja  löinpimien tavarasuojien 
tilavuuksista,  erilaisista huoltotiloista  ja  ratapihakoneis-
toista  (mm.  nostureista).  Jokaisesta ratapihasta  ja  liikenne- 
paikasta  on  olemassa yksityiskohtainen kartta, josta nikyy 
esim,  radan  rakenne, raiteiden pituudet  ja  sijainti seki ra-
kennusten  ja  kuormauslaitureiden mrä  ja  sijainti. Rakennus-
kortistossa  on  tietoja rakennuksista. Liikenneosaston kalusto- 
luetteloissa  on liikennepaikoittaiset  tiedot kuormauskalustosta. 
Ilmeinen puute tiedoissa  on,  ettei niiden perusteella voida 
seurata terminaalien eri rakenteiden  ja  laitteiden kuntoa, joka 

 on  siis paikan päällä erikseen tutkittava.  

2.2  Liikenne  ja  liikkuva kalusto 

Tieliikennetiedot ajoneuvolajeittain  saadaan yleisen liikenne-
laskenn.an  ja  tarkkailu-  ja  konelaskentojen  tuloksista. Rauta- 
tieliikennettä eri rataosilla koskevia tietoja saadaan VR:n 
liikennetilastoista. Tarpeen vaatiessa suoritetaan täydentäviä 
reittikohtaisia  tai alueittaisia  lisätutkimuksia henkilö-  ja 

 tavaraljikenteen tarkemm.aksj  selvittämiseksi (esim. tavaralii- 
kenne tavararyhinittäin)  

Rautateiden liikkuva kalusto inventoidaan luetteloiden perus-
teella, ks. kohta A.e. Kuntoa lukuunottamatta sekä vetureista 
että vaunuista  on  olemassa inventoinnissa tarvittavat tiedot. 
Kunnon arviointi voitaneen suorittaa helposti.  

2.3  Palvelutaso  ja  ei-taloudelliset vaikutukset 

Palvelutaso  ja  ei-taloudelliset vaikutukset selvitetään kohdis-
sa  A.b  ja  A.d rnääriteltyjen  tekijöiden osalta (vrt, vaiheet  
8  ja  9)  ja  verrataan näin saatuja tuloksia paJvelutasolle  ja 

 ei-taloudellisille vaikutuksille asetettuihin vaatimuksiin, ks, 
kohdat Å.c  ja  A.d.  

Matkustajille  ja  tavaralle terminaaleissa  aiheutuvat viipymis-
ajat  on  selvitettävä erikseen. 
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Eri investointivaihtoehtojen teknilliset ominaisuudet  ja 
 toteuttamisajkataulu  suunnitellaan aluksi  vain  sellaisella 

tai'kkuudel1a, että kummankin liikenn.emuodon osalta voidaan 
selvittää (vaiheet  8  ja  9),  toteuttavatko  ne kohdissa A.c  ja 

 A.d  asetetut vaatimukset.  

7.  vaihe Jaetaan ennustetut kokonajslijkennemäärät liikenneniuodoittain 

Vaiheessa  4 on  ennustettu suunnitteluajanjaksoina vallitsevat 
henkilö-  ja  tavaravirrat  lähtö-  ja  määräalueittain  sekä tavara- 
virtojen osalta niiden suuruudet tavararyhinittäin. 

Henkilövirtojen liikenriemuotojakautuman ennustamiseksi  ei ole 
olemassa minkäänlaista täsmällistä menetelmää. Jakautuma  on 

 siten toistaiseksi arvioitava kiinnittämällä erityistä huomiota 
palvelutason kehittymiseen eri liikennemuodoissa  ja  ennustettuun 

 henkilöautojen määrään. Kohdassa A.a käsitellyt teknillisen 
kehityksen ennusteet saattavat antaa viitteitä palvelutason 
kehittyinisestä. 

Tavaravirtojen liikenneniuotojakautuman  ennustaminen voidaan 
helposti suorittaa sellaisten tavararyhmien osalta, jotka ta-
varan painosta,  matkan  pituudesta, reittiin sidonnaisuudesta, 
nopeusvaatimuksesta tms, seikasta johtuen erityisen hyvin so-
veltuvat jollakin tietyllä liikennemuodolla kuljetettavaksi. 

Suurin 
 osa  tavararylimistä  ei kuitenkaan ole tällaisia. Niiden 

osalta tärkein liikemiemuotojakautuaan vaikuttava tekijä lienee 
kuljetuksen hinta. Sitä voitaneen eri liikennemuotojen osalta 

pitkällä aikavälillä ennustaa ensinnä niiden rationalisointi-
mandollisuuksien perusteella (kohta A.a), joita eri liikenne-
muotojen piirissä  on  nähtävissä. Tällaisia ovat  mm.  rauta-
teiden mandollisuudet kuljetusten alku-  ja  loppuvaiheiden 

 järjestämiseksi. Toiseksi, hintasuhteisiin vaikuttavat liiken-
nepoliittiset ratkaisut (ks. kohta A,a). Nämä huomioonottaen 
voidaan saada useita vaihtoehtoisia kokonaisliikennemäärän 
liikennemuotojakautumja. 

Sekä henkilö- että tavaraliikenteen osalta  on  pidettävä huolta 
siitä, että liikennevirtojen liikennemuoto-  ja  reittijakautuma 

 on  kaikki tiedossa olevat tekijät huomioon ottaen järkevä. 
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vaihe 

Palvelutaso selvitetään jokaisessa vaihtoehdossa ennustetuissa 

tilanteissa. Jatkokäsittelyyn hyväksytään  vain  sellaiset vaihto-

ehdot, jotka täyttävät kohdassa A.c asetetut vaatimukset.  

8.1  Rautatieliikenteen palvelutaso 

 8.11  Nopeus 

Tekijät, jotka välittömästi vaikuttavat junien nopeuteen, 

voivat liittyä  

a) radan  geometrisiin mittasuhteisiin, rakenteeseen  ja  kuntoon  

b) liikenteenohjausjärjestelmään  

c) liikkuvaan kalustoon  ja 

cl)  liikenteen määrään  ja  rakenteeseen 

Rautateiden käytettävissä  on  menetelmä, jolla voidaan määrit-

tää kohdissa  a)  ja  a)  mainittuihin tekijöihin kohdistuvien 

investointien vaikutukset nopeuteen. Myös menetelmä  radan 

 kapasiteetin määrittämiseksi  on  kehitetty.  Sen  avulla pyri-

tää.n tutkimaan liikenteenohjausjärjestelmässä  tai  liikenteen 

määrässä  ja  rakenteessa (kohdissa  b)  ja cl)  )  investointien 
vaikutuksesta tapahtuvien muutoksien vaikutuksia eri tyyppis-

ten janien nopeuksiin. 

Viip3ri1.isaika ratapihoilla  ja liikennepaikoilla,  joka varsinkin 

tavaralijkenteegsö. vaikuttaa ratkaisevasti palvelutasoon,kaipac. 

ehdottomasti lisäselvitystä. Tämän saamiseksi  on  välttämättä 
toteutettava suannitte  illa  oleva vaunukiertotutkimus.  

8.12 Vahinkoriskit 

Vahingoilla  tarkoitetaan tässä niitä aineellisia menetyksiä, 

jotka aiheutuvat onnettomuuksista  tai  muuten kuijetusten seu-

rauksena. Riskien suuruus riippuu todennäköisesti  radan ja 

 liikkuvan kaluston kunnosta sekä liikenteenohjausjärjestelmän 

laadusta. Riippuvuutta näistä tekijöistä pienentää kuitenkin 

 se,  että  radan  tai vau.nujen  kunnon ollessa heikko nopeus mää-

rätään vastaavasti alhaisemmaksi. Vaikka onnettomuuksista  on 

 olemassa tarkka tilasto  ja  niiden syyt tutkitaan huolellisesti 
selvitystä  riskin  suuruudesta eri tapauksissa ei ole käytettä-

vissä, 



8.2  Tieliikenteen palvelutaso 

Tieliikenteeri  palvelutaso (nopeudet, vahinkoriskit) määrite-
tään TilL:n tieinvestointilaskentaohjeiden  ja  Highway Capacity 
Manualin  avulla. Matkustajien  ja  tavaran viipyrnisajat terminaa-
leissa ovat myös palvelutasoon vaikuttava tekijä. Tieliikenteen 
onnettomuusriskeistä  on  parhaillaan käynnissä tutkimuksia, 
joiden tulosten perusteella nykyisissä investointilaskenta-
ohjeissa olevia tietoja tullaan tarkentamaan.  

9. vaihe Selvitetään eri vaihtoehdoissa toteutuvat ei-taloudelliset 
vaikutukset 

Ei-taloudellisia vaikutuksia ei useinkaan voida tyydyttävällä 
tavalla arvioida rahassa (kohta A,d). Tämän vuoksi ne ovat 
saaneet osakseen suhteettoman vähän huomiota.  On  syytä ko-
rostaa, että systemaattista investointilasicennan menetelmää 
kehitettessä  on  tältäkin osin pyrittävä oikaisemaan  se  ilmei-
nen kieroutuma, joka syntyy määrättäessä investoinnin vaikutus-
ten arvostukset mekaanises -ti markkinahintojen  mukaan. Tämä 
voitaneen järjestää esim1 asettamalla mandollisimman puolu@eton 

 ja asiaatunteva  elin, jonka  on  eri intressiryhmiä kuultuaan aina-
kin epäselvissä tapauksissa annettava lausuntonsa, jossa ei-ta-
loudellisten vaikutusten suhteen esitetään kustakin vaihtoeh-
dosta ainakin joko vaihtoehtoa puoltava  tai  sitä vastustava 
kanta 0 	Lausunto kuuluu oleellisena osana investointilaskelmaan 

 sen 9,vaiheena ja sen  sisältö otetaan huomioon viime kädessä 
toteutettavia vaihtoehtoja valittaessa (ks. kohta  E). 

C.  Eri vaihtoehtojen kustannusselvitykset liikennemuodoittairi.  

10. vaihe Se1vitetnminkäiaisiaääomansijpituksiarautatieiiikentee-
seen  kukin vaihtoehto vaatii 

Kysymyksessä saattaa olla mikä tahansa rataan, terminaaleihin 
 tai  liikkuvaan kalustoon kohdistuva investointi.  

10.1  Tarvittavien tuotannontekijäin määr1t 

Investointiin  tarvittavien tuotannontekijäin määrien selvittä-
mistarkkuus riippuu halutusta laskentatarkkuudesta. Alusta- 
vissa  laskelmissa erilaisia tuotannontekijöitö. ei lainkaan 
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eritellä, vaan kustannukset arvioidaan kokonaissuoritteiden 

perusteella, esim, tiettyyn perusparannusluokkaan kuuluvaa 

radanparannusta  x  raide -km. tai  Gbk-tavaravaunuja  y  kpl. 
Yksityiskohtaisempia  laskelmia varten selvitetään riittä-

villä tarkkuudella erilaisten tuotannontekijöiden määrät, 
kuten sora, sepeli, raidetarvikkeet, tarvittavat koneet, työ-

voiman määrä jne. Selvitys suoritetaan vakiintunutta menette-

lyä noudattaen.  

10.2  Tuotannontekijäin rautatietaloudelliset  kustannukset 

Suoritetietojen  ja  hintakehityksen  perusteella määritetttän tuo-

tannontekijäin kustannukset rautateille. 

10.3  Tuotannontekijäin  kansantaloudelliset kustannukset 

Investointiin  tarvittavien tuotannontekijäin maantie-  ja  rauta-

tietaloudelliset kustannukset eroavat usein selvästi niiden 

kansantaloudellisista kustannuksista. Nyt kehiteltävänä ole-

vassa investointilaskentamenetelmässä kustannukset pyritään 

mandollisuuksien mukaan ottamaan huomioon kansantaloudellisina 

kustannuksina. Tästä syystä ne rautatietaloudellisesti lasketut 

pääomakustannuserät, jotka siinä määrin eroavat kansantaloudel-

lisista kustannuksista, että ero saattaa  ko.  tapauksessa vai-

kuttaa investointivaihtoehdon valintaan, pyritään kohdassa  10.3 
 muuntamaan kansantaloudellisiksi  ja  eläkkeiden osalta tielii-

kenteen kanssa muuten vertailukelpoisiksi kustannuksiksi. 

Tarkastellaan erikseen investointiin tarvittavia perus-  ja 

 välituotepanoks  ja.  

10.31  Peruspanosten  kansantaloudelliset kustannukset 

Kustannuserät,  joissa kansantaloudelliset kustannukset saatta-

vat  erota maantie-  ja  rautatietaloudellisista,  ovat lähinnä 

palkat  ja  sosiaalikustannukset, pääoman  korko,  tuontitavara  

ja  maa. 

Palkat  ja  sosiaalikustannukset 

Kunkin investointivaihtoehdon rautatietaloudelliset 

kustannukset muunnetaan kansantaloudellisiksi: 

.  
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-  vähentämällä  investointivaihtoehdon  tuottavaksi tekemän 
työvoiman  palkkakustannulcset  joko kokonaan  tai  osittain, 

 jos  tämä työvoima vastaavan nollavaihtoehdon mukaan olisi 
työttömänä.  

-  lisäämällä kustannukset, jotka aiheutuvat investointi- 
vaihtoehdon avulla  työllistettävän  työvoiman kyseistä 
tarkoitusta varten tapahtuvasta  kuljetuksesta, majoitukses-' 
a'koulutuksesta,  mikäli nämä erät eivät sisälly rautatie- 

taloudellisiin kustannuksiin.  
- muuntamalla  rautateiden  eläkekustannukset  kukin  investoin-

nm  osalta yleisesti  sovellettavin vakuutusmaternaattisin 
 perustein  lasketuiksi  kustannuksiksi.  

I• 	Pääoman  korko  

Kansantaloudell  is issa investoint ilaskelmissa  pääomalle  on 
 kaikissa yhteyksissä käytettävä samaa  korkoprosenttia, esim. 

 6 %. Jos rautatietaloudellisjssa  laskelmissa  on  sovellettu 
toisenlaista korkoa, ero  on  otettava huomioon.  

Tuont itavarat  

Suomen markka voi olla ali-  tai yliarvostettu  kansainvälisillä 
 valuuttamarkkinoilla.  Tällaisessa tapauksessa  tuontitavaran 

 kansantaloudellisia kustannuksia ei voida laskea virallisen 
 vaihtokurssin  mukaan, vaan näin  laskettuihin  kustannuksiin  on 

 lisättävä  korjauserä,  jonka määrittäminen vaatii  erikoisselvi-
tyksiä.  Kustannukset lasketaan ilman tulleja  ja  välillisiä 
veroja. 

Maa 

Erityisesti  ajoväylien,  mutta myös  terminaalien  rakentaminen 
vaatii suuria maa-alueita usein asutuskeskusten läheisyydessä. 

Näiden alueiden markkinahinta, jopa niiden  pakkolunastushinta, 
 saattaa huomattavasti poiketa alueiden käytön kansantaloudelli-

sista kustannuksista. Alueista  maksettavaa  hintaa pitäisi 
tällöin muuttaa  korjauserällä,  jonka suuruuden laskeminen  on 

 kuitenkin eräs  liikenneinvestointien kannattavuuslaskennan 

 vaikeimpia ongelmia. Tällaisen korjauksen suorittaminen saat-
taa vaikuttaa  investointivaihtoehdon  valintaan silloin, kun 
jokin vaihtoehto vaatii uusia maa-alueita.  
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10.32  Välituotepanosten  kansantaloudelliset kustannukset 

.  

Välituotepanosten  osalta kansantaloudellisten kustannusten 

selvittäminen  on  hankalarpaa  kuin peruspanosten osalta. 

Selvittäminen voidaan käytännössä suorittaa linnä kandel-

la tarkkuudeltaan erilaisella tavalla, joko tutkimalla  vain 

 ensimmäisen vaiheen vaikutukset  tai  tutkimalla kaikki heijas- 

tusvaikutukset.  Edellisessä tapauksessa arvioidaan investoinnin 

välittönät vaikutukset niiden tuotannonalojen työllisyyteen, 

kapasiteetin käyttöasteeseen  ja  tuontiin, joilta välituotepa-

nokset ostetaan. Jälkimmäisen tyyppiset tutkimukset sisältä-

vät vastaavan selvityksen kaikkien niiden tuotannonalojen 

osalta, jotka jossakin vaiheessa ovat osallistuneet kyseisen 

panokeen tuottamiseen. Tällainen selvitys vaatii sekä melko 

yksityiskohtaisen panos-tuotostaulukon olemassaoloa että 

paljon muita täsmällisiä tietoja eri tuotannonaloista. Nykyään 

 vain  edellistä menetelmää voitaneen käytännössä soveltaa. 

Näin saaduista välituotepanosten kustannuksista pyritään vä-

hentämään niihin mandollisesti sisältyvät välilliset  verot ja 

tull  it. 

Il .  vaihe  t1_22  
sapitokustannukset rautatieliikenteessä  eri vaihtoehdOissa  

11.1  Rautatietaloudellisot  kustannukset  

11.11  Ratalinjan  alus-  ja päällysrakenteineen,  siltojen, 

tunneleiden, vaihteiden, viesti-, ohjaus-  ja  turva- 

laitteiden ku.nnossapitokustannukset 

Käytettävissä  on  investointivaihtoehtojen  vertailuun soveltu-

via  tietoja päällyerakenteen keskimääräisistä kunnossapito- 

kustannuksista  vain  seuraavanlaatuisille radoille 

-  täysin perusparannettu sepelöity  rata  

-  täysin perusparannettu sorarata 

- routiva sorarata  

Nämä tiedot ovat riittämättömiä erilaisten investointien 

kunnossapitokustannuksissa aiheuttamien muutosten selvittä-

miseksi. Parhaillaan  on  kuitenkin käynnissä kunnossapito- 

toimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten jälkilaskentaan 
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perustuvia selvityksiä, joiden avulla voitaneen suorittaa 

tarkistuksia  em.  jaotteluun  sekä keskiinääräisiin kustannuksiin. 

Toiseksi meneillään  on  tutkimus, jossa  radan  ominaisuuksien 

lisäksi myös liikenteen määrän  ja  laadun vaikutukset kunnossa-

pitokustannuksiin pyritään selvittämään erikseen. Nämä selvityk-

set  ovat investointilaskennan kannalta erittäin tärkeitä.  

11 .12  Kunnossapitokustannukset terminaalien  eli liikenne- 

paikkojen  ja ratapihojen  osalta rakennuksineen, kalus-

toineen, laitteineen  ja koneineen. 

Ti.smällisiä  tietoja eri vaihtoehtojen vaikutuksesta ei ainakaan 

käyttökelpoisessa muodossa ole olemassa. Nämä lienee tulevai-

suudessakin arvioitava tapaus tapaukselta.  

11 .2  Kansantaloudelliset kustannukset 

Kunnossapidon rautatietaloudelliset  kustannukset voidaan muun-

taa kansantaloudellisiksi samalla tavalla kuin edellä kohdassa 

 10.3 on  esitetty palkkojen  ja sosiaalikustannusten,  tuontita-

varoiden sekä välituotepanosten osalta.  

12  •  vaihe Selvitetään  kul jetus  ten  suorittamisen kustannukset  ra tati 

 liikenteessä eri vaihtoehdoissa 

rautatie  ,  
12.1  Tuotannontekijäin  määrät  ja 	'taloudelliset kustannuk- 

set 

-  junien tarvitsema energia. Rautateiden käytettävissä  on 

 käyttökelpoinen menetelmä energiankulutuksen  (ja ajoajan,  8.1) 

 laskemiseksi  suhteellisen yksityiskohtaisten rataosaa  ja 

janaa  koskeviin tietojen perusteella 

-  liikkuvan kaluston kunnossapitokustannukset voidaan erikseen 

määrittää tärkeirmnille veturityypeille. Myös vaunujen keski-

määräiset vuotuiset korjaus-  ja huoltokustannukset vaunula-

jeittain  ovat tiedossa, mutta niiden riippuvuus käyttömää-

ristä vaatii lisäselvitystä 

-  henkilökunta junissa  ja terminaaleissa.  Investoinnin vaiku-

tus tarvittavan henkilökunnan laatuun  ja  määrään  on  kunkin 
investoinnin osalta arvioitava erikseen 
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- vahingoittumisriski  radan,  kaluston  ja  henkilökunnan 
osalta. Selvitystä siitä, miten  riskin  suuruus riippuu 

eri tekijöistä, ei ole olemassa.  

12.2  Kansantaloudelliset kustannukset ovat  eläkekustannuksia  
ja  välillisiä veroja lukuunottamatta ilmeisesti  riittä- 
väliä tarkkuudella  yhtäsuuret  kuin  rautatietaloudelliset  
kustannukset. 

vaihe Selvitetään millaisia  £ääomansij.oituksia maatieliikenteeseen 
 kukin vaihtoehto vaatii  

13.1  Tarvittavien  tuotannontekijäin  määrät 

Tuo-tannontekijäin  määrät voidaan selvittää  esim. TVL:n  me-
nekki-  ja  kustannusstandardien  avulla.  Standard.ien  käyttö 
edellyttää, että  investointikohteesta  on  laadittu suhteelli-
sen yksityiskohtaiset suunnitelmat.  Alustavissa  laskelmissa 
eri  tuotantotekijöitä  ei ole tarpeen eritellä vaan kustannuk-
set arvioidaan  kokonaissuoritteiden  perusteella  esim. TVL:ssä 

 kehitettyjä  arviomenetelmiä  käyttäen. Tutkimukset näiden  mene 
 telmien tarkentamiseksi  jatkuvat.  

13.2  Tuotannontekijäin markkinahintaiset  kustannukset 

Kustannukset saadaan  tuotannontekijöittäin  em.  kustannusstan-
dardien  sekä  mm.  hintoja  ja  palkkoja koskevien tietojen perus-
teella. Kokonaiskustannukset  likimääräisesti  voidaan määrit-
tää mainittujen  arviomenetelmien  avulla.  

13  •  3  Tuotannontekijäin  kansantaloudelliset kustannukset  

Markkinahintaiset  kustannukset muunnetaan  kansantaloudellisiksi 
 samoin periaattein kuin  rautatieinvestointien  kustannukset, 

ks. vaihe  10.3  

_vaihe Selvitetään kiinteiden rakenteiden (infrastruktuurin) kunnossa - 

14.1  Kunnossapitotoimenpiteiden  määrät  



-  24  -  

14.11  Tiet liittymineen, siltoineen sekä liikenteen ohjaus- 

ja turvalaitteineen. 

Kunriossapitotoimenpi-teiden määrää tietyypeittäin liikenne- 

määrän funlctiona koskeva tutkimus  on  parhaillaan käynnissä. 

Tutkimus perustuu tarkoitusta varten valittuja tarkkailuteitä 

koskevaan edelleen jatkuvaan kannossapitosuorite-  ja kustan-

nustarkkailuun.  

14.12  Termin.aaljt räkennuk8ineen,  kalustoineen, laitteineen  ja 

 kone ineen 

Terminaalien kunnossapitosuoritteista  ja  kustannuksista ei tois-

fl 
	

taiseksi ole käytettävissä tietoja. Suunnitteilla  on  kuitenkin 

 mm.  kunnossapitokustannuksiin  kohdistuva terminaalitutkimus.  

14.2  Narkkinahintaiset  kustannukset  

Em.  teiden kunnossapitotutkimuksesta  on  kustannusten osalta 

julkaistu väliraportti, joka perustuu raportin laatimisajan-

kohtaan mennessä kerättyihin kustannus-tietoihin. Raportissa 

esitettyjä kustannusarvoja voidaan hyvin käyttää uuden, 

pitemmältä ajalta kerättyyn materiaaliin perustuvan selvityk-

sen  valmistumiseen saakka.  

14.3  Kansantaloudelliset kustannukset 

Kumiossapidon markkinahintaiset  kustannukset muunnetaan  kan- 

santa] oudellisiksi samoin periaattein kuin pääomakustannukset- 

kin,  ks. vaihe  10.3 

15  •  vaihe Selvitetään  kul aetusten  suorittamisen kustannukset maantielii-

kenteessä eri vaihtoehdoissa  

15.1  Tuotannontekijäin  määrät 

-  autojen määrä  ja  käyttöikä; 	määritetään tyyppi- 

-  autojen polttoaineet 	autoittain tilasta- 

-  autojen korjaus  ja  huolto ( 	tietojen  ja erikois- 

-  autojen renkaat 	) 	tutkimusten avulla 
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-  henkilökunta ajoneuvoissa  ja 
terminaaleissa 

-  vahingoista johtuvat tuotanto- 
tekijäin menetykset tien, ajo-
neuvojen  ja  henkilökunnan 
osalta 

määritetään rnn.  

liikenne-  ja onnetto-

muustutkimusten  pe-

rusteella 

Ylläolevista  kohdista terminaaleja lukuunottamatta  on  TVL:ssa 

 käytettävissä tietoja. Useita tutkimuksia  on  käynnissä  ja 

 suunnitteilla mainittujen tietojen tarkentamiseksi.  

15.2  Tuotannontekijäin markkinahintaiset  kustannukset 

Määritetään  hinta-  ja paikkatietojen  sekä onnettomuuskustannus-

I. 	selvitysten tulosten perusteella.  

15.3  Tuotannontekijäin  kansantaloudelliset kustannukset 

Kansantaloudelliset kustannukset saadaan markkinahintaisista 

vähentämällä tuotannontekijäin markkinahinnoista välilliset 

 verot ja  tullit  ja  ottamalla huomioon muutkin kohdassa  10.3 

 esitetyt näkökohdat. 

I:.  va 
toehdossa  

Palvelutason taloudellinen merkitys määritetään investointi-

vaihtoehdoittain vaiheessa  8  selvitettyjen palvelutasokompo-

nenttien  ja  kohdassa A.b niille saatujen yksikköarvojen 

perusteella.  

D.  Investointivaihtoehtojen  taloudellinen vertailu  

17.  vaihe 

Lasketaan kunkin investointivaihtoehdon vaikutuksesta saavu-

tettavat kustannusten säästöt ao. investointikohteen  nolla- 

vaihtoehtoon verrattuna. Näiden säästöjen sekä pääomakustan-

nusten  suuruuden perusteella kullekin investointikohteelle 

löydetään edullisin vaihtoehto, joka voi olla joko nollavaih-

toehto  tai  jokin investointivaihtoehdoista. 
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Oletetaan, että vertailtavjna olevat,eri investointikohtej-

sun  kuuluvat vaihtoehdot ovat toisistaan riippumattomia, 
ts. vaihtoehdon edullisuuteen ei vaikuta  se,  toteutetaanko 

 jokin muihin investointikohteisiin kuuluvista vaihtoehdoista 

vai ei. Tällöin myös investointikohteet voidaan asettaa 

edullisuusjärjestykseen pääomakustannusten sekä niiden sääs-

töjen perusteella, jotka saavutetaan kunkin kohteen edulli-

simmassa  vaihtoehdossa.  

Jos  vaihtoehdot eivät ole toisistaan riippumattomia,  em.  perus-
teella muodostettu investointikohteiden edullisuusjärjestys 
saattaa olla väärä  ja  virheiden todennäköisyys  on  sitä suu-
rempi, mitä useampia  ja  voimakkaampia riippuvuussuhteita eri 

vaihtoehtojen välillä vallitsee. 

Käytännössä tämä merkitsee sitä, että toistensa edullisuuteen 

vaikuttavia investointitoimenpiteitä ei tulisi käsitellä eri 

vaihtoehtoina, vaan saman investointivaihtoehdon osina. Tämä 

merkitsee mandollisimman laajan  ja  mandollisimman pitkävaikut 
 teisen  suunnittelun vaatimusta. Nykyisten näkymien mukaan 

 vain  täten investointikohteiden edullisuusjärjestys  voidaan 
määrittää laskennallisin keinoin.  

E,  Toteutettavien  vaihtoehtojen valinta 

Toteutettavat  vaihtoehdot valitaan taloudellisen edullisuus- 
järjestyksen (vaihe  17),  ei-taloudellisten vaikutusten (vaihe  9) 

 ja budjettirajoitusten  perusteella. 
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