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Tiivistelmä 

Työ käsittelee vaikutustiedon tuottamista teiden suunnitelluista parantamistoimen- 
piteistä, sen menetelmiä sekä hyödyntämistä tehtäessä päätöksiä hankkeille myönnet-
tävästä rahoituksesta. Työn tavoitteena on selvittää, millaiset edellytykset parantamis-
hankkeista on tuottaa sellaista vaikutustietoa, joka mahdollistaa toisaalta samankal-
taisten ja toisaalta hyvin erilaistenkin hankkeiden vertailun toisiinsa yhteismitallisesti. 

Työssä on keskitytty käsittelemään ensisijaisesti palvelutasoa kohottavaa paranta-
mista, eli korjaus- ja korvausinvestoinnit ovat lähtökohtaisesti työn rajauksen ulkopuo-
lella. Toimenpiteiden osalta huomio on pääasiassa sellaisissa ajoneuvoliikenteen pal-
velutasoa parantavissa toimenpiteissä, joille on olemassa arviointimenetelmät. Esimer-
kiksi joukkoliikenteen olosuhteiden parantamiseen kohdistuvat toimenpiteet ovat siis 
päähuomion ulkopuolella. Hanketasolla rajaukset eivät kuitenkaan ole selkeitä, sillä 
samassa hankkeessa toteutetaan usein monenlaisia toimenpiteitä, jotka parantavat 
olosuhteita eri tavoin ja eri käyttäjäryhmien kannalta. Työssä huomio on kohdistettu 
kustannusarvioltaan vähintään miljoonan euron hankkeisiin. Valituilla rajauksilla kate-
taan vähintään puolet viime vuosina parantamisinvestointeihin kohdennetusta rahoi-
tuksesta. 

Työn viitekehykseksi muodostettiin toimenpideluokittelu, jossa tunnistetut teiden pa-
rantamisen toimenpiteet jaettiin kymmeneen luokkaan. Kunkin toimenpideluokan koh-
dalla muodostettiin vaikutusprofiili, jossa toimenpiteiden tyypillisiä tavoiteltavia ja tois-
sijaisia vaikutuksia peilattiin valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaiku-
tuskarttaan. Lisäksi kullekin toimenpideluokalle laadittiin keskeisimpien vaikutusten 
mekanismeja kuvaavat vaikutusketjut. 

Vaikutusten arvioinnin nykytilaa selvitettiin nykyisen ohjeistuksen perusteella, viime 
aikoina suunniteltavana olleiden hankkeiden suunnitelmaselostuksia kartoittamalla 
sekä haastattelemalla vaikutustiedon parissa työskenteleviä henkilöitä Väylävirastossa, 
ELY-keskuksissa ja suunnittelutoimistoissa. Parantamishankkeiden tiesuunnitelmissa 
vaikutusten arviointi on pääsääntöisesti sanallista luonnehdintaa, joka ei mahdollista 
vertailua hankkeiden kesken. Koska yleissuunnitelmavaihe jää pienten hankkeiden 
suunnitteluprosessissa yleensä pois, tiesuunnitelman ohella muuta luontevaa kohtaa 
vaikutustiedon tuottamiselle ei nykyisessä prosessissa ole. 

Prosessin parantamiseksi on tunnistettu muutamia vaihtoehtoisia polkuja. Oleellista 
on, että suunnittelun ja vaikutusten arvioinnin prosessi tuottaa oikeissa kohdissa oike-
anlaista tietoa päätöksenteon tarpeisiin ja että prosessiin osallistuvat tahot tiedostavat 
oman merkityksensä kokonaisuuden toimimisen kannalta. Ohjeistusta koskevien tul-
kintojen selventämiseksi tarvittaisiin myös kriteeristö sille, milloin puhutaan kehittä-
mishankkeesta ja milloin on kyseessä parantamishanke. 

Työssä kartoitettiin yleisimpiä vaikutusten arvioinnissa käytettäviä työkaluja. Niiden 
vahvuuksia ja heikkouksia analysoitiin yleisellä tasolla tiehankkeiden arvioinnissa ja 
siltä kannalta, miten hyvin ne soveltuvat kunkin toimenpideluokan vaikutusten kuvaa-
miseen. 
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Havaintoja vaikutusten arvioinnin suorittamisesta käytännössä koottiin laatimalla ta-
paustarkastelut seitsemästä kohteesta. Näiden taustalla olivat todelliset hankkeet, 
joista yksi oli toteutettu jo aiemmin ja muut olivat vielä suunnitteluvaiheessa. Kohteet 
valittiin siten, että ne edustaisivat mahdollisimman kattavasti työn rajauksen keskeisiä 
toimenpideluokkia. Tapaustarkasteluissa pääasiallisena työkaluna käytettiin IVAR3-oh-
jelmistoa. 

Tapaustarkasteluissa havaittiin, että parantamishankkeiden arviointiin soveltuvat pit-
kälti samat menetelmät ja työkalut kuin kehittämishankkeiden kohdalla, mutta huomi-
oon otettavia asioita on useita. Monin paikoin toimenpiteen tai sen vaikutusten kuvaa-
minen ei ole yksiselitteistä, minkä vuoksi käyttäjältä vaaditaan tuntemusta ohjelmiston 
malleista ja kriittistä suhtautumista tuloksiin. Tarpeen vaatiessa tulee korjata laskel-
man lähtötietoja tai täydentää tarkasteluja toisella työkalulla. Kun pienissä hankkeissa 
toimenpiteiden lukumäärä on keskimäärin vähäisempi kuin laajoissa hankkeissa, yksit-
täisen toimenpiteen vaikutuksen kuvaamiseen liittyvällä epävarmuudella voi olla suuri 
merkitys kokonaisuuden kannalta. Toisaalta yhden tai kahden toimenpiteen hankkeista 
ei ollut kyse pienimmissäkään tapaustarkasteluissa, vaan jo reilun miljoonan euron 
hankkeeseen sisältyy tyypillisesti useita erilaisia toimenpiteitä. 

Kaikki tapaustarkastelut jäivät hyöty-kustannussuhteeltaan kannattamattomiksi eli alle 
yhden. Tämän aiheuttaa ainakin osittain se, että kohteista mikään ei sijoitu kovin vil-
kasliikenteiselle tielle. Yleisellä tasolla ei voida kuitenkaan tehdä päätelmiä parantamis-
toimenpiteiden kannattamattomuudesta. Tulos kertoo enemmänkin siitä, että liikenne-
määrä on keskeisimpiä hankkeen kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Jos hankkeen 
toimenpiteistä hyötyy vain pieni määrä käyttäjiä, sitä ei välttämättä ole mahdollista 
saada yhteiskuntataloudellisesti kannattavaksi, oli toimenpide mikä tahansa. 

Tapaustarkasteluissa tunnistettiin tarve ohjeistuksen ja menetelmien kehittämiselle. 
Epäselvissä tapauksissa käyttäjien tukena tulisi olla ohjeistus, joka ohjaa toimimaan 
oikealla tavalla ja edesauttaa näin vertailukelpoisen tiedon tuottamisessa. Vastaavaa 
tukea käyttäjälle voidaan tarjota myös työkaluja parantamalla, mutta menetelmien ke-
hittämiseen tulee panostaa myös muilta osin. Puuttuvia mutta tarpeellisiksi tunnistet-
tuja malleja tulee pyrkiä kehittämään, ja nykyisiä malleja tulee ajantasaistaa tarpeen 
vaatiessa. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että käytettävissä on tarvittavat tiedot mallien 
muodostamiseksi. Jotta tietty ilmiö voidaan ottaa säännönmukaisesti huomioon vaiku-
tusten arvioinnissa, voi olla tarpeen ryhtyä tuottamaan kattavasti myös jotain koko-
naan uutta lähtötietoa tieverkolta tai ympäristöstä, esimerkkinä kävelijöiden ja pyöräi-
lijöiden määrät. 

Tienpidon puolella haastavia arvioitavia ovat hybridihankkeet, joissa toteutetaan sekä 
palvelutasoa parantavia muutoksia että korjausta tai rakenteiden uusimista. Hankkeen 
perusteluna saattaa toimia korjauksen kiireellisyys, mutta resurssien käytön kannalta 
voi olla järkevää toteuttaa samalla muitakin parannuksia. Parantamishankkeiden vai-
kutusten arviointiin käytettävät menetelmät eivät sovellu sellaisenaan korjaus- tai kor-
vausinvestointien kuvaamiseen, jolloin hankekokonaisuuden arviointi jää vaillinaiseksi. 
Mahdollisia synergioita menetelmien kehittämiseen voisi yrittää hakea esimerkiksi ra-
danpidon puolelta, missä korjausinvestoinnit ovat selvästi keskeisemmässä roolissa ja 
myös niiden vaikutusten arviointia on viety pidemmälle. 
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Kimmo Heikkilä, Kalle Syrjäläinen, Heikki Metsäranta, Jukka Ristikartano:  
Utveckling av bedömning av effekter av vägförbättringsåtgärder. Trafikleds- 
verket. Helsingfors 2021. Trafikledsverkets publikationer 27/2021. 90 sidor och 1 bilaga. 
ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-865-6. 

Sammanfattning 

Arbetet behandlar produktion av information om effekterna av planerade väg-
förbättringsåtgärder, metoder för detta samt utnyttjande av informationen när beslut 
fattas om finansiering som beviljas till projekt. Målsättningen med arbetet är att 
klargöra vilka förutsättningar det finns för att producera sådan information om 
effekterna att den möjliggör jämförelse av å ena sidan likartade projekt, å andra sidan 
mycket olikartade projekt, på ett enhetligt sätt. 

I arbetet har man fokuserat på att främst behandla förbättringar som höjer service-
nivån, det vill säga att som utgångspunkt ligger reparations- och ersättnings-
investeringar utanför avgränsningarna av arbetet. När det gäller åtgärder riktas 
uppmärksamheten främst på sådana åtgärder för förbättring av fordonstrafikens 
servicenivå, för vilka det finns bedömningsmetoder. Exempelvis åtgärder som är 
inriktade på förbättring av förhållandena för kollektivtrafiken hamnar således utanför 
huvudfokus. På projektnivå är dock avgränsningarna inte tydliga, eftersom det i 
samma projekt ofta genomförs många olika typer av åtgärder som förbättrar 
förhållandena på olika sätt och för olika användargrupper. I arbetet har uppmärk-
samheten riktats mot projekt som kostnadsuppskattas till minst en miljon euro. Med 
utvalda avgränsningar täcks minst hälften av den finansiering som har anslagits till 
förbättringsinvesteringar under de senaste åren. 

Som referensram för arbetet inrättades en åtgärdsklassning i vilken identifierade väg-
förbättringsåtgärder indelades i tio klasser. För varje åtgärdsklass fastställdes en 
effektprofil där åtgärdernas typiska önskvärda och sekundära effekter speglades mot 
det nationella trafiksystemplanens effektkarta. Dessutom utarbetades för varje 
åtgärdsklass effektkedjor som beskriver mekanismerna för de viktigaste effekterna. 

Det aktuella läget för bedömning av effekter utreddes baserat på nuvarande riktlinjer, 
genom kartläggning av planrapporterna från nyligen planerade projekt samt genom 
att intervjua personer som arbetar med information om effekter vid Trafikledsverket, 
i NTM-centraler och i planeringskontor. I vägplaner för förbättringsprojekt är 
bedömningen av effekterna i regel en verbal karaktärisering som inte möjliggör 
jämförelser mellan projekt. Eftersom preliminärä utredningsfasen vanligtvis utelämnas 
i planeringsprocessen för små projekt, finns det i den nuvarande processen vid sidan 
av vägplanen ingen annan naturlig punkt för produktion av information om effekterna. 

Några alternativa vägar har identifierats för förbättring av processen. Det är väsentligt 
att processen för planering och bedömning av effekterna i korrekta punkter producerar 
rätt typ av information för beslutsfattandets behov, och att de parter som deltar i 
processen är medvetna om sin egen betydelse för att helheten ska fungera. För att 
förtydliga tolkningarna av vägledningen skulle det också behövas ett kriterium för när 
man talar om ett utvecklingsprojekt och när det handlar om ett förbättringsprojekt. 

I arbetet kartlades de vanligaste verktygen för att bedöma effekter. Deras styrkor och 
svagheter analyserades på ett allmänt plan vid bedömning av vägprojekt och ur 
perspektivet hur väl de lämpar sig för beskrivning av effekterna av respektive åtgärds-
klass. 
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Iakttagelser om genomförandet av bedömning av effekter i praktiken sammanställdes 
genom fallspecifika granskningar av sju objekt. Dessa baserades på verkliga projekt, 
varav ett redan hade genomförts tidigare och de övriga fortfarande befann sig i 
planeringsfasen. Objekten valdes på ett sådant sätt att de så heltäckande som möjligt 
skulle representera de åtgärdsklasser som var viktigast för avgränsning av arbetet. 
IVAR3-programvaran användes som huvudsakligt verktyg i fallstudierna. 

I fallstudierna upptäcktes att för bedömning av förbättringsprojekt lämpar sig i stor 
utsträckning samma metoder och verktyg som för utvecklingsprojekt, men det finns 
flera saker att ta hänsyn till. På många ställen kan en åtgärd eller effekterna av den 
inte beskrivas entydigt, och därför krävs det av användaren kännedom om 
programvarans modeller och en kritisk inställning till resultaten. Vid behov bör 
utgångsinformationen för beräkningen korrigeras eller granskningarna kompletteras 
med ett annat verktyg. Eftersom det genomsnittliga antalet åtgärder i små projekt är 
lägre än i stora projekt, kan osäkerheten vid beskrivning av effekterna av enskilda 
åtgärder vara av stor betydelse för helheten. Å andra sidan var det inte fråga om 
projekt med en eller två åtgärder ens i de minsta fallstudierna, utan i typfallet ingår 
det vanligtvis flera olika typer av åtgärder redan i projekt på drygt en miljon euro. 

Alla fallstudier blev olönsamma, dvs. med en nytto-kostnadskvot som understeg ett 
och beskriver förhållandet mellan nytta och kostnad. Detta orsakas åtminstone delvis 
av att inget av objekten är beläget på en väg med mycket livlig trafik. På ett allmänt 
plan kan man dock inte dra några slutsatser om förbättringsåtgärdernas olönsamhet. 
Resultatet uttrycker bara att trafikmängden är en av de viktigaste faktorerna för 
lönsamheten hos ett projekt. Om endast ett litet antal användare drar nytta av 
projektets åtgärder, är det inte nödvändigtvis möjligt att få det samhällsekonomiskt 
lönsamt, oavsett vilken åtgärden är.  

I fallstudierna identifierades ett behov av att utveckla riktlinjer och metoder. I oklara 
fall bör det som stöd för användarna finnas anvisningar som vägleder dem att agera 
på rätt sätt, och därigenom befrämjar produktion av jämförbar information. Ett 
motsvarande stöd för användaren kan också erbjudas genom att förbättra verktygen, 
men satsning på utveckling av metoderna bör också ske när det gäller andra delar. 
Man bör sträva efter att utveckla modeller som saknas och som har identifierats som 
nödvändiga, och vid behov bör befintliga modeller uppdateras. Dessutom bör man se 
till att nödvändig information för utformning av modeller finns tillgänglig. För att ett 
specifikt fenomen ska beaktas regelmässigt vid bedömning av effekterna, kan det vara 
nödvändigt att börja heltäckande producera även helt ny utgångsinformation från 
vägnätet eller miljön, exempelvis antalet fotgängare och cyklister. 

Utmanande bedömningar på väghållningssidan är hybridprojekt i vilka genomförs både 
förändringar som förbättrar servicenivån och reparationer eller modernisering av 
konstruktioner. Motiveringen för ett projekt kan vara att en reparation är brådskande, 
men när det gäller användningen av resurser kan det vara meningsfullt att också göra 
andra förbättringar samtidigt. De metoder som används för att bedöma effekterna av 
förbättringsprojekt är inte som sådana lämpade att beskriva reparations- eller 
ersättningsinvesteringar, vilket gör att bedömningen av projekthelheten blir bristfällig. 
Möjliga synergier för utveckling av metoderna skulle exempelvis kunna hämtas från 
området banunderhåll, där reparationsinvesteringar spelar en mycket mer central roll 
och bedömningen av dessas effekter har utvecklats längre. 
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Kimmo Heikkilä, Kalle Syrjäläinen, Heikki Metsäranta, Jukka Ristikartano:  
Development of impact assessment of road improvement measures. Finnish 
Transport Infrastructure Agency. Helsinki 2021. Publications of the FTIA 27/2021. 90 pages 
and 1 appendix. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-865-6. 

Abstract 

The study deals with the compiling of impact data on planned road improvement 
measures, the methods of producing such data, and their utilisation in making 
decisions on funding for projects. The aim of the study is to find out what preconditions 
improvement projects have for producing impact data that would allow the comparison 
of similar projects, on the one hand, and very different projects, on the other, in a 
commensurable manner. 
 
The study primarily focused on improvements aimed at increasing the level of service; 
i.e. repair and replacement investments are, in principle, outside the scope of the 
study. As regards the measures, attention is mainly focused on the measures to 
improve the level of service in vehicle traffic for which there are existing assessment 
methods available. Measures to improve conditions in public transport, for example, 
are therefore outside the study’s main focus. At project level, however, the 
demarcations are not clear, as the same project often implements a wide range of 
measures that improve conditions in various ways and for different kinds of user 
groups. In the study, attention has been focused on projects with an estimated cost 
of at least EUR 1 million. The chosen demarcations cover at least half of the funding 
allocated to improvement investments in recent years. 
 
As a reference framework for the study, a classification was established to divide the 
improvement measures into ten categories. For each measure category, an impact 
profile was established in which the typical intended and secondary effects of the 
measures were examined in line with the national transport system plan’s impact map. 
In addition, functional chains to describe the mechanisms of key impacts were 
developed for each measure category. 
 
The current state of impact assessment was examined on the basis of existing 
guidelines, by surveying descriptions of the plans of recently planned projects and by 
interviewing people working with impact data at the Finnish Transport Infrastructure 
Agency, the Centres for Economic Development, Transport and the Environment (ELY 
Centres), and planning offices. In the road plans for improvement projects, impact 
assessment is, as a rule, a verbal characterisation that does not allow comparison 
between projects. As the preliminary engineering plan phase is usually omitted in the 
planning process for small projects, there is no other natural point in the current 
process to generate impact data than the road plan. 
 
A few alternative paths have been identified for the improvement of the process. It is 
essential that the planning and impact assessment process produces the right 
information for the needs of decision-making in the right phaces, and that those 
involved in the process are aware of their own importance with regard to the 
functioning of the whole. In order to clarify the interpretations of the guidelines, criteria 
is also needed for when to talk about a development project and when about an 
improvement project. 
 
The study identified the most common tools used in assessing impacts. Their strengths 
and weaknesses were analysed on a general level in the evaluation of road projects, 
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and also in terms of their suitability for describing the impacts of each measure 
category. 
 
Observations on the performance of the impact assessment in practice were compiled 
by carrying out case reviews of seven sites. These were based on real projects, one of 
which had already been implemented earlier while the others were still in the planning 
phase. The sites were selected to represent the key measure categories in the scope 
of the study as comprehensively as possible. The main tool used in the case reviews 
was the IVAR3 software. 
 
The case reviews found that the same methods and tools are largely suitable for the 
evaluation of improvement projects as for development projects, but there are a 
number of issues to take into consideration. In many places, describing the measure 
or its effects is not unambiguous, which is why the user is required to be familiar with 
the models of the software and to have a critical approach to the results. If necessary, 
they should correct the initial data of the calculation or complete the reviews with 
another tool. Because, in small projects, the average number of measures is lower 
than for large projects, the uncertainty related to describing the impact of individual 
measures can be of great significance for the whole. On the other hand, even the 
smallest of case reviews did not include any projects with only one or two measures, 
but there are typically several different measures involved even in projects of just over 
EUR 1 million. 
 
All case reviews remained unprofitable in terms of their cost-benefit ratio, i.e. less than 
one. This is at least partly due to the fact that none of the sites are located along a 
particularly busy road. On a general level, however, no conclusions can be drawn as 
to the unprofitability of the improvement measures. Rather, the result indicates that 
traffic volume is one of the most essential factors affecting the profitability of the 
project. If only a small number of users benefit from the project’s measures, it may 
not be possible to make it socioeconomically profitable, whatever the measure. 
 
The case reviews identified a need to develop the guidelines and methods. In case of 
doubt, users should receive support from guidelines that would instruct them to act in 
the right way and thus contribute to the production of comparable data. Similar 
support for the user can also be provided by the improvement of the tools, but other 
areas should also be taken into account in the development of methods. Efforts should 
be made to develop the missing models that have been identified as necessary, and 
existing models should be updated as necessary. In addition, care must be taken to 
ensure that the necessary information is available for the establishment of the models. 
In order to take a specific phenomenon duly into account in the impact assessment, it 
may also be necessary to start generating comprehensive and completely new initial 
data on the road network or the environment, such as the numbers of pedestrians and 
cyclists. 
 
With regard to the road maintenance efforts, the challenging projects to assess are 
the hybrid projects that implement both changes to improve the service level and 
repairs or renewal of structures. The project may be justified by the urgency of the 
required repairs, but, in terms of the utilisation of resources, it may be sensible to also 
make other improvements at the same time. The methods used to assess the impact 
of improvement projects are not as such suitable for describing repair or replacement 
investments, resulting in the assessment of the project package remaining incomplete. 
Possible synergies for the development of methods could be sought, for example, from 
the railway operations and maintenance side, where repair investments play a much 
more central role and their impact assessment has also been developed in more detail. 
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Esipuhe 

Tämä työ on laadittu Väyläviraston toimeksiannosta vuosien 2020–2021 aikana. 
Työn taustalla on todettu tarve parantaa tienpidosta tuotettavan vaikutustiedon 
laatua erityisesti siten, että tienpidon eri osa-alueista ja yksittäisistä hankkeista 
olisi aiempaa paremmin käytettävissä vertailukelpoista tietoa. Tällä tuettaisiin pää-
töksentekoa, joka koskee hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen edistämistä sekä 
rahoituksen kohdentamista tiettyihin kohteisiin. Tarve on tunnistettu valtakunnal-
lisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnan yhteydessä, ja se on nostettu 
esille myös Väyläviraston strategisissa tulostavoitteissa. 

Työssä huomion kohteeksi on valittu palvelutasoa kohottavat teiden parantamis-
toimenpiteet, joista vaikutustietoa on nykyisin käytettävissä huomattavasti vähem-
män kuin suurista kehittämishankkeista. Työssä tutkitaan vaikutusten arviointiin 
käytettävissä olevia menetelmiä ja tehdään johtopäätökset valmiudesta vertailu-
kelpoisen tiedon tuottamiseen. Havaintojen perusteella esitetään kehittämistar-
peita koskien niin menetelmiä, lähtötietoja, ohjeistusta kuin tiensuunnitteluun ja 
rahoituksen jakoon liittyviä prosesseja. 

Aiheeseen liittyen on laadittu tai laadittavana rinnakkaisia selvityksiä sekä tienpi-
don ja teiden parantamisen muista osa-alueista että radanpidosta. 

Työ on laadittu Ramboll Finland Oy:ssä, jossa siitä ovat vastanneet Kimmo Heik-
kilä, Kalle Syrjäläinen, Heikki Metsäranta ja Jukka Ristikartano. Työn ohjaukseen 
ovat osallistuneet Väylävirastosta Anton Goebel, Vesa Männistö, Taneli Antikainen, 
Otto Kärki, Pekka Rajala ja Hanna Sandell (9.2.2021 alkaen). ELY-keskuksista työn 
ohjausryhmässä ovat olleet Marjo Paavola (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) ja 
Jaakko Kuha (Uudenmaan ELY-keskus). 

Helsingissä toukokuussa 2021 

Väylävirasto 
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1 Johdanto 

1.1  Lähtökohdat 

Tieverkon kehittämis- ja parantamistoimet muodostavat sekä toimenpiteiden tyy-
pin että hankkeiden laajuuden kannalta hyvin laajan kirjon. Vaikka sivuutettaisiin 
kokonaan teiden hoitoon ja korjaukseen liittyvät toimenpiteet, palvelutasoa paran-
tavia teknisiä toimenpiteitä on tunnistettavissa vähintään kymmeniä erilaisia. 
Hankkeiden kustannuksia koskeva suuruusluokka puolestaan vaihtelee muuta-
mista tuhansista tai kymmenistä tuhansista euroista satojen miljoonien eurojen 
kehittämishankkeisiin. Pienimmät toimenpiteet voivat koskea esimerkiksi jalanku-
lun ja pyöräilyn olosuhteiden parannusta, riista-aitojen rakentamista tai pysäkkiyh-
teyksien parantamista. Koko skaalan kalleimmissa hankkeissa on yleensä kyse uu-
desta tielinjauksesta, suurista silloista tai lisäkaistojen ja eritasoliittymien rakenta-
misesta. 

Tieinvestoinneista mittavimpien eli kehittämishankkeiden vaikutusten arviointi on 
ohjeistettu ja määritelty melko tarkasti Väyläviraston hankearviointiohjeistuksessa. 
Tämä edesauttaa niiden vertailua keskenään ja helpottaa päätöksentekoa, kun ra-
hoitusta jaetaan hankkeiden edistämiseen. Yhtä hyvä tilanne ei ole teiden paran-
tamistoimenpiteiden kohdalla. Tämä johtunee ainakin osittain siitä, että paranta-
mishankkeet, joihin sisältyy myös hyvin pieniä yksittäisen kohteen parannuksia, 
ovat kokoluokaltaan heterogeenisempi joukko kuin kehittämishankkeet, jotka ovat 
lähes poikkeuksetta kohtalaisen mittavia. Suurten hankkeiden kohdalla on luonte-
vaa tehdä perusteellista hankearviointia, kun hankkeen suunnittelu vaatii muuten-
kin merkittävässä määrin rahallista panostusta eikä arviointi siten aiheuta suhteet-
toman suurta osuutta koko hankkeen kustannuksista. Noin 5–30 miljoonan euron 
kokonaiskustannusten välillä on alue, jolle kustannusarvionsa puolesta sijoittuvat 
hankkeet voivat päätyä saamaan valtion talousarviossa rahoitusta joko kehittämi-
sen tai perusväylänpidon momentilta. 

Suuruusluokkansa takia kehittämishankkeille on tyypillistä, että niihin sisältyy hyvin 
monenlaisia toimenpiteitä. Näistä osa on sellaisia, että ne kyetään mallintamaan ja 
niiden tuottamat vaikutukset liikenteeseen, liikenneturvallisuuteen ja yhteiskunta-
talouteen voidaan arvioida kohtalaisen luotettavasti. Loput vaikutukset voidaan ku-
vata tapauskohtaisin numeerisin mittarein tai sanallisin luonnehdinnoin. Yleensä 
parhaiten kyetään arvioimaan ne hankkeen keskeisimmät toimenpiteet, joista syn-
tyy suurimmat liikenteelliset vaikutukset ja jotka ovat hankkeen tavoitteiden saa-
vuttamisen kannalta tärkeimmässä asemassa. Näiden arviointiin on olemassa va-
kiintuneet työkalut ja mallit. Lisäksi laajempia tai välillisiä vaikutuksia liikennejär-
jestelmään, yhdyskuntarakenteeseen tai ympäristöön voidaan arvioida esimerkiksi 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa arvioinnissa tai ympäristövaikutusten ar-
vioinnissa. 

Teiden parantamishankkeet voivat olla teknisesti hyvin samankaltaisia kuin kehit-
tämishankkeet, jolloin myös vaikutusten arvioinnissa voidaan tuottaa luotettavia 
tuloksia vastaavin menetelmin. Toisessa päässä parantamishankkeiden skaalaa jo 
pääasiallinen toimenpide voi kuitenkin olla suhteellisen vaatimaton tekninen muu-
tos, jolla pyritään saavuttamaan esimerkiksi pienen vaikutusalueen täsmäparannus 
haavoittuvassa asemassa olevien tienkäyttäjien turvallisuuteen. Näiden pienten 
parannusten kohdalla vaikutusten arvioinnin työkalut ja niiden luotettavuus eivät 
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ole yhtä hyvällä tasolla kuin mittavammissa toimenpiteissä, tai soveltuvat työkalut 
saattavat puuttua kokonaan. Haasteita lisää se, että arviointiin tarvittavat lähtötie-
dot eivät useinkaan ole riittävällä tasolla, ja niiden hankkimisen edellyttämä työ-
määrä ei ole järkevässä suhteessa parannuksen kokoluokkaan. Myös vaikutusten 
arvottamisen edellyttämät yksikköarvot saattavat puuttua, jolloin yhteismitallisten 
mittarien muodostaminen erityyppisten hankkeiden vertailemiseksi on haastavaa 
tai mahdotonta.  

Tarve selvittää parantamistoimenpiteiden vaikutusten arviointia on tunnistettu ja 
nostettu esille sekä Väyläviraston tavoitteissa että valtakunnallisen liikennejärjes-
telmäsuunnitelman laadinnan yhteydessä. Tavoitteena on kehittää vaikutusten ar-
vioinnin menetelmiä sekä parantaa vaikutus- ja vaikuttavuustiedon laatua. Proses-
sin kannalta päämääränä on selvitetyn vaikutustiedon merkityksen kasvattaminen 
osana hankkeita ja rahoitusta koskevaa päätöksentekoa. 
 

1.2  Työn tavoitteet ja rajaukset 

Tässä työssä päähuomio on kiinnittynyt teiden parantamishankkeisiin, jotka ovat 
ELY-keskusten vetovastuulla olevia, kehittämishankkeita pienempiä investointiko-
konaisuuksia. ELY-keskusten esille nostamia ehdokkaita edistettäviksi hankkeiksi 
on esitetty esimerkiksi kunkin ELY-keskuksen Pienet alueelliset investoinnit -han-
kekortissa. Ne ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu, sillä tunnistettuja paranta-
mistarpeita on vähintään tuhansia tai jopa kymmeniätuhansia. Sitä mukaa kuin 
kohteita pystytään parantamaan, listoilta kootaan tunnistettuja parantamistarpeita 
uusiksi hankeaihioiksi. 

Työn tavoitteena on selvittää vaikutusten arvioinnin nykytilaa teiden parantamistoi-
menpiteissä sekä sitä, miten tuotettua vaikutustietoa hyödynnetään hankkeiden ra-
hoituksesta päätettäessä. Työssä pyritään tunnistamaan, missä määrin nykyisin käy-
tettävissä olevat menetelmät palvelevat teiden parantamistoimenpiteiden vaikutus-
ten arviointia ja sellaisen tiedon tuottamista, joka mahdollistaa vertailun sekä tekni-
sesti samankaltaisten että erityyppisten toimenpiteiden ja hankkeiden kesken. Ha-
vaintojen perusteella esitetään suositukset koskien sitä, miten vaikutustiedon tuotta-
mista ja hyödyntämistä tulisi jatkossa kehittää ja millaisia lisäselvitystarpeita siihen 
mahdollisesti liittyy. 

Työssä pureudutaan yksinomaan teiden parantamiseen, eli muut liikennemuodot on 
rajattu tämän työn ulkopuolelle. Myös teiden parantamisen osalta pitäydytään kerta-
luonteisissa, palvelutason pysyvään parantamiseen tähtäävissä toimenpiteissä. Tei-
den hoito, korjaus ja muut säännöllisesti toistuvat toimenpiteet ovat siis lähtökohtai-
sesti tämän työn pääfokuksen ulkopuolella. Sama koskee korvausinvestointeja, joita 
kuitenkin sivutaan työssä tapaustarkastelun kautta.  

Myös teiden palvelutasoa parantavan toimenpidejoukon sisällä on tehty rajauksia, 
sillä esimerkiksi jalankulun ja pyöräilyn järjestelyjä koskevien hankkeiden vaikutusten 
arviointi käsitellään erillisessä työssä ja telematiikkahankkeiden arvioinnista on val-
mistunut tämän työn aikana oma hankearviointiohjeensa. Näin on saatu homogeni-
soitua tässä työssä käsiteltävää toimenpiteiden joukkoa ja helpotettua siten niiden 
käsittelyä. Rajauksia on kuvattu ja havainnollistettu tarkemmin luvussa 2.2 sekä ta-
paustarkasteluihin liittyen luvuissa 2.6 ja 6.1  
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1.3  Työn sisältö ja suoritus 

Työhön on sisältynyt seuraavia osatehtäviä: 

1. Parantamishankkeiden kirjon analysointi 
2. Parantamishankkeiden valintaa ja päätöksentekoa koskevan prosessin sel-

vittäminen 
3. Parantamisen toimenpiteiden tunnistaminen ja luokittelu 
4. Tapaustarkastelukohteiden valinta 
5. Teiden parantamistoimenpiteiden vaikutusmekanismien yleiskuvan muo-

dostaminen 
6. Parantamistoimenpiteiden vaikutusten peilaaminen VLJS:n tienpidon vai-

kutuskarttaan 
7. Tarkasteluun valittujen toimenpideluokkien vaikutusketjujen tarkentami-

nen 
8. Vaikutusten arvioinnin nykytilan kartoittaminen 
9. Vaikutusten arvioinnin menetelmien kartoittaminen, analysointi ja vertailu 
10. Tapaustarkastelujen suorittaminen ja raportointi 
11. Johtopäätökset ja suositukset 

 
Teiden parantamishankkeista on muodostettu kokonaiskuva valtion talousarviosta 
sekä Väyläviraston Sampo-toiminnanohjausjärjestelmästä saatujen tietojen perus-
teella (edellisen listan kohta 1). Käytettävissä on ollut tietoja vuosilta 2015–2020. 
Havaintoja on esitetty luvussa 2.3 , ja tarkasteluja on osittain rajattu niiden perus-
teella. 

Haastattelujen perusteella on selvitetty, millaisen prosessin kautta teiden paranta-
mishankkeet nykyisin etenevät ja saavat rahoitusta ja mikä on eri osapuolien rooli 
prosessissa (2). Johtopäätökset ja haastatteluista muodostunut kuva nykymenet-
telystä on esitetty luvussa 2.4 . 

Teiden parantamistoimenpiteiden kirjoa on koottu muun muassa edellä mainituista 
hankelistauksista sekä aiemmista aihepiiriä koskevista julkaisuista (3). Tämän työn 
tarpeisiin on kehitetty toimenpideluokittelu, joka on esitelty luvussa 2.5 . Luokitte-
lun pohjalta on tehty edelleen rajauksia sen suhteen, mitkä toimenpideluokat ovat 
tämän työn fokuksen keskiössä ja mitkä jäävät vähemmälle huomiolle. 

Toimenpideluokittelun jälkeen on tehty valinta tässä työssä suoritettavista tapaus-
tarkasteluista, joiden avulla testataan nykyisiä menetelmiä ja havainnoidaan työ-
kalujen soveltuvuutta eri toimenpiteiden ja toimenpideluokkien vaikutusten arvi-
ointiin (4). Tapaustarkastelukohteet on valittu todellisista, Uudenmaan ja Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskusten alueille sijoittuvista hankkeista. Lähtökohdat on ku-
vattu luvussa 2.6 ja itse tapaustarkastelut tuloksineen tarkemmin pääluvussa 6. 

Yleiskuvaa teiden parantamisen vaikutusmekanismeista, niiden arvioinnista ja 
osuudesta hankkeiden motivaattoreina on muodostettu luvuissa 3.1 –3.2 (5). Tä-
män jälkeen luvussa 3.3 on esitetty vaikutusten jäsentelyä ja vaikutusmittareita 
valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnassa käytettyyn kehik-
koon pohjautuen ja peilattu työn toimenpideluokittelua siihen (6). Luvussa 3.4 on 
esitetty vaikutusketjuja kuvaavat vaikutuskartat kullekin toimenpideluokalle (7). 
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Vaikutusten arvioinnin nykytilaa hankkeissa on kuvattu voimassa olevan ohjeistuk-
sen ja haastattelujen pohjalta pääluvussa 4 (8). Havaintojen perusteella on muo-
dostettu kuva tiedon tuottamisen ja tiedonkulun tarpeista sekä hahmoteltu mah-
dollisia kehityssuuntia tilanteen parantamiseksi. 

Nykyisin käytössä olevia vaikutusten arvioinnin menetelmiä ja työkaluja on kartoi-
tettu pääluvussa 5 (9). Luvussa on arvioitu menetelmien vahvuuksia ja heikkouksia 
erityisesti siitä näkökulmasta, miten hyvin ne kokonaisuutena palvelevat sellaista 
vaikutusten arviointia, joka tähtää eri hankkeiden mahdollisimman laajaan ja yh-
teismitalliseen vertailtavuuteen. 

Tapaustarkastelut on raportoitu kokonaisuudessaan pääluvussa 6 (10). Kustakin 
tapaustarkastelusta on esitetty nykytilan kuvaus, hankkeen sisältö, keskeisimmät 
vaikutukset ja kannattavuuslaskelman tulokset. Lisäksi on koottu tapaustarkaste-
luja suoritettaessa syntyneet havainnot muun muassa lähtötietoihin liittyvistä on-
gelmista, menetelmällisistä haasteista ja vaikutuksista, jotka on kyetty ottamaan 
huomioon vain osittain tai ei lainkaan. 

Työn johtopäätökset, suositukset ja jatkoselvitystarpeet on esitetty pääluvussa 7 
(11). 
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2 Parantamisen toimenpiteet 

2.1  Väyläviraston tuotemäärittely 

Väyläviraston tuotemäärittelyssä parantaminen ja suunnittelu sijoittuvat omaan 
tuoteryhmäänsä erotuksena esimerkiksi kunnossapidosta ja liikennepalveluista 
(taulukko 1). Tuotteeseen 304 Liikenneväylien parantamisinvestoinnit sisältyy sekä 
kyseisten investointien toteutus että siihen tähtäävä tie- ja rakennussuunnittelu. 
Sen sijaan aiemmat suunnitteluvaiheet sisältyvät tuotteeseen 305 Suunnittelu. 
Tuotemäärittelyssä väylien kehittämistä ei ole erotettu parantamisesta. 

Taulukko 1. Väyläviraston tuoteryhmät ja tuotteet (Väylävirasto 2019). 

Tuoteryhmä Tuotteet 

Hallinto  Tukitoiminnot 

Kunnossapito  Hoito 

 Jäänmurto 

 Korjaus 

Parantaminen ja suunnittelu  Liikenneväylien parantamisinvestoinnit 

 Suunnittelu 

Liikennepalvelut  Liikenteen ohjaus ja informaatio 

 Maantielauttaliikenne 

T&K  T&K 

 

Tässä työssä päähuomio kohdistuu palvelutasoa kohottaviin toimenpiteisiin ja 
hankkeisiin. Nämä sijoittuvat tuotemäärittelyssä pääosin tuotteelle 304 Liikenne-
väylien parantamisinvestoinnit, mutta jaottelu ei ole yksiselitteinen. Samalla tuot-
teella toteutetaan myös korvausinvestointeja kuten siltojen uusimisia, joissa ai-
noana tavoitteena saattaa olla palvelutason palauttaminen ja liikennöitävyyden 
varmistaminen myös tulevaisuudessa. Sama päämäärä on toisaalta määritelmälli-
sesti luonteenomaista tuotteen 205 Korjaus toimenpiteille. Sellaiset toimenpiteet, 
jotka tuotemäärittelyn perusteella sijoittuisivat eri luokkiin, saattavat hanketasolla 
yhdistyä samaan kokonaisuuteen. Problematiikkaan palataan rahoituksen kohden-
tumista käsittelevän luvun 2.3 lopussa. 

Työssä käytetty toimenpideluokittelu ei vastaa kaikilta osin Väyläviraston tuote-
määrittelyä, mikä liittyy etupäässä siihen, millaiset toimenpiteet tyypillisesti kyt-
keytyvät tienpidossa toisiinsa. Esimerkiksi tuotemäärittelyssä tuoteotsikon korjaus 
alle sijoitettuja nopeusrajoitusmuutoksia voidaan tehdä itsenäisinä päätöksinään, 
mutta usein niiden taustalla on jokin fyysinen toimenpide. 
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2.2  Hanketyyppien ja -koon rajaukset 

Perusväylänpidon hankkeista pienimmät on rajattu tämän työn päätarkastelujen 
ulkopuolelle. Pienet hankekokonaisuudet painottuvat tyypillisesti sellaisiin paran-
nuksiin, joille ei nykyisillä menetelmillä ole kovin luotettavasti arvioitavissa vaiku-
tuksia. Näihin lukeutuvat muun muassa pienet joukkoliikenteen käyttäjien olosuh-
teita parantavat toimenpiteet sekä jalankulun ja pyöräilyn järjestelyjen parannuk-
set. Kuten muissakin hankkeissa, toimenpiteiden vaikutukset riippuvat suurelta 
osin niistä hyötyvien käyttäjien määrästä, ja erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräili-
jöiden kohdalla kattavia tietoja kysynnästä on harvoin käytettävissä. Vaikutusarvi-
ointien lisäksi kannattavuuslaskelman luotettavuus heikkenee, kun vaikutusten vai-
kean arvioitavuuden lisäksi hankkeen kustannusarvio on pieni. 

Edellä kuvatuista syistä tässä työssä on keskitytty tarkastelemaan toteutuskustan-
nuksiltaan vähintään miljoonan euron suuruisia hankkeita. Seuraavassa on analy-
soitu, millaisen osuuden ne muodostavat kaikista teiden parantamishankkeista ja 
miten niitä voidaan edelleen jaotella hanketyyppeihin. 

2.3  Parantamisinvestointien rahoitus ja sen 
kohdistuminen 

Väyläviraston käyttämästä Sampo-toiminnanohjausjärjestelmästä saatujen tieto-
jen mukaan viraston tuotteelle 304 Liikenneväylien parantamisinvestoinnit kohdis-
tettujen investointien määrä on vaihdellut huomattavasti viime vuosina (kuva 1). 
Suurin vuosittainen summa vuosien 2016–2020 aikana on ollut 168 miljoonaa eu-
roa ja pienin 62 miljoonaa euroa. Tarkasteluajanjaksolla suunnittelun osuus siitä 
on ollut suurimmillaan lähes 10 prosenttia vuonna 2016, mutta trendi on ollut las-
keva. Vuosina 2018 ja 2019 suunnittelun osuus parantamisinvestointien yhteen-
lasketusta rahoituksesta on jäänyt alle kolmen prosentin. 

 

Kuva 1. Liikenneväylien parantamisinvestointeihin kohdistettu budjettirahoitus 
vuosina 2016–2020. 
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Kuten luvussa 2.2 on todettu, tässä työssä on keskitytty tarkastelemaan toteutus-
kustannuksiltaan vähintään miljoonan euron suuruisia hankkeita. Ne edustavat 
varsin suurta osuutta teiden parantamisen kokonaisinvestoinneista, vaikka pieniä 
alle miljoonan euron hankkeita on lukumääräisesti suurin osa teiden parantamis-
hankkeista. Kun suunnitteluun käytetty rahoitus jätetään huomiotta, yli miljoonan 
euron hankkeiden osuus on viime vuosina ollut noin 79 prosenttia teiden paranta-
misen rahoituksesta vuosittaisen osuuden vaihdellessa 66 ja 83 prosentin välillä 
(kuva 2). 

Todellisuudessa yli miljoonan euron hankkeiden osuus on edellä kuvattua suu-
rempi, sillä varsinkin suuremmat investoinnit jakautuvat kirjanpidossa melko usein 
osakokonaisuuksiin, joista kukin muodostaa tilastossa oman tietueensa. Tämä yli-
korostaa pienten parannusten osuutta kokonaisuudessa, ja osittain sen vuoksi alle 
50 000 euron tietueita on lukumääräisesti puolet tilastosta ja alle miljoonan euron 
tietueiden osuus on lähes 90 %. Tämän työn puitteissa ei kuitenkaan ole ollut 
mahdollisuutta tarkentaa aineistoa, vaan sitä on käytetty sellaisenaan alla esitet-
tyjen analyysien pohjana. 

 

Kuva 2. Liikenneväylien parantamisinvestointien rahoitus ilman suunnittelua ja yli 
miljoonan euron hankkeiden osuus siitä vuosina 2016–2020. 

Edellä kuvatusta tilastovääristymästä huolimatta pienimpien tilastoitujen toimenpi-
dekokonaisuuksien osuus vuosien 2016–2020 yhteenlasketuista parantamisinves-
toinneista jää pieneksi. Alle 50 000 euron hankkeet muodostavat summasta vain 
1,4 % ja alle 300 000 euron hankkeet 8 % (kuva 3). Yli miljoonan euron hankkei-
den osuus rahoituksesta on edellä kuvatusti 79 %, vaikka lukumäärästä niiden 
osuus on vain kymmenen prosentin luokkaa. Yli 3 miljoonan euron hankkeiden 
osuus rahoituksesta on vastaavasti 57 % ja lukumäärästä noin 4 %. 
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Kuva 3. Liikenneväylien parantamisinvestointien rahoituksen jakautuminen 
hankkeen kokoluokan mukaan vuosina 2016–2020. 

Vuosina 2016–2020 toteutettujen, miljoonan euron kokonaiskustannuksen ylittä-
neiden parantamishankkeiden arvioitu jakauma hanketyypeittäin on esitetty ku-
vassa 4. Hankkeiden kustannuksista noin 65 prosenttia kohdistuu erityisesti auto-
liikenteen palvelutason ja olosuhteiden parantamiseen, ja tästä valtaosa koskee 
nykyisen tien parantamista. Taitorakenteita eli siltoja ja tunneleita koskevien pa-
rannusten osuus on ollut 19 prosenttia, ja tästä valtaosa on kohdistunut uusiin 
rakennettaviin siltoihin.  

 

Kuva 4. Yli miljoonan euron parantamisinvestointien jakautuminen hanke-
tyypeittäin vuosina 2016–2020. 
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Haastavin käsiteltävä kuvan 4 kaaviossa on 22 prosentin rahoitusosuudellaan ka-
tegoria tien muu parantaminen, johon voi sisältyä tien parantamisen, korjauksen 
ja korvausinvestoinnin toimenpiteitä hyvin laajalla kirjolla. Tarkemman käsityksen 
muodostaminen edellyttäisi hankkeiden sisällön tutkimista yksitellen, johon ei tässä 
työssä ole ryhdytty resurssisyistä. 

On syytä huomata, että hankkeissa tehdään tyypillisesti monia erilaisia toimenpi-
teitä, jotka palvelevat eri tavoitteita tai käyttäjäryhmiä. Tässä yhteydessä luokittelu 
on tehty hankkeen päätoimenpiteen tai pelkän nimen perusteella. Etenkin pieniä 
liikenneturvallisuusparannuksia, pysäkkien uusimista ja vastaavia pienehköjä toi-
menpiteitä tehdään usein isoissa hankkeissa muiden, mittavampien toimenpiteiden 
joukossa. Tässä kuvattu jakauma on siis suuntaa antava.  

Sen lisäksi, että hankkeisiin tavallisesti sisältyy useita erilaisia palvelutasoa kohot-
tavia parantamistoimenpiteitä, myös korjaukseksi tai korvausinvestoinniksi luetta-
via toimenpiteitä toteutetaan usein samassa hankkeessa, mikäli kohteessa on sel-
laisille tarvetta. Asetelma voi olla myös toisin päin, eli ensisijaisesti korvausinves-
toinniksi luokiteltavassa hankkeessa voidaan toteuttaa muutoksia, jotka tuottavat 
parannusta palvelutasoon. Tämä on tyypillistä erityisesti sellaisille investoinneille, 
joissa tehtävät ratkaisut vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen ja joiden muuttaminen 
myöhemmin on kallista tai teknisesti haastavaa. 

Yhteiskunnan varojen käytön kannalta eri tuotteisiin luokiteltavien toimenpiteiden 
yhdistäminen samaan hankkeeseen on yleensä järkevää, sillä se vähentää tarvetta 
peräkkäisille samassa kohteessa toteutettaville hankkeille ja voi siten parantaa ra-
kentamisen kustannustehokkuutta. Asetelma heikentää kuitenkin edellytyksiä 
hankkeiden luokitteluun ja pakottaa tekemään siinä kompromisseja. Lisäksi se on 
merkittävä haaste hankkeiden vertailtavuuden kannalta, sillä menetelmiä tässä 
mielessä monimutkaisten kokonaisuuksien arviointiin ei ole ja erityisesti korvaus-
investoinnilta vaikutusten arvioinnin menetelmät käytännössä puuttuvat.  

2.4  Parantamishankkeiden rahoitus ja 
päättäminen 

Nykyisin suurimmat väylähankkeet toteutetaan Väyläviraston vetovastuulla, ja 
niistä käytetään nimitystä kehittämishanke. Tällaisia hankkeita koskevat määrära-
hat on esitetty valtion talousarviossa pääosin liikenne- ja viestintäministeriön hal-
linnonalan momentilla 77 Väyläverkon kehittäminen. Kehittämismomentille sijoit-
tuvien hankkeiden ei kuitenkaan välttämättä tarvitse olla erityisen mittavia, esi-
merkiksi vuoden 2020 talousarvioyhdistelmässä valtion määrärahaosuus on tie-
tyissä hankkeissa muutaman miljoonan euron luokkaa. 

Kehittämishankkeiden lisäksi palvelutasoa nostaville toimenpiteille on myönnetty 
rahoitusta liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan momentilla 20 Perus-
väylänpito. ELY-keskusten teiden parantamiseen vapaavalintaisesti käytettävissä 
olevien resurssien vähentyessä yhä suurempi osuus teiden parantamisesta myös 
pienempien hankkeiden osalta saa rahoituksensa tätä kautta. Vuoden 2020 talous-
arvioyhdistelmässä suuri osa momentin 20 kohteista on kooltaan alle miljoona eu-
roa. Osa määrärahasta on myönnetty suunnitteluun, mikä muutamien hankkeiden 
kohdalla selittää summan pienuutta. 
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Suuri osa palvelutasoa nostavasta teiden parantamisesta etenee poliittisen päätök-
senteon kautta, kuten edellä on kuvattu. Tämä koskee muun muassa korjaus- 
velkaohjelmia ja valtion lisätalousarvioita. Mekanismeja ja rahoituskokonaisuuksia 
on koottu taulukkoon 2. Samaan joukkoon ovat luettavissa ÄRM-ohjelmat, jotka 
kohdistetaan tarpeen mukaan valituille äkillisen rakennemuutoksen alueelle. MAL-
sopimuksia koskeva valtion rahoitusosuus hyväksytään valtioneuvoston periaate-
päätöksellä, vaikka esitettävät hankkeet valitaan kunkin kaupunkiseudun MAL-so-
pimusta koskevalla foorumilla. MAL-hankkeista valtio kustantaa yhteenlasketulla 
tasolla puolet, yksittäisissä hankkeissa voi olla vaihtelua. Tätä raporttia laadittaessa 
MAL-sopimukset on laadittu neljälle suurimmalle kaupunkiseudulle, ja neuvottelut 
ovat käynnissä muutaman muun kanssa. 

Poliittisesti päätettävien hankkeiden lisäksi ELY-keskusten on mahdollista tehdä 
parantamistoimenpiteitä muulla perusväylänpidon rahoituksella. Nämä määrärahat 
ovat kuitenkin pieniä verrattuna talousarviossa nimettävistä hankkeista muodostu-
viin rahasummiin. Perusväylänpitoa ohjaavat kuntotavoitteet, minkä vuoksi sille 
kohdennettu rahoitus kuluu valtaosin korjausvelan torjumiseen. 

Parantamistoimenpiteisiin myönnettävää rahoitusta ei läheskään aina kohdenneta 
suoraan tietylle hankkeelle ja yksiselitteisesti sen kustannusarvion ja -jakoehdo-
tuksen mukaisesti. ELY-keskukselle annettava rahoitus voi olla sidottu tiettyyn tee-
maan, kohdennettu tiettyyn kuntaan tai kuntajoukkoon tai toteutukselle varattu 
aika voi olla rajattu. Myös rahoituksen rajallinen määrä voi vaikuttaa niin, ettei 
kyetä valitsemaan kiireellisimpiä hankkeita vaan määräävimpänä kriteerinä on ma-
tala hinta. Toisaalta tietylle hankkeelle poliittisesti myönnettävä rahoitus voi joskus 
kattaa vain osan hankkeen kustannuksista, jolloin sen muille toimenpiteille joudu-
taan etsimään rahoitus muuta kautta tai hankkeen laajuutta tai toimenpiteitä täy-
tyy karsia. 
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Taulukko 2. Teiden parantamisen keskeisimmät rahoitusmekanismit. 

Mekanismi/ 
rahoitus- 
kokonaisuus 

Hankkeista päättää Toistuvuus/laajuus ja 
merkitys kokonaisuu-
den kannalta 

Muuta 

(Lisä)talous-
arviot 

Eduskunta (hallituksen  
esitykseen perustuen) 
 
Esityksen perustana Väylä- 
viraston ja LVM:n listat,  
tarpeen mukaan vuoropuhe-
lua ELY-keskusten, elinkeino- 
elämän jne. kanssa 

Toistuu vuosittain, lisä- 
talousarvioita vaihteleva 
määrä per vuosi 
 
Keskimääräinen osuus 
parantamisen rahoituk-
sesta nykyään suuri 
(vaikka vaihteleekin  
vuosittain) 
 

 

Korjaus-
velka- 
ohjelmat ja 
vastaavat 

Eduskunta (hallituksen  
esitykseen perustuen) 
 
Esityksen perustana Väylä- 
viraston ja LVM:n listat, tar-
peen mukaan vuoropuhelua 
ELY-keskusten, elinkeinoelä-
män jne. kanssa 

Tapauskohtaista, ei  
vuosittain 

 

ÄRM- 
ohjelmat 

Eduskunta (hallituksen  
esitykseen perustuen) 

Tapauskohtaista, kohdis-
tuu tietylle äkillisen  
rakennemuutoksen  
alueelle 
 

 

MAL-sopi-
mukset (osa 
perusväylän-
pidon rahoi-
tusta) 

Sopimuksen hyväksymisestä 
päättää MAL-sopijaosapuol-
ten muodostama foorumi, 
joka myös esittää hankkeita; 
mukana mm. ELY-keskus, 
maakuntaliitto, kaupunki-
seutu, kunnat, Väylävirasto, 
Traficom, ARA sekä ministe-
riöistä LVM, TEM, YM, VM   
 
Sopimukseen kuuluvien 
hankkeiden rahoituksesta 
päätetään yhteistyössä toimi-
joiden kanssa 

MAL-sopimukset laadittu 
tällä erää suurimmille 
kaupunkiseuduille, lisäksi 
neuvottelut käynnissä 
muutaman keskisuuren 
kaupungin kanssa 
 
Merkitys suurten kaupun-
kiseutujen maanteiden 
parantamisessa kasvanut 

Valtio maksaa 50 % ja 
kunta 50 % 
 
Valtion rahoitus kohdis-
tuu pääosin maanteiden 
tai ratojen parantami-
seen 
 
Menettelyt esim. hank-
keiden valinnassa vaih-
televat huomattavasti 
MAL-alueittain 

KÄPY-hanke-
rahoitus (osa 
perusväylän-
pidon rahoi-
tusta) 

Väylävirasto (ELY-keskusten 
esitysten pohjalta) 

Tapauskohtaista Kohdistuvat pääosin 
MAL-alueiden ulkopuo-
listen kohteiden paran-
tamiseen 

Eduskunnan 
jakovara-
hankkeet 

Eduskunta (valtiovarainvalio-
kunnan esityksestä) 

Toistuu vuosittain Suurin osa jakovara-
hankkeista liittyy väy-
lien korjaukseen, mutta 
mukana on myös pieniä 
parantamishankkeita 

Muu perus-
väylänpidon 
rahoitus  

ELY-keskus Osuus koko parantami-
sesta pienentynyt, nykyi-
sin vähäinen 
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Prosessia, jonka kautta poliittisesti päätettävät hankelistat nykyisin muotoutuvat, 
on kuvattu kaaviomuodossa kuvassa 5. Toimeksianto listan kokoamistarpeesta 
tiettyyn rahoituskokonaisuuteen liittyen tulee liikenne- ja viestintäministeriöstä 
(kuvan kohta 1). Väylävirasto välittää pyynnön edelleen ELY-keskuksille kyseistä 
teemaa koskevien alueellisten hankkeiden selvittämiseksi (2). ELY-keskukset toi-
mittavat pyyntöä vastaavat hankelistat perusteluineen ja vaikutustietoineen Väy-
lävirastolle (3). Perusteluina voidaan käyttää esimerkiksi meluntorjuntatoimenpi-
teen tapauksessa hankkeen alueella asuvien tai toimenpiteestä hyötyvien asukkai-
den määrää, mutta useimmiten perusteluissa joudutaan tyytymään laadulliseen 
asiantuntijatietoon. Väylävirasto voi vielä pyytää ELY-keskuksilta esimerkiksi täy-
dentävää vaikutustietoa voidakseen vertailla hankkeita paremmin keskenään (4). 
 

 

Kuva 5. Kaaviomainen esitys prosessista, jonka kautta hankkeille kohdennetaan 
rahoitusta nykyisessä poliittisesti johdetussa menettelyssä. 

Väylävirastolla on hankkeiden priorisointiin kriteeristö, joka pohjautuu muun mu-
assa hallitusohjelmaan ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (VLJS) 
tavoitteistoon (5). Tätä raporttia laadittaessa ensimmäinen VLJS on vielä luonnos-
vaiheessa, mutta sen tavoitteet on päätetty vuonna 2020. Kovin laajasti se ei ole 
kuitenkaan vielä ehtinyt kovin laajasti vaikuttaa valtion talousarvioihin sisällytettä-
viin hankkeisiin. Riippumatta Väyläviraston käyttämän kriteeristön taustoista hank-
keiden vertailu on haastattelujen perusteella osoittautunut haastavaksi, sillä käy-
tettävissä olevan vaikutustiedon määrä ja laatu vaihtelee paljon hankkeiden ja ELY-
keskusten välillä ja hankkeiden vertailu yhteismitallisesti on siten käytännössä 
mahdotonta. 

Saatuaan koottua listan esitettävistä hankkeista Väylävirasto toimittaa sen lii-
kenne- ja viestintäministeriöön (6), joka voi vielä pyytää Väylävirastosta tarpeen 
mukaan lisätietoja (7). Lista ei siis tässä vaiheessa ole välttämättä vielä lopullinen. 
Ministeriö muokkaa ehdotusta omalta osaltaan eli valitsee hankkeet, jotka esite-
tään eteenpäin (8). Ministeriön lista etenee tarvittaessa hallituksen esittämänä 
eduskuntaan, joka hyväksyy lopullisen listan. 

1. LVM:stä tulee pyyntö koota lista 
esitettävistä hankkeista liittyen 

teemaan X (koskien lisätalousarviota 
tms. rahoituspakettia)

2. Väylävirasto jalkauttaa 
tietopyynnön edelleen 

ELY-keskuksille

6. Väylävirasto 
toimittaa 

kootun listan 
LVM:öön

3. ELY-keskukset 
toimittavat listat 

hankkeista 
perusteluineen 
Väylävirastolle

4. Tarvittaessa Väylävirasto 
pyytää ELY-keskuksista 

hankkeista täsmentäviä tietoja 
(vaikutusarviointeja, 

perusteluja tms.); ELY-
keskukset täydentävät tietoja 

mahdollisuuksien mukaan

7. Tarvittaessa LVM pyytää 
hankkeista lisätietoja, joita 

Väylävirasto täydentää 
mahdollisuuksien mukaan

8. LVM muodostaa 
lopullisen listan 
rahoitettavista 

hankkeista, hallitus 
esittää ja eduskunta 

hyväksyy

5. Väylävirasto 
kokoaa listat yhteen 
ja tekee esityksen 
valtakunnallisesta 

hankelistasta; 
hankkeita ja 

arvioituja vaikutuksia 
peilataan  

kriteeristöön, joka 
perustuu mm. 

hallitusohjelmaan ja 
VLJS:n tavoitteisiin

ELY-keskuksetVäylävirastoLVM

9. Tietyissä tapauksissa 
laaditaan toteutuksen 
jälkeen jälkiarviointi, 

johon aloite tulee 
LVM:stä; Väylävirasto 

tekee/teettää arvioinnin
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Kehittämishankkeiden toteutuksesta vastaa Väylävirasto ja parantamishankkeista 
yleensä kullakin alueella investointien hankintavastuuseen nimetty ELY-keskus. 
Hankearviointiohjeistuksen mukaisesti valikoiduista hankkeista laaditaan jälkiarvi-
ointi tietyn ajan kuluttua toteutuksesta, kun nähdään esimerkiksi millaisiksi liiken-
nevirrat ja onnettomuustilanne ovat vakiintuneet hankkeen jälkeen (9). Laaditta-
vien jälkiarviointien lukumäärä on kuitenkin melko pieni, ja käytännössä ne keskit-
tyvät kehittämishankkeisiin. Jälkiarvioinnit tekee tai teettää Väylävirasto, ja niistä 
saatavia oppeja voidaan hyödyntää tulevien hankkeiden vaikutusten arvioinnissa 
ja priorisoinnissa sekä vaikutusarviointien ohjeistuksessa. 

Prosessin toiminnan kannalta merkittävässä roolissa on kuvan 5 kohta 2. Jotta ELY-
keskukset osaavat toimittaa hankkeista oikeaa tietoa ja poimia omista hankkeis-
taan sellaisia, jotka vastaavat hyvin juuri kyseisen rahoituskokonaisuuden tavoit-
teita ja teemoja, Väylävirastosta tulevan tietopyynnön tulee olla riittävän selkeästi 
ja tarkasti kuvattu. Koska prosessiin osallistuu useita tahoja, aktiivinen vuoropu-
helu ja yhteydenpito sidosryhmiin on keskeisessä roolissa ja sen onnistumisen voi-
daan nähdä olevan kaikkien osapuolten vastuulla. Näin edesautetaan sitä, että 
mahdolliset hankkeet ovat tiedossa riittävän aikaisin. 

Aktiivisen vuoropuhelun ohella kokonaisuuden toimimisen kannalta on tärkeää, 
että myös vaikutusten arvioinnin prosessi toimii oikealla tavalla hankkeiden suun-
nitteluprosessin rinnalla. Edellytykset ryhtyä tuottamaan merkittävässä määrin 
uutta vaikutustietoa useista hankkeista tietopyynnön saapuessa ovat yleensä hei-
kot. Lisähaastetta tuo se, että reagointiin annettu aikaikkuna voi olla lyhyt, vähäi-
simmillään pari päivää. Erityisen haastavaa lisätiedon tuottaminen on sellaisten 
hankkeiden kohdalla, joista ei ole aktiivista suunnitteluvaihetta käynnissä tai juuri 
päättyneenä, sillä arviointi pitäisi todennäköisesti aloittaa puhtaalta pöydältä tuo-
reiden lähtötietojen hankinnasta lähtien. Hyvinkin tehdyn arvioinnin tiedot voivat 
olla vanhentuneita, mikäli sen laadinnasta tai siihen liittyvästä suunnitteluvaiheesta 
on ehtinyt kulua paljon aikaa. 

Käytännössä hankkeista tuotettava vaikutustieto on vain yksi tekijä, joka ohjaa 
hankkeita koskevaa päätöksentekoa. Osittain tämän aiheuttaa kattavan ja vertai-
lukelpoisen vaikutustiedon puuttuminen, mutta se ei ole ainoa syy. Hankkeiden 
taustalla vaikuttavat useat muutkin intressit kuin mitattavissa oleva vaikutustieto. 
Eri tekijöiden painoarvo saattaa vaihdella esimerkiksi sen mukaan, mikä on rahoi-
tusmekanismi ja missä määrin rahoitukseen osallistuu eri tahoja, mutta asiaa ei 
ole tutkittu tässä työssä, jossa huomio on nimenomaan vaikutusarvioinneissa ja 
niiden edellytyksissä palvella hankkeita koskevaa päätöksentekoa. Mikäli vaikutus-
tietoa halutaan hyödyntää systemaattisesti päätöksenteossa, vasta vaikutusarvi-
ointien laadun parantaminen antaa mahdollisuuden menetelmällisiin hankevalin-
toihin. 
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2.5  Toimenpiteiden luokittelu 

Työn yhteydessä parantamistoimenpiteet on luokiteltu pääasiassa niiden tekniseen 
sisältöön perustuen. Toimenpiteet on jaettu kolmeen pääluokkaan, jotka ovat liit-
tymätoimenpiteet, linjaosuustoimenpiteet sekä muut toimenpiteet. 

 

 

Kuva 6. Työssä sovellettu toimenpideluokittelu. 
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Liittymätoimenpiteet on jaettu edelleen tasoliittymiä koskeviin liittymäjärjestelyihin 
sekä eritasoliittymätoimenpiteisiin. Linjaosuustoimenpiteet on jaettu tien poikki-
leikkausta koskeviin toimenpiteisiin, tien geometriaan liittyviin toimenpiteisiin, no-
peuksien hallintaan sekä liikenneturvallisuustoimenpiteisiin. Näistä alaluokista lii-
kenneturvallisuustoimenpiteet sisältävät tekniseltä sisällöltään vaihtelevia toimen-
piteitä, joilla pyritään kuitenkin vaikuttamaan pääasiassa liikenneturvallisuuteen ja 
joiden muut vaikutukset on arvioitu yleisesti vähäisiksi.  

Muut toimenpiteet -pääluokka on jaettu puolestaan neljään alaluokkaan, jotka ovat 
rakenteiden parantaminen, ympäristöhaittojen torjunta, jalankulku- ja pyöräliiken-
teen järjestelyt sekä joukkoliikennetoimenpiteet. Nämä ovat keskenään hyvin eri-
laisia toimenpideluokkia, jotka eroavat tekniseltä sisällöltään liittymä- ja linjaosuus-
toimenpiteistä ja joiden suorien vaikutusten arviointi on usein hankalaa. Toimen-
pideluokittelu on esitetty kuvassa 6. 

2.6  Tarkasteltavien toimenpiteiden rajaaminen 

Toimenpiderajauksia koskevia lähtökohtia on kuvattu edellä luvuissa 1.2 ja 2.2 . 
Vaikka edellä toimenpideluokittelua on tehty melko laajalle joukolle erilaisia tien 
parantamisen toimenpiteitä, rajaukset konkretisoituvat työn tapaustarkastelukoh-
teiden valinnassa. Niihin on valittu kohteita sillä perusteella, että ne edustavat kat-
tavasti edellä kuvatun toimenpideluokituksen liittymä- ja linjaosuustoimenpiteiden 
pääluokkia. Hankkeissa on osittain mukana myös pääluokan muut toimenpiteet 
toimenpiteitä, mutta ne eivät ole hankkeiden keskiössä eikä niiden painoarvo 
myöskään hankkeiden vaikutusten arvioinnin kannalta ole merkittävä. Valinta on 
osittain pakon sanelema, sillä menetelmiä kyseisten toimenpiteiden vaikutusten 
arviointiin ei juuri ole, ja tämä selittää osittain koko työn lähtöasetelmaa ja rajauk-
sia. 

Tapaustarkastelujen toteutus, tulokset ja keskeiset havainnot on raportoitu luvussa 
6. 

 



Väyläviraston julkaisuja 27/2021 27 
 

 

3 Parantamistoimenpiteiden vaikutukset 

3.1  Vaikutusmekanismeista yleisesti 

Tien parantamistoimenpiteen vaikutuksiin liittyy arvioinnin kannalta muun muassa 
seuraavia ominaisuuksia: 

 Tavoiteltavuus, merkittävyys toimenpiteen valinnan kannalta (ensisijainen 
vs. toissijainen vaikutus) 

 Vaikutuksen suunta, toivottavuus (positiivinen tai negatiivinen vaikutus) 
 Sijoittuminen vaikutusketjussa tai -puussa (välitön vs. välillinen vaikutus) 
 Ennakoitavuus 
 Arvioitavuus, menetelmien ja työkalujen olemassaolo (tai puute) 

 Vaikutuksen suuruus, vaikuttavuus, kustannustehokkuus 
 Arvotettavuus (yksikköarvojen perusteella). 

 
Ensisijaisten, tavoiteltavien vaikutuksien lisäksi toimenpiteellä voi olla toissijaisia 
vaikutuksia ja myös haitallisia seurauksia. Haitat voidaan kuitenkin monesti hyväk-
syä, mikäli niiden ei arvioida olevan kestämättömiä ja kokonaisvaikutuksissa hyö-
dyt ylittävät selvästi haitat sekä parantavat tilannetta erityisesti asetettujen tavoit-
teiden näkökulmasta. 

Tyypillisesti vaikutusten arvioinnissa keskitytään välittömiin tai vaikutusketjussa ly-
hyen etäisyyden päässä oleviin vaikutuksiin, sillä epävarmuustekijät lisääntyvät ja 
arvioinnin luotettavuus vastaavasti heikkenee, kun vaikutusketjussa mennään pi-
demmälle. Arvioinnin menetelmät keskittyvät tyypillisesti sellaisiin vaikutuksiin, 
jotka seuraavat toimenpiteestä kohtalaisen suoraviivaisesti, vaikka monesti hank-
keille suunnittelussa asetetut tavoitteet koskevat vaikutusketjuissa pidemmällä ole-
via asioita. 

Vaikutusten arvioinnin rajaaminen on osittain myös resurssikysymys. Huomion 
kohdentamista vain keskeisimpiin vaikutuksiin tukevat hankearvioinnin yksikköar-
vot: Esimerkiksi liikenneonnettomuuksille määritetyt yksikköarvot pitävät sisällään 
useita osatekijöitä koskien muun muassa onnettomuudesta aiheutuvaa tuotanto-
panoksen sekä inhimillisen hyvinvoinnin menetystä ja ulottuvat siten tietyiltä osin 
hyvin pitkälle liikenneturvallisuutta koskevassa vaikutuspuussa. Yksikköarvoista on 
kerrottu lisää seuraavassa alaluvussa. 

3.2  Vaikutusten arvottaminen 

Hankkeiden ja toimenpiteiden tehokkuuden ensisijaiseksi mittariksi etenkin suu-
rissa kehittämishankkeissa on valikoitunut hyöty-kustannussuhde, joka perustuu 
rahamääräisesti laskettaviin hyötyihin ja kustannuksiin. Tähän on ilmeiset syyt. 
Euromääräisiksi muunnetut hyöty- ja kustannuserät mahdollistavat sen, että tek-
niseltä toteutukseltaan ja vaikutuksiltaan hyvin erilaisetkin toimenpiteet ovat ver-
tailtavissa keskenään, kunhan laskentaperiaatteet ovat yhtenevät. Lisäksi raha-
määräisten tunnuslukujen kautta on helppo hahmottaa se, millaisia hyötyjä hank-
keeseen sijoitetulla eurolla laskennallisesti saadaan. 
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Taulukko 3. Yksikköarvo-ohjeessa tiehankkeille määritetyt kustannuserät ja 
niiden sisältämät osa-alueet. 

Luokka Kustannuserä Huomioon otettavat osa-alueet 

Ajokustannukset Ajoneuvo- 
kustannukset 

 Polttoainekustannukset 
 Muut käyttökustannukset  

(korjaus-, huolto- ja rengaskustannukset) 
 Verot 
 Pääomakustannukset 

Aika- 
kustannukset 

 Kuljettajan ja matkustajien ajan arvo 
 Tavaraliikenteessä rahdin ajan arvo 
 Palvelutasotekijät (joukkoliikenne) 

Onnettomuus- 
kustannukset 

 Reaalitaloudelliset menetykset 
 Inhimillisen hyvinvoinnin menetys 

Ympäristö- 
kustannukset 

 Pakokaasupäästöt (NOx, pienhiukkaset, HC, 
CO2) 

 Liikennemelu 

Kunnossapito-
kustannukset 

Teiden  
kunnossapito  
ja kuluminen 

 Talvihoito 
 Liikenneympäristön hoito 
 Muut hoitokustannukset 
 Päällysteiden ylläpito 
 Sorateiden ylläpito 

 

Keskeisimpien vaikutusalueiden osalta hankearvioinnissa käytettävät yksikköarvot 
määritellään Väyläviraston ohjeessa Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yk-
sikköarvot (Väylävirasto 2020a). Tätä raporttia kirjoitettaessa tuore voimassa oleva 
ohje on juuri julkaistu marraskuussa 2020.  

3.3  Tienpidon vaikutuskartta 

Perustienpidon parantamisinvestoinneilla on tavoitteena parantaa tien palveluta-
soa tienpitäjän, tienkäyttäjän tai tieympäristön näkökulmasta.  Tienpidon vaikutus-
ten moninaisuutta on jäsennelty aiemmin tienpidon vaikutuskartassa (Goebel & 
Metsäranta 2007a), jossa määritettiin tienpidon vaikutusalueiden sisältö ja mah-
dolliset vaikutusten mittarit. Työ muodosti tietopohjaa tienpidon toimenpiteiden 
vaikuttavuuden arvioinnille, jossa muutkin kuin rahassa arvotettavat vaikutukset 
tehdään mitattaviksi vähintään luokitteluasteikolla. Taulukon 4 mittarit on pääosin 
tunnistettu tienpidon vaikutuskartan avulla. Niiden kautta tarkasteltavien hanke-
tyyppien vaikutukset yhdistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 
arviointiohjelman (LVM 2019) mukaisiin vaikutusalueisiin. Hankkeiden vaikutukset 
ovat tapauskohtaisia. Hankkeen tyypin perusteella voidaan kuitenkin tunnistaa 
eroja siinä, mitkä ovat eri toimenpidetyyppien tavoiteltavia (tai muutoin keskeisiä) 
vaikutuksia ja mitä muita vaikutuksia voi olla. Nämä tyypilliset vaikutukset osoite-
taan taulukossa 4 värikoodein. 

Liittymäjärjestelyjen tärkein tavoiteltava vaikutus on yleensä autoliikenteen ja 
muiden tielläliikkujien turvallisuuden parantaminen. Turvallisuus vaikuttaa myös 
liikkumisen mukavuuteen ja liikkumisympäristöjen viihtyisyyteen. Jos liittymässä 
on kävely- ja pyöräliikennettä, pienennetään toimenpiteillä yleensä tien estevaiku-
tusta helpottamalla tien ylitystä (kanavointi, saarekkeet). Kun liittymä tehdään tur-
vallisemmaksi, voidaan pääsuunnalle sallia suurempi nopeusrajoitus, jolloin liiken-
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teen sujuvuus paranee ja matka nopeutuu. Jarrutuksen ja kiihdytyksen poistumi-
nen pienentää autoliikenteen päästöjä. Kiertoliittymät ja liikennevalot toisaalta pi-
dentävät matka-aikoja ja lisäävät jarrutus- ja kiihdytystarvetta ja siten autoliiken-
teen päästöjä, mikä on otettava huomioon turvallisuusvaikutuksen ”hintana”. Liit-
tymien muutoksilla voi myös olla vaikutuksia erityisten kuljetusten reitteihin, mikä 
on ehkä enemmänkin suunnittelussa huomioitava tarve kuin vaikutus. Liittymäjär-
jestelyillä voi joissain tapauksissa olla myös ekologiseen tai sosiaaliseen kestävyy-
teen kohdistuvia vaikutuksia. 

Eritasoliittymän rakentaminen tasoliittymän sijaan tarkoittaa yleensä pääsuun-
nan nopeusrajoituksen suurentamista, mikä lyhentää matka-aikaa, parantaa liiken-
teen sujuvuutta ja vähentää päästöjä. Eritasoliittymä parantaa liikenneturvalli-
suutta verrattuna tasoliittymään. Eritasoliittymän ramppien parantaminen ja lisää-
minen parantavat liittymisen ja poistumisen sujuvuutta, ja yleensä ratkaisuilla ta-
voitellaan myös parempaa turvallisuutta. Eritasoliittymän rakentaminen vaatii ta-
soliittymää enemmän maa-alaa ja vaikuttaa kävely- ja pyöräily-yhteyksiin, linja-
autopysäkkien sijaintiin ja risteävien teiden estevaikutukseen. Tielinjan korko 
muuttuu ja tämä vaikuttaa melutasoon. Lisäksi eritasoliittymätoimenpiteet voivat 
aiheuttaa muitakin muutoksia ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden vaikutus- 
alueilla. 

Tien poikkileikkauksen toimenpideryhmään sisältyy laaja joukko toimenpiteitä, 
joita yhdistävät liikenteen turvallisuudessa ja liikenteen sujuvuudessa tavoitellut 
vaikutukset. Ohituskiellolla, leveällä keskimerkinnällä ja ajosuuntien rakenteelli-
sella erottamisella parannetaan liikenneturvallisuutta samalla hieman heikentäen 
liikenteen sujuvuutta. Kaistojen leventämisellä, ohituskaistoilla ja leveäkaistateillä 
parannetaan ensisijaisesti liikenteen sujuvuutta ja nopeutta samalla heikentäen lii-
kenneturvallisuutta. Pientareen leventäminen parantaa autoliikenteen sujuvuutta 
ja samalla tietä käyttävien kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Vaikutukset 
autoliikenteen nopeuksiin vaikuttavat myös päästöihin. Tien leventäminen lisää 
tien käyttämää maa-alaa. Tien estevaikutusta lisäävät leveyden lisäksi keskikaiteet. 
Toimenpiteillä voi joissain tapauksissa olla vaikutuksia myös ekologiseen ja sosiaa-
liseen kestävyyteen.  

Tien geometrian muutosten toimenpiteistä vaaka- ja pystygeometrian paranta-
misella tavoitellaan ensisijaisesti matka-aikasäästöjä ja pienempää polttoaineen-
kulutusta. Nämä muutokset vaikuttavat edelleen myös liikenteen päästöihin. 
Tiegeometrian muutokset vaikuttavat myös liikenteen sujuvuuteen, matka-ajan 
ennakoitavuuteen ja ajomukavuuteen. Näkemäraivaukset, jyrkkien kaarteiden 
merkitseminen ja reunapaalut puolestaan tehdään liikenneturvallisuuden paranta-
miseksi eikä toimenpiteillä ole merkittäviä vaikutuksia liikenteeseen. Tien geomet-
rian muuttaminen edellyttää paikoin tielinjan oikaisuja, pengerrystä ja leikkausta. 
Tielinjan muutokset muuttavat maa-alan käyttöä ja niillä voi olla myös muita eko-
logiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen kohdistuvia vaikutuksia. 

Nopeusrajoituksen pienentäminen, talvinopeusrajoitus, automaattinen liiken-
teen valvonta ja nopeushidastimet ovat puhtaasti liikenneturvallisuuden paranta-
miseksi tehtäviä toimenpiteitä, jotka pidentävät matka-aikaa. Nopeusrajoituksen 
suurentaminen puolestaan lyhentää matka-aikaa ja lisää onnettomuusriskiä. Kaikki 
ajonopeuden muutokset vaikuttavat liikenteen päästöihin ja lähtömelutasoon. Tien 
estevaikutus lisääntyy nopeuksien myötä. Autoliikenteen nopeudet vaikuttavat 
myös ilman moottoriajoneuvoa liikkuvien liikkumisympäristön viihtyisyyteen.  
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Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehtävillä toimenpiteillä on vaikutuksia 
myös liikenteen sujuvuuteen. Riista-aidan ja tievalaistuksen tuoma turvallisuuden 
tunne voi suurentaa ajonopeuksia tai vähintään parantaa ajomukavuutta turvalli-
suuden tunteen kautta. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehtävillä yksityis-
tie- ja katujärjestelyillä sekä taajamajärjestelyillä yleensä pidennetään tai hidaste-
taan autoliikenteen matkaa. Nopeuden ja suoritteen muutokset vaikuttavat myös 
autoliikenteen päästöihin. Tie-, katu- ja taajamajärjestelyt voivat myös vaikuttaa 
kävellen tai pyörällä liikkujan ympäristön viihtyisyyteen, tarvittavaan maa-alaan 
sekä eläinten ja kasvien elinolosuhteisiin. 

Rakenteiden parantamisen toimenpiteillä poistetaan tai estetään tarve paino-, 
korkeus- ja leveysrajoituksille. Nämä toimenpiteet ovat merkityksellisiä myös eri-
tyisten kuljetusten (HCT- ja erikoiskuljetukset) reiteille. Yksittäisen sillan painora-
joituksen muutoksella voi olla suurikin merkitys matka-aikaan kuljetusten reitti-
muutosten takia. Soratien päällystäminen tai päällysteen purkaminen vaikuttavat 
ajomukavuuteen ja matka-aikaan. Yleensä päällystetyllä tiellä ajonopeus on suu-
rempi kuin soratiellä, mutta asiaan vaikuttaa myös tien kunto eri vaihtoehdoissa. 
Rakenteiden parantamisen toimenpiteillä voi olla merkittäviä vaikutuksia tien kun-
nossapidon kustannuksiin.  

Ympäristöhaittojen torjunta kohdistuu pohjavesisuojauksiin tai melulle altistu-
misen vähentämiseen. Meluntorjunnan rakenteilla on yleensä vaikutuksia liikku-
misympäristöjen viihtyisyyteen, tarvittavaan maa-alaan sekä kaupunki- ja taaja-
makuvaan. Rakenteet voivat vaikuttaa myös tien estevaikutukseen, viher- ja ulkoi-
lualueiden saavutettavuuteen sekä eläinten ja kasvien elinolosuhteisiin. 

Jalankulku- ja pyöräliikenteen järjestelyillä vaikutetaan jalan ja polkupyörällä 
liikkuvien matka-aikaan, liikkumisen mukavuuteen ja turvallisuuteen. Uusien väy-
lien rakentaminen laajentaa pyöräväyläverkkoa. Ali- tai ylikulkukäytävien rakenta-
miselle vähennetään merkittävästi autotien estevaikutusta ja parannetaan kävely- 
ja pyöräily-yhteyksiä esimerkiksi viher-, virkistys- ja ulkoilualueille.  

Joukkoliikennetoimenpiteillä voidaan muuttaa linja-autopysäkkien määrää ja 
esteettömyyttä sekä parantaa joukkoliikennematkan sujuvuutta ja nopeutta etui-
suuksien avulla. Muutoksilla voi olla vaikutuksia linja-autoliikenteen päästöihin sekä 
mahdollisesti henkilöautoliikenteen päästöihin, jos parannukset muuttavat kulku-
tapavalintoja. 
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Taulukko 4. Perustienpidon parantamisinvestointien mahdollisia vaikutuksia 
valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusalueilla tämän työn 
tekijöiden tulkinnan mukaan. 

Valtakunnallisen liikenne- 
järjestelmäsuunnitelman  
vaikutusalue 

Tienpidon vaikutuksen  
mittareita 

Toimenpideluokka 
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1. Toimivuus 
- Suomen kansainvälinen  

saavutettavuus 
- Alueiden välinen ja sisäinen 

saavutettavuus 
- Matkojen ja kuljetusten  

palvelutaso ja käyttäjähyödyt 
- Aluerakenne ja alueiden 

kehitysedellytykset 

Tieverkon kattavuus           

Pyöräväyläverkon laajuus           

Linja-autopysäkkien määrä           

Maanteiden paino-, korkeus- ja  
leveysrajoitukset 

      
 

   

Erityisten kuljetusreittien laajuus 
(VAK, ERIKU, HCT) 

      
 

   

Matka-aika           

Liikenteen sujuvuus           

Matka-ajan ennakoitavuus           

Ajomukavuus           

Liikkumisen mukavuus           

Polttoaineenkulutus, ajoneuvon  
kuluminen 

      
 

   

2. Turvallisuus 
- Tieliikenteen turvallisuus 
- Liikkumisympäristöjen turvallisuus 
- Rautatie-, vesi- ja lentoliikenteen 

turvallisuus 
- Liikenteen tietoturvallisuus 

Tieliikennekuolemat           

Vakavat loukkaantumiset           

Lievät loukkaantumiset           

Koettu turvallisuus           

Liikkumisympäristöjen turvallisuus           

3. Ekologinen kestävyys 
- Ilmastovaikutukset  
- Ilmastonmuutokseen  

sopeutuminen  
- Liikenteen päästöille, melulle  

ja tärinälle altistuminen  
- Yhdyskuntarakenteen kestävyys 
- Luonnon monimuotoisuus 
- Luonnonvarojen käyttö ja  

materiaalitehokkuus  
- Vesiin ja maaperään  

kohdistuvat riskit 

CO2-päästöjen määrä           

Terveydelle haitallisten päästöjen 
määrät 

      
 

   

Tieliikenteen melulle altistuvien 
määrä 

      
 

   

Liukkaudentorjunta-aineiden käyttö-
määrä 

      
 

   

Pohjavesisuojauksen määrä           

Liikkumisympäristöjen viihtyisyys           

Väylän tarvitsema maa-ala           

Vaikutukset eläinten ja kasvien elin-
olosuhteisiin 

      
 

   

4. Sosiaalinen kestävyys 
- Liikkumisen mahdollisuudet 
- Rakennettu ympäristö ja  

maisema 
- Terveys ja hyvinvointi 

Linja-autopysäkkien esteettömyys           

Tien estevaikutus           

Viher- ja virkistysalueet, ulkoilureitit           

Kaupunki- ja taajamakuva       
 

   

5. Taloudellinen kestävyys 
- Yhteiskuntataloudellinen  

tehokkuus 
- Julkistalous 
- Taloudellisen kasvun edellytykset 

Investointikustannus           

Kunnossapitokustannukset           

            

        
 

   

  
 Tavoiteltava vaikutus 

 Sivuvaikutus 

 Ei vaikutusta 
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3.4  Vaikutusmekanismit 

Kuvassa 7 on esitetty kaavio toimenpiteen vaikutusmekanismeista ja vaikutusket-
juista. Vaikutukset on kaaviossa eritelty perustuen niiden kohteeseen. Yksinker-
taistetut vaikutusmekanismit kuvaavat niitä vaikutusketjuja, joita parantamistoi-
menpiteillä pyritään tyypillisesti aikaansaamaan. Arvotettavuus kuvaa puolestaan 
vaikutusketjuista aiheutuvia yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia, joille on määri-
tetty rahamääräiset yksikköarvot (luku 3.2 ). 

Kaaviossa vaikutukset on jaettu välittömiin ja välillisiin vaikutuksiin. Välittömät vai-
kutukset ovat pitkälti riippuvaisia väylällä (toimenpiteestä riippumatta) kulkevasta 
liikenteestä, ja niiden vaikutusketjut ja -mekanismit ovat suhteellisen lyhyitä. Vä-
littömien vaikutusten arvioimiseksi on erilaisia menetelmiä (kuvattu luvussa 5), ja 
niiden arvottamiseksi määritetyt yksikköarvot mahdollistavat niiden yhteismitalli-
sen arvioinnin.     

Välilliset vaikutukset ovat puolestaan vaikeammin hahmotettavissa, ja niiden vai-
kutusketjut voivat olla pitkiä ja monisyisiä, mikä vaikeuttaa niiden arvioimista. 
Tässä työssä käsiteltävät parantamistoimenpiteet ovat tyypillisesti laajuudeltaan 
kohtuullisen suppeita, mikä vähentää osaltaan myös niiden välillisten vaikutusten 
suuruutta. Toisaalta kustannuksiltaan pienelläkin hankkeella voi olla paikallisesti 
merkittäväkin vaikutus esimerkiksi kulkumuodon tai -reitin valintaan. Esimerkiksi 
liityntäpysäköintijärjestelyt, jalankulku- ja pyöräväylät sekä raskasta liikennettä 
hyödyttävät hankkeet voivat olla tällaisia. Liittymä voi puolestaan mahdollistaa laa-
jankin alueen maankäytön kehittymisen. 

 

 

Kuva 7. Toimenpiteen yksinkertaistettu vaikutusketju. 
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Kuvissa 8–12 on esitetty kaaviot luvun 2.5 mukaisten toimenpideluokkien toimen-
piteillä tyypillisesti tavoiteltavista vaikutusmekanismeista ja -ketjuista. Kaaviossa 
on pyritty kuvaamaan kunkin luokan mukaisten toimenpiteiden tyypillisesti merkit-
tävimmät vaikutukset. 

 

 

Kuva 8. Liittymäjärjestelyillä ja eritasoliittymillä tyypillisesti tavoiteltavat vaikutus- 
mekanismit ja -ketjut. 
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Liittymäjärjestelyiden vaikutukset kohdistuvat tavallisesti liikenteellistä toimivuu-
teen sekä liikenneturvallisuuteen. Eritasoliittymiin liittyy hyvin usein välittömien lii-
kenteellisten vaikutusten lisäksi merkittäviä välillisiä vaikutuksia maankäyttöön ja 
yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteen kysyntään liittymän tilantarpeen ja liiken-
teellisen välityskyvyn kasvaessa tasoliittymään verrattuna. Myös liittymäjärjeste-
lyillä voi olla vastaavia välillisiä vaikutuksia, mutta yleensä ne ovat selvästi erita-
soliittymiä vähäisempiä. 

 

 

Kuva 9. Tien poikkileikkauksella ja -geometrialla tyypillisesti tavoiteltavat 
vaikutusmekanismit ja -ketjut. 
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Tien poikkileikkausta ja geometriaa koskevien toimenpiteiden vaikutukset kohdis-
tuvat liikenteen toimivuuteen sekä liikenneturvallisuuteen. Mikäli tien poikkileik-
kauksen muutoksella on olennaisia vaikutuksia välityskykyyn, voi toimenpiteellä 
olla vaikutuksia myös liikenteen kysyntään. 

 

 

Kuva 10. Nopeuksien hallinnalla ja liikenneturvallisuustoimenpiteillä tyypillisesti 
tavoiteltavat vaikutusmekanismit ja -ketjut. 
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Nopeuksien hallinnan toimenpiteiden vaikutukset kohdistuvat sekä liikenteen toi-
mivuuteen että liikenneturvallisuuteen, minkä lisäksi toimenpiteillä on vaikutusta 
myös liikenteen päästöihin sekä meluun. Matka-aikojen muutoksien kautta toimen-
piteillä voi olla vaikutuksia myös reitinvalintaan ja liikenteen kysyntään, sekä lii-
kennejärjestelmätasolla eri kulkumuotojen kilpailukykyyn. Liikenneturvallisuustoi-
menpiteiden olennaisimmat vaikutukset kohdistuvat luonnollisesti liikenneturvalli-
suuteen. Ajoneuvojen nopeuksiin vaikuttavat toimenpiteet aiheuttavat muutoksia 
myös aika- ja ajoneuvokustannuksiin.  

 

 

Kuva 11. Rakenteiden parantamisella ja ympäristöhaittojen torjunnalla 
tyypillisesti tavoiteltavat vaikutusmekanismit ja -ketjut. 
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Rakenteiden parantamisen oleelliset vaikutukset keskittyvät välillisiin vaikutuksiin, 
toimenpiteillä voi olla vaikutuksia sekä väylänpitoon että liikenteen kysyntään, 
maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen. Ympäristöhaittojen torjunnan toimen-
piteiden vaikutukset kohdistuvat ihmisiin sekä ympäristöön.  

 

 

Kuva 12. Jalankulku- ja pyöräliikenteen järjestelyillä sekä joukkoliikennetoimen-
piteillä tyypillisesti tavoiteltavat vaikutusmekanismit ja -ketjut. 
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Jalankulku- ja pyöräliikenteen järjestelyitä koskevien toimenpiteiden olennaisim-
mat välittömät vaikutukset kohdistuvat liikenneturvallisuuteen. Jalankulku- ja pyö-
räliikenteen olosuhteiden parantamisella voi olla myös välillisiä vaikutuksia mm. 
liikenteen kysyntään sekä kansanterveyteenkin. Joukkoliikennetoimenpiteiden vä-
littömät vaikutukset painottuvat liikenteen toimivuuteen. Toimenpiteillä voi olla vä-
lillisiä vaikutuksia niin ikään liikenteen kysyntään sekä myös maankäyttöön ja yh-
dyskuntarakenteeseen. 



Väyläviraston julkaisuja 27/2021 39 
 

 

4 Vaikutusten arvioinnin nykytila  

4.1  Arvioinnin tasot 

Edellä teiden parantamista on lähestytty pitkälti yksittäisten toimenpiteiden näkö-
kulmasta. Tämä on kuitenkin osittain teoreettinen näkökulma, sillä suuressa osassa 
todellisia parannuskohteita toteutetaan kerralla useita parannuksia samaan koh-
teeseen. Myös pieniä yhden toimenpiteen parannuksia tehdään, mutta niiden ko-
koluokka ja vaikutusalue on tyypillisesti erittäin suppea, eivätkä ne edusta teiden 
parantamisinvestoinnista merkittävää osuutta (ks. luku 2.3 ). Pienestä tietyn koh-
teen parannuksesta ei myöskään välttämättä muodostu itsenäistä hanketta, vaan 
tällaisia eri paikkoihin sijoittuvia kohteita saatetaan parantaa samalla kertaa useita 
esimerkiksi tiettyyn teemaan liittyvän, mahdollisesti ELY-keskuksen oman rahoi-
tuksen turvin. Tässä työssä on käytetty toimenpidekokonaisuuden viitteellisenä 
alarajana miljoonaa euroa, joka käytännössä rajaa lähes kaikki yhden toimenpiteen 
kokonaisuudet tarkastelun ulkopuolelle. 

Myös vaikutusten arviointia koskeva ohjeistus lähtee liikkeelle yksittäistä toimenpi-
dettä laajemmista kokonaisuuksista. Kronologisesti ajatellen ja tiensuunnittelun 
prosessin näkökulmasta ensimmäisenä vaiheena on esiselvitystaso, jossa käsitel-
lään usein yhtä aikaa useita eri aihioita hankkeiksi tai toimenpidekokonaisuuksiksi. 
Tässä vaiheessa varsinaiset hankkeet saattavat vielä olla muodostamatta. Tien-
suunnittelun prosessissa vaikutusarvioinnin painopiste on kuitenkin yleis- ja tie-
suunnitteluvaiheissa, joissa vaikutukset rajautuvat tiukasti nimenomaan kyseisen 
hankkeen vaikutuksiin. Arvioitavan kokonaisuuden muodostavat tällöin kaikki 
hankkeeseen sisältyvät toimenpiteet yhdessä, ja vastaavasti hankkeen ulkopuoliset 
muutokset pyritään pitämään erillään hankkeen vaikutuksista. Luvussa 4.2 on tar-
kasteltu vaikutusten arvioinnin nykyistä ohjeistusta ja nykyisiä käytäntöjä. 

Vaikutusarvioinnin menetelmissä mahdollisuudet erotella yksittäisten toimenpitei-
den vaikutukset hankekokonaisuudesta vaihtelevat. Käytössä olevissa ohjelmis-
toissa on varsin tyypillistä, että sekä hanke- että vertailuverkko mallinnetaan ko-
konaisuutena, jolloin hankkeen vaikutukset summautuvat yhteen. Tällöin yksittäi-
sen toimenpiteen vaikutusten tarkastelu edellyttää käyttäjältä lisätyötä ja esimer-
kiksi useiden erillisten verkkojen rakentamista. Poikkeuksiakin kuitenkin on, sillä 
esimerkiksi Tarva-ohjelmiston tuottamassa raportissa kunkin toimenpiteen vaiku-
tukset on esitetty erillään muista toimenpiteistä. Vaikutusten arvioinnin menetel-
miä vahvuuksineen ja heikkouksineen on kartoitettu luvussa 5.1 . 



Väyläviraston julkaisuja 27/2021 40 
 

 

4.2  Nykyohjeistus ja -käytännöt 

4.2.1  Hankearviointiohjeistus 

Tiehankkeiden vaikutusten arvioinnista ohjeistetaan Tiehankkeiden arviointi- 
ohjeessa (Väylävirasto 2020b). Sitä velvoitetaan käytettäväksi kaikissa kehittämis-
hankkeissa eli sellaisissa hankkeissa, joille osoitetaan valtion talousarviossa rahoi-
tusta liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan väyläverkon kehittäminen -mo-
mentilta. Vastaavasti on ohjeistettu rata- ja vesiväylähankkeiden arviointi. Näitä 
kaikkia koskevat lisäksi hankearvioinnin yleisohje ja tie- ja rautatieliikennettä lisäksi 
hankearvioinnin yksikköarvot -ohje. Ohjekokonaisuus on uusittu viimeksi vuonna 
2020. 

Hankearvioinnin laatimisvelvoite pohjautuu liikennejärjestelmästä ja maanteistä 
annettuun lakiin, jonka pykälän 15 g mukaan hankearviointi on laadittava merkit-
tävää tiehanketta koskevasta yleissuunnitelmasta ja tiesuunnitelmasta. Laissa ei 
kuitenkaan ole täsmennetty, millä kriteereillä merkittävä tiehanke määritellään. 
Tehdyn tulkinnan mukaan varsinaisia hankearviointeja ei velvoiteta laatimaan sel-
laisista pienemmistä hankkeista, jotka rahoitetaan muutoin kuin talousarvion ke-
hittämismomentilta. Hankearvioinnin periaatteita tulisi kuitenkin noudattaa myös 
suppeammissa vaikutustarkasteluissa. Varsinaisia hankearviointejakin voidaan laa-
tia sellaisista hankkeista, joille on kohdistettu rahoitus esimerkiksi perusväylänpi-
don kokonaisuudesta, mutta toistaiseksi sellaisia on tehty vain vähän.  

Haasteena on, että selkeät kehittämisen ja parantamisen kriteerit puuttuvat, eikä 
niiden välillä tehdä eroa esimerkiksi Väyläviraston tuotemäärittelyssä (luku 2.1 ). 
Mikäli hanke valikoituu jompaankumpaan kategoriaan vasta rahoituksesta päätet-
täessä, ei sitä edeltävässä suunnittelussa ole mahdollista tehdä perusteltuja valin-
toja tarvittavasta vaikutusten arvioinnin laajuudesta ohjeistukseen peilaten.  

Kehittämis- ja parantamishankkeiden lisäksi samat vaikutusten arvioinnin ja erityi-
sesti yhteiskuntataloudellisten laskelmien periaatteet koskevat myös muuta tienpi-
toa eli esimerkiksi hoitoa ja korjausta. Tällä voi olla suuri merkitys parantamishank-
keissa, joissa yhden ja saman rahoituspaketin turvin saatetaan monissa tapauk-
sissa toteuttaa merkittävässä määrin sekä korvausinvestointeja että palvelutasoa 
nostavia toimenpiteitä. Esimerkiksi liittymätoimenpiteen yhteydessä voidaan uusia 
tai paikata päällystettä laajemmallakin alueella. Siltojen korjauksia suunniteltaessa 
arvioidaan tyypillisesti tarve palvelutasoa nostaville toimenpiteille, ja sen tuloksena 
korjauksen yhteydessä saatetaan siltaa vahvistaa kantavuuden parantamiseksi tai 
sillalle voidaan rakentaa jalankulku- ja pyöräilyväylä. Hankkeeseen sisältyvien toi-
menpiteiden hyvin kirjavasta luonteesta huolimatta niiden vaikutuksia tulisi pyrkiä 
arvioimaan yhtenäisin periaattein. 

4.2.2  Tiensuunnittelun prosessia koskeva ohjeistus 

Koska varsinaista hankearviointia ei ole edellytetty kehittämishankkeita pienem-
miltä perusväylänpidon hankkeilta, käytännössä niiden vaikutusten arviointia on 
ohjannut tiensuunnittelun eri vaiheita koskeva ohjeistus. Tiensuunnittelun proses-
sikaaviossa (kuva 13, Liikennevirasto 2010a) vaikutusten arviointi alkaa jo liiken-
nejärjestelmän ja alueiden käytön suunnittelun tasolta ja jatkuu yksittäisen hank-
keen toteutukseen saakka, jonka jälkeen se jatkuu vaikutusten seurantana.  
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Valtiontalouden tarkastusvirasto on todennut ongelmana, että perusväylänpidolle 
ei ole vastaavaa hankearviointia kuin kehittämisinvestoinneille. Hankearviointime-
netelmien soveltamisen tarve laajemmalle hankejoukolle on myös todettu valta-
kunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksessa. Lisäksi 
Väyläviraston tulostavoitteissa on tätä koskevia kohtia. 

 

 

Kuva 13. Tiensuunnittelun prosessi (muokattu lähteestä Liikennevirasto 2010a). 

Alla on esitetty huomioita liittyen tiensuunnittelun prosessiin ja vaikutusten  
arviointiin eri suunnitteluvaiheissa. Numerot vastaavat kuvassa 13 esitettyä nume-
rointia. 

1) Esiselvitysvaihe käsittää laajan kirjon erilaisia selvityksiä, joiden lähtökoh-
dat vaihtelevat ja myös vaikutuksia voidaan käsitellä hyvin eri tavoin. Esi-
selvitykseen rinnastettavia selvitystyyppejä voivat olla ainakin kehittämis-
selvitys, tarveselvitys, yhteysväliselvitys ja kehityskäytäväselvi-
tys.  

2) Esiselvityksessä voi olla käsiteltävänä suuri joukko toimenpide-ehdotuksia, 
mikä rajoittaa yksittäisen toimenpiteen vaikutusten arviointiin käytettävissä 
olevia resursseja. Osittain tämän vuoksi esiselvityksissä ja etenkin tarvesel-
vityksissä keskitytään monesti arvioimaan ensisijaisesti kohteiden nykytilaa 
ja tunnistamaan sitä kautta kiireellisimmin parantamisen tarpeessa olevia 
kohteita. Myös tekninen ratkaisu on esiselvitysvaiheessa tyypillisesti vielä 
tarkentamatta, mikä heikentää edellytyksiä arvioida perusteellisesti ja luo-
tettavasti toimenpiteiden vaikutuksia. 

1 2 

3 

5 

4 
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3) Yksittäisen hankekokonaisuuden kohdalla vaikutusten arviointi on tyypilli-
sesti intensiivisimmillään yleissuunnitelmavaiheessa, jossa haetaan eri to-
teutusvaihtoehdoista tavoitteiden ja vaikutusten kannalta parasta koko-
naisratkaisua. Varsinkaan pienempien hankkeiden kohdalla yleissuunnitel-
maa ei kuitenkaan tavallisesti laadita. Liikennejärjestelmästä ja maanteistä 
annetun lain mukaan "yleissuunnitelma on laadittava, jolleivat hankkeen 
vaikutukset ole vähäiset taikka maantien sijaintia ja sen vaikutuksia ole jo 
riittävässä määrin ratkaistu asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa 
yleiskaavassa. Yleissuunnitelma on aina laadittava sellaisissa hankkeissa, 
joihin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä anne-
tun lain (252/2017) 3 luvun mukaista arviointimenettelyä, jollei se hank-
keen luonteesta sekä suunnittelulle ja vaikutusten arvioinnille asetettavista 
vaatimuksista johtuen ole tarpeetonta." 

Yleissuunnittelun toimintaohjeissa (Liikenneviraston ohjeita 19/2010) puo-
lestaan todetaan seuraavaa: "Hankkeissa, joista ei ole tarpeen laatia maan-
tielain mukaista yleissuunnitelmaa, mutta erillinen yleissuunnitteluvaihe on 
kuitenkin tarpeen ennen tiesuunnitelman laatimista, laaditaan toimen- 
pidesuunnitelma, jonka laadinnassa ja käsittelyssä sovelletaan yleis-
suunnitelmaa koskevia ohjeita." 

4) Koska yleissuunnitelmavaihe jää useimmissa teiden parantamishankkeissa 
kokonaan väliin, hankkeen vaikutusten arviointi on tiesuunnitelmavaiheen 
varassa. Vaikutustiedolle olisi kuitenkin käyttöä jo ennen sitä, jotta voitai-
siin tehdä hyviä valintoja sen suhteen, minkä hankkeiden suunnittelua yli-
päätään tulisi ensisijaisesti edistää. Myös tiesuunnitelmien laatiminen ai-
heuttaa kustannuksia, minkä vuoksi jo niiden teettämisen tulisi perustua eri 
tekijät huomioon ottavaan tietoon, johon sisältyvät myös asianmukaisella 
tarkkuudella selvitetyt hankkeen vaikutukset.  

5) Pienten ja keskisuurten tiehankkeiden tiesuunnitelmissa vaikutusten  
arviointi on suunnitelmakatsauksen perusteella tyypillisesti pintapuolista ja 
perustuu pääosin tai yksinomaan sanallisiin kuvauksiin. Tilanne ei vastaa 
tiesuunnitelman toimintaohjeita (Liikenneviraston ohjeita 20/2010), jossa 
vaikutusten arviointia on ohjeistettu seuraavasti: "Tiesuunnitelmaselostuk-
seen sisältyvässä vaikutusten arvioinnissa keskeistä on vaikutustietojen 
päivittäminen yleissuunnittelun tai [muun] aiemman suunnitteluvaiheen 
jälkeen syntyneillä uusilla tiedoilla. -- Arvioidaan lopullisen tiesuunnitelman 
päätöksenteon kannalta oleelliset myönteiset ja kielteiset vaikutukset." Tä-
män raportin laatimisen aikaan myös tiesuunnitelman toimintaohjeita ol-
laan paikoin päivittämässä. 

Yleissuunnitelman tapaan myös tiesuunnitelma voidaan erityisesti pienten 
toimenpiteiden kohdalla jättää laatimatta ja korvata se parantamissuunni-
telmalla, mikäli tiealuetta ei ole tarvetta muuttaa. 
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4.2.3  Tarveselvitykset 

Vaikutusten arvioinnille läheistä sukua ovat tarveselvitysten yhteydessä tehtävät 
priorisoinnit. Tarveselvitykset ovat ELY-keskuksissa laajasti käytössä ja ne liittyvät 
yleensä tiettyyn teemaan, esimerkiksi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteyksiä 
tai turvallisuutta koskeviin puutteisiin, parantamistarpeessa oleviin liittymäkohtei-
siin tai päällysten kuntopuutteisiin. Menettelyssä kaikista kohteista selvitetään sa-
mat tiedot, jolloin eri tekijöitä tietyillä kertoimilla painottamalla kohdejoukosta seu-
loutuvat laskennallisesti kriittisimmin parantamistarpeessa olevat. 

Tarveselvityksen kriteereissä painottuvat pitkälti kohteen nykytilaa koskevat tiedot. 
Niihin sisältyy liikenne- tai käyttäjämäärä sekä erityisesti liikenneturvallisuutta kos-
kevissa teemoissa keskimääräistä haavoittuvampien käyttäjäryhmien, kuten lasten 
ja vanhusten edustus. Onnettomuushistoria kokonaisuutena tai teemakohtaisesti 
valitulla rajauksella selvitetään yleensä, sillä liikenneturvallisuuden parantaminen 
liittyy jollain painoarvolla käytännössä kaikkiin tarveselvityksiin. Nykytilaan liittyvät 
lisäksi infran nykyiset ominaisuudet ja puutteet sekä erityisesti onnettomuusriskiä 
tai onnettomuuden vakavuutta kasvattavat tekijät, kuten korkea nopeusrajoitus tai 
korkea raskaan liikenteen määrä. Kohteen nykytilaa voidaan peilata lisäksi ohjear-
voihin ja korostaa parantamistarvetta sellaisissa kohteissa, jotka eivät täytä esi-
merkiksi nykyisiä suunnitteluohjeita. 

Nykyistä fyysistä tilaa tai käyttäjäkuntaa kuvaavien tekijöiden lisäksi kohteille voi-
daan määrittää painotuksia niiden verkollisen aseman perusteella. Kohteen merki-
tystä voi kasvattaa sijoittuminen esimerkiksi päätie- tai pääväyläverkolle, TEN-T-
verkolle, HCT- tai erikoiskuljetusreitille, joukkoliikenteen pääreitille tai jalankulun 
ja pyöräilyn laatukäytävälle. 

Vaikka nykytilaa koskevat tiedot selvitetään tarveselvityksessä usein tarkasti, vai-
kutusten arviointia niissä ei yleensä tehdä ainakaan laajamittaisesti. Tyypillisimmin 
arvioitava teema ovat liikenneturvallisuusvaikutukset ja niistä erityisesti henkilö- 
vahinkoon johtavien onnettomuuksien määrä. Parantamisen kannattavuutta ei 
yleensä arvioida. 

Tarveselvityksen pisteytysmenetelmän tuloksena saadaan lista kohteista menetel-
män mukaisessa kriittisyysjärjestyksessä. Kohteiden varsinainen priorisointi edel-
lyttää kuitenkin asiantuntija-arviota. Korkeat pisteet saanut kohde voi esimerkiksi 
olla jo esillä jollain toisella listalla tai alueellisessa liikennejärjestelmäsuunnitel-
massa, tai se ei välttämättä ole parannettavissa kohtuullisin kustannuksin, ohjeis-
tuksia noudattaen tai yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Vastaavia haasteita toki liit-
tyy kaikkiin muihinkin pisteytys- ja arviointimenetelmiin – lopullinen arviointi ja 
priorisointi on aina inhimillisen päätöksenteon varassa. 

Menetelmän vahvuutena on, että tiettyjen rekisterissä olevien tietojen osalta ver-
tailukelpoista aineistoa kaikista käsiteltävistä kohteista on mahdollista kerätä koh-
talaisen pienellä vaivalla. Toisaalta tämä rajoittuu yleensä nykytilatietoihin. Esimer-
kiksi kustannusarviota ei yleensä ole saatavilla tai määritettävissä kattavasti kaikille 
kohteille, koska se vaatisi usein tarkempaa suunnittelua, joka taas paisuttaisi huo-
mattavasti resurssitarvetta.  
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Vertailukelpoisuuteen liittyy myös se ongelma, että samaankaan teemaan liittyvien 
tarveselvitysten kriteeristöjä tai pisteytyksiä ei ole vakioitu, vaan tehdyissä valin-
noissa on vaihtelua ELY-keskusten välillä. Laajamittainen vertailtavuus edellyttäisi 
myös sitä, että eri teemoja koskeviin tarveselvityksiin muodostettaisiin keskenään 
yhteismitallinen pisteytysskaala. Tämä on haastava tehtävä, kun huomioon otetta-
vat asiat ja niiden painotukset vaihtelevat perustellusti hyvin paljon eri teemojen 
välillä. Kokonaisuuden hallinta edellyttäisi valtakunnallista ohjausta, kun tois-
taiseksi ELY-keskukset ovat laatineet tarveselvityksiä yleensä omista lähtökohdis-
taan. 

4.2.4  Eri prosessien vuoropuhelu ja kytkeytyminen toisiinsa 

Kuvassa 14 tiensuunnittelu ja siihen läheisesti kytkeytyvät prosessit on jaettu kol-
meen kokonaisuuteen, joiden lisäksi kuvassa on esitetty niiden väliset tietotarpeet. 
Itse suunnitteluprosessiin liittyy kiinteimmin vaikutusten arvioinnin prosessi, joka 
on ideaalitilanteessa aktiivinen samaan aikaan suunnitteluprosessin kanssa eli sil-
loin, kun hankkeen jokin suunnitteluvaihe on käynnissä. Näin suunnittelun aikana 
tuotettavan vaikutustiedon avulla voidaan ohjata suunnittelua ja hakea vaikutusten 
kannalta parhaita ratkaisuja juuri silloin, kun tieto on helpointa ottaa välittömästi 
käyttöön vaihtoehtoja ja ratkaisuja hiottaessa. Suunnittelun rinnalla tapahtuva vai-
kutusten arviointi on kustannustehokasta myös siinä mielessä, että kerralla han-
kittua lähtötietoa voidaan hyödyntää sekä suunnittelussa että vaikutusten arvioin-
nissa. Mikäli vaikutusten arviointia joudutaan tekemään tilanteessa, jossa edelli-
sestä suunnitteluvaiheesta on ehtinyt kulua paljon aikaa, tarvittavien tietojen ko-
koaminen hankkeesta voi muodostua huomattavasti työläämmäksi. 

 

 

Kuva 14. Hankkeiden edistämistä koskevien prosessien kytkeytyminen toisiinsa ja 
vaikutustiedon rooli prosessikokonaisuudessa. 
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Vaikutusten arviointiin liittyvät prosessitason haasteet ratkeavat parhaiten siten, 
että vaikutusten arviointi suoritetaan ohjeiden mukaisesti riittävän perusteellisesti 
heti tietyn suunnitteluvaiheen aikana. Kuvan 14 kolmas komponentti eli hankkeita 
koskeva valinta- ja päätöksentekoprosessi on kuitenkin hankalammin kytkettävissä 
kokonaisuuteen. Osittain syitä on avattu jo edellä luvussa 4.2.2 , jossa problema-
tiikkaa on tarkasteltu lähinnä yksittäisen hankkeen kannalta. Valinta- ja päätök-
sentekoprosessissa asia laajenee huomattavasti yksittäistä hanketta monisyisem-
mäksi kokonaisuudeksi, koska rahoituksesta kilpailemassa on aina lukuisia eri 
hankkeita. Prosessikomponentti ei siis liity suoraan yksittäiseen hankkeeseen saati 
sen tiettyyn suunnitteluvaiheeseen, vaan siinä joudutaan ottamaan huomioon eri 
suunnitteluvaiheissa olevia hankkeita, mikä osaltaan aiheuttaa vaihtelua sen suh-
teen, millaista vaikutustietoa kustakin hankkeesta on käytettävissä. 

Jotta tietotarpeet tulisivat täytettyä, tiensuunnittelun prosessin (kuva 13) kussakin 
vaiheessa ja ennen kaikkea kunkin suunnitteluvaiheen lähestyessä valmistumista 
tulisi varmistua siitä, että tuotettu vaikutustieto on riittävän perusteellista ja pal-
velee hyvin hankkeita koskevaa päätöksentekoprosessia. Toisaalta myös toiminta-
ohjeissa tulee kertoa, mitä kunkin suunnitteluvaiheen vaikutusten arvioinnilta odo-
tetaan. Näin edesautetaan sitä, että asianmukainen vaikutusten arviointi kussakin 
suunnitteluvaiheessa ymmärretään oikein ja muotoutuu rutiiniksi. 

4.2.5  Mahdollisia kehityssuuntia prosessitasolla 

Viime aikoina laadittujen suunnitelmien tarkastelu osoittaa, että vaikutusten arvi-
ointia tehdään eri hankkeissa hyvin eri laajuudessa ja monissa tapauksissa arviointi 
jää vähäiseksi. Tämä liittyy ongelmiin, jotka koskevat kolmen luvussa 4.2.4 esite-
tyn komponentin linkittymistä toisiinsa. Komponentit ovat suunnitteluprosessi, sii-
hen liittyvä vaikutustiedon tuottamisen prosessi sekä tietojen hyödyntäminen 
hankkeita koskevassa päätöksenteossa. Mahdollisia kehityssuuntia tilanteen pa-
rantamiseksi on esitetty alla, oikean polun valinta tulisi tehdä laajempaa prosessi-
kontekstia koskevassa tarkastelussa. 

 Resurssien säästämiseksi ja tehokkaaksi kohdentamiseksi perusteltua va-
lintaa hankkeiden kesken tulisi kyetä tekemään jo ennen varsinaista han-
kesuunnittelua. Prosessitasolla tämä tarkoittaa, että vaikutusten arvioin-
tiin tulisi satsata enemmän jo esiselvityksiä laadittaessa. Resurssien rajal-
lisuus voi kuitenkin tulla vastaan, sillä esiselvitysvaiheessa tarkasteltava 
toimenpidejoukko on monesti vielä hyvin laaja. Esiselvitysvaiheen vaiku-
tusten arviointiin panostaminen voi toisaalta olla resurssimielessä perus-
teltua ja kustannustehokasta, mikäli sen ansiosta resurssit osataan myö-
hemmissä vaiheissa kohdentaa paremmin oikeisiin kohteisiin. Vaikutusten 
arviointia voi jo tässä vaiheessa olla tarpeen kohdentaa erityisesti potenti-
aalisimpiin toimenpidekokonaisuuksiin. Haasteita vaikutusten arvioinnille 
voi aiheuttaa se, ettei tarkkoja suunnitelmia ratkaisuista vielä ole ole-
massa. 

 

 Koska esiselvitysvaiheessa tehtävään vaikutusten arviointiin liittyy haas-
teita, vaihtoehtona voi tulla kyseeseen tarveselvitysten ja vastaavien pää-
asiassa nykytilatietoon perustuvien tarkastelujen painoarvon kasvattami-
nen. Niiden näkökulmaa tulisi kuitenkin pyrkiä laajentamaan. Pelkän tar-
peen tunnistamisen sijaan menetelmän olisi syytä ottaa huomioon erilaisia 
tekijöitä liittyen esimerkiksi parantamistoimenpiteen toteutettavuuteen, 
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haittavaikutuksiin, kustannuksiin ja kustannustehokkuuteen. Lisäksi me-
netelmän ja pisteytyksen tulisi olla yhtenäinen eri ELY-keskuksissa, jotta 
eri puolille maata sijoittuvia hankkeita olisi mahdollista vertailla keske-
nään. Tällöin tarvittaisiin valtakunnallisen tason ohjausta ja koordinointia. 

 
 Varsinkin pienemmissä hankkeissa kattava vaikutusten arviointi jää usein 

tekemättä osittain siksi, että hankkeen suunnittelu alkaa yleissuunnitel-
man sijaan suoraan tiesuunnitelmavaiheesta. Siinä vaikutusten arvioinnin 
sijaan korostuu tyypillisesti teknisten ratkaisujen täsmentämistä palveleva 
pragmaattinen näkökulma. Näissä tapauksissa yleissuunnitelman voisi 
korvata hallinnollisesti kevyempi toimenpidesuunnitelma, jossa hankkeen 
ratkaisut ja niihin liittyvät mahdolliset vaihtoehdot kuvattaisiin sellaisella 
tarkkuudella, että niiden vaikutukset on mahdollista arvioida hankkeen 
kokoon ja vaikutuksiin suhteutettuna riittävän perusteellisesti. Tämä vas-
taisi myöhemmän suunnitteluvaiheen parantamissuunnitelmaa, jolla tie-
suunnitelma voidaan korvata, jos tiealuetta ei ole tarpeen muuttaa ja ta-
paus on riidaton. Ratkaisujen selvittäminen jo toimenpidesuunnitelmassa 
palvelisi samalla lähtökohtana tiesuunnitelmalle. Tästä huolimatta lisä-
vaihe suunnittelussa tarkoittaa resurssien tarpeen lisääntymistä. Resurs-
sien kasvattaminen voi kääntyä kokonaisuuden kannalta hyödylliseksi, mi-
käli sen ansiosta löydetään kustannustehokkaita toimenpiteitä. 

 

 Neljäntenä vaihtoehtona on yksinkertaisesti arvioida vaikutukset nykyistä 
perusteellisemmin tiesuunnitelmassa (tai parantamissuunnitelmassa, jos 
se korvaa tiesuunnitelman). Varsinkin pienempien hankkeiden tiesuunni-
telmissa vaikutustieto painottuu usein lyhyisiin sanallisiin kuvauksiin ja 
saattaa sekoittua hankkeen tavoitteisiin. Kyseessä on kuitenkin pitkälti va-
kiintunut käytäntö, joka ei täysin vastaa Väyläviraston ohjeistusta tiesuun-
nitelman yhteydessä tehtävästä vaikutusten arvioinnista.  
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5 Vaikutusten arvioinnin menetelmät 

5.1  Arviointityökalut 

Tässä luvussa on kuvattu pääominaisuuksia Suomessa tiehankkeiden vaikutusten 
arviointiin yleisimmin käytetyistä menetelmistä. Osittain tarkastelua on tehty ylei-
sellä tasolla tietylle työkalutyypille, osittain taas käsitelty tiettyä yksilöityä ohjel-
mistoa, joka on tavalla tai toisella uniikki tai jolle ei tällä hetkellä ole Suomessa 
varteenotettavaa vaihtoehtoa. Ohjelmistoja on analysoitu erityisesti siitä näkökul-
masta, miten hyvin niiden ominaisuudet palvelevat tämän työn kannalta keskeisiä 
tavoitteita. Luvussa 5.1.7 on esitetty yhteenveto työkaluista ja peilattu niiden käyt-
töalueita tämän työn toimenpideluokitteluun.  

Työhön ei sisältynyt varsinaista kansainvälistä katsausta, mutta työn yhteydessä 
tehtiin suppea katsaus Ruotsissa kehitettyihin vaikutusten ja kannattavuuksien ar-
viointimenetelmiin ja -työkaluihin, joista on esitetty lyhyt kuvaus luvussa 5.2 . 

5.1.1  IVAR3 

Suomessa etenkin suurten tiehankkeiden vaikutusten ja kannattavuuden arvioin-
nissa todennäköisesti laajimmin käytetty ohjelmisto on IVAR3 (investointihankkei-
den vaikutusten arviointiohjelmisto). IVAR3 on kokoelma eri malleja, joiden avulla 
voidaan tutkia hankkeen vaikutuksia eri osa-alueilla liikenteellisiin vaikutuksiin pai-
nottuen ja muodostaa sitä kautta arvio hankkeen yhteiskuntataloudellisesta kan-
nattavuudesta. Ohjelmiston historia ulottuu 1990-luvulle, ja sitä on aika ajoin uu-
distettu vastaamaan nykyajan tarpeita sekä tämän päivän autokantaa ja olosuh-
teita tiestöllä. Tällä hetkellä on käytössä ohjelmiston versio 2.0.0. 

IVAR3-ohjelmistossa vaikutusten laskenta perustuu kahden verkon vertailuun ja 
erotusten laskemiseen niitä koskevista tunnusluvuista. Käytännössä suunnitel-
massa kuvataan siis erikseen hankeverkko ja sille vastinpariksi vertailuverkko, joka 
edustaa tilannetta, jossa hanketta ei ole toteutettu. Vertailujen mahdollistamiseksi 
kumpikin skenaario lasketaan samoin periaattein, mikä käytännössä tarkoittaa sa-
moja laskentamalleja, malliparametreja, yksikköarvoja, laskenta-ajanjaksoa ja lii-
kennetaloudellisia laskentatekijöitä. 

IVAR3-ohjelmiston laskentaprosessi ja siihen sisältyvät komponentit on esitetty tii-
viisti ja osittain yksinkertaistetusti kuvassa 15 (versio 2.0.0). Laskennan ydinkom-
ponentteja on linjaosuus- eli linkkikohtainen liikennemäärälaskenta ennustekertoi-
mien perusteella sekä sen perusteella tapahtuva toimivuuslaskenta, jonka kautta 
lasketaan myös polttoaineenkulutus ja aiheutuvat päästöt muutamien tärkeimpien 
yhdisteiden osalta. Vastaavasti suoritetaan liittymien toimivuuslaskenta, josta saa-
daan tuloksena keskimääräiset tulosuuntakohtaiset viivytykset ja liittymästä aiheu-
tuva polttoaineen lisäkulutus sekä päästöt tiettyihin liittymätyyppikohtaisiin oletus-
järjestelyihin perustuen. IVAR3-ohjelmiston tarkkuustaso ei siis vastaa mikrosimu-
lointiohjelmistoja satunnaisvaihteluineen, vaan tavoitteena on laskea liikennevirtaa 
kuvaavia tunnuslukuja karkeammalla, keskimääräisellä tasolla. 
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IVAR3-ohjelmiston turvallisuuslaskenta sekä linkeillä että liittymissä perustuu 
Tarva-ohjelmiston laskentamalleihin, vaikka ohjelmistojen toimintalogiikan periaat-
teellisten erojen takia menetelmää ei olekaan täysin identtisenä voitu rakentaa 
IVAR3-ohjelmistoon: Kun Tarvassa rajataan aluksi tieverkolta tarkastelualue, jonka 
valittuihin kohtiin kuvataan halutut toimenpiteet, IVAR3-ohjelmistossa ei kuvata 
sinällään toimenpiteitä vaan kaksi täysin erillistä, itsenäistä verkkoa. Malleissa on 
kuitenkin pyritty käytännön mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään Tarvan toi-
menpiteiden vaikutuskertoimia. IVAR3-ohjelmiston toimintaperiaate mahdollistaa 
myös sellaisten hankkeiden tarkastelut, joissa tie siirtyy uudelle linjaukselle tai toi-
menpiteisiin liittyy muita verkollisia muutoksia. 

 

Kuva 15. IVAR3-ohjelmiston laskentakomponentit. 
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Eri vaikutusalueita koskevien mallien tulokset muunnetaan kustannuksiksi han-
kearvioinnin yksikköarvo-ohjeen mukaisesti (Väylävirasto 2020a). Kyseinen ohje 
määrittää myös muita liikennetaloudellisia parametreja, kuten kustannustason ja 
diskonttauskoron. Näin IVAR3 antaa tuloksena hankkeen hyöty-kustannussuhteen. 
Käyttäjä voi täydentää perustulosta myöhemmin taulukkolaskentaohjelmistossa ja 
laatia rinnakkaisia kannattavuuslaskelmia esimerkiksi herkkyystarkasteluina kus-
tannusarvion tai liikenne-ennusteen suhteen. 

5.1.2  Tarva 

Tarva on tiehankkeiden turvallisuusvaikutusten arviointiin kehitetty ohjelmisto, 
jonka nimi tulee lyhenteenä sanoista turvallisuusvaikutusten arviointi vaikutusker-
toimilla. Nykyisin käytössä on ohjelmiston versio 6.2. Tarvan turvallisuusmallit pe-
rustuvat edellisvuosien koko tieverkolta kerättävään onnettomuusaineistoon, joka 
päivitetään vuosittain. Malleja muodostettaessa linjaosuudet on jaoteltu muuta-
mien muuttujien perusteella 27 ryhmään, joilla onnettomuusmäärän laskentaperi-
aate on sama mutta kullakin malliryhmällä on omat parametrinsä. Vastaavasti liit-
tymille malliryhmiä on 6 kappaletta.  

Henkilövahinkoon johtavat onnettomuudet ja vastaavasti vaikutuskertoimet on ja-
oteltu Tarvassa kolmeen luokkaan, jotka ovat 1) kohtaamisonnettomuudet, 2) ja-
lankulkija-, pyörä- ja mopo-onnettomuudet sekä 3) muut onnettomuudet. Näistä 
viimeiseen luokkaan sijoittuu selvästi suurin osa onnettomuusaineistosta. Henkilö-
vahinko-onnettomuuksien lisäksi Tarvan mahdollistamia laskentatasoja ovat kuol-
leiden määrä ja vakavien loukkaantumisten määrä. Tarva-mallien perusteella on 
määritelty turvallisuusvaikutuksia koskevat kertoimet useille kymmenille teknisille 
toimenpiteille. Henkilövahinko-onnettomuuksien ja vakavien henkilövahinkojen 
määrille on erikseen omat vaikutuskertoimensa. 

Tehtäessä Tarva-ohjelmistolla turvallisuusvaikutusten arviointia pohjana käytetään 
aina tierekisteriaineistoa nykyiseltä tieverkolta, jolle tutkittavat toimenpiteet kuva-
taan. Ohjelmisto ottaa huomioon sekä kohteen onnettomuushistorian että kohteen 
ominaisuuksien perusteella ennustamansa onnettomuusmäärän, joita se painottaa 
kohdekohtaisesti tiettyjen muuttujien perusteella laskettavassa suhteessa. Lasken-
taprosessin kuvaus on esitetty kuvassa 16. 

 

Kuva 16. Tarva-ohjelmiston laskentaperiaate (kuva lainattu julkaisusta Peltola 
ym. 2019). 
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Ennalta määritettyjen toimenpiteiden lisäksi Tarvassa voi määrittää uuden toimen-
piteen ja antaa sille omat vaikutuskertoimet. Verkollisten muutosten mallintami-
seen ohjelmisto ei kuitenkaan sovellu. Tarva ei myöskään arvioi hankkeen tai toi-
menpiteen kannattavuutta, sillä ohjelmisto ei sisällä muita malleja kuin turvalli-
suusmallit eikä ohjelmistossa ole myöskään käsittelyä liikenne-ennusteelle tai tu-
levaisuuteen sijoittuville laskentavuosille. Hankearviointiohjeistuksen mukaista 
kannattavuuslaskelmaa Tarva ei siis käytännössä mahdollista, vaikka ohjelmisto 
sisältääkin toimenpiteiden tyypillisiä yksikköhintoja, joiden perusteella se tekee ar-
vion yhden henkilövahinko-onnettomuuden säästämisen hinnasta tarkasteltavilla 
toimenpiteillä. Sovellus onkin parhaimmillaan sellaisten pienten liikenneturvalli-
suustoimenpiteiden mallintamisessa, jotka eivät vaikuta liikenteen kysyntään ja 
joissa turvallisuusvaikutukset muodostavasti selvästi merkittävimmän vaikutusalu-
een muiden vaikutusten jäädessä vähäisiksi. 

5.1.3  Simulointiohjelmistot 

Liikenteen simulointi tarkoittaa liikenneinfrastruktuurin ja siinä kulkevan liikenteen 
kuvaamista mikrotasolla liikenneympäristöä jäljittelevän tietokonemallin avulla. Lii-
kenteen toimivuutta kuvaavien tunnuslukujen lisäksi liikenteen toimivuutta voidaan 
arvioida usein simulointimallin tuottaman animaation avulla. 

Tyypillisimpiä mikrosimuloinnilla tarkasteltavia asioita ovat esimerkiksi matka-ajat, 
viivytykset sekä jonopituudet. Simuloinnissa käsitellään aina yksittäisiä ajoneuvoja, 
minkä takia voidaan määrittää tarkasteltavasta asiasta esimerkiksi minimi- ja mak-
simi- sekä keskiarvoja halutulta simulointijaksolta. Simulointitulokset ovat luonteel-
taan stokastisia, eli niihin liittyy myös satunnaisuudesta johtuvaa vaihtelua.   

Suomessa nykyisin yleisimmin liikenteen simulointiin käytetyt ohjelmistot ovat  
Vissim ja Synchro/SimTraffic. Aiemmin Suomessa yleisesti käytetyn Quadstone  
Paramics -ohjelmiston käyttö on vähentynyt ohjelmiston kehittämisen lakattua 
vuonna 2015. 

Vissim on PTV Groupin kehittämä mikrotason simulointiohjelmisto. Se soveltuu yk-
sityiskohtaisen tarkkuustasonsa vuoksi monenlaisten liikenneympäristöjen mallin-
tamiseen, sillä voidaan mallintaa myös joukkoliikennettä jalankulkijoita ja pyöräili-
jöitä sekä erilaisia erityisjärjestelyitä. 

Synchro/SimTraffic on Trafficware-yhtiön ohjelmisto, joka on kehitetty pääasialli-
sesti liikennevalo-ohjattujen liittymien tarkasteluihin. Ohjelmisto koostuu kahdesta 
eri ohjelmasta, Synchrosta ja SimTrafficista, ja sillä voidaan mm. optimoida liiken-
nevalojen kiertoaikoja sekä eri vaiheiden pituuksia liikennemäärien perusteella. 
Ohjelmistolla voidaan tarkastella myös valo-ohjauksettomia liittymiä, mutta mallin-
nuksen tarkkuustaso on suhteellisen karkea.  

Käytetyimpien simulointiohjelmistojen kohdalla haasteena on, että niiden kehitys-
työ on ulkomaalaista perua. Siksi myös oletusparametrit vastaavat yleensä ohjel-
mistovalmistajan kotimaan tyypillisiä liikenteellisiä olosuhteita ja liikennekäyttäyty-
mistä. Tutkimustieto ohjelmiston parametrien kalibroimiseksi Suomessa vallitsevan 
tilanteen mukaiseksi voi olla vaillinaista tai puuttua kokonaan. 
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5.1.4  Vemosim 

Vemosim on suomalaisen Vemosim Oy:n ajoneuvosimulointiin keskittynyt ohjelma. 
Vemosim on alun perin tarkoitettu pääasiassa raskaan kaluston simulointiin. Ras-
kaan kaluston polttoaineenkulutukseen vaikuttaa voimakkaasti myös tien profiili, 
minkä takia Vemosimissä on kiinnitetty erityistä huomiota myös tien mallintami-
seen. 

Vemosimiin määritetään mm. ajoneuvon tekniset ominaisuudet, väylän tekniset 
ominaisuudet, liikenneolot ja liikenteen ohjaus ja myös valittu ajotapa. Ohjelmisto 
tuottaa kulkuneuvon nopeuden, energiankäytön, päästömäärät ja ajonopeuden 
metri metriltä tai sekunti sekunnilta pitkin väylää ja kerää tiedot yhteen koko väy-
län pituudelta. Ohjelmiston yksittäisen simuloinnin tulokset koskevat aina kyseistä 
ajoneuvoa kyseisessä liikennetilanteessa, eivätkä näin ollen ole suoraan yleistettä-
vissä. 

5.1.5  Liikenteen sijoittelumallit 

Liikenteen sijoittelumalleilla tarkoitetaan makrotasoisia liikennemalleja, joilla voi-
daan tarkastella liikennevirtojen sijoittumista tie- ja katuverkolla.  Malleilla voidaan 
arvioida maankäytön liikennetuotoksia, matkojen suuntautumisia sekä kulkutapoja 
ja reittejä. 

Malliin kuvataan liikenneverkon ominaisuuksia, kuten tieosuuksien pituudet, väli-
tyskyvyt sekä matkanopeudet. Ohjelmistoihin on yhdistettävissä myös esimerkiksi 
nopeus- ja polttoaineenkulutusmallit, mikä mahdollistaa myös kannattavuusarvi-
ointien laatimisen. Karkeasta mallinnustarkkuudesta johtuen makromallin hyödyn-
täminen parannustoimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa tulee kyseeseen lähinnä 
silloin, jos hankkeella on oleellinen vaikutus parannettavan kohteen välityskykyyn 
tai matka-aikaan, ja sitä kautta liikenteen sijoittumiseen tieverkolla. 

Suomessa laajasti käytetty ohjelmisto on kanadalaisen INROn kehittämä Emme. 
Emme-malleja on laadittu useimmille suurille ja keskisuurille kaupunkiseuduille, ja 
ne ovat usein hyödynnettävissä vaikutustarkasteluihin.  

5.1.6  SoundPLAN 

SoundPLAN on Suomessa tällä hetkellä yleisimmin melumallintamiseen käytetty 
ohjelmisto. Ohjelmisto tarvitsee lähtötiedoikseen muutamia liikenteellisiä lähtötie-
toja, maastomallin sekä mahdolliset meluesteet mallinnettuina. Tuloksena ohjel-
misto antaa paikkatietomuodossa monikulmiot kullekin meluportaalle. Seuraavassa 
työvaiheessa tiedot yhdistetään asutuksen sijoittumista koskevaan paikkatietoon, 
jolloin tuloksena saadaan melualtistujien määrä kussakin meluportaassa eli yleensä 
5 desibelin välein. Kaikista yksinkertaisimmissa tarkasteluissa, joissa maastomalli 
saadaan käyttöön valmiina, työmäärä on muutaman kymmenen tunnin luokkaa. 

Yhteiskuntataloudellinen tarkastelu ja meluhaittojen kustannusten laskenta yksik-
köarvojen avulla tehdään käytännössä yksinomaan varsinaisen meluselvityksen ul-
kopuolella, tyypillisesti samaan suunnitelmaan sisältyvässä hankearvioinnissa. 
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5.1.7  Yhteenveto työkaluista 

Taulukossa 5 on esitetty yhteenveto käsiteltyjen työkalujen/ohjelmistojen käyttö-
kohteista peilattuna luvussa 2.5 esitettyyn toimenpideluokitteluun. Taulukon mu-
kainen rajoitettu soveltuvuus tarkoittaa, että menetelmällä on joko arvioitavissa 
vain osa luokan toimenpiteistä, vain osa niiden toimenpiteiden olennaisista vaiku-
tuksista tai että työkalun käyttäminen vaatii käyttäjältä esimerkiksi manuaalisten 
kertoimien syöttämistä.  

Taulukko 5. Tarkasteltujen työkalujen soveltuvuus eri toimenpideluokkien 
vaikutusten arviointiin. 
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IVAR3           

Tarva           

Simulointiohjelmistot            

Vemosim           

Liikenteen sijoittelumallit           

Soundplan           

 

 Soveltuu hyvin 

 Soveltuu rajoitetusti 

 Ei sovellu 
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Taulukossa 6 on arvioitu käsiteltyjen työkalujen vahvuuksia ja heikkouksia paran-
tamistoimenpiteiden vaikutusten ja kannattavuuden arvioinnin näkökulmasta.  

Taulukko 6. Yhteenveto arviointimenetelmien vahvuuksista ja heikkouksista. 

Työkalu/ 
ohjelmisto 
 

Vahvuudet Heikkoudet 
 

IVAR3  Kattaa kohtalaisen hyvin eri 
toimenpidealueet 

 Sisältää valmiiksi tierekisteri-
aineiston, josta käyttäjä voi 
poimia lähtötietoja omaan 
tarkasteluunsa 

 Sisältää valtakunnallisen lii-
kenne-ennusteen mukaiset 
kertoimet (vaikkakaan ei tois-
taiseksi kaikkia viimeisimmän 
valtakunnallisen ennusteen 
mukaisia osa-alueita) 

 Kattaa kaikki hankearvioin-
tiohjeistuksen mukaiset ajo-
kustannusten alueet ja yksik-
köarvot ja tuottaa automati-
soidusti arvion hankkeen kan-
nattavuudesta 

 Sisäänrakennettu vertailu-
mahdollisuus kahden vaihto-
ehdon välillä 

 Mallit on alun perin muodos-
tettu pääteiden kehittämis-
hankkeisiin, jolloin niissä on 
puutteita alemman tieverkon 
ja parantamishankkeiden tar-
kasteluissa 

 Ei sovellu kovin hyvin tietty-
jen tasoliittymätapausten tai 
olemassa olevan eritasoliitty-
män parantamistoimenpitei-
den tarkasteluun  

 Melumallinnuksen tarkkuus-
taso ei vastaa yleisimpiä käyt-
tötarpeita 

 Ohjelmisto voi olla haastava 
käyttää, jos kokemusta on 
vähän ja rutiini puuttuu: tu-
losten saanti, niiden järkevyy-
den arviointi ja tarvittavien 
korjausten tekeminen voi täl-
löin olla haasteellista. 

Tarva  Sisältää valmiiksi tierekisteri-
aineiston, josta käyttäjä voi 
poimia lähtötietoja omaan 
tarkasteluunsa 

 Turvallisuusvaikutukset las-
kettavissa laajalle kirjolle eri-
laisia toimenpiteitä, minkä li-
säksi mahdollista muodostaa 
omia toimenpiteitä 

 Ohjelmiston tuottamissa ra-
porteissa kunkin yksittäisen 
toimenpiteen vaikutuksia on 
mahdollista tarkastella erik-
seen, irrallisina muista toi-
menpiteistä 

 Kohtalaisen yksinkertainen 
käyttää 

 Mallinnus vain turvallisuusvai-
kutuksille 

 Ei sovellu uusien tielinjauk-
sien tarkasteluun 

 Ei käsittelyä ennustevuosille, 
mikä hankaloittaa tarkastelua 
hankearviointiohjeistuksen 
edellyttämälle 30 vuoden las-
kenta-ajalle 
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Työkalu/ 
ohjelmisto 
 

Vahvuudet Heikkoudet 
 

Simulointi- 
ohjelmistot 

 

 Yksityiskohtainen mallinnus-
tarkkuus, mahdollisuus tar-
kastella haluttua liikennein-
frastruktuuria halutuilla liiken-
nemäärätiedoilla yksittäisen 
ajoneuvon tarkkuudella 

 Simulointituloksia kohtuullisen 
helppo tuottaa ja käsitellä ti-
lastollisesti 

 Mahdollisuus tarkastella myös 
erityiskohteita ja -tilanteita, 
kuten erilaisia liikenteen oh-
jaus- ja telematiikkasovelluk-
sia tai joukkoliikenne-etuuksia 
 

 Malli rakennettava ja lähtötie-
dot syötettävä pitkälti manu-
aalisesti, ei mahdollisuutta 
hakea nykytilaa koskevia läh-
tötietoja esimerkiksi tierekis-
teristä. Lähtötiedoiksi tarvi-
taan usein esimerkiksi liiken-
nelaskentoja. 

 Ohjelmistot kehitetty para-
metreineen valtaosin ulko-
mailla, soveltamisesta Suo-
men oloihin ei välttämättä ole 
kattavia tietoja 

 Mallinnus vain tietyille vaiku-
tuksille 

 Mallinnus koskee usein huip-
putuntitilanteita, myös hiljai-
sempien tuntien tai koko vuo-
rokauden tarkastelu kuitenkin 
myös mahdollista 

Vemosim  Yksityiskohtainen mallinnus-
tarkkuus ajoneuvon ominai-
suuksille ja tiegeometrialle 

 Ohjelmisto sisältää mm. polt-
toaineenkulutusmallit 

 Ohjelmisto saatavuus rajoi-
tettu ja siten käyttö suunnit-
telussa melko vähäistä  

 Tulokset koskevat ainoastaan 
valittua ajoneuvoa valitussa 
liikennetilanteessa 

Liikenteen 
sijoittelumallit 

 Mahdollistaa verkollisten vai-
kutusten arvioinnin 

 Ohjelmistoon vietävissä myös 
esimerkiksi nopeus- ja poltto-
aineenkulutusmallit, mikä 
mahdollistaa myös kannatta-
vuusarviointien laatimisen 

 Mallinnustarkkuus karkea, 
mikä rajoittaa huomattavasti 
soveltuvuutta pienempien toi-
menpiteiden tarkastelussa 

SoundPlan 
(melumallin-
nusohjelmisto) 

 Tarkka melumallinnus, ottaa 
kattavasti huomioon erilaiset 
melun leviämiseen vaikutta-
vat tekijät 

 Mallinnustarkkuus varioita-
vissa kulloisenkin tarpeen ja 
tarkastelukohteen mukaan 

 Vain melumallinnus, ei mah-
dollista muiden vaikutusten 
arviointia 

 

5.2  Ruotsissa kehitettyjä menetelmiä ja työkaluja 

5.2.1  Yleistä 

Työssä on käyty läpi Ruotsin liikennehallinnon arviointiohjeistusta ja siihen kuulu-
via arviointimenetelmiä. Ruotsin arviointiohjeistusta on käytetty Suomessa vertai-
lukohtana, tietolähteenä ja mallina vuosikymmenien ajan. Liikenneväylien han-
kearvioinnin yleisohjeiden sisältöä on päivitysten yhteydessä toistuvasti verrattu 
Ruotsin ohjeistukseen, ja Suomen ohjeen sisällössä tehtyjä valintoja on perusteltu 
Ruotsissa tehdyillä valinnoilla. Esimerkkejä tästä ovat laajempien taloudellisten vai-
kutusten rajaaminen hankearvioinnin ulkopuolelle ja verokertoimen käyttöönotto. 
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Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvoja on myös perinteisesti siir-
retty Ruotsista, jos vastaavaa arvottamistutkimusta ei ole tehty Suomessa. Tällä 
hetkellä Ruotsista siirrettyjä yksikköarvoja ovat esimerkiksi ajan arvo vapaa-ajan 
matkoilla ja eri kulkutavoilla, melulle altistumisen kustannus sekä junamatkojen 
kysynnän joustot. Ruotsin arviointiohjeistuksen ja -menetelmien tarkastelu on si-
ten perusteltua myös perustienpidon vaikutusten arvioinnin kehittämisessä. 

5.2.2  Ruotsin arviointiohjeistuksen menetelmät 

Ruotsalainen Trafikverketin hankearviointiohjeistus ASEK 7.0 (Analysmetod och 
samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn) sisältää muutamia mene-
telmiä toimenpiteiden vaikutusten arvioimiseksi.  

EVA (Effektberäkningar vid väganalyser) on laskentatyökalu, jolla voidaan arvioida 
yksittäisten toimenpiteiden tai niistä muodostettujen kokonaisuuksien vaikutuksia 
sekä yhteiskuntataloudellisia kannattavuuksia. EVA huomioi laskennassa toimenpi-
teiden vaikutukset matka-aikaan, liikenneturvallisuuteen, tavarakustannuksiin, 
päästöihin, ajoneuvokustannuksiin sekä käyttö- ja ylläpitokustannuksiin.  

ENVA (Enkel samhällsekonomisk väganalys) on EVA-työkalusta yksinkertaistettu 
excel-pohjainen laskentamenetelmä tieinvestointien yhteiskuntataloudellisten vai-
kutusten laskemiseksi. Laskentamenetelmä perustuu EVAn vaikutusmalleihin sekä 
ASEK-ohjeistuksen mukaisiin yksikköarvoihin. Toimenpidevalikoima on rajallinen: 
mallia voidaan käyttää nopeusrajoituksen alentamisen, ajosuuntien erottamisen, 
automaattisen liikennevalvonnan sekä riista-aitojen yhteiskuntataloudellisten vai-
kutusten laskemiseen.   

Enklare effektsamband för transportpolitisk måluppfyllelseanalys -julkaisussa on 
esitetty yksinkertaistettu arviointimenetelmä. Menetelmä perustuu toimenpiteen 
yksinkertaisten vaikutusyhteyksien arvioimiseen, ja sitä voidaan soveltaa tilan-
teissa, joissa toimenpiteen vaikutuksen suuruus on epäselvä tai sen arvottaminen 
on hankalaa. Tällöin toimenpiteen vaikutukset arvioidaan sen potentiaalina toteut-
taa liikennepoliittisia tavoitteita. Potentiaali voi olla positiivinen tai negatiivinen, ja 
sitä arvioidaan viisiportaisella asteikolla; pieni, keskisuuri, suuri, hyvin suuri, ei vai-
kutusta. Arviointimenetelmää on sovellettu esimerkiksi lasten liikenneopetuksen, 
liityntäpysäköinnin sekä raskaan liikenteen paino- ja pituusrajoitusten nostamisen 
vaikutusten arviointiin. 

5.2.3  Yhteenveto 

Tarkastelluista menetelmistä EVAn selkeä vastine Suomessa on IVAR3-ohjelmisto, 
joka on perusperiaatteiltaan vastaava työkalu. ENVAa vastaavaa excel-pohjaista 
työkalua ei Suomessa ole laadittu, mutta periaatteiltaan vastaavan tyyppinen työ-
kalu olisi mahdollista rakentaa myös IVAR3-ohjelmiston malleihin perustuen. Vai-
kutusyhteyksiin perustuva arviointimenetelmä puolestaan on toiminut mallina tien-
pidon vaikutuskartalle ja vastaaville vaikutustiedon ja -menetelmien kokonaistar-
kasteluille. Hieman vastaavaa pisteytysajattelua on Suomessa ollut esillä Imperia-
hankkeessa, jossa on kehitetty ensisijaisesti ympäristövaikutusten arvioinnin tar-
peisiin portaittaista asteikkoa muutoksen suuruudelle ja kohteen herkkyydelle sekä 
niistä muodostuvalle vaikutuksen merkittävyydelle. 
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6 Tapaustarkastelut 

6.1  Yleistä 

Osana työtä toteutettiin tapaustarkastelut valikoiduista, todellisiin hankkeisiin pe-
rustuvista kohteista. Tavoitteena oli saavuttaa laaja-alainen näkemys siitä, miten 
hyvin nykyisin käytössä olevilla menetelmillä kyetään mittaamaan erityyppisten toi-
menpiteiden vaikutuksia – erityisesti liikenteeseen, liikenneturvallisuuteen ja liiken-
netalouteen. Tämän vuoksi tarkastelukohteiksi pyrittiin valitsemaan sellaisia hank-
keita, joiden muodostamassa kokonaisuudessa ovat kattavasti edustettuina vähin-
tään tämän työn fokukseen valitut kuusi toimenpideluokkaa ja laajalti myös yksit-
täisiä luokkiin sisältyviä toimenpiteitä.  

Edustavan toimenpideotoksen lisäksi perusteina tapaustarkastelujen valinnalle on 
ollut, että niihin sisältyvillä toimenpiteillä on liikenteellisiä vaikutuksia, jotka ovat 
myös jollain käytettävissä olevalla menetelmällä kvantitatiivisesti arvioitavissa tai 
mitattavissa. Kustannusten osalta toimenpiteiden alarajana on luvussa 2.2 esite-
tyin perustein pidetty 1 miljoonan euron kustannusarviota. Osittain tästä syystä 
tarkasteluissa ei ole luonteeltaan yhden toimenpiteen hankkeita, vaan kuhunkin 
sisältyy useampia erilaisia toimenpiteitä ja valtaosaan myös eri toimenpideluokkia. 

Valitut tapaustarkastelukohteet perustuvat todellisiin hankkeisiin. Tapaustarkaste-
luissa niille tehdään vaikutusten ja kannattavuuden arviointi, jossa tavoitteena on 
havainnoida realististen käyttötapausten avulla, miltä osin vaikutuksia kyetään ar-
vioimaan nykyisin käytössä olevilla menetelmillä. Tarkasteluissa pyritään tunnista-
maan esimerkiksi toimenpidetyyppejä, joiden vaikutuksia ei tällä hetkellä pystytä 
luotettavasti mallintamaan tai joiden käsittelyssä arvioijalta vaaditaan erilaista lä-
hestymistapaa tai menettelyä kuin tavallisesti. 

Kohteiden taustalla olevat hankkeet ovat tätä raporttia laadittaessa olleet joko 
suunniteltavana, suunnitelmavalmiudessa tai jo toteutettu. Kohteet on valittu nii-
den ELY-keskusten alueelta, jotka ovat olleet edustettuina tämän työn ohjauk-
sessa: kohteista neljä sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan ja kolme Uudenmaan ELY-kes-
kuksen alueelle. Arvioinnin lähtötiedoiksi on saatu hankkeita koskevaa suunni-
telma-aineistoa työn ohjaukseen osallistuneilta ELY-keskuksilta. Mikäli lähtötietoja 
on puuttunut, niitä on tarpeen mukaan täydennetty asiantuntija-arvioin. 

6.2  Tarkastelukohteet ja tulokset 

Työssä tarkasteltiin yhteensä seitsemää kohdetta, joista neljä sijoittuu Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksen ja kolme Uudenmaan ELY-keskuksen alueelle. Perus-
tiedot kustakin kohteesta on esitetty taulukossa 7. Kohteista kantatie 46 on jo to-
teutettu, muut ovat tätä raporttia kirjoitettaessa toteuttamatta. Viimeisessä sarak-
keessa hankkeeseen sisältyvät toimenpiteet on kohdistettu tämän työn viitekehyk-
senä käytettyyn toimenpideluokitteluun. Hankkeen keskeisimpiin perusteluihin 
vastaavien toimenpiteiden luokat on merkitty lihavoidulla.  
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Taulukko 7. Tapaustarkastelukohteiden perustiedot. 

Koh-
de 

Hankkeen 
nimi 

ELY Kus-
tan-
nus- 
arvio 
M€ 

Keskeisimmät toimenpiteet Toimenpideluo-
kat, joita kohde 
edustaa 

1 Valtatie 22 
ohituskaistat 
välillä Hyrkäs - 
Sotkajärvi, Mu-
hos ja Utajärvi 

POP 4,7 Keskikaiteellisen ohituskaista- 
parin ja riista-aitojen rakentami-
nen, liittymien kanavointi,  
liittymän valaistus, yksityis-
tiejärjestelyt 

Tien poikki- 
leikkaus, liiken-
neturvallisuus, 
 liittymäjärjestelyt 

2 Valtatien 2  
parantaminen 
Humppilan 
kohdalla 

UUD 3,3 Liittymien parantaminen  
(väistötilat), tien leventäminen, 
riista-aita, tiekaiteet, yksityis-
tiejärjestelyt, nopeusrajoituksen 
nosto, pohjavesisuojaus 

Liikenneturval-
lisuus, nopeuk-
sien hallinta, 
tien poikki- 
leikkaus,  
liittymäjärjestelyt 

3 Maantie 9005 
välillä kt 76 - 
Sotkamo Silver 
Oy:n kaivos, 
Sotkamo 

POP 4,7 Rakenteen parantaminen ja 
päällystäminen uudelleen,  
nykyisellä soratieosuudella  
kantavuuden ja kuivatuksen  
parantaminen, rakenteen  
vahvistaminen, leventäminen  
ja päällystäminen 

Rakenteiden 
parantaminen, 
tien poikkileik-
kaus, tien geo-
metria, liikenne-
turvallisuus 

4 Kantatie 46 
välillä Heinola 
kk - Uimila 
(valmistunut) 

UUD 21,2 Vaaka- ja pystygeometrian  
parantaminen, rakenteen  
parantaminen, tien leventämi-
nen, talvinopeusrajoituksen 
poisto 

Tien geometria, 
nopeuksien hal-
linta, rakenteiden 
parantaminen, 
tien poikkileikkaus 

5 Kt 51 / mt 115 
Sunnanvikin 
eritasoliittymä, 
Siuntio 

UUD 8,8 Eritasoliittymän rakentaminen, 
jkpp-väylän rakentaminen, 
ramppipysäkit ja pysäkkiyhtey-
det, meluntorjunta 

Eritasoliittymät, 
nopeuksien  
hallinta, liitty-
mäjärjestelyt, 
jkpp-järjestelyt, 
joli-toimenpiteet, 
ympäristöhaitto-
jen torjunta 

6 Valtatien 22 
parantaminen 
Vaalan pääliit-
tymässä 

POP 1,3 Liittymän parantaminen  
(kanavointi), valaistuksen  
uusiminen, pohjavesisuojaus  

Liittymäjärjes-
telyt, ympäristö-
haittojen torjunta 

7 Valtatie 27,  
radan eteläi-
sen ylikulku- 
sillan uusimi-
nen, Ylivieska 

POP 9,2 Sillan uusiminen sekä kantavuu-
den parantaminen, jkpp-väylän 
leventäminen ja radan ATUn 
kasvattaminen, valaistuksen  
uusiminen; katuverkon toimen-
piteitä 

Rakenteiden 
parantaminen, 
jkpp-järjestelyt 
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Kohteet 1–4 ovat pääasiassa linjaosuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä, 
joissa tehdään esimerkiksi muutoksia tien poikkileikkaukseen tai geometriaan tai 
parannetaan rakennetta tai tien reunaympäristöön liittyviä tekijöitä. Kaikkiin hank-
keisiin sisältyy jossain määrin myös liittymien parantamista, mutta niiden voidaan 
nähdä olevan toissijaisia hankkeen kokonaisuuden kannalta. Varsinaisia liittymä-
kohteita ovat numerot 5 ja 6, jotka kuuluvat myös suunnittelualueeltaan kohteista 
suppeimpiin. Kohde 7 on erityistapaus: Tarve hankkeelle syntyy korvausinvestoin-
nista, joka on todettu käytännössä välttämättömäksi tehdä. Sen yhteydessä tapah-
tuu myös palvelutasoa parantavia muutoksia, joiden vaikutukset ovat valtaosin 
heikosti arvioitavissa ja arvotettavissa. Kustakin kohteesta on kerrottu tarkemmin 
seuraavissa alaluvuissa. 

Taulukossa 8 on peilattu tapaustarkastelukohteisiin sisältyviä toimenpiteitä tässä 
työssä käytettyyn toimenpideluokitteluun. Kullakin vaakarivillä on esitetty, mihin 
tarkastelukohteisiin sisältyy toimenpiteitä kyseisestä toimenpideluokasta. Vastaa-
vasti kullakin pystyrivillä on sijoitettu kyseisen hankkeen keskeiset toimenpiteet 
toimenpideluokkiin. Ne toimenpiteet, jotka ovat hankkeen kannalta keskeisimpiä 
ja toimivat päämotivaationa hankkeelle, on lihavoitu edellisen taulukon tapaan. 
Taulukon viimeisten rivien toimenpideluokat on rajattu tämän työn päätarkastelu-
jen ulkopuolelle, minkä vuoksi ne eivät myöskään ole yhtä hyvin edustettuja kuin 
muut luokat. 

Taulukko 8. Tapaustarkastelujen toimenpiteiden sijoittuminen toimenpideluokkiin. 

Pääluokka Toimenpideluokka Tapaustarkastelut, 
joissa toimenpideluokka 

edustettuna 

Liittymätoimenpiteet Liittymäjärjestelyt 1 2   5 6  

Eritasoliittymät     5   

Linjaosuustoimen- 
piteet 

Tien poikkileikkaus 1 2 3 4    

Tien geometria   3 4    

Nopeuksien hallinta  2  4 5   

Liikenneturvallisuus 1 2 3     

Muut toimenpiteet Rakenteiden parantaminen   3 4   7 

Ympäristöhaittojen torjunta     5 6  

Jalankulku- ja pyöräliikenteen 
järjestelyt 

    5  7 

Joukkoliikennetoimenpiteet     5   

 

Tapaustarkasteluissa päätyökaluna toimi IVAR3-ohjelmisto. Sillä laskettuja tuloksia 
täydennettiin tarvittaessa tapauskohtaisesti esimerkiksi erillisillä laskelmilla tauluk-
kolaskentaohjelmassa tai Tarva-ohjelmistolla laadituilla tarkasteluilla.  
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Seuraavissa alaluvuissa on esitetty kunkin tapaustarkastelukohteen perustiedot ja 
keskeisimmät havainnot vaikutustarkasteluista. Tämän lisäksi työtä varten kehitet-
tiin arviointien raportointiin kompakti esitystapa, eräänlainen vaikutuskortti. Kortin 
ensimmäinen sivu vastaa pitkälti tyypillistä hankekorttia nykytilan ja hankkeen toi-
menpiteiden kuvauksineen. Toinen sivu koskee hankkeen vaikutuksia ja kannatta-
vuuslaskelman tuloksia. Toisella sivulla on lisäksi annettu kohtalaisen paljon pai-
noarvoa havainnoille siitä, mitä vaikutuksia ei ole kyetty arvioimaan tai mitä haas-
teita arviointiin on liittynyt sekä mikä merkitys näillä on hankkeen kokonaisvaiku-
tusten ja kannattavuuden kannalta. Liitteeseen 1 on koottu vaikutuskortit kustakin 
tapaustarkastelukohteesta. 

Kohteiden kannattavuusarvioinnin tulokset on esitetty kaikille kohteille yhteisesti 
luvussa 6.2.8 . 

6.2.1  Kohde 1: Vt 22 Hyrkäs–Sotkajärvi 

Nykytila, hanke ja tavoitteet 

Kohde sijoittuu valtatielle 22 Oulun ja Kajaanin välille, Muhoksen ja Utajärven kun-
tien alueelle. Suunnittelualue on noin 6 kilometriä pitkä ja kauttaaltaan kaksikais-
tainen. Keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 3 900 ajoneuvoa vuorokaudes-
sa, joista 440 eli noin 11 % on raskasta liikennettä. Nopeusrajoitus on kesäisin 
pääosin 100 km/h, talvisin koko jaksolla 80 km/h. Suunnittelualueelle sijoittuu 
kaksi kanavoimatonta maanteiden liittymää. Maankäyttö tien ympäristössä on vä-
häistä. 

 

Kuva 17. Tapaustarkastelukohteen 1 sijoittuminen ja nykytilan liikennemäärä 
(tierekisteri 2019). 
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Hankkeessa valtatielle 22 rakennetaan keskikaiteellinen ohituskaistapari ja riista-
aidat. Samalla yksityistieliittymiä katkaistaan ja yhdistellään ja molemmat suunnit-
telualueen maantieliittymät kanavoidaan. Näistä itäisempi, nykyisin valaisematon 
Pyhänsivuntien liittymä valaistaan, ja myös Muhosperäntien liittymässä valaistus 
uusitaan. 

Hankkeen keskeisimmät vaikutukset 

Liikenteellisesti selvästi merkittävimmät vaikutukset saadaan ohituskaistojen ra-
kentamisesta ja niiden yhteydessä toteutettavasta ajosuuntien rakenteellisesta 
erottamisesta toisistaan. Nämä toimenpiteet parantavat matka-aikojen ennakoita-
vuutta ja pienentävät onnettomuusriskiä tarjoten turvallisen ohitusmahdollisuuden 
riskiohituksen sijaan. Oletuksena on, että toimenpiteet mahdollistavat ympärivuo-
tisen 100 km/h nopeusrajoituksen ohituskaistojen osuudella. 

Liikenteen sujuvuutta lisää ohituskaistojen ohella hiukan myös liittymien kana-
vointi, mutta sen vaikutus on kohtalaisen vähäinen, koska sivusuunnat ovat vähä-
liikenteisiä. Liikenneturvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin lukeutuvat yksityis-
tieliittymien vähentäminen, eläinonnettomuuksia vähentävät riista-aidat, perään-
ajon riskiä pienentävä maantieliittymien kanavointi sekä Pyhänsivuntien liittymän 
valaistus. 

Laskennallisesti toimenpiteet lyhentävät valtatietä kulkevien kevyiden ajoneuvojen 
keskimääräistä matka-aikaa vuonna 2040 noin 15 sekuntia ja raskaiden ajoneuvo-
jen matka-aikaa noin sekunnin vertailutilanteeseen nähden. Henkilövahinkoon joh-
tavat onnettomuudet vähenevät vertailutilanteesta noin 14 prosenttia eli 0,06 on-
nettomuutta. Keskikaide torjuu tehokkaasti kohtaamisonnettomuuksia, joiden seu-
raukset ovat usein vakavia. Tämän ansiosta vakavien henkilövahinkojen suhteelli-
nen vähenemä on hvj-onnettomuuksia suurempi, noin 36 % eli noin 0,03 kuollutta 
tai vakavasti loukkaantunutta. 

Hankkeen vaikutukset liikenteen päästöihin ovat melko vähäiset. Suunnittelu- 
alueella syntyvät vuosittaiset hiilidioksidipäästöt lisääntyvät vuoden 2040 tasossa 
noin 38 tonnilla nopeustason noustessa erityisesti talvisin. Tämä on kuitenkin vain 
2 prosenttia vertailutilanteen CO2-päästöistä. Myös typen oksidien, hiilivetyjen, hii-
limonoksidin ja pienhiukkasten päästöt lisääntyvät hiukan vertailutilanteeseen näh-
den. Tiesuunnitelman meluselvityksen mukaan tarkastelualueelle Hyrkkään koh-
dalle ei sijoitu asuinrakennuksia, joiden piha-alueilla melutasojen ohjearvot ylittyi-
sivät nyky- tai ennustetilanteessa. 

Arviointimenetelmien soveltuvuus hankkeen tarkasteluun 

Nykyiset menetelmät kykenevät kuvaamaan hyvin hankkeen keskeisimmät liiken-
teelliset vaikutukset. Hankkeen toimenpiteistä riista-aidoille ei ole olemassa val-
mista käsittelyä IVAR3-ohjelmistossa eikä sitä voi syöttää toimenpiteenä verkkoon, 
minkä vuoksi sen liikenneturvallisuusvaikutukset on syötetty manuaalisesti onnet-
tomuuksien vähenemäprosenttina. Muhosperäntien liittymän olemassa olevan va-
laistuksen uusimisella ei ole oletettu olevan liikenneturvallisuusvaikutuksia, sillä va-
laistus on tierekisterin tietojen mukaan jo nykytilassa myötäävä. 
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6.2.2  Kohde 2: Vt 2, Humppila 

Nykytila, hanke ja tavoitteet 

Suunnittelualue käsittää noin 5 kilometrin osuuden pääväyläverkon palvelutaso-
luokkaan I kuuluvasta valtatiestä 2. Kohde sijoittuu Humppilaan välittömästi valta-
tien 9 eritasoliittymän luoteispuolelle ja on nykytilassa kauttaaltaan kaksikaistai-
nen. Keskimääräinen vuorokausiliikenne tieosuudella on noin 3 600 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on korkea, noin 17 % eli 630 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Nopeusrajoitus on suurimmalla osalla suunnittelualuetta 80 km/h 
ja sen länsipäässä osin 100 km/h. Alue on hyvin maatalouspainotteista, merkittäviä 
asutuskeskittymiä ei suunnittelualueelle tai sen välittömään läheisyyteen sijoitu. 

 

 

Kuva 18. Tapaustarkastelukohteen 2 sijoittuminen ja nykytilan liikennemäärä 
(tierekisteri 2019). 

Hankkeen toimenpiteiden keskeisimpiä päämääriä on mahdollistaa nopeusrajoituk-
sen nosto. Toimenpiteet ovat pääosin pienehköjä parannuksia, joihin sisältyy riista-
aitojen rakentaminen, yksityistiejärjestelyjä, väistötilojen rakentamisia valittuihin 
liittymiin sekä valtatien ja päällysteen leventäminen paikoitellen. 

Hankkeen keskeisimmät vaikutukset 

Vaikutusten arvioinnissa on oletettu, että hankkeen toteuttamisen myötä kesäno-
peusrajoitukseksi voidaan koko suunnittelualueella asettaa 100 km/h. Tästä syn-
tyvät myös hankkeen merkittävimmät liikenteelliset vaikutukset. Talvisin rajoitus 
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lasketaan 80 km:iin/h. Laskennallisesti valtatietä 2 pitkin kulkevien kevyiden ajo-
neuvojen keskimääräinen matka-aika lyhenee noin 25 sekuntia ja raskaiden ajo-
neuvojen noin 6 sekuntia. 

Hankkeeseen sisältyvät muutokset vaikuttavat liikenneturvallisuuden kannalta osit-
tain eri suuntiin. Nopeusrajoituksen nosto lisää onnettomuuksien todennäköisyyttä 
ja erityisesti vakavien onnettomuuksien riskiä, mutta sitä madaltavat tien leventä-
minen, riista-aidat, liittymien väistötilat ja yksityistieliittymien vähentäminen. Ko-
konaisuudessaan henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien arvioidaan vähen-
tyvän niukasti eli 2 % (0,007 onnettomuutta), kun taas vakavat henkilövahingot 
lisääntyvät 2 % (0,001 kuollutta tai vakavasti loukkaantunutta) vertailutilanteeseen 
nähden. 

Hankkeen vaikutukset liikenteen päästöihin ovat vähäiset. Suunnittelualueella syn-
tyvät vuosittaiset hiilidioksidipäästöt lisääntyvät vuoden 2040 tasossa noin 46 ton-
nilla nopeustason noustessa erityisesti kesäisin, mikä on kuitenkin vain 2 % ver-
tailutilanteen CO2-päästöistä. Meluvaikutuksia ei ole otettu huomioon, kohteesta ei 
ole laadittu melumallinnuksia. 

Arviointimenetelmien soveltuvuus hankkeen tarkasteluun 

Käytössä olevat menetelmät kykenevät kuvaamaan melko hyvin hankkeeseen si-
sältyvät toimenpiteet ja muutokset. Melko monen toimenpiteen liikenneturvalli-
suusvaikutuksia on kuitenkin jouduttu arvioimaan erikseen, ja ne on sisällytetty 
hankeverkkoon manuaalisesti syötettyjen paranemaprosenttien avulla. Näihin toi-
menpiteisiin lukeutuvat riista-aidat, tien leventäminen ja yksityistiejärjestelyt. Sa-
maan sarjaan kuuluisivat luiskakaltevuuden muutokset ja reunakaiteet, mutta 
koska suunnitelma-aineistossa ei ole ollut tietoa paaluväleistä, joille nämä toimen-
piteet kohdistuvat, niitä ei ole otettu huomioon. 

Hankkeeseen sisältyy myös pohjavesisuojausta. Sille ei ole olemassa käsittelyä 
IVAR3-ohjelmistossa, eikä pohjaveden suojaukselle ole määritetty myöskään yk-
sikköarvoja, jotka mahdollistaisivat sen huomioon ottamisen kannattavuuslaskel-
malle. Tarvittaessa sille olisi mahdollista muodostaa numeerinen mittari, jolle mää-
ritetään arvot erillistarkasteluin. Tämä mahdollistaisi pohjaveden suojauskohteiden 
vertailun keskenään, mutta yhteismitallisten vertailukriteerien luominen tyystin eri-
laisten hankkeiden tai toimenpiteiden kesken on haastavaa ja edellyttää muiden, 
esimerkiksi pisteytysperusteisten menetelmien kehittämistä. Tämän työn laatimi-
sen aikaan on käynnissä toinen projekti, jossa tällaista tapaa kehitetään Imperia-
menetelmään perustuen. 

6.2.3  Kohde 3: Mt 9005, Sotkamo 

Nykytila, hanke ja tavoitteet 

Hanke sijoittuu maantielle 9005 Sotkamon itäpuolelle. Noin 18 kilometrin suunnit-
telualueesta hiukan yli puolet on nykytilassa päällystetty ja loppuosa sorapintainen. 
Keskimääräinen vuorokausiliikenne on 250–350 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja siitä 
noin 7–11 % on raskasta liikennettä. Nopeusrajoitus on päällystetyllä osuudella  
80 km/h, mutta tien huonon kunnon takia todellinen keskimääräinen nopeustaso 
on tätä alhaisempi. Soratieosuuden nopeusrajoitus on 60 km/h. Tiehen kohdistu-
vaa rasitusta ja samalla parantamistarvetta on lisännyt huomattavasti suunnittelu-
alueen itäpäässä sijaitsevan Sotkamo Silver Oy:n kaivoksen toiminnan käynnistä-
minen. 
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Kuva 19. Tapaustarkastelukohteen 3 sijoittuminen ja nykytilan liikennemäärä. 

Hankkeessa tavoitteena on turvata maantien liikennöitävyys ympäri vuoden ja var-
mistaa samalla turvallinen matkanteko eri tienkäyttäjäryhmille. Soratiejakson kan-
tavuutta ja kuivatusta parannetaan, rakennetta vahvistetaan, pituusgeometriaa 
parannetaan ja muutama lyhytsäteisin mutka oikaistaan. Sorapintainen osuus 
päällystetään ja levennetään 6,5 metrin leveyteen. Nykyisellä huonokuntoisella 
päällystetyllä osuudella tien kantavuutta ja kuivatusta parannetaan, routavau-
riokohdat korjataan sekä tie päällystetään uudelleen. 

Hankkeen keskeisimmät vaikutukset 

Tien kunnon parantaminen ja soratiejakson leventäminen ja päällystäminen mah-
dollistavat nopeustason noston, mikä lyhentää sekä henkilöautoliikenteen että kul-
jetusten keskimääräistä matka-aikaa laskennallisesti noin 2,4 minuuttia. Peruspa-
rannus yhdessä asianmukaisen kunnossapidon kanssa varmistaa tien liikennöitä-
vyyden ympäri vuoden niin asukkaille kuin tietä kuljetuksiinsa tarvitsevalle elinkei-
noelämälle. 

Nopeustason nostolla on liikenneturvallisuuteen haitallisia vaikutuksia, joita tien 
leventäminen osittain kompensoi. Pienten liikennemäärien takia absoluuttiset muu-
tokset jäävät pieniksi. Laskennallisesti henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia 
tapahtuu vuonna 2040 noin 0,006 kappaletta vähemmän ja vakavia henkilövahin-
koja 0,003 enemmän kuin vertailutilanteessa. Onnettomuushistoria on jätetty las-
kelmissa huomiotta, koska tien liikennemäärä on kasvanut merkittävästi aivan hil-
jattain kaivoksen toimintaa käynnistettäessä. 
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Hankkeen vaikutukset liikenteen päästöihin ovat hyvin vähäiset. Suunnittelu- 
alueella syntyvät vuosittaiset hiilidioksidipäästöt vähenevät vuoden 2040 tasossa 
noin 6 tonnilla. Meluvaikutuksia ei ole otettu huomioon alueen vähäisen asutuksen 
vuoksi. 

Arviointimenetelmien soveltuvuus hankkeen tarkasteluun 

Suurimmat menetelmälliset haasteet liittyvät tien kunnon huomioon ottamiseen, 
jota nykyiset työkalut eivät liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa mahdollista. 
Vertailutilanteessa erityisen merkittävä haitallinen vaikutus voisi olla esimerkiksi 
sellaisella vaikealla kelirikkotilanteella, joka estää nykyisen reitin käytön kokonaan 
tai tietyn tyyppisillä ajoneuvoilla, jolloin haittavaikutukset varsinkin elinkeinoelä-
mälle voisivat olla huomattavia. Tällaiselle häiriötilanteelle on hyvin haastava mää-
rittää laskennallisia vaikutuksia. Vähimmäisvaatimuksena arvioinnille tarvittaisiin 
kaivosalueen toimijoilta arvio hankalan kelirikkotilanteen aikana käytettävästä ka-
lustosta ja liikennemäärästä. Se pitäisi lisäksi laajentaa keskimääräiseksi tilanteeksi 
koko vuoden tasolla. Vaikutukset keskimääräiseen matka-aikaan on tässä kuvattu 
alennettuna nopeusrajoituksena huonokuntoisella päällystetyllä jaksolla. 

Nykyiset mallit eivät ota huomioon myöskään tien kunnon tai leveyden vaikutuksia 
liikenneturvallisuuteen. Liikenneturvallisuustilannetta on tässä tarkastelussa kor-
jattu manuaalisesti Tarva-mallien vaikutuskertoimien perusteella. Laskentamene-
telmällä ei voida tarkastella vaikutuksia ajomukavuuteen, jonka osalta tapahtuu 
selvä muutos sorapinnan korvautuessa asfaltilla. 

Laskentamenetelmä tuottaa tiettyjen lähtötietojen perusteella arvion tien kunnos-
sapidon kustannuksista. Malli on kuitenkin hyvin karkea eikä se ota huomioon mah-
dollista korjausvelkaa tai sitä, miten kunnossapitoluokka vastaa tien liikennemää-
rää, raskaasta liikenteestä aiheutuvaa kuormitusta tai muita paikallisia olosuhteita. 

Vertailuasetelman ja vertailutilanteen kustannusten määritys oli monimutkaisem-
paa kuin tapaustarkasteluissa keskimäärin, koska hanke koostuu nykytilaltaan eri-
laisista osuuksista. Näihin osuuksiin kohdistuu lisäkustannuksia aiheuttavia tarpeita 
tilanteessa, jossa hanke ei toteudu. Tarkkoja, hankkeen kustannusten kanssa ver-
tailukelpoisia kustannustietoja ei ollut käytettävissä, vaan jouduttiin turvautumaan 
hyvin karkean tason arvioihin. Herkkyystarkastelussa soratieosuuden parantami-
sen todettiin olevan hieman koko hanketta kannattavampi, mutta ratkaisevaa eroa 
kannattavuuden näkökulmasta ei ilmennyt. 

6.2.4  Kohde 4: Kt 46 Heinola kk–Uimila 

Nykytila, hanke ja tavoitteet 

Kouvolan ja Heinolan välinen kantatie 46 on osa valtakunnallista yhteysväliä Keski- 
ja Pohjois-Suomesta Kaakkois-Suomeen, HaminaKotkan satamaan ja Vaalimaan 
kautta Venäjälle. Se on tärkeä reitti mm. biotalouden kuljetuksille. Suunnittelu- 
alueella tien pituus on noin 19,5 km. Tällä osuudella keskimääräinen vuorokausi- 
liikennemäärä on noin 1200–2600 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen 
osuus liikennemäärästä on noin 12–17 %, josta valtaosa on ajoneuvoyhdistelmiä. 
Kantatien nopeusrajoitus on länsipäässä 60 km/h ja muualla suunnittelualueella  
80 km/h. Talvikaudella 80 km/h -alueella on voimassa 70 km/h -rajoitus. 
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Kantatie 46 ei täytä nykyisiä (kantateille asetettuja) vaatimuksia. Puutteita on tien 
geometriassa ja rakenteessa. Tieosuuden laatutaso ei ole yhtenevä Kymenlaakson 
puoleisen kantatien 46 laatutason kanssa. 

Hankkeessa kantatie 46 parannetaan pääosin nykyisellä paikallaan vastaamaan 
paremmin tämänhetkisiä kantateille asetettuja vaatimuksia. Sekä tien pysty- ja 
vaakageometriaa että rakennetta kohennetaan ja parannettavilla osuuksilla poik-
kileikkausta levennetään hieman. 

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa 80 km/h -nopeusrajoitus ympäri vuoden. 
Hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan erityisesti hyötyjä raskaalle liikenteelle häiri-
öiden vähentyessä jyrkimpien mäkien tasaamisella ja kaarteiden oikaisuilla. 

 

 

Kuva 20. Tapaustarkastelukohteen 4 sijoittuminen ja nykytilan liikennemäärä 
(tierekisteri 2019). 

Hankkeen keskeisimmät vaikutukset 

Tien vaaka- ja pystygeometrian muutokset sekä poikkileikkauksen leventäminen 
parantavat liikenteen sujuvuutta ja lyhentävät hieman matka-aikaa. Toimenpiteet 
mahdollistavat kantatien 70 km/h talvinopeusrajoituksen noston 80 km/h -tasolle. 
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Keskimääräisen matka-ajan lyhenemä on IVAR3-laskentojen perusteella noin 1 mi-
nuutti.  

Talvinopeusrajoituksen poistaminen lyhentää matka-aikoja talvikaudella, millä saa-
vutetaan aikakustannushyötyjä. Liikenneturvallisuuteen talvinopeusrajoituksen 
poistamisella on puolestaan heikentävä vaikutus. 

Hanke parantaa hieman kantatien 46 liikenneturvallisuustilannetta. Vuoden 2040 
tilanteessa laskennallinen vähenemä on noin 0,04 henkilövahinkoon johtavaa on-
nettomuutta vuodessa.  

Hanke vähentää jonkin verran liikenteen hiilidioksidipäästöjä kantatiellä. Vuoden 
2040 tilanteessa laskennallinen vähennys hiilidioksidipäästöihin on noin 162 tonnia 
vuodessa. 

Arviointimenetelmien soveltuvuus hankkeen tarkasteluun 

Käytetty menetelmä kykenee kuvaamaan hyvin hankkeen keskeisimmät liikenteel-
liset vaikutukset. Tiegeometrian parantamisen liikenneturvallisuusvaikutusten huo-
mioimiseen ei ole olemassa valmista käsittelyä IVAR3-ohjelmistossa, minkä vuoksi 
niiden liikenneturvallisuusvaikutukset on syötetty manuaalisesti onnettomuuksien 
vähenemäprosenttina Tarvan vaikutuskertoimien perusteella. 

Pysty- ja vaakageometriatietojen kuvaaminen IVAR3-ohjelmistoon voi olla kohta-
laisen työlästä sekä vaatii riittävän tarkat lähtötiedot hankkeen lisäksi myös nyky-
tilanteesta, erityisesti silloin, jos tie on nykytilassa huomattavan mäkinen. 

6.2.5  Kohde 5: Kt 51 Sunnanvikin eritasoliittymä 

Nykytila, hanke ja tavoitteet 

Kantatien 51 ja seututien 115 Sunnanvikin liittymä on nelihaarainen pääsuunnassa 
kanavoitu tasoliittymä, jonka neljäs haara on yksityistie. Nykyinen tasoliittymä on 
ruuhka-aikoina erittäin kuormittunut ja liittymässä on paljon sivusuunnalta vasem-
malle kääntyviä. Pitkät odotusajat johtavat yhä lyhyempien liittymisaikavälien hy-
väksymiseen ja risteämisonnettomuusriskin kasvamiseen. 

Hankkeessa kantatien 51 ja seututien 115 liittymään esitetään eritasoliittymää, 
jonka silta- ja ramppivarauksissa huomioidaan myös kantatien suunniteltu nelikais-
taistaminen. Esitetyillä toimenpiteillä tavoitellaan kantatiejakson pahimman liiken-
neturvallisuus- ja välityskykyongelman parantamista. 
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Kuva 21. Tapaustarkastelukohteen 5 sijoittuminen ja nykytilan liikennemäärä 
(tierekisteri 2019). 

Hankkeen keskeisimmät vaikutukset 

Nykyisen tasoliittymän korvaaminen eritasoliittymällä liittyvine yksityistiejärjeste-
lyineen parantaa erityisesti ruuhka-ajan liikenteen sujuvuutta liittymässä sekä 
mahdollistaa kantatien 51 nopeusrajoituksen nostamisen liittymän kohdalla  
80 km/h tasolle, jolloin tien liikenne sujuvoituu ja matka-ajat nopeutuvat hieman. 
Erityisesti liittyminen Siuntiontieltä vasemmalle Helsingin suuntaan helpottuu. 

Nopeustason nosto heikentää hieman kantatien 51 liikenneturvallisuustilannetta, 
mutta kokonaisuutena hanke vähentää vuoden 2040 tilanteessa laskennallisesti 
noin 0,2 henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta vuodessa. 

Arviointimenetelmien soveltuvuus hankkeen tarkasteluun 

Käytetty menetelmä kykenee kuvaamaan kohtuullisesti hankkeeseen sisältyvät toi-
menpiteet ja niiden välittömät vaikutukset. Eritasoliittymien osalta IVAR3-ohjelmis-
ton tulokset ovat jossain määrin riippuvaisia siitä, miten eritasoliittymä ja siihen 
liittyvät katu- ja tiejärjestelyt ohjelmistoon kuvataan. 

Yksityisteiden liikenne-
määriä ei tiedossa 
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Hankkeen oleellisimpiin hyötyihin kuuluu maankäytön kehittämisedellytysten pa-
rantaminen (välillinen vaikutus), mille ei ole laskettavissa rahamääräisiä hyötyjä 
käytetyllä laskentamenetelmällä. Hanke mahdollistaa maankäytön suunnitellun li-
säämisen suunnittelualueen läheisyydessä turvaten liikenteellisen toimivuuden 
sekä liikenneturvallisuuden liikennemäärien kasvaessa. 

Hankkeeseen liittyy myös tavoite nykyisen yksityistien verkollisen aseman nosta-
misesta laajempaa aluetta palvelevaksi yhteydeksi. Hankkeen arviointi yksittäisenä 
liittymätoimenpiteenä ei suoraan mahdollista tämän verkollisen muutoksen vaiku-
tusten arviointia. 

6.2.6  Kohde 6: Vt 22 Vaalan pääliittymä 

Nykytila, hanke ja tavoitteet 

Valtatie 22 välillä Oulu–Kajaani on osa Suomen poikittaista tieyhteyttä Ruotsista 
Tornion raja-asemalta Vartiuksen raja-aseman kautta Venäjälle. Tie yhdistää Kai-
nuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntakeskukset toisiinsa ja toimii näitä kahta 
maakuntaa yhdistävänä päätienä. Valtatien keskimääräinen vuorokausiliikenne-
määrä on liittymäalueella noin 1700–2000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Vaalan pääliittymässä maantie 800 liittyy valtatiehen kanavoimattomalla nelihaa-
raliittymällä. Liittymässä on runsaasti Vaalan keskustan suuntaan kääntyvää liiken-
nettä, jonka vuoksi nykyinen kanavoimaton liittymä on koettu turvattomaksi. No-
peusrajoitus liittymäalueella on 80 km/h. 

Liittymässä kulkee valtatien ylittävää jalankulku- ja pyöräliikennettä, jonka ongel-
maksi koetaan valtatien ylittämisen turvattomuus vilkkaassa liittymässä. Liittymä-
alue sijaitsee I-luokan pohjavesialueella noin yhden kilometrin päässä Vaalan kun-
nan vedenottamosta. 

Hankkeen merkittävimmät toimenpiteet ovat liittymän kanavointi valtatien suun-
nassa rakentamalla molemmille lähestymissuunnille vasemmalle kääntymiskaistat 
sekä korotetut saarekkeet. Nykyiset liittymäsaarekkeet uusitaan ja pohjavesisuo-
jaus rakennetaan parannettaville osuuksille. 

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on suunnitella ratkaisut, joilla parannetaan liit-
tymän liikenneturvallisuutta sekä ajoneuvoliikenteen, että jalankulun ja pyöräilyn 
osalta. Lisäksi tavoitteena on pohjaveden suojaaminen tarkastelualueella. 
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Kuva 22. Tapaustarkastelukohteen 6 sijoittuminen ja nykytilan liikennemäärä 
(tierekisteri 2019). 

Hankkeen keskeisimmät vaikutukset 

Nykyisen tasoliittymän kanavointi parantaa jonkin verran sekä liikenteen suju-
vuutta että liikenneturvallisuutta liittymässä. Sujuvuuden kannalta merkittävin vai-
kutus kohdistuu valtatien idän tulosuunnalle, jolta vasemmalle kääntyvä liikenne ei 
kääntymiskaistan myötä häiritse suoraan ajavaa liikennettä. 

Vasemmalle kääntymiskaistat vähentävät erityisesti risteysonnettomuuksien riskiä 
ja parantavat siten pääsuunnan ajoneuvoliikenteen turvallisuutta. Nykyisen jalan-
kulku- ja pyöräilyväylän johtaminen liittymään asti sekä korotettujen liittymäsaa-
rekkeiden toteuttaminen parantavat jalankulku- ja pyöräliikenteen turvallisuutta. 

Vuoden 2040 ennustetilanteessa hanke vähentää laskennallisesti noin 0,003 hen-
kilövahinkoon johtavaa onnettomuutta. Pohjaveden suojauksella pienennetään ris-
kiä Vaalan pohjaveden pilaantumiselle. 

Arviointimenetelmien soveltuvuus hankkeen tarkasteluun 

Käytetty menetelmä kykenee kuvaamaan hyvin hankkeen keskeisimmät liikenteel-
liset vaikutukset. Sekä nykytilanteen että hankkeen mukaiset liittymät ovat tyypil-
lisiä nelihaaraliittymiä, joita vastaavat liittymämallit sisältyvät IVAR3-ohjelmistoon, 
eivätkä liittymän liikennemäärät ole poikkeuksellisen suuria.  
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IVAR3-ohjelmiston turvallisuuslaskenta antoi liittymään huomattavan korkean ny-
kytilanteen onnettomuusasteen. Liittymästä tehtiin tästä syystä täydentävä Tarva-
tarkastelu, jonka perusteella nykytilan turvallisuuslaskentatulokset korjattiin ma-
nuaalisesti vastaamaan Tarva-laskentaa. Hankkeen mukaisen tilanteen onnetto-
muusaste vastasi IVAR3-laskennassa hyvin Tarva-tarkastelun tulosta, eikä siihen 
tehty vastaavaa korjausta. 

Hankkeeseen sisältyvälle pohjaveden suojaukselle ei ole olemassa käsittelyä 
IVAR3-ohjelmistossa, eikä pohjaveden suojaukselle ole määritetty myöskään yk-
sikköarvoja, jotka mahdollistaisivat sen huomioon ottamisen kannattavuuslaskel-
malle.  

6.2.7  Kohde 7: Vt 27 Radan eteläinen yks, Ylivieska 

Nykytila, hanke ja tavoitteet 

Suunnittelualue sijoittuu valtatielle 27 aivan Ylivieskan keskustan tuntumaan. Val-
tatien keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) suunnittelualueella on noin 13 000 
ajoneuvoa vuorokaudessa, joista noin 730 eli 6 % on raskasta liikennettä. Taaja-
maympäristöön sijoittuvan tiejakson nopeusrajoitus on 60 km/h. Pitkämatkaisen 
liikenteen ohella valtatiellä on suunnittelualueella merkittävä rooli paikallisen lii-
kenteen välittäjänä, sillä Ylivieskan keskustaajaman alueella on vain muutama pää-
radan ylittävä tai alittava yhteys. 

 

 

Kuva 23. Tapaustarkastelukohteen 7 sijoittuminen ja nykytilan liikennemäärä 
(tierekisteri 2019). 



Väyläviraston julkaisuja 27/2021 71 
 

 

Hankkeen pääasiallinen toimenpide on vuonna 1960 valmistuneen, pääradan ja 
ratapihan ylittävän sillan uusiminen. Sillassa todettujen vaurioiden vuoksi uuden 
sillan rakentaminen on todettu pitkällä tähtäimellä parhaaksi ratkaisuksi, sillä pe-
ruskorjauksilla sillan elinikää ei ole mahdollista pidentää enää kovin paljon. Sillan 
uusimisen yhteydessä sen hyötyleveys kasvaa, minkä ansiosta valtatien vierelle 
voidaan toteuttaa nykyistä turvallisempi ja laadukkaampi, ajoradasta korotettu ja 
kaiteella erotettu jalankulku- ja pyöräilyväylä. Samalla uusitaan pääradan ja rata-
pihan vierellä valtatien alittavia katu- ja jkpp-yhteyksiä. Hankkeen kustannusarvio 
on 9,2 miljoonaa euroa. 

Hankkeen keskeisimmät vaikutukset 

Hankkeen liikenteelliset vaikutukset nykyisille käyttäjille ovat vähäiset. Merkittä-
vimmät vaikutukset kohdistuvat jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin, jotka saavat käyt-
töönsä aiempaa laadukkaampia ja turvallisempia reittejä. 

Nykyinen silta rajoittaa osittain liikennettä sekä valta- että rautatiellä. Sillan kanta-
vuus estää hyvin raskaiden erikoiskuljetusten suorittamisen, minkä lisäksi rautatei-
den aukean tilan ulottumavaatimukset (ATU) eivät toteudu kaikilla sen alittavilla 
raiteilla. Sillan uusimisen myötä nykyisen sillan aiheuttama pistemäinen rajoite 
sekä valtatien raskaiden kuljetusten että rautatieliikenteen korkeuden kannalta lie-
venee selvästi. Uuden sillan kantavuus mahdollistaa kaikki tavanomaiset maantei-
den erikois- ja HCT-kuljetukset. Pääradan ja ratapihan kaikilla raiteilla toteutuvat 
hankkeen myötä ATU-vaatimukset. 

Hanke on luonteeltaan ennen kaikkea korvausinvestointi, jonka ensisijaisena teh-
tävänä on turvata valtatien liikennöitävyys tulevina vuosikymmeninä. Sen yhtey-
dessä tapahtuvat muut muutokset ovat parannuksia, jotka on luontevaa toteuttaa 
samassa yhteydessä. 

Arviointimenetelmän soveltuvuus hankkeen tarkasteluun 

Liikenteellisten vaikutusten osuus hankkeen perusteluissa, tavoitteissa ja vaikutuk-
sissa on pieni, minkä vuoksi liikenteellisten vaikutusten mallinnukseen kehitetyt 
työkalut soveltuvat huonosti hankkeen arviointiin kokonaisuutena. Hankkeesta 
hyötyvät tienkäyttäjäryhmät – jalankulkijat, pyöräilijät sekä HCT- ja erikoiskulje-
tukset – ovat sellaisia, että niihin kohdistuvien vaikutusten arviointiin ei juuri ole 
käytössä malleja eikä tarvittavia lähtötietoja. Varsinkaan rahamääräisten hyötyjen 
arviointiin ei tämän vuoksi ole juuri edellytyksiä. Hankkeesta ei ole esitetty hyöty-
kustannussuhdetta eikä muitakaan kannattavuuslaskelman tuloksia, sillä se antaisi 
yksipuolisen käsityksen hankkeen hyödyistä sekä sinällään että suhteessa kustan-
nuksiin. 

Oman haasteensa aiheuttaa vertailuasetelman muodostaminen, kun kyseessä on 
kriittinen yhteys, jota muut alueen maantiet ja kadut eivät kykene korvaamaan 
ilman huomattavia haittoja sekä liikenteelle että paikalliselle asutukselle. Juuri 
tämä hyväksyttävissä olevien vaihtoehtojen puute toimii hankkeen pääasiallisena 
perusteluna liikenteellisten palvelutasoparannusten sijaan. 

Arviointiin liittyvät haasteet eivät koske pelkästään tieliikennettä. Osa hyödyistä 
kohdistuu rataliikenteeseen pääradalla ja ratapihalla, kun aukean tilan ulottumaan 
liittyvät rajoitteet poistuvat. Vaikutusten kattava huomioon ottaminen edellyttäisi 
kulkumuotorajat ylittävää tarkastelua. Rautatieliikennettä koskevat kuitenkin pit-
kälti samat lähtötietoihin ja menetelmiin liittyvät ongelmat kuin tieliikennettä. 
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6.2.8  Tuloskoonti tapaustarkasteluista 

Tapaustarkastelukohteiden kannattavuuslaskelman päätulokset on esitetty taulu-
kossa 9 lukuun ottamatta kohdetta 7, jolle laskelmaa ei ole laadittu. Kunkin koh-
teen kohdalla rahamääräisiä eriä koskevilla riveillä on esitetty hyötyjen tai kustan-
nusten muutos, jonka hanke aiheuttaa vertailutilanteeseen nähden. Lisäksi viimei-
sillä, sinitaustaisilla riveillä kullekin hankkeelle on esitetty hyöty-kustannussuhde ja 
kolmella alimmalla rivillä eräänlaiset osittaiset hyöty-kustannussuhteet, jotka ku-
vaavat matkojen kustannusten, kuljetusten kustannusten ja onnettomuuskustan-
nusten muutoksen suhdetta koko hankkeen kustannuksiin. 

Taulukko 9. Tapaustarkastelukohteiden 1–6 kannattavuuslaskelman päätulokset. 
Kukin rahamääräinen rivi esittää hankkeesta aiheutuvan muutoksen 
kustannuksissa tai hyödyissä vertailutilanteeseen nähden. Viimeisten rivien 
tunnusluvuissa hyötyerät on suhteutettu hankkeen kustannuksiin.  
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KUSTANNUKSET (M€) 5,00 4,15 4,39 23,37 7,88 1,38 
       

HYÖDYT (M€) 2,31 1,94 2,41 4,59 5,70 0,28 

Väylänpitäjän kustannukset -0,48 -0,03 0,98 -0,09 0,01 0,00 

Matkojen aikakustannukset 1,65 2,46 1,21 2,50 0,84 0,04 

Matkojen ajoneuvokustannukset -0,95 -1,00 0,16 1,17 0,69 0,21 

Kuljetusten aikakustannukset 0,11 0,34 0,36 1,48 0,28 0,03 

Kuljetusten ajoneuvokustannukset 0,16 0,15 0,06 2,10 1,02 0,26 

Turvallisuusvaikutukset 1,76 0,03 -0,05 0,50 3,30 0,04 

Ympäristövaikutukset -0,03 -0,04 0,01 0,14 -0,02 0,00 

Vaikutukset julkiseen talouteen 0,38 0,42 -0,07 -0,96 -0,58 -0,16 

Jäännösarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 

Rakentamisen aikaiset haitat -0,28 -0,40 -0,26 -2,26 -0,39 -0,14 
       

Eri hyötyerien suhde investointikustannuksiin      

Hyöty-Kustannussuhde (H/K) 0,46 0,47 0,55 0,20 0,72 0,20 

Matkat 0,14 0,35 0,31 0,16 0,19 0,18 

Kuljetukset 0,05 0,12 0,10 0,15 0,17 0,21 

Onnettomuudet 0,35 0,01 -0,01 0,02 0,42 0,03 

 

Kohteiden tuloksia vertailtaessa huomataan, että erilaisista toimenpiteistä koostu-
vat hankekokonaisuudet vaikuttavat eri kustannuseriin hyvin eri tavalla: Tiettyyn 
kustannuserään kohdistuva suuri muutos yhdessä hankkeessa voi olla merkityk-
seltään lähes mitätön toisessa hankkeessa. Myös muutoksen suunta voi vaihdella, 
mikä saattaa kertoa erilaisista painotuksista ja motiiveista hankkeiden tavoitteissa 
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ja lähtökohdissa. Tyypillisesti suurimmat hankkeiden aiheuttamat muutokset ja si-
ten merkittävimmät tekijät hyöty-kustannussuhteen kannalta koskevat tienkäyttä-
jien, kuljetusten tai onnettomuuksien kustannuksia.  

Vaikka rajatusta joukosta tapaustarkasteluja ei voida tehdä yleistäviä johtopäätök-
siä, on kannattavuuslaskelman hyötyerien yleiskuva hyvin samankaltainen kuin 
suurissa kehittämishankkeissa. Syyksi voidaan todeta se, että parantamishankkeet 
ovat teknisiltä ratkaisuiltaan usein samanlaisia kuin kehittämishankkeet, kohteen 
laajuus vain on eri. Tällöin myös vaikutusten arvioinnissa niihin sovelletaan samoja 
malleja, jotka painottavat aina tiettyjä asioita tietyllä tavalla. Sama vaikutus on 
hankearviointiohjeistuksessa määritetyillä yksikköarvoilla, jotka osaltaan asettavat 
raamit ja mittasuhteet sille, millaisia hyötyjä eri vaikutusalueilla on saavutettavissa 
tiehankkeisiin sisältyvillä toimenpiteillä. 

Tapaustarkasteluissa tulee ilmi, että IVAR3-ohjelmisto on alun perin kehitetty suur-
ten kehittämishankkeiden vaikutusten arviointiin. Tämä ei tarkoita, etteikö se so-
veltuisi myös pienempiin hankkeisiin, mutta käyttäjältä edellytetään tällöin taval-
listakin enemmän tarkkuutta ja valppautta. Pienissä hankkeissa yksittäisen toimen-
piteen merkitys kokonaisuuden ja erityisesti hankkeen kokonaishyötyjen kannalta 
korostuu. Mikäli sen arviointiin liittyy epävarmuutta tai epätarkkuutta aiheuttavia 
tekijöitä, tällä voi olla suuri vaikutus koko kannattavuuslaskelman kannalta.  

6.3  Menetelmien soveltuvuus 

Taulukossa 10 on koottu yhteen keskeisimmät toimenpiteet kaikista tapaustarkas-
teluista ja ryhmitelty niitä sen mukaan, miten hyvin niiden vaikutuksia on mahdol-
lista arvioida IVAR3-ohjelmiston käyttöön perustuvalla menetelmällä tai mitä se 
edellyttää käyttäjältä. 

Taulukko 10. Tehdyt havainnot siitä, missä määrin ja millä keinoin tapaustarkas-
teluihin sisältyneiden toimenpiteiden vaikutukset ovat otettavissa huomioon 
IVAR3-ohjelmiston käyttöön perustuvassa menetelmässä. 

 Linjaosuudet Liittymät 

Toimenpiteet, joiden 
vaikutukset mene-
telmä ottaa katta-
vasti huomioon 

 Ohitus- tai lisäkaistan rakenta-
minen 

 Ajosuuntien rakenteellinen 
erottaminen 

 Nopeusrajoituksen muutos 
 Talvinopeusrajoituksen poisto 
 Puuttuvan valaistuksen raken-

taminen 
 Valaistuksen muuttaminen tör-

mäysturvalliseksi 

 Uuden jkpp-väylän rakentami-
nen 

 Uusi eritasoliittymä 
 Liittymän kanavointi 
 Väistötila 
 Puuttuvan valaistuk-

sen rakentaminen 
 Valaistuksen muutta-

minen törmäysturval-
liseksi 
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 Linjaosuudet Liittymät 

Toimenpiteet tai vai-
kutukset, joiden huo-
mioon ottamiseen ei 
riitä toimenpiteiden 
kuvaaminen, vaan 
käyttäjä joutuu syöt-
tämään esim. erillisiä 
parannusprosentteja 
tai muita harkinnan-
varaisia parametreja 

 Ajorataleveyden tai päällyste-
leveyden muutosten turvalli-
suusvaikutukset 

 Geometrian parantamisen tur-
vallisuusvaikutukset 

 Yksityistiejärjestelyjen turvalli-
suusvaikutukset 

 Riista-aidat 
 Reunakaiteet 
 Luiskakaltevuuden muutos 
 Jkpp-väylän parantaminen 
 Tien erityisen huono kunto 

(joka alentaa nopeustasoa) 
 Meluntorjunnan toimenpiteet 

 Liittymän kaistajärjes-
telyjen vähäinen  
parantaminen 

 Lisäramppien rakenta-
minen eritasoliittymiin 

 Liittymänäkemien  
parantaminen 

 Suojatiejärjestelyjen 
parantaminen 

Toimenpiteet tai vai-
kutukset, jotka käyt-
täjä joutuu sisällyttä-
mään kannattavuus-
laskelmaan erillisillä 
laskelmilla esim. tau-
lukkolaskentaohjel-
mistossa 

 Poikkeava kunnossapidon taso 
ja siitä aiheutuvat kustannuk-
set 

 Tunnelien ja isojen tai avatta-
vien siltojen kunnossapitokus-
tannukset  

 Valo-ohjauksen ylläpi-
tokustannukset 

Toimenpiteet tai vai-
kutukset, joille voi-
daan laatia numeeri-
nen mittari mutta ei 
kyetä sisällyttämään 
kannattavuuslaskel-
maan 

 Pohjavesisuojaus  

Toimenpiteet tai  
vaikutukset, joita ei 
kyetä ottamaan  
huomioon muutoin 
kuin sanallisella  
kuvauksella 

 Rakenteen parantaminen 
 Kuivatuksen parantaminen 
 Valaistuksen uusiminen (tyyp-

piä muuttamatta) 

 Valaistuksen uusimi-
nen (tyyppiä muutta-
matta) 

 

Seuraavissa kappaleissa on esitetty havaintoja tapaustarkasteluissa käytetyn arvi-
ointimenetelmän soveltuvuudesta kunkin toimenpideluokan toimenpiteiden vaiku-
tusten arviointiin. 

Liittymäjärjestelyt 

 Koko liittymätyypin muuttuessa vaikutukset ovat kohtalaisen hyvin arvioi-
tavissa ja IVAR3-ohjelmisto ottaa ne malleissaan kattavasti huomioon 

 Pienemmät muutokset, kuten kaistalisäykset tai saarekkeet osalla tulo-
suunnista, ovat vaikeampia arvioida, koska ohjelmiston tyyppiliittymien 
määrä on rajallinen; näissä tapauksissa käyttäjältä voidaan vaatia luo-
vuutta tai vaikutus ei välttämättä ole lainkaan arvioitavissa. Vaikutusten 
arvioimisessa voidaan hyödyntää mikrosimulointeja erityisesti ruuhkaisissa 
liittymissä, joissa esimerkiksi jonkin tulosuunnan välityskyky paranee 
oleellisesti lisäkaistan myötä. Tulosten huomioiminen IVAR3-laskennoissa 
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on vaativaa ja edellyttää käyttäjältä hyvää asiantuntemusta ohjelmiston 
mallien toiminnasta. 

 
Eritasoliittymät 

 Uuden eritasoliittymän tapauksessa vaikutukset ovat arvioitavissa ja ku-
vattavissa melko hyvin, vaikka usein esiintyvät tyyppiliittymistä poikkeavat 
järjestelyt johtavatkin approksimaatioihin 

 Koska IVAR3-ohjelmistossa on käytettävissä rajallinen valikoima erita-
soliittymätyyppejä, olemassa olevan eritasoliittymän muodon tai järjeste-
lyjen muuttamista tai liittymän täydentämistä lisärampeilla ei monissa ta-
pauksissa ole mahdollista kuvata tarkasti pelkkien liittymätyyppien avulla. 
Käyttäjän on mahdollista tarkentaa eritasoliittymien kuvausta myös yksit-
täisiä ramppeja mallintamalla, mutta tämä edellyttää hyvää tuntemusta 
ohjelmiston laskentaperiaatteista ja lähtötietoihin tarvittavista muutok-
sista. 

 Eritasoliittymätoimenpiteisiin liittyy tyypillisesti myös katu- ja yksityis-
tiejärjestelyitä, joiden myötä liikenneverkko voi muuttua liittymän lähei-
syydessä. IVAR3-ohjelmistolla laskettavat tulokset ovat jossain määrin 
riippuvaisia siitä, miten eritasoliittymä ja siihen liittyvät katu- ja tiejärjes-
telyt ohjelmistoon kuvataan. 

 
Tien poikkileikkaus 

 Kaistamuutosten ja ajosuuntien rakenteellisen erottamisen vaikutukset 
ovat arvioitavissa hyvin ja kattavasti 

 Pienempien poikkileikkausmuutosten, kuten ajoradan tai päällysteen le-
ventämisen kohdalla IVAR3-ohjelmiston sisäänrakennettu menettely ei 
ota kaikkia vaikutuksia huomioon, vaan esimerkiksi liikenneturvallisuusvai-
kutukset tulee kuvata erikseen syöttämällä parannusprosentti kyseisille 
linkeille. 

 
Tien geometria 

 Tien vaaka- tai pystygeometriaa koskevat muutokset otetaan huomioon 
IVAR3-ohjelmiston nopeusmalleissa, mutta muutoksien kuvaaminen vaatii 
käyttäjältä tarkkuutta sekä usein myös tierekisterin tietoihin perustuvan 
nykytilanteen tarkentamista ja voi olla kohtalaisen työlästä  

 Turvallisuusmallit eivät ota huomioon tien geometrian muutoksia, joten 
käyttäjän tulee syöttää turvallisuuteen kohdistuvat vaikutukset erillisinä 
onnettomuuden vähenemäprosentteina esimerkiksi Tarvan vaikutuskertoi-
miin perustuen. 

 
Nopeuksien hallinta 

 Nopeusrajoitus, talvinopeusrajoitus ja automaattinen nopeusvalvonta ote-
taan suoraan huomioon käytännössä kaikissa IVAR3-ohjelmiston mal-
leissa, joten niiden vaikutukset ovat hyvin arvioitavissa 

 Muille toimenpiteille, joilla pyritään vaikuttamaan nopeustasoon (esimer-
kiksi nopeusnäytöt ja -hidastimet) ei ole ohjelmistossa sisäänrakennettua 
menettelyä 

 Esimerkiksi nopeushidastimen vaikutuksia on mahdollista tarkastella syöt-
tämällä lähtötietoihin todellisesta nopeusrajoituksesta poikkeava rajoitus; 
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pelkkien liikenneturvallisuusvaikutusten huomioon ottaminen on mahdol-
lista turvallisuuden paranemaprosentteja käyttämällä. 

 
Liikenneturvallisuus 

 Monin paikoin ohjelmistosta puuttuu sisäänrakennettu menettely toimen-
piteiden käsittelyyn; verkon lähtötiedoissa ei ole paikkoja parametreille, 
joilla toimenpiteet olisi mahdollista kuvata 

 Liikenneturvallisuusvaikutukset tulee kuvata erikseen paranemaprosen-
teilla, jolloin niiden huomioon ottaminen on pitkälti käyttäjän valppau-
desta ja asiantuntemuksesta kiinni. 

 
Rakenteiden parantaminen 

 Sisäänrakennettu menettely puuttuu ohjelmistosta 
 Mikäli rakenteiden parantamisesta syntyy muutoksia esimerkiksi reitin- 

valinnassa tai käytettävässä kalustossa sillä seurauksella, että liikenteen 
kysyntä verkolla muuttuu, on käyttäjän tehtävä ottaa se huomioon liiken-
nemääriä syöttäessään. 

 
Ympäristöhaittojen torjunta 

 Melulle altistuminen voidaan ottaa IVAR3-ohjelmistossa huomioon joko 
syöttämällä verkolle summana muulla tavalla määritetyt altistuvien asuk-
kaiden määrät tai antamalla ohjelmiston arvioida määrät linkeittäin, joskin 
jälkimmäisessä menetelmässä on tunnistettuja epätarkkuutta aiheuttavia 
tekijöitä 

 Pohjavesisuojaukselle ei ole ohjelmistossa käsittelyä, eikä sitä olisi myös-
kään mahdollista sisällyttää kannattavuuslaskelmaan yksikköarvojen puut-
tuessa. 

 
Jalankulku- ja pyöräliikenteen järjestelyt 

 Turvallisuusvaikutuksia voidaan jossain määrin ottaa huomioon, mutta 
valtaosin niillekään ei ole automatisoitua käsittelyä, vaan käyttäjän tulee 
syöttää käsin perustellut, toimenpiteitä vastaavat paranemaprosentit 

 Muilta osin mallit eivät ota jalankulun tai pyöräilyn järjestelyjä huomioon. 
 
Joukkoliikennetoimenpiteet 

 Joukkoliikennetoimenpiteille ei ole käsittelyä ohjelmistossa 
 Käyttäjä voi tietyin konstein pyrkiä kuvaamaan ainakin osittain sellaisten 

toimenpiteiden vaikutuksia, joilla voi olla vaikutusta esimerkiksi muun lii-
kenteen sujuvuuteen. 

 
Erilaisista toimenpiteistä syntyvien vaikutusten ohella oman huomionsa vaatii tar-
kastelualueen nykytilan kuvaaminen. Eri tekijöistä johtuen nykytila ei välttämättä 
ole kuvattavissa pelkkien tavanomaisten liikenne- ja väyläteknisten ominaisuuksien 
avulla. Esimerkiksi tien huono kunto voi tarkoittaa sitä, että normaali kunnossapi-
don taso ei riitä tai nopeusrajoituksen mukainen nopeustaso ei käytännössä ole 
realistinen. Tämä on syytä ottaa huomioon arvioinnin lähtökohdissa erityisesti ny-
kytilan kohdalla. Jos vertailutilannetta ei kuvata realistisesti, myöskään toimenpi-
teen vaikutuksista ei todennäköisesti saada totuudenmukaista kuvaa. 
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6.4  Kokoavat havainnot tapaustarkasteluista 

6.4.1  Erilaisten hankkeiden kannattavuus 

Tapaustarkastelujen perusteella ei voida tehdä yleistäviä päätelmiä siitä, miten vai-
kuttavia, kannattavia, perusteltavia tai suositeltavia tietynlaiset hankkeet ovat. 
Tässä työssä tutkittiin muutamia suuruusluokaltaan noin 1–20 miljoonan euron 
hankkeita, jotka painottuivat vilkkaimpien päätieverkon osien ulkopuolelle. Koh-
teista vain yksi sijoittui pääväyläasetuksen mukaiselle pääväyläverkolle. Vaikka 
kaikkien tapaustarkastelujen hyöty-kustannussuhde jäi alle yhden, valittu ratkaisu 
voi silti olla tarkoituksenmukainen ja perusteltu, varsinkin jos kahdesta vaihtoeh-
dosta on maltillisten liikennemäärien takia päädytty edullisempaan. Toisaalta vas-
taava kevyehkö ratkaisu voisi vilkkaammassa kohdassa verkkoa osoittautua sel-
västi kannattavaksi mutta olla silti huono valinta kyseiseen kohteeseen, jos sillä 
saadaan ratkaistua ongelmat vain osittain tai jos se ei palvele kohteen tavoitetilaa. 
Tällöin kokonaistehokkuuden kannalta voi olla järkevää parantaa kohde heti tavoi-
tetilan mukaiseksi. 

Tapaustarkasteluissa havainnollistuu hyvin se, miten kiinteästi liikennevaikutuksiin 
perustuvan kannattavuuslaskelman tulos on kiinni liikennemääristä. Hyötyjä voi-
daan saavuttaa vain silloin, jos kohteella on riittävästi käyttäjiä, joille ratkaisuilla 
voidaan hyötyjä tuottaa ja laskea. Pienten liikennemäärien kohteessa laskennalli-
nen hk-suhde voi siksi jäädä matalaksi, vaikka ratkaisu olisi skaalattu harkitulla 
tavalla vaatimattomaksi käyttäjämääriä mukaillen. Pelkkään hankkeiden hk-suh-
teeseen perustuva valintaprosessi ei tästä syystä ole suositeltava lähtökohta rahoi-
tuksesta päätettäessä, sillä se käytännössä ohjaisi toimenpiteet yksipuolisesti vilk-
kaimmalle osalle verkkoa. Koska hankearviointiohjeistuksen mukainen laskenta-
aika käsittää 30 vuoden jakson, korostuvat erityisesti sellaiset kohteet, joissa en-
nustettu liikenteen kasvu on suurinta. Liikenteen tulevasta kehityksestä on kuiten-
kin erilaisia skenaarioita ja kasvua saatetaan tulevaisuudessa myös hillitä erilaisin 
ohjauskeinoin, mikä osaltaan vaikuttaa asetelmaan ja hankkeiden väliseen vertai-
luun. 

Tapaustarkastelukohteiden melko mataliin liikennemääriin liittyy yksityiskohtana se 
havainto, että hankearviointiohjeistusta ei välttämättä ole kaikilta osin perusteltua 
noudattaa orjallisesti parantamishankkeiden tarkasteluissa. Esimerkiksi tiehankkei-
den arviointiohjeessa rakentamisen aikaisille haitoille on esitetty suuntaa antavat 
suuruusluokat prosentteina hankkeen kokonaiskustannuksista. Varsinkin nykyisen 
tien parantamiselle nämä osuudet ovat melko suuria ja soveltuvat todennäköisesti 
ensisijaisesti vilkkaille teille sijoittuviin kohteisiin. Muutamissa tapaustarkasteluissa 
ohjeen mukaan lasketut haittojen rahamääräiset arvot nousivat niin korkeiksi, että 
ne söivät suurelta osin hankkeen hyödyt. Näissä tilanteissa voisi olla syytä käyttää 
tapauskohtaisen harkinnan mukaan matalaa prosenttiosuutta, joka voi olla pie-
nempikin kuin ohjeistuksessa esitetty alaraja. Tapauskohtaisesti voidaan hyödyn-
tää myös esimerkiksi IVAR3-laskentaa, jossa kuvataan työmaasta aiheutuvat hai-
tat, kuten alennettu nopeusrajoitus. 

Tapaustarkastelukohtaisiin sisältyi myös yksi jo toteutettu hanke (kohde 4: Kt 46). 
Kustannuksien kannalta kohteessa on huomionarvoista se, että toteutunut urakka-
hinta (noin 11,3 M€ + suunnittelu- ja rakentamiskulut n. 1,2 M€) oli huomattavasti 
tiesuunnitelman kustannusarvioita (21,2 M€ sis. rakennussuunnittelun, MAKU 
107,2, 2010=100) alempi. Kyseessä on yksittäistapaus, eikä sen perusteella voi 
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tehdä yleistettyjä johtopäätöksiä. Se voi kuitenkin antaa viitteitä siitä, että paran-
tamishankkeiden ollessa kohtuullisen pieniä urakoita, voivat niiden todelliset kus-
tannukset poiketa suhteellisesti paljon niiden kustannusarvioista, esimerkiksi pai-
kallisten urakoitsijoiden työtilanteitten mukaan. Kustannuksilla on luonnollisesti 
oleellinen vaikutus hankkeille laskettaviin hk-suhteisiin, joten huomattavat vaihte-
lut kustannuksissa lisäävät hankkeiden kannattavuusarviointeihin liittyvää epävar-
muutta.     

Edellä todettiin, että työssä tehtyjen tapaustarkastelujen perusteella ei voida ylei-
sellä tasolla muodostaa johtopäätöksiä tiettyjen hanketyyppien kannattavuudesta. 
Asiaan liittyvät ainakin seuraavat tekijät: 

 Pienetkään tienparannushankkeet eivät yleensä ole yksinkertaisia, yhden 
toimenpiteen hankkeita. Hankkeet eivät ole siis lokeroitavissa vastaavasti 
kuin toimenpiteet. Vaikutusten arvioinnin kannalta tämä tarkoittaa sitä, 
että samassa hankkeessa arvioitavana on erilaisia toimenpiteitä, joiden 
osalta lähtökohdat voivat vaihdella huomattavasti: Yhdelle toimenpiteelle 
voi olla käytettävissä perusteelliset ja laadukkaat menetelmät, toiselle 
malleja vain osalle vaikutusalueista ja kolmannelle ei välttämättä ole edes 
tutkimustietoa, johon vaikutusten arviointia voisi perustaa.   

 
 Oikea suunnitteluratkaisu riippuu aina kohteesta. Siihen vaikuttavat niin 

liikenteelliset kuin ympäristöön liittyvät tekijät, eikä tiettyyn paikkaan hy-
vin soveltuva ratkaisu välttämättä toimi muualla. Paikallisista tekijöistä 
erityisesti liikennemäärillä on suuri vaikutus siihen, millainen yhteiskunta-
taloudellinen kannattavuus kohteen parantamisella on mahdollista saavut-
taa. Keskeinen lähtökohta on, että kullekin kohteelle asetetaan suunnitte-
lussa tavoitteet, joiden saavuttamiseen parhaan kokonaisratkaisun etsimi-
sessä tähdätään. Tuloksena syntyvä toimenpidekokonaisuus on käytän-
nössä aina uniikki (lukuun ottamatta mahdollisesti kaikista yksinkertaisim-
pia ja edullisimpia toimenpiteitä, joihin kuuluu erityisesti taajamakohtei-
den pieniä jkpp- ja liikenneturvallisuusparannuksia). 

 
 Saman toimenpideluokan sisälläkään toimenpiteet eivät ole homogeeni-

nen kokonaisuus, vaan niihin liittyy hyvin erilaisia piirteitä. Sekä vaikutuk-
sissa että kustannuksissa on suuria eroja. Teiden parantamisen toimenpi-
dekirjo on kaikkiaan hyvin laaja, jolloin niiden luokittelu kokonaisuuden 
käsittelemiseksi ja hallitsemiseksi on aina eräänlainen kompromissi. 

 

6.4.2  Tarkasteluissa käytettävät menetelmät 

Tiehankkeen vaikutusten arviointi on asiantuntijatyötä, jossa korostuu työskente-
lyn avuksi kehitettyjen menetelmien ja työkalujen lisäksi arvioijan rooli – riippu-
matta siitä, onko kyseessä täysimittainen hankearviointi vai pienemmän paranta-
mishankkeen kevyempi vaikutusten arviointi. Menetelmät ja työkalut eivät ole täy-
dellisiä, vaan niiden oikeanlainen käyttö ja luotettavien tulosten tuottaminen edel-
lyttää asiantuntemusta käyttäjältä. Varsinkin ensimmäisiin tuloksiin tulee suhtau-
tua kriittisesti ja tehdä korjauksia tarpeen mukaan.  
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Vertailukelpoinen vaikutustieto muodostuu eri osatekijöistä, joihin lukeutuvat 
muun muassa seuraavat: 

 luotettavat, ajantasaiset ja riittävät lähtötiedot 
 luotettavat mallit ja työkalut 
 yhteismitalliset periaatteet ja yksikköarvot 

 kattava eri vaikutusalueiden käsittely 
 perusteltu ja realistinen liikenne-ennuste 
 riittävän perusteellinen raportointi 
 asiantunteva ja kriittinen arvioija. 

 
Käyttäjän tulee harkita tapauskohtaisesti, riittääkö yhden työkalun käyttö vai tar-
vitaanko sitä tukemaan täydentäviä tarkasteluja. Esimerkiksi turvallisuusvaikutus-
ten kohdalla voi olla perusteltua verrata IVAR3-ohjelmiston antamia tuloksia Tarva-
ohjelmiston mallikuvauksiin tai laatia lisäksi täydentävät laskelmat Tarva-ohjelmis-
tolla, kuten edellä tapaustarkasteluissa on paikoin toimittu.  

Erityisesti ruuhkautuvissa liittymäkohteissa myös mikrosimuloinnit voivat tulla ky-
seeseen, vaikka täsmällinen menettely niiden yhdistämiseksi IVAR3-ohjelmiston 
tuloksiin ja erityisesti kannattavuuslaskelmaan puuttuukin. Simulointien ensisijai-
sena tarkoituksena on yleensä oikeiden suunnitteluratkaisujen löytäminen kysei-
seen kohteeseen, jotta voidaan varmistua liikenteellisestä toimivuudesta. Toimin-
taohjeiden tarkoittaman vaikutustiedon tuottaminen jää simuloinneissa tavallisesti 
sivurooliin tai sitä ei oteta huomioon lainkaan. 

Varsinkin pienemmissä toimenpiteissä laajamittainen tarkastelu eri työkaluilla saa-
tetaan jättää tekemättä, koska sitä ei koeta perustelluksi hankkeen kokoluokan 
kannalta. Tämä on toisaalta ristiriidassa sen kanssa, että vaikutusten arvioinnin 
työmäärä koko hankkeesta on yleensä vähäinen, ja vaikutusten arviointi voisi tuot-
taa myös arvokasta tietoa kohteen kannalta tarkoituksenmukaisen toimenpideko-
konaisuuden löytämiseksi. Tässä työssä tapaustarkasteluihin kului arviolta 15–30 
tuntia/kohde lähtötietojen hankkimisesta raportointiin, mutta työmäärä vaihteli 
huomattavasti kohteiden kesken. 

6.4.3  Menetelmien ja lähtötietojen kehittämistarpeet 

Menetelmiä tulee koko ajan pyrkiä kehittämään, ja niistä sekä oikeista menette-
lyistä erilaisissa tilanteissa on hyvä käydä aktiivista keskustelua. Arviointien laatua 
on mahdollista parantaa muun muassa täsmentämällä ohjeistusta ja tuottamalla 
tarvittavaa tutkimustietoa vaikutuksista. Arvioinnin laatuun vaikuttavat oleellisesti 
myös lähtötiedot, joiden osalta voidaan pyrkiä parantamaan tunnistettuja laatu-
puutteita tai ryhtyä tuottamaan kokonaan uutta, tarpeelliseksi todettua lähtöai-
neistoa.  

Työkaluissa voidaan toisaalta kehittää itse malleja ja toisaalta muuttaa esimerkiksi 
käyttöliittymää tai tietojen syöttämisen tapaa sellaiseen suuntaan, joka ohjaa käyt-
täjiä oikeaan ja vakioituun, vertailukelpoisuutta parantavaan menettelyyn. Mallien 
kehittäminen edellyttää, että vaikutuksista on riittävästi tutkimustietoa tai voidaan 
hyödyntää olemassa olevia malleja tai menetelmiä maista, joiden liikenteelliset olo-
suhteet ovat riittävät samankaltaiset kuin Suomessa. Menetelmien kehittämisestä 
saavutetaan maksimaalinen hyöty silloin, kun niitä myös hyödynnetään ja laskel-
mia tehdään hankkeista laajassa mitassa. 
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Seuraavissa kappaleissa on nostettu esille poimintoja siitä, millaisia lähtötietoihin, 
tutkimustietoon, yksikköarvoihin tai malleihin kohdistuvia kehittämistarpeita muu-
tamiin vaikutusalueisiin liittyy. 

 Liittymien tarkasteluihin liittyy IVAR3-ohjelmistossa ongelmia, koska mal-
leja on laadittu vain ennalta määrätyille liittymätyypeille ja niiden pohjalta 
vakioiduille kääntyvien liikennevirtojen osuuksille. Laskentamallit eivät täl-
löin ota huomioon poikkeavia kaistajärjestelyjä tai oleellisesti poikkeavia 
liikennevirtajakautumia, joita voi esiintyä tavallisissakin liittymätyypeissä. 
Lisäksi eritasoliittymien tyyppejä erilaisine kaistajärjestelyineen on lukui-
sia, joista vain osalle on voitu muodostaa laskentamalleja. 

 
Malleja olisi mahdollista parantaa kuvaamalla kaistajärjestelyt tulo- ja kään-
tymissuunnittain, jolloin soveltuvilla kertoimilla voitaisiin laskea kaistakoh-
taisia liikennevirtatietoja. Eritasoliittymien osalta järkevintä olisi kehittää 
erilaisten ramppiratkaisujen tarkastelua, jolloin perustilanteista poikkeavia 
ratkaisuja voitaisiin aina käsitellä liittymän kokonaistarkasteluja luotetta-
vammin. 

 Liikenneturvallisuusvaikutusten osalta Tarva-ohjelmiston malleissa on tuo-
tettuna vaikutuskertoimia laajalle kirjolle erilaisia ja erikokoisia paranta-
mistoimenpiteitä. Näistä kuitenkin vain osalle on olemassa sisäänraken-
nettu käsittely IVAR3-ohjelmistossa. Käyttäjän voi olla vaikea ottaa sel-
vää, mikä verkkoon kuvattu toimenpide otetaan huomioon laskennallisissa 
liikenneturvallisuusvaikutuksissa ja mikä ei. Kehittämistarpeena on asiaa 
koskevan täsmällisen ohjeistuksen laatiminen, käyttäjän saatavissa olevan 
dokumentaation laajentaminen ja tarkentaminen, IVAR3-ohjelmiston las-
kentamallien ja tietokantarakenteen kehittäminen tai näiden yhdistelmä. 

 
 Jalankulkuun ja pyöräilyyn kohdistuvien vaikutusten arvioinnille asettaa 

haasteita erityisesti lähtötietojen puute. Toisin kuin autoliikenteestä, ja-
lankulkijoiden ja pyöräilijöiden määristä ei ole kattavaa tietokantaa valta-
kunnallisesti eikä yleensä paikallisellakaan tasolla. Järjestelyistä hyötyvien 
tai kärsivien käyttäjien määrä olisi kuitenkin tärkeä tieto vaikutusten arvi-
oimiseksi. Lisäksi tulisi määritellä autoliikennettä vastaavat yksikköarvot, 
mikäli hyödyt tai haitat haluttaisiin muuttaa rahamääräisiksi ja sisällyttää 
kannattavuuslaskelmaan. 

 
Liikennejärjestelmän kehittämisessä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa ta-
voitteet ja panostukset kohdistuvat nykyisin suurelta osin kestäviin liiken-
nemuotoihin. Tämän takia myös vaikutusten arvioinnissa ja sen menetel-
mien kehittämisessä erityisen suuri kiinnostus kohdistuu jalankulun ja pyö-
räilyn toimenpiteisiin sekä yleisemmin niihin vaikutuksiin, joita erilaisista 
tienpidon toimenpiteistä kohdistuu näihin käyttäjäryhmiin. Mikäli laskenta-
menetelmiä ja lähtötietojen tilaa kehitetään, ohjeistuksessa tulisi kertoa ai-
nakin suuntaa antavat kriteerit sille, milloin jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin 
kohdistuvat vaikutukset tulisi ottaa huomioon. 

 Kunnossapitokustannusten osalta IVAR3-ohjelmistossa on varsin kattavat 
mallit, mutta niiden päivitykselle olisi tarvetta. Ohjelmiston talvihoidon, lii-
kenneympäristön hoidon ja päällysteiden ylläpidon mallit voidaan päivittää 
parametrimuutoksilla, jos riittäviä lähtötietoja on saatavissa. Näillä päivi-
tyksillä voidaan ottaa huomioon kustannustason muutosten lisäksi mm. 
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talvihoitoluokkien muutokset sekä tehdä tarvittavat hienosäädöt eri väylä-
tyyppien ja ELY-alueiden välille. Sorateiden hoidon mallia voidaan kuiten-
kin joutua tarkistamaan.  

 
Suurimmat muutostarpeet liittyvät muun hoidon kustannuksiin, jotka ny-
kyisissä malleissa on määritelty vain keskimääräisinä arvoina. Malleja voi-
daan täydentää erilaisiin poikkileikkauksiin ja liikennemääriin sopiviksi. Li-
säksi valaistuksen, liikennevalojen sekä mahdollisesti tunnelien ja suurien 
tai avattavien siltojen kunnossapitokustannukset voitaisiin lisätä malleihin, 
jos lähtötietoihin lisätään näitä kuvaavaa tietoa.  

 Ympäristövaikutuksista yksikköarvot on toistaiseksi olemassa vain tietyille 
päästölajeille ja melulle altistuville asukkaille. Mikäli yksikköarvot olisi 
määritetty myös pohjavesialueille suhteessa johonkin tiehankkeelle määri-
tettävissä olevan mittariarvoon, pohjaveteenkin kohdistuvat vaikutukset 
olisi mahdollista sisällyttää kannattavuuslaskelmaan. Tierekisterin tietosi-
sältö tarjoaa lähtötietojen puolesta hyvät edellytykset pohjavesisuojauk-
sen käsittelylle vaikutusten arvioinnissa. Vastaavaa yksikköarvojen laajen-
nusta ympäristövaikutusten puolella voidaan harkita muistakin näkökul-
mista, mikäli tunnistetaan mittari, joka on hyvin määriteltävissä ja perus-
teltua tarkastella tiehankkeiden kohdalla. Lisäksi sille tulee kyetä määritte-
lemään yksikköarvot perustellulla tavalla. 

 
IVAR3-ohjelmiston omaa, 1990-luvulta peräisin olevaa meluhaittojen las-
kentamallia ei ole päivitetty pitkään aikaan. Laskentamallien määrityksissä 
melun leviämisen periaatteet vastaavat edelleen kohtalaisen hyvin nykyistä 
käsitystä, mutta erilaisten lähtötietoihin ja IVAR3-ohjelmiston linkkikohtai-
seen laskentaan liittyvien tekijöiden takia laskentatarkkuus on hyvin karkea. 
Nykyinen suositus on, että melulle altistuvien asukkaiden määrät syötetään 
ohjelmistoon verkkotasolla erillisen meluselvityksen perusteella. Mikäli 
IVAR3-ohjelmiston oman melumallinnuksen käyttöä halutaan lisätä, se 
edellyttäisi kehitystä sekä laskentamenetelmän että lähtötietojen osalta. 
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7 Päätelmät ja suositukset 

7.1  Vaikutusten arviointiin liittyvät prosessit 

7.1.1  Hankkeiden rahoitus  

Työn alussa tehtiin harkittuja rajauksia, joiden mukaan työssä keskitytään selvit-
tämään palvelutasoa kohottavan perusväylänpidon vaikutusten arviointia. Myös 
tässä joukossa rajattiin päähuomion ulkopuolelle esimerkiksi joukkoliikenteen, ja-
lankulun ja pyöräilyn olosuhteisiin sekä telematiikkaan liittyvät toimenpiteet. Han-
ketasolla yksiselitteistä rajanvetoa ei ole mahdollista tehdä, koska hankkeeseen 
sisältyy tyypillisesti monenlaisia toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan eri käyt-
täjäryhmien olosuhteita samassa kohteessa. 

Parantamishankkeista pienimmät, alle miljoonan euron kokonaisuudet rajattiin 
työn tapaustarkastelujen ulkopuolelle. Sampo-järjestelmästä saatujen rahoitustie-
tojen mukaan näiden hankkeiden osuus on vuosina 2016–2020 ollut keskimäärin 
21 prosenttia parantamisen rahoituksesta, kun suunnittelua ei oteta huomioon. 
Toisaalta alle miljoonan euron hankkeissa on myös paljon esimerkiksi yksittäisten 
tasoliittymien parantamisia, joihin tässä työssä käsitellyt menetelmät soveltuvat 
melko hyvin. Näitä on erityisesti 0,5–1 miljoonan euron hankkeissa, joiden osuus 
kokonaisrahoituksesta on 9 %. Kun otetaan lisäksi huomioon suurempien paran-
tamishankkeiden hallinnollisesta pilkkoutumisesta aiheutuva tilastoharha, voidaan 
arvioida tämän työn kattaman osuuden teiden parantamishankkeiden rahoituk-
sesta nousevan vähintään 80, mahdollisesti jopa 90 prosenttiin. 

Edellä mainituista yli miljoonan euron hankkeista autoliikenteen olosuhteiden pa-
rantamiseen tähtääviä hankkeita on karkean arvion mukaan noin 65 prosenttia, 
joskin tästä osuudesta noin kolmannes on vaikeasti luokiteltavissa. Siitä huolimatta 
voidaan arvioida, että kaikkiaan tämän työn rajauksilla katetaan vähintään puolet 
teiden parantamisinvestoinneista ja mahdollisesti selvästi enemmän. Rajauksen ul-
kopuolelle jäävistä hankkeista rahoitusosuudeltaan suurin ryhmä on siltojen kor-
vausinvestoinnit, hankemäärässä puolestaan korostuvat pienet jkpp- ja liikenne-
turvallisuushankkeet. 

Valtion talousarviossa palvelutasoa lisäävät hankkeet jakautuvat rahoituksensa 
puolesta eri momenteille kehittämis- ja parantamishankkeisiin. Suurin osa hank-
keiden rahoituksesta päätetään nykyisin poliittisesti johdetun prosessin kautta. 
Myös aluetasolla rahoitusta on edelleen kohdennettavissa jonkin verran tärkeiksi 
nähtyihin kohteisiin, mutta rajallisten resurssien vuoksi näissä painopiste on pie-
nemmissä hankkeissa. 

7.1.2  Vaikutusten arviointi suunnitteluprosessissa 

Työssä tarkasteltiin vaikutusten arvioinnin nykytilaa suunnitteluprosessissa ja suh-
teessa hankkeita koskevaan päätöksentekoon, jonka tukeminen on vaikutustiedon 
tuottamisen tärkeimpiä tavoitteita. Erityisesti pienempien hankkeiden kohdalla on-
gelmaksi muodostuu, että yleissuunnitelman jäädessä laatimatta luontevaa kohtaa 
perusteellisen vaikutustiedon tuottamiselle ei välttämättä tule: Esiselvitysvaiheessa 
ratkaisut voivat olla vielä tarkentamatta riittävälle tasolle, tiesuunnitelmatasolla 
taas hankkeen toteutus voi olla jo niin lähellä, ettei vaikutustiedolle nähdä enää 
tarvetta.  
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Mahdollisina kehityssuuntina prosessissa on tunnistettu ainakin seuraavat: 

 Esiselvitysvaiheen vaikutusten arviointiin panostaminen 
 Tarveselvitysten menetelmien kehittäminen ja yhtenäistäminen ja paino-

arvon kasvattaminen  
 Toimenpidesuunnitelmien tai vastaavien ottaminen laajemmin käyttöön 

parantamishankkeissa tiesuunnitelmaa edeltävänä vaiheena ja niiden vai-
kutusten arviointiin panostaminen 

 Tiesuunnitelmien vaikutusten arvioinnin nostaminen aiempaa paremmalle 
tasolle ja vaatimusten viestiminen selkeästi myös toimintaohjeissa. 

 
Oikean polun valinta vaatii laajempaa pohdintaa ja mahdollisesti lisäselvityksiä. 
Kokonaisprosessin kehittämisessä tulee pyrkiä siihen, että suunnitteluprosessi 
tuottaa oikeissa kohdissa oikeanlaista vaikutustietoa, joka palvelee hankkeiden vä-
listä vertailua ja päätöksentekoa riippumatta siitä, onko kyseessä kehittämishanke 
vai pienempi parantamishanke. 

Prosessin parantamisessa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, että se toimii jär-
kevällä tavalla eri organisaatioiden kannalta. Tienpidossa ja erityisesti tiensuunnit-
telussa osallisia tahoja on huomattavasti radanpitoa enemmän, kun siihen osallis-
tuu yhdeksän alueellista ELY-keskusta. Lisäksi käytännön suunnittelua ja vaikutus-
ten arviointia suorittavat lukuisat konsultit, joiden tekemistä suunnitelmien teettä-
jät tilaajina valvovat. Kunkin tahon tulee ymmärtää oma tehtävänsä kokonaisuu-
dessa ja se, millainen merkitys tuotettavalla vaikutustiedolla on viisaan tienpidon 
ja resurssien kustannustehokkaan jakamisen kannalta. 

Väylävirastossa on käytössä PRIO-työkalu, jota on ainakin toistaiseksi hyödynnetty 
vain kehittämishankkeiden keskinäiseen vertailuun hankearvioinneista kerättävien 
tietojen avulla. Kun parantamishankkeiden vaikutusten arvioinnin tasoa ja proses-
sien toimintaa saadaan kokonaisuutena parannettua, voi olla perusteltua harkita 
joko PRIO-työkalun laajentamista siten, että sillä voidaan käsitellä myös paranta-
mishankkeita, tai oman työkalun kehittämistä perusväylänpidon hankkeiden ver-
tailuun. 

7.1.3  Toimenpideluokittelu ja vaikutusten arvioinnin työkalut 

Tämän työn tarpeisiin muodostettiin teiden parantamisen toimenpiteille luokittelu, 
joka käsittää kymmenen toimenpideluokkaa. Luokista kuusi on työn tarkastelujen 
keskiössä. Muille luokille ei ole tehty kattavaa käsittelyä, mutta myös niistä on tehty 
havaintoja esimerkiksi siltä osin, kuin tapaustarkasteluihin on sisältynyt näihin 
luokkiin lukeutuvia toimenpiteitä. Kaikille kymmenelle toimenpideluokalle on tehty 
vaikutusmekanismien ja -ketjujen jäsentelyä, jota on peilattu valtakunnallisen lii-
kennejärjestelmäsuunnitelman vaikutuskehikkoon.  

Työssä tutkittiin lisäksi muutamia yleisimpiä vaikutusten arvioinnissa käytettyjä 
työkaluja ja koottiin yhteen niiden vahvuuksia ja heikkouksia sekä yleisesti että eri 
toimenpideluokkien kohdalla. Teiden parantamishankkeiden kokonaisvaikutusten 
kannalta suositeltavaksi arviointityökaluksi todettiin IVAR3-ohjelmisto, mutta li-
säksi tunnistettiin tarve hyödyntää tukena tapauskohtaisesti myös muita työkaluja. 
Työkalusta riippumatta arvioinneissa korostuu käyttäjän rooli, sillä minkään työka-
lun ei voi automaattisesti olettaa tuottavan oikeita tuloksia, vaan arvioijan tulee 
suhtautua niihin kriittisesti ja tehdä tarvittavat korjaukset tai lisäykset harkintansa 
mukaan. 
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7.2  Parantamistoimenpiteiden vaikutusarvioinnin 
suorittaminen 

7.2.1  Parantamishankkeiden vertailu kehittämishankkeisiin 

Seuraavissa kappaleissa on esitetty havaintoja ja johtopäätöksiä parantamistoi-
menpiteiden vaikutusten arvioinnin suorittamisesta sekä yhtäläisyyksistä ja eroa-
vaisuuksista kehittämishankkeiden arviointiin nähden. 

Parantamistoimenpiteissä suositeltava työväline on (kehittämishankkeiden tapaan) 
IVAR3, joka mahdollistaa monipuolisesti erilaisten toimenpiteiden tarkastelun. 
Tämä on perusteltu ratkaisu, sillä parantamistoimenpiteiden tekniset ratkaisut ovat 
suurelta osin yhteneviä kehittämishankkeiden kanssa. Saman työkalun käyttö tu-
kee hankkeiden yhteismitallista vertailua. IVAR3-ohjelmiston avulla voidaan tuot-
taa kohtuullisella työmäärällä tietoa, joka perustuu hankearviointiohjeistuksen 
edellyttämiin menettelyihin ja periaatteisiin. IVAR3 tukee hyvin myös määrämuo-
toista raportointia etenkin kannattavuuslaskelman osalta. IVAR3-ohjelmiston tu-
kena voidaan käyttää tapauskohtaisen harkinnan mukaan muita työkaluja, joiden 
avulla voidaan esimerkiksi varmistaa, että tietty IVAR3-ohjelmiston laskema vaiku-
tus on suuruusluokaltaan järkevä. 

Parantamistoimenpiteiden IVAR3-tarkasteluissa edellytetään vastaavaa tarkkuutta 
kuin varsinaisissa hankearvioinneissa, mutta koska hankekokonaisuudet ovat kes-
kimäärin pienempiä kuin kehittämishankkeet, myös verkon laajuus on tyypillisesti 
pienempi. Erityisesti nykytilatietojen tarkistamisessa ja hanketta koskevien, kes-
keisimpien laskentoihin vaikuttavien lähtötietojen syöttämisessä tulee olla huolelli-
nen. 

Etenkään pienten parantamishankkeiden kohdalla ei kustannussyistä ole perustel-
tua vaatia yhtä perusteellista raportointia kuin kehittämishankkeiden hankearvioin-
neissa. Hankkeen kustannusarvio ei kuitenkaan aina korreloi sen kanssa, miten 
merkittävät vaikutukset liikenteeseen hankkeella on. Kunkin kohteen ja hankkeen 
kannalta oleelliset vaikutukset ja erityisesti keskeisimmät liikenteelliset vaikutukset 
sekä kannattavuuslaskelma tulee kuitenkin kuvata. Suppeimmillaan raportointi voi-
daan laatia määrämuotoisen kortin avulla, johon palataan luvussa 7.3.1 .  

7.2.2  Toimenpide- ja vaikutuskokonaisuuden hallinta 

Tietyt parannusteemat rajattiin jo alkuvaiheessa tämän työn päähuomion ulkopuo-
lelle. Ne voivat kuitenkin toimenpiteinä sisältyä myös sellaisiin hankkeisiin, joiden 
keskeisimpien toimenpiteiden tarkasteluun tässä työssä tutkitut menetelmät sovel-
tuvat hyvin. Esimerkiksi laajemmassa perusväylänpidon hankkeessa tehdään usein 
myös jalankulun ja pyöräilyn järjestelyjä, jos suunnittelukohde sijoittuu joiltain osin 
taajama-alueelle tai sen läheisyyteen. Hankearviointiohjeistuksen mukaisesti hank-
keen kaikki oleelliset vaikutukset tulee tuoda esille, vaikkei niitä voitaisikaan mitata 
numeerisesti tai sisällyttää kannattavuuslaskelmaan. Tätä periaatetta on syytä 
noudattaa myös teiden parantamisen kohdalla, eli esimerkkitapauksessa vaikutuk-
set myös muihin kulkumuotoihin kuin autoliikenteeseen on perusteltua käsitellä 
edes lyhyesti. 
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Parantamistoimenpiteissä toteutetaan harvoin kokonaan uusia tielinjauksia, joten 
liikenne-ennusteen laadinnassa ei pääsääntöisesti ole tarvetta arvioida esimerkiksi 
liikenteen jakautumista vanhan ja uuden tien kesken. Tämä yksinkertaistaa ennus-
teen laatimista. Liikenteen mahdolliset siirtymät on kuitenkin tarpeen arvioida esi-
merkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa tehdään uusia liittymiä, vanhoja yhteyksiä 
katkeaa tai liikenteellinen pullonkaula poistuu välityskyvyn kasvaessa. 

Se, miten kattavasti ja luotettavasti toimenpiteiden eri vaikutusalueet kyetään kä-
sittelemään ja arvottamaan nykyisin käytössä olevilla malleilla ja menetelmillä, 
vaihtelee sekä toimenpideluokkien välillä että niiden sisällä. Mikäli hanke koostuu 
yhdestä tai parista toimenpiteestä, joiden vaikutukset kyetään käsittelemään hy-
vin, yksinkertainen laskelma ja sen tuloksena syntyvä hk-suhde voivat jo sinällään 
kertoa melko hyvin hankkeen kannattavuudesta ja perusteltavuudesta. Havainto-
jen perusteella pienetkään hankkeet eivät kuitenkaan usein ole pelkästään yhden 
toimenpiteen hankkeita, vaan monesti parannuksia tehdään useammasta eri nä-
kökulmasta, kun tietyn kohdan parannusta suunnitellaan. Tämä piirre yhdistää siis 
ainakin jossain määrin kehittämishankkeita ja perusväylänpidon hankkeita. Hank-
keista toimenpiteiden kannalta yksinkertaisimpiin kuuluvat tyypillisesti pienet jkpp- 
ja liikenneturvallisuushankkeet, jotka on rajattu tämän työn pääfokuksen ulkopuo-
lelle. Huomionarvoista on, että toimenpidekokonaisuuden yksinkertaisuus ei tar-
koita suoraan sitä, että hanke olisi vaikutusten arvioinnin näkökulmasta selkeä tai 
yksinkertainen tapaus, vaan tilanne voi olla päinvastainenkin. 

Edellä kuvatusta havainnosta huolimatta pienissä parantamistoimenpiteissä koko-
naisuudet ovat yleensä suppeampia kuin suurissa kehittämishankkeissa. Tämä kas-
vattaa yksittäisen toimenpiteen tai sen tietyn vaikutusalueen merkitystä kokonai-
suuden kannalta. Tällöin arvioijan rooli korostuu erityisesti sellaisissa tilanteissa, 
joissa ratkaisun kuvaamiseen tai sen vaikutusten arviointiin on käytettävissä eri 
vaihtoehtoja. 

Tapaustarkastelujen perusteella ei ole mahdollista tehdä yleistäviä johtopäätöksiä 
siitä, mitkä yksittäiset tai tietyn toimenpideluokan toimenpiteet ovat muita suosi-
teltavampia tai tehokkaampia. Oikean ratkaisun valinta tiettyyn kohteeseen on aina 
tapauskohtaista ja riippuu monista paikallisista tekijöistä. Tässä työssä havaittiin, 
että perusväylänpidon hankkeet ovat usein kaikkein vilkkaimpien päätieverkon 
osien ulkopuoliselle tiestölle sijoittuvan kohteen parantamisia. Esimerkiksi liikenne-
turvallisuussyistä parantamiselle on selvä tarve, mutta ratkaisun ei välttämättä tar-
vitse olla kovin järeä. Maltilliset liikennemäärät aiheuttavat kuitenkin sen, ettei lä-
hinnä liikenteellisiä vaikutuksia käsittelevä kannattavuuslaskelma todennäköisesti 
tuota kovin korkeaa hyöty-kustannussuhdetta, vaikka järeimmän toimenpidevaih-
toehdon sijaan olisi valittu kohteen liikenteelliseen painoarvoon sovitettu ratkaisu. 

Vaikutusten arvioinnin kannalta ongelmallisia ovat tapaukset, joissa korjaus- tai 
korvausinvestointi yhdistyy parantamiseen tai korvausinvestoinnin myötä tapahtuu 
myös palvelutasoa kohentavia muutoksia. Näissä hankkeissa ensisijainen motiivi 
hankkeelle kumpuaa usein korvausinvestoinnin tarpeellisuudesta tai kiireellisyy-
destä, mikä lisää arvioinnin lähtöasetelman haastavuutta entisestään. Jos korvaus-
investointi on hankekokonaisuuden ja sen perustelujen kannalta merkittävässä 
asemassa, hanketta ei käytännössä voida arvioida parantamisinvestoinnin mene-
telmin. Luvussa 7.3.2 on esitetty tähän liittyen kehittämistarpeita. 
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7.3  Kehittämistarpeet 

7.3.1  Ohjeistuksen kehittämistarpeet 

Vaikutusten arvioinnin kannalta oman haasteensa aiheuttavat puutteelliset määri-
telmät. Lainsäädännössä mainitun merkittävän tiehankkeen on tulkittu tarkoittavan 
kehittämishanketta, mutta sitä ei ole määritelty tarkasti, eikä esimerkiksi Väylävi-
raston tuotemäärittelyssä oteta kantaa siihen, miten kehittämishanke eroaa paran-
tamishankkeesta. Silti esimerkiksi hankearviointia ja tiensuunnittelua koskevassa 
ohjeistuksessa kehittämishankkeille asetetaan muista poikkeavia vaatimuksia. Mo-
nen hankkeen kohdalla tilanne voi olla se, ettei hanketta ole vielä suunnitteluvai-
heessa määritetty kehittämishankkeeksi, mutta rahoitus tulee silti kehittämistä 
koskevalta talousarvion momentilta. Toisaalta hankkeen laajuus voi syystä tai toi-
sesta muuttua myös prosessin kuluessa, mikä mutkistaa tilannetta entisestään. 
Tilanteen selventämiseksi on tarpeen vähintään muodostaa kriteeristö kehittämis-
hankkeiden tunnistamiseksi ja erottamiseksi parantamishankkeista. 

Vakiintuneeksi käytännöksi teiden parantamisen suunnittelussa on muodostunut, 
että etenkään pienemmistä hankkeista ei varsinaista vaikutusten arviointia laadita. 
Sen sijaan vaikutusten kuvaus koostuu pääosin tai yksinomaan asiantuntija-arvi-
oon perustuvasta sanallisesta kuvauksesta. Ohjeistuksessa tulisi painottaa aiem-
paa voimakkaammin vaikutusten arvioinnin ja sen perusteellisen raportoinnin mer-
kitystä osana suunnitelman laadintaa – riippumatta siitä, onko kyse lakisääteisestä 
merkittävän tiehankkeen hankearvioinnista vai muusta suunnitelmaan liittyvästä 
arvioinnista. Erityisesti jälkimmäisen tapauksen osalta on tunnistettu selvä tarve 
vakioiduille ja täsmällisesti ohjeistetuille toimintatavoille. Tämän raportin laadinta-
aikaan on luonnosvaiheessa myös tiesuunnitelman toimintaohjeisiin kohdistuvia 
päivityksiä, joissa suunta on toivotusti edellä kuvatun kaltainen. 

Suurissa kehittämishankkeissa hankearvioinnin vaatimukset ovat yleisesti ottaen 
hyvin tiedossa Väyläviraston hankearviointiohjeistuksen ansiosta. Vaikutusten ar-
vioinnin vaatimuksia olisi kuitenkin hyvä selkeyttää pienempien hankkeiden koh-
dalla. Vaikka arviointi tehtäisiin muilta osin kehittämishankkeita vastaavin mene-
telmin, kyseeseen voisi tulla esimerkiksi suppeampi raportointi. Tässä työssä esi-
merkkinä on esitetty tapaustarkasteluista laadittu kaksisivuinen vaikutuskortti, joka 
vastaa melko suurelta osin Väyläviraston nykyistä hankekorttimallia. Painopiste on 
kuitenkin hankekorttia enemmän vaikutusten arvioinnissa ja sen esteitä ja haas-
teita koskevassa reflektoinnissa. Hyvin pienistä hankkeista tuskin on perusteltua 
laatia kahta erillistä korttia, eli tässä työssä esitettyä korttimallia ei lähtökohtaisesti 
tule nähdä rinnakkaisena esitystapana perinteiselle hankekortille vaan pikemmin-
kin mahdollisena hankekortin kehityssuuntana. Mikäli nähdään tarpeelliseksi, kor-
tin tukena voisi toimia esimerkiksi tiivis taustamuistio, jossa on kerrottu hiukan 
tarkemmin arvioinnin suorittamisesta.  

Vastaavia kortteja olisi mahdollista laatia myös kehittämishankkeista, jolloin niitä 
koskevat tiedot olisivat saatavissa samassa muodossa, mutta haasteeksi voi erityi-
sesti laajojen hankkeiden kohdalla tulla kaiken olennaisen tiedon tiivistäminen kort-
tiformaattiin. Kehittämishankkeiden kohdalla perusteellinen hankearviointiraportti 
puoltaa joka tapauksessa paikkaansa ja toimii aina vähintään kortin taustaraport-
tina.  
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Kehittämishankkeiden kannattavuuslaskelman tuloksista olisi mahdollista tuottaa 
pienellä vaivalla tämän työn tapaustarkasteluja vastaavat osittaiset hyöty-kustan-
nussuhteet tiettyjen hyötyerien osalta. Ne kertoisivat varsin havainnollisesti hyöty-
jen jakautumisesta ja siitä, millainen osuus milläkin erällä on hankkeen kannatta-
vuudessa. 

Työssä on tunnistettu, että käytettävissä olevissa menetelmissä tulee melko usein 
vastaan tilanne, jossa toimenpidettä ei ole mahdollista kuvata sellaisenaan tai sen 
kaikkien vaikutusten sisällyttäminen edellyttää käyttäjältä muutakin kuin vain toi-
menpiteen syöttämisen. Joissain tapauksissa ohjelmistossa ei ole lainkaan paikkoja 
sellaisille parametreille, joilla tekninen toimenpide olisi mahdollista kuvata. Tällöin 
käyttäjä joutuu harkinnanvaraisesti muuttamaan muita parametreja, jotta vaiku-
tukset kuvautuisivat oletetulla tavalla. Tämä edellyttää käyttäjältä melko syvällistä 
tuntemusta sekä käytettävästä työkalusta ja sen sisältämistä vaikutusmalleista että 
kyseisen toimenpiteen vaikutuksista.  

Edellä kuvattu asetelma on riski hankkeista tuotettavan vaikutustiedon yhteismi-
tallisuuden kannalta. Koska vaikutusten kuvaaminen on pitkälti käyttäjän valppau-
desta ja asiantuntemuksesta kiinni, vastaava toimenpide voi sisältyä tiettyä han-
ketta koskevaan tarkasteluun mutta jäädä pois toisesta. Toisaalta eri käyttäjät voi-
vat päätyä keskenään myös tietoisesti erilaiseen kuvaustapaan ja saada näin tu-
loksia, joiden vertailukelpoisuus on kärsinyt. Tämä koskee erityisesti liikennetur-
vallisuusvaikutuksia mutta osittain myös muita vaikutusalueita koskevia malleja. 
Suosituksena on selvittää mahdollisuutta laatia sellainen ohjeistus, jossa käytäisiin 
läpi teknisiä toimenpiteitä ja ohjeistettaisiin menettelyt tilanteissa, joissa toimen-
piteen tekninen kuvaaminen laskennan lähtötietoihin ei ole mahdollista tai ei yksin 
tuota kattavaa käsitystä toimenpiteen vaikutuksista. 

Vaikutusten arviointi edellyttää menetelmistä ja työkaluista riippumatta asiantun-
temusta, kykyä soveltaa tapauskohtaisesti ja arvioida tulosten järkevyyttä. Tämän 
vuoksi eri organisaatioissa on tärkeä pyrkiä varmistamaan osaamisen jatkuvuus, 
jottei ammattitaito pääse katoamaan henkilöstövaihdosten tapahtuessa. Osaami-
nen ei saisi missään tilanteessa olla pelkästään yhden henkilön takana. 

7.3.2  Menetelmien, mallien ja lähtötietojen kehittämistarpeet 

Eri käyttäjien tekemiin erilaisiin ratkaisuihin liittyvää ongelmaa on mahdollista tor-
jua paitsi ohjeistuksen keinoin, myös työkaluja kehittämällä. Yhdenmukainen kä-
sittely tietylle toimenpiteelle varmistetaan käytännössä siten, että sille lisätään tar-
vittavat teknistä ratkaisua koskevat attribuutit lähtötietoihin ja työkalun laskenta-
malleihin tehdään vastaavasti tarvittavat muutokset, joilla ratkaisu otetaan auto-
maattisesti huomioon tarvittavissa laskentakomponenteissa. Käyttäjän vastuulle 
jää siis lähinnä toimenpiteen tekninen kuvaaminen lähtöattribuuttien avulla ja sen 
varmistaminen, että laskennalliset vaikutukset ovat järkeviä. 

Mikäli toimenpide on mahdollista kuvata yksiselitteisesti lähtötiedoissa, eri käyttä-
jät päätyvät todennäköisemmin samaan ratkaisuun saman toimenpiteen kohdalla 
ja saavat vertailukelpoisia tuloksia. Tämä puoltaa osaltaan työkalujen kehitystä, 
joka harkiten toteutettuna on varmin tapa ohjata käyttäjiä käsittelemään toimen-
piteitä vertailukelpoisella tavalla. Siitä saattaa kuitenkin aiheutua enemmän kus-
tannuksia kuin ohjeistuksen kehittämisestä, mikäli tarvitaan paljon muutoksia oh-
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jelmistoon. Muun muassa tästä syystä ohjeistukseen kohdistuvat täydennykset voi-
vat ainakin joissakin tapauksissa tulla kyseeseen työkalujen kehittämistä parem-
min. Tältä osin kehittämistarpeet tulisi tarkentaa jatkoselvityksissä. 

Menetelmien ja mallien kehittäminen on perusteltua myös muusta näkökulmasta 
kuin työkalujen erilaisia toimenpiteitä koskevan käsittelyn kattavuuden kannalta. 
Tämänkin työn tapaustarkastelujen yhteydessä havaittiin, että varsinkin ensimmäi-
sellä yrittämällä laskelmat tuottivat tuloksia, jotka eivät olleet kaikilta osin selitet-
tävissä toimenpiteiden luonne huomioon ottaen. Moniin malleihin liittyy karkeita 
oletuksia ja ratkaisujen jaottelua esimerkiksi huomattavasti todellista harvalukui-
sempiin tyyppitapauksiin. Mahdollisten epätarkkuuksien vaikutus korostuu, kun 
hanke koostuu harvalukuisesta joukosta toimenpiteitä. Taustalla vaikuttaa se, että 
tietyt työkalut ja erityisesti IVAR3-ohjelmisto on alun perin kehitetty ensisijaisesti 
suurten kehittämishankkeiden arviointiin.  

Menetelmien kehityksen ohella tulee varmistaa, että arviointi perustuu ajantasai-
seen tietoon. Saatavilla tulee olla tarvittavat lähtötiedot esimerkiksi tierekisteristä 
tai tulevaisuudessa Velho-järjestelmästä. Lisäksi tarvittaessa tulee tuottaa tutki-
mustietoa, johon vaikutusmallit voidaan perustaa. Selvityksiä tulee tarpeen mu-
kaan uusia, mikäli toimintaympäristö on muuttunut niin, ettei vanhojen mallien 
voida luottaa olevan kaikilta osin enää ajantasaisia. Mallien ja oletusparametrien 
tulee pysyä muutoksen mukana, kun esimerkiksi autokanta uudistuu, vähäpääs-
töiset tai päästöttömät teknologiat yleistyvät ja henkilövahinkoon johtavia onnet-
tomuuksia saadaan hiljalleen vähennettyä. Vaikutusten arvottamiseksi myös tar-
vittavien yksikköarvojen pitää olla määriteltyinä ja riittävän hyvin ajan tasalla. 

Tässä työssä menetelmiin, tutkimustietoon, lähtötietoihin, malleihin tai yksikköar-
voihin liittyviä kehitystarpeita tunnistettiin muun muassa seuraavilla aihealueilla: 

 Liikenneturvallisuusvaikutukset useiden toimenpiteiden, erityisesti pie-
nempien parannusten kohdalla 

 Erilaiset taso- ja eritasoliittymäjärjestelyt ja niiden mallinnustarkkuus 
 Jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin kohdistuvat vaikutukset sekä jalankulun 

ja pyöräilyn järjestelyjen vaikutukset muuhun liikenteeseen 
 Kunnossapitokustannuksia koskevat mallit, lähtötiedot ja yksikköarvot 
 Vaikutukset pohjaveteen, yksikköarvot 
 Meluvaikutusten mallinnus.  

 
Mallien kehittäminen ja ylläpito on jatkuvaa työtä, jota tarvitaan tulosten luotetta-
vuuden takaamiseksi. 

Hankkeen sisältämien toimenpiteiden ja tavoitteiden monimuotoisuudesta seuraa 
tarve vähintään selvittää mahdollisuuksia kehittää tienpidon puolella menetelmiä, 
joilla voitaisiin tuottaa myös peruskorjaushankkeista vertailukelpoista vaikutustie-
toa. Hybridimuotoisissa hankkeissa haasteeksi voi muodostua eri periaatteita nou-
dattavien osioiden sovittaminen yhteen yhteismitalliseksi ja tasapainoiseksi koko-
naisarvioinniksi. 

Mahdollisia yhtymäkohtia voidaan hakea radanpidon puolelta, missä peruskorjaus-
ten arviointia on toistaiseksi kehitetty tienpitoa pidemmälle. Toisaalta liikennemuo-
dot eroavat toisistaan useilla perustavaa laatua olevilla tavoilla, mikä aiheuttaa ra-
joitteita samojen menetelmien ja periaatteiden soveltamiselle. Mahdollisia saata-
vissa olevia synergiaetuja on kuitenkin perusteltua selvittää. 
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Vertailukelpoisen vaikutustiedon tuottamiseksi niiltä osin, kuin siihen on edellytyk-
siä menetelmien, lähtötietojen ja yksikköarvojen puolesta, tarvitaan jatkossakin 
riittävän perusteellisia tarkasteluja. Oikotietä onneen ei ole, sillä hyvin kevyillä me-
nettelyillä ei yleensä saavuteta riittävää tarkkuutta ja luotettavuutta. Toisaalta nu-
meeristen laskelmien rinnalla tarvitaan jatkossakin laadullista asiantuntija-arviota, 
sillä kaikkia oleellisia vaikutuksia ei pääsääntöisesti voida muuntaa samalla as-
teikolla mitattavaan numeromuotoon. Myös yhteenveto ja johtopäätökset määräl-
listen ja laadullisten vaikutusarvioiden muodostamasta kokonaisuudesta vaativat 
asiantuntijan näkemystä – päätöksentekoa ei voida tulevaisuudessakaan ulkoistaa 
tietokoneen tai robotin tehtäväksi. 
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Tapaustarkastelukohteiden vaikutuskortit  

Seuraavilla sivuilla on esitetty tässä työssä kehitetyn mallin mukaiset vaikutuskortit kul-
lekin työn seitsemästä tapaustarkastelukohteesta. 

Vt 22 välillä Hyrkäs–Sotkajärvi, Muhos ja Utajärvi 

Vt 2 Humppilan kohdalla 

Mt 9005 välillä kt 76 – Sotkamo Silver Oy, Sotkamo 

Kt 46 Heinola kk–Uimila 

Kt 51 Sunnanvikin eritasoliittymä, Siuntio 

Vt 22 Vaalan pääliittymä 

Vt 27 Radan eteläinen ylikulkusilta, Ylivieska 

 
 



Tapaustarkastelu – Vt 22 välillä 
Hyrkäs–Sotkajärvi, Muhos ja 
Utajärvi 

Teiden parantamistoimenpiteiden 
vaikutusten arvioinnin kehittäminen 

Lisätietoja: 

NYKYTILA 

Suunnittelukohde sijoittuu valtatielle 22, joka on Oulun ja Ka-
jaanin maakuntakeskukset yhdistävä valtatieyhteys. Valtatien 
22 jatkeena valtatiestä 5 itään toimii kantatie 89, joka muo-
dostaa yhteyden Vartiuksen raja-asemalle. Suunnittelualue 
käsittää noin 5,7 kilometrin jakson valtatiestä 22 Muhoksen ja 
Utajärven välillä.  

Valtatie 22 on suunnittelualueella nykytilassa kaksikaistainen. 
Keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) on noin 3 900 ajo-
neuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on noin 440 
ajoneuvoa eli 11 prosenttia (tierekisterin tieto 2019). Nopeus-
rajoitus on valtaosalla suunnittelujaksoa kesäisin 100 km/h ja 
länsipäässä Hyrkkään liittymän kohdalla 80 km/h, talvisin koko 
jaksolla 80 km/h.  

Suunnittelualueelle sijoittuu kaksi kanavoimatonta maantei-
den liittymää, joista läntisempi, nelihaarainen maantien 18640 
(Muhosperäntie) liittymä on nykytilassa valaistu. Kolmihaarai-
sessa maantien 18652 (Pyhänsivuntie) liittymässä ei ole va-
laistusta. Maankäyttö tien ympäristössä on vähäistä ja valta-
tiehen liittyvien maan- ja yksityisteiden liikennemäärät mata-
lia. 

Suunnittelualueella on poliisin tietojen mukaan sattunut vuo-
sina 2015–2019 kaikkiaan 9 onnettomuutta, joista 7 on johta-
nut henkilövahinkoihin. Kaikki onnettomuudet on tilastoitu 
joko yksittäis- tai hirvieläinonnettomuuksiksi. Molemmat hen-

kilövahinkoon johtaneet onnettomuudet (hvjo) ovat olleet yk-
sittäisonnettomuuksia. Kaikki neljä hirvieläinonnettomuutta ja 
myös molemmat hvj-onnettomuudet ovat tapahtuneet run-
saan kilometrin matkalla Hyrkkääntien yksityistieliittymän ja 
valtatien 22 ylittävän voimalinjan lähialueilla. 

HANKE JA TAVOITTEET 

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta luo-
malla turvallisia ohitusmahdollisuuksia, pienentämällä eläinon-
nettomuuksien riskiä sekä yhdistelemällä ja katkaisemalla yk-
sityistieliittymiä. Myös liikenteen sujuvuuden ja matka-ajan 
ennakoitavuuden parantaminen kuuluu hankkeen tavoitteisiin. 

Hankkeessa rakennetaan keskikaiteellinen ohituskaistapari 
Muhosperäntien ja Pyhänsivuntien liittymien välille, minkä yh-
teydessä tehdään myös yksityistiejärjestelyjä. Valtatietä le-
vennetään suunnittelualueella myös muilla kuin ohituskaista-
jaksoihin kuuluvilla osuuksilla. Valtatie varustetaan riista-ai-
doilla koko suunnittelualueella. 

Suunnittelualueen molemmat maantieliittymät kanavoidaan 
maalauksin. Pyhänsivuntien liittymään rakennetaan valaistus, 
ja myös Muhosperäntien liittymän valaistus uusitaan. 

KUSTANNUKSET 

Hankkeen toteuttamisen kustannusarvio on 4,7 miljoonaa eu-
roa (MAKU 112,9; 2010=100). Arvio sisältää 40 000 euroa lu-
nastus- ja korvauskustannuksia sekä noin 180 000 euroa lai-
tesiirroista aiheutuvia kustannuksia. Myös yhteiskustannusten 
arvioitu määrä on otettu huomioon kustannusarviossa. 
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Lisätietoja:  
 

VAIKUTUKSET 

Hankkeen keskeisimmät vaikutukset 

Liikenteellisesti selvästi merkittävimmät vaikutukset saadaan 
ohituskaistojen rakentamisesta ja niiden yhteydessä toteutet-
tavasta ajosuuntien rakenteellisesta erottamisesta toisistaan. 
Nämä toimenpiteet parantavat matka-aikojen ennakoitavuutta 
ja pienentävät onnettomuusriskiä tarjoten turvallisen ohitus-
mahdollisuuden riskiohituksen sijaan. Oletuksena on, että toi-
menpiteet mahdollistavat ympärivuotisen 100 km/h:n nopeus-
rajoituksen ohituskaistojen osuudella. 
 
Liikenteen sujuvuutta lisää ohituskaistojen ohella hiukan myös 
liittymien kanavointi, mutta sen vaikutus on kohtalaisen vähäi-
nen, koska sivusuunnat ovat vähäliikenteisiä. Liikenneturvalli-
suutta parantaviin toimenpiteisiin lukeutuvat yksityistieliitty-

mien vähentäminen, eläinonnettomuuksia vähentävät riista-
aidat, peräänajon riskiä pienentävä maantieliittymien kana-
vointi sekä Pyhänsivuntien liittymän valaistus. 
 
Laskennallisesti toimenpiteet lyhentävät valtatietä kulkevien 
kevyiden ajoneuvojen keskimääräistä matka-aikaa vuonna 
2040 noin 15 sekuntia ja raskaiden ajoneuvojen matka-aikaa 
noin sekunnin vertailutilanteeseen nähden. Henkilövahinkoon 
johtavat onnettomuudet vähenevät vertailutilanteesta noin 14 
prosenttia eli 0,06 onnettomuutta. Keskikaide torjuu tehok-
kaasti kohtaamisonnettomuuksia, joiden seuraukset ovat 
usein vakavia. Tämän ansiosta vakavien henkilövahinkojen 
suhteellinen vähenemä on hvj-onnettomuuksia suurempi, noin 
36 % eli noin 0,03 kuollutta tai vakavasti loukkaantunutta. 
 
Hankkeen vaikutukset liikenteen päästöihin ovat melko vähäi-
set. Suunnittelualueella syntyvät vuosittaiset hiilidioksidipääs-
töt lisääntyvät vuoden 2040 tasossa noin 38 tonnilla nopeus-
tason noustessa erityisesti talvisin. Tämä on kuitenkin vain 2 
prosenttia vertailutilanteen CO2-päästöistä. Myös typen oksi-
dien, hiilivetyjen, hiilimonoksidin ja pienhiukkasten päästöt li-
sääntyvät hiukan vertailutilanteeseen nähden. Tiesuunnitel-
man meluselvityksen mukaan tarkastelualueelle Hyrkkään 
kohdalle ei sijoitu asuinrakennuksia, joiden piha-alueilla melu-
tasojen ohjearvot ylittyisivät nyky- tai ennustetilanteessa. 

Arviointimenetelmän soveltuvuus hankkeen 
vaikutusten arviointiin 

Nykyiset menetelmät kykenevät kuvaamaan hyvin hankkeen 
keskeisimmät liikenteelliset vaikutukset. Hankkeen toimenpi-
teistä riista-aidoille ei ole olemassa valmista käsittelyä IVAR3-
ohjelmistossa eikä sitä voi syöttää toimenpiteenä verkkoon, 
minkä vuoksi sen liikenneturvallisuusvaikutukset on syötetty 
manuaalisesti onnettomuuksien vähenemäprosenttina. Mu-
hosperäntien liittymän olemassa olevan valaistuksen uusimi-

sella ei ole oletettu olevan liikenneturvallisuusvaikutuksia, sillä 
valaistus on tierekisterin tietojen mukaan jo nykytilassa myö-
täävä. 
 
 

KANNATTAVUUSARVIOINTI 

Hankkeen kannattavuusarviointi on laadittu IVAR3-
ohjelmistolla. Kannattavuuslaskelma perustuu Liikenneviras-
ton Tiehankkeiden arviointiohjeeseen 13/2013 (päiv. 
10/2015). Rakennusaikainen korko laskettiin yhden vuoden 
rakennusajan mukaan. Korkokantana käytettiin 3,5 %. Sekä 
kustannukset että tulokset on esitetty indeksitasossa 103,9 
(MAKU 2015 = 100).  
 
Hankkeen hyöty-kustannussuhde on noin 0,46, eli hanke ei ole 
yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Hyödyissä korostuu 
kaksi kustannuserää: Tienkäyttäjien, pääasiassa kevyiden ajo-
neuvojen aikakustannusten pieneneminen, joka on tulosta 
matka-ajan lyhenemisestä erityisesti talviaikaan, sekä onnet-
tomuuskustannusten pieneneminen, johon vaikuttaa etenkin 
vakavien onnettomuuksien väheneminen ajosuuntien välisen 
keskikaiteen myötä. Merkittävin kustannusten kasvu puoles-
taan kohdistuu tienkäyttäjien ajoneuvokustannuksiin, minkä 
aiheuttaa aiempaa korkeampi keskimääräinen nopeustaso.  
 

Kannattavuus 

KUSTANNUKSET (M€) 5,00 

HYÖDYT (M€) 2,31 

Keskeisimpien hyötyerien muutokset (M€): 

Väylänpitäjän kustannukset -0,48 

Matkojen aikakustannukset 1,65 

Matkojen ajoneuvokustannukset  -0,95 

Kuljetusten aikakustannukset 0,11 

Kuljetusten ajoneuvokustannukset  0,16 

Turvallisuusvaikutukset 1,76 

Ympäristövaikutukset -0,03 

Vaikutukset julkiseen talouteen 0,38 

Rakentamisen aikaiset haitat -0,28 

 

 Hankkeen tunnusluvut  

 Yhteiskuntataloudellinen  
kannattavuus (H/K-suhde) 
 

Matkojen kustannusten  
muutoksen suhde investointi- 
kustannuksiin  
 
Kuljetusten kustannusten  
muutoksen suhde investointi- 
kustannuksiin  
 
Onnettomuuskustannuksien  
muutoksen suhde investointi- 
kustannuksiin 
 

 

   

0,46 

0,14 

0,35 

0,05 
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Tapaustarkastelu – Vt 2 Humppilan 
kohdalla 

  Teiden parantamistoimenpiteiden 
vaikutusten arvioinnin kehittäminen 

 

 
Lisätietoja:  

 

NYKYTILA 

Valtatie 2 on Porin ja Helsingin välinen palvelutasoluokan I tei-
hin kuuluva pääväylä. Se erkanee valtatiestä 1 Vihdin Palojär-
vellä ja jatkuu Porissa Mäntyluotoon asti. Matkalla se kulkee 
mm. Karkkilan, Forssan, Humppilan, Huittisten ja Harjavallan 
kautta. Valtatie 2 on erityisesti raskaan liikenteen ja satamien 
takamaakuljetusten vilkkaassa käytössä. Lisäksi sen merki-
tystä korostaa Porin ja Helsingin välisen suoran rautatieyhtey-
den puuttuminen. Humppilaan valtatien 9 eritasoliittymän luo-
teispuolelle sijoittuva suunnittelualue on osa suurempaa val-
tatien 2 tiesuunnitelmakokonaisuutta.  
 

Noin 5 kilometriä pitkä suunnittelualue alkaa heti valtatien 9 
eritasoliittymän luoteisen ramppiliittymän jälkeen ja jatkuu ai-
van Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen rajan tuntumaan. 
Alue on hyvin maatalouspainotteista, mainittavia asutuskeskit-
tymiä ei valtatien läheisyyteen sijoitu. 
 
Valtatie 2 on koko suunnittelualueella kaksikaistainen. Keski-
määräinen vuorokausiliikenne (KVL) on noin 3 600 ajoneuvoa 
vuorokaudessa, joista noin 630 eli jopa 17 prosenttia on ras-
kasta liikennettä (tierekisterin tieto 2019). Nopeusrajoitus on 
suurimmassa osassa suunnittelualuetta 80 km/h ja länsi-
päässä 100 km/h, talvisin koko jaksolla 80 km/h.  
 
Suunnittelualueella on muutama maanteiden liittymä sekä lu-
kuisia yksityisteiden liittymiä, joista kaikki ovat kanavoimatto-
mia. Valtatien 9 ramppiliittymän alue ja maantien 232 liittymä 
on valaistu, muilta osin suunnittelualue on valaisematon. 

 
Poliisin tietojen mukaan suunnittelualueella on vuosina 2015–
2019 tapahtunut kaikkiaan 12 liikenneonnettomuutta, joista 
kolme on johtanut henkilövahinkoihin. Kaikki henkilövahinkoja 
aiheuttaneet onnettomuudet ovat olleet tieltä suistumisia. 
Pelkkiin omaisuusvahinkoon johtaneista yhdeksästä onnetto-
muudesta viisi on ollut peuraonnettomuuksia. 
 
 
 

HANKE JA TAVOITTEET 

Hankkeessa valtatielle 2 tehdään pienehköjä parannuksia, joi-
den tavoitteena on mahdollistaa nopeusrajoituksen nosto 100 
kilometriin tunnissa vähintään kesäisin. Fyysisiin toimenpitei-
siin sisältyy riista-aitojen rakentaminen, tien leventäminen 
osalla suunnittelualuetta sekä reunaympäristön pehmentämi-
nen. Liittymiä koskevia muutoksia ovat paikoittaiset yksityis-
tiejärjestelyt sekä maantien 232 liittymän ja Perkiöntien yksi-
tyistieliittymän varustaminen väistötilalla. Lisäksi hankkeessa 
toteutetaan pohjavesisuojauksia. 
 

KUSTANNUKSET 

Hankkeen toteuttamisen kustannusarvio on 3,3 miljoonaa eu-
roa (MAKU 135,0; 2000=100). Lunastuskustannusten arvioitu 
osuus on 76 000 euroa ja johto- ja laitesiirtojen 217 000 eu-
roa, jotka on otettu huomioon kustannusarviossa. 
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Väylävirasto 
  Tapaustarkastelu – Vt 2 Humppilan 

kohdalla 
3/2021 

 

 

 

Lisätietoja:  
 

VAIKUTUKSET 

Hankkeen keskeisimmät vaikutukset 

Hankkeen toimenpiteiden keskeisimpiä päämääriä on mahdol-
listaa nopeusrajoituksen nosto. Vaikutusten arvioinnissa on 
oletettu, että hankkeen toteuttamisen myötä kesänopeusra-
joitukseksi voidaan koko suunnittelualueella asettaa 100 
km/h. Tästä syntyvät myös hankkeen merkittävimmät liiken-
teelliset vaikutukset. Talvisin rajoitus lasketaan 80 km/h:iin. 
Laskennallisesti valtatietä 2 pitkin kulkevien kevyiden ajoneu-
vojen keskimääräinen matka-aika lyhenee noin 25 sekuntia ja 
raskaiden ajoneuvojen noin 6 sekuntia. 
 
Hankkeeseen sisältyvät muutokset vaikuttavat liikenneturval-
lisuuden kannalta osittain eri suuntiin. Nopeusrajoituksen 
nosto lisää onnettomuuksien todennäköisyyttä ja erityisesti 

vakavien onnettomuuksien riskiä, mutta sitä madaltavat tien 
leventäminen, riista-aidat, liittymien väistötilat ja yksityistieliit-
tymien vähentäminen. Kokonaisuudessaan henkilövahinkoon 
johtavien onnettomuuksien arvioidaan vähentyvän niukasti eli 
2 % (0,007 onnettomuutta), kun taas vakavat henkilövahingot 
lisääntyvät 2 % (0,001 kuollutta tai vakavasti loukkaantu-
nutta) vertailutilanteeseen nähden. 
 
Hankkeen vaikutukset liikenteen päästöihin ovat melko vähäi-
set. Suunnittelualueella syntyvät vuosittaiset hiilidioksidipääs-
töt lisääntyvät vuoden 2040 tasossa noin 46 tonnilla nopeus-
tason noustessa erityisesti kesäisin. Tämä on kuitenkin vain 
2 % vertailutilanteen CO2-päästöistä. Myös typen oksidien, hii-
livetyjen, hiilimonoksidin ja pienhiukkasten päästöt lisääntyvät 
hieman vertailutilanteeseen nähden. Meluvaikutuksia ei ole 
otettu huomioon, kohteesta ei ole laadittu melumallinnuksia. 

Arviointimenetelmän soveltuvuus hankkeen 
vaikutusten arviointiin 

Käytössä olevat menetelmät kykenevät kuvaamaan melko hy-
vin hankkeeseen sisältyvät toimenpiteet ja muutokset. Melko 
monen toimenpiteen liikenneturvallisuusvaikutuksia on kuiten-
kin jouduttu arvioimaan erikseen, ja ne on sisällytetty hanke-
verkkoon manuaalisesti syötettyjen paranemaprosenttien 
avulla. Näihin toimenpiteisiin lukeutuvat riista-aidat, tien le-
ventäminen ja yksityistiejärjestelyt. Samaan sarjaan kuuluisi-
vat luiskakaltevuuden muutokset ja reunakaiteet, mutta koska 
suunnitelma-aineistossa ei ole ollut tietoa paaluväleistä, joille 
nämä toimenpiteet kohdistuvat, niitä ei ole otettu huomioon. 
 
Hankkeeseen sisältyy myös pohjavesisuojausta. Sille ei ole 
olemassa käsittelyä IVAR3-ohjelmistossa, eikä pohjaveden 
suojaukselle ole määritetty myöskään yksikköarvoja, jotka 
mahdollistaisivat sen huomioon ottamisen kannattavuuslas-
kelmalle. Tarvittaessa sille olisi mahdollista muodostaa nu-

meerinen mittari, jolle määritetään arvot erillistarkasteluin. 
Tämä mahdollistaisi pohjaveden suojauskohteiden vertailun 
keskenään, mutta yhteismitallista vertailukriteeriä tyystin eri-
laisten hankkeiden tai toimenpiteiden kesken siitä ei synny. 
 

KANNATTAVUUSARVIOINTI 

Hankkeen kannattavuusarviointi on laadittu IVAR3-
ohjelmistolla. Kannattavuuslaskelma perustuu Liikenneviras-
ton Tiehankkeiden arviointiohjeeseen 13/2013 (päiv. 
10/2015). Rakennusaikainen korko laskettiin yhden vuoden 
rakennusajan mukaan. Korkokantana käytettiin 3,5 %. Sekä 
kustannukset että tulokset on esitetty indeksitasossa 103,9 
(MAKU 2015 = 100).  
 
Hankkeen hyöty-kustannussuhde on noin 0,47, eli hanke ei ole 
yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Ylivoimaisesti suurin 
hyöty muodostuu tienkäyttäjien, etupäässä kevyiden ajoneu-
vojen aikakustannusten vähentymisestä, joka on tulosta 
matka-ajan lyhentymisestä nopeusrajoituksen noston myötä. 
Se johtaa kuitenkin samalla ajoneuvokustannusten kasvuun, 
kun ajoneuvoihin liittyvät muuttuvat kustannukset lisääntyvät 
nopeuden noustessa. Muiden kustannuserien muutokset ovat 
selvästi edellä mainittuja eriä vähäisempiä. 
 

Kannattavuus 

KUSTANNUKSET (M€) 4,15 

HYÖDYT (M€) 1,94 

Keskeisimpien hyötyerien muutokset (M€): 

Väylänpitäjän kustannukset -0,03 

Matkojen aikakustannukset 2,46 

Matkojen ajoneuvokustannukset  -1,00 

Kuljetusten aikakustannukset 0,34 

Kuljetusten ajoneuvokustannukset  0,15 

Turvallisuusvaikutukset 0,03 

Ympäristövaikutukset -0,04 

Vaikutukset julkiseen talouteen 0,42 

Rakentamisen aikaiset haitat -0,40 

 

 Hankkeen tunnusluvut  

 Yhteiskuntataloudellinen  
kannattavuus (H/K-suhde) 
 

Matkojen kustannusten  
muutoksen suhde investointi- 
kustannuksiin  
 
Kuljetusten kustannusten  
muutoksen suhde investointi- 
kustannuksiin  
 
Onnettomuuskustannuksien  
muutoksen suhde investointi- 
kustannuksiin 
 

 

   

0,47 

0,35 

0,01 

0,12 
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Tapaustarkastelu – Mt 9005 välillä 
kt 76 – Sotkamo Silver Oy, Sotkamo 

  Teiden parantamistoimenpiteiden 
vaikutusten arvioinnin kehittäminen 

 

 
Lisätietoja:  

 

NYKYTILA 

Maantie 9005 erkanee kantatiestä 76 kohti kaakkoa noin 15 
kilometriä Sotkamon keskustan itäpuolella. Tien alkupäästä 
ensimmäiset noin 19 kilometriä ovat päällystettyä tietä (tieosat 
1–3), loppuosa (tieosat 4–6) on sorapintainen. Sorapintaisen 
loppuosan varteen sijoittuu Sotkamo Silver Oy:n hopeakaivos-
alue, jonka liikenne suuntautuu pääosin kohti kantatietä 76 ja 
Sotkamoa maantien 9005 länsipään kautta. 
 
Maantie on kohtalaisen vähäliikenteinen ja maankäyttö sen 
varressa melko vähäistä. Maantien keskimääräinen vuorokau-
siliikenne (KVL) on korkeimmillaan heti kantatieltä 76 erkane-

misen jälkeen (noin 700 ajon./vrk) ja matalimmillaan tien itä-
päässä (noin 60). Raskaan liikenteen osuus kokonaisliiken-
teestä vaihtelee arviolta välillä 6–12 %. Tieosalle 5 sijoittuvan 
kaivoksen länsipuolella liikennemäärätiedot ovat osittain arvi-
oituja. 
 
Päällystetyllä jaksolla on nykytilassa perusnopeusrajoitus 80 
km/h, soratiejaksolla nopeusrajoitus on 60 km/h. Todellisuu-
dessa tien kunto ei etenkään kelirikkoaikaan mahdollista ajoa 
nopeusrajoituksen mukaisella nopeudella. Korkeuserot aiheut-
tavat vaihtelua erityisesti raskaan liikenteen matkanopeuteen. 
 
Koko maantiellä on sattunut poliisin tietojen mukaan vuosina 
2015–2019 kaikkiaan 9 liikenneonnettomuutta, joista yksi on 
johtanut henkilövahinkoihin. Kahta omaisuusvahinko-onnetto-
muutta lukuun ottamatta onnettomuudet ovat tapahtuneet 
kaivoksen länsipuolisella osuudella. 

 
Maantien 9005 länsipää eli tieosa 1 on hiljattain päällystetty 
uudelleen. Muu päällystetty osuus (tieosat 2–3; 10 km) on 
huonokuntoinen ja kärsii lukuisista routavaurioista sekä kan-
tavuusongelmista. Soratieosuus on kapea ja suoalueiden 
vuoksi paikoitellen kantavuudeltaan erittäin heikko. Soratie-
jaksoa on kaivoksen rakentamisen käynnistyttyä jouduttu vah-
vistamaan kevään kelirikkokauden aikana. Koko tiejaksolla on 
myös rumpujen, sivuojien ja laskuojien parantamistarpeita. 
Kaivoksen lisäksi kuormitusta ja erityisesti raskasta liikennettä 
aiheutuu puun ja maa-ainesten kuljetuksista. 
 
 

HANKE JA TAVOITTEET 

Hankkeen tavoitteena on tieyhteyden parantaminen niin, että 
tieyhteys palvelee turvallisesti ja sujuvasti ympärivuotisesti 
asukkaiden, kesäasukkaiden, maa- ja metsätalouden sekä kai-
voksen liikennetarpeita. 
 
Nykyisellä päällystetyllä tiejaksolla tien kantavuutta ja kuiva-
tusta parannetaan, routavauriokohdat korjataan sekä tie pääl-
lystetään uudelleen 10,4 kilometrin matkalla. Soratiejaksolla 
tien kantavuutta ja kuivatusta parannetaan, rakennetta vah-
vistetaan ja tie päällystetään 7,4 kilometrin matkalla. Samalla 
soratiejakson pituusgeometriaa parannetaan, muutama lyhyt-

säteisin mutka oikaistaan ja tie levennetään 6,5 metrin levey-
teen. 
 
Tavoitteena on, että koko parannettavalla ja päällystettävällä 
jaksolla nopeusrajoitus voisi hankkeen jälkeen olla 80 km/h ja 
tien kunto mahdollistaisi hyvän, tasaisen nopeustason. Hank-
keen alustava kustannusarvio on 4,7 miljoonaa euroa. 
 
 

KUSTANNUKSET 

Soratieosuuden parantamisen kustannusarvio on 3,2 miljoo-
naa euroa euroa (MAKU 112,9; 2010=100), joka kohdistuu 
valtaosin rakenteen parantamiseen ja leventämiseen. Päällys-
tetyn osuuden parantamisen karkea kustannusarvio on 1,5 
miljoonaa euroa, josta noin 0,5 miljoonaa euroa koskee pääl-
lystämistä ja loput muuta parantamista.  
 
Kokonaisuudessaan vielä jäljellä olevan parantamisen kustan-
nusarvioksi muodostuu noin 4,7 miljoonaa euroa. Arvio sisäl-
tää maantien toimenpiteet sekä siihen välittömästi liittyvät yk-
sityistie- ja liittymäjärjestelyt. 
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Väylävirasto 
  Tapaustarkastelu – Mt 9005 välillä kt 76 

– Sotkamo Silver Oy, Sotkamo 
3/2021 

 

 

 

Lisätietoja:  
 

VAIKUTUKSET 

Hankkeen keskeisimmät vaikutukset 

Tien kunnon parantaminen ja soratiejakson leventäminen ja 
päällystäminen mahdollistavat nopeustason noston, mikä ly-
hentää sekä henkilöautoliikenteen että kuljetusten keskimää-
räistä matka-aikaa laskennallisesti noin 2,4 minuuttia. Perus-
parannus yhdessä asianmukaisen kunnossapidon kanssa var-
mistaa tien liikennöitävyyden ympäri vuoden niin asukkaille 
kuin tietä kuljetuksiinsa tarvitsevalle elinkeinoelämälle. 
 
Nopeustason nostolla on liikenneturvallisuuteen haitallisia vai-
kutuksia, joita tien leventäminen osittain kompensoi. Pienten 
liikennemäärien takia absoluuttiset muutokset jäävät pieniksi. 
Laskennallisesti henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia ta-
pahtuu vuonna 2040 noin 0,006 kappaletta vähemmän ja va-

kavia henkilövahinkoja 0,003 enemmän kuin vertailutilan-
teessa. Onnettomuushistoria on jätetty laskelmissa huomiotta, 
koska tien liikennemäärä on kasvanut merkittävästi aivan hil-
jattain kaivoksen toimintaa käynnistettäessä. 
 
Hankkeen vaikutukset liikenteen päästöihin ovat hyvin vähäi-
set. Suunnittelualueella syntyvät vuosittaiset hiilidioksidipääs-
töt vähenevät vuoden 2040 tasossa noin 6 tonnilla. Meluvai-
kutuksia ei ole otettu huomioon alueen vähäisen asutuksen 
vuoksi. 
 

Arviointimenetelmän soveltuvuus hankkeen 
vaikutusten arviointiin 

Suurimmat menetelmälliset haasteet liittyvät tien kunnon huo-
mioon ottamiseen, jota nykyiset työkalut eivät liikenteellisten 
vaikutusten arvioinnissa mahdollista. Vertailutilanteessa erityi-
sen merkittävä haitallinen vaikutus voisi olla esimerkiksi sellai-

sella vaikealla kelirikkotilanteella, joka estää nykyisen reitin 
käytön kokonaan tai tietyn tyyppisillä ajoneuvoilla, jolloin hait-
tavaikutukset varsinkin elinkeinoelämälle voisivat olla huomat-
tavia. Tällaiselle häiriötilanteelle on hyvin haastava määrittää 
laskennallisia vaikutuksia. Vähimmäisvaatimuksena arvioin-
nille tarvittaisiin kaivosalueen toimijoilta arvio hankalan kelirik-
kotilanteen aikana käytettävästä kalustosta ja liikennemää-
rästä. Se pitäisi lisäksi laajentaa keskimääräiseksi tilanteeksi 
koko vuoden tasolla. Vaikutukset keskimääräiseen matka-ai-
kaan on tässä kuvattu alennettuna nopeusrajoituksena huo-
nokuntoisella päällystetyllä jaksolla. 
 
Nykyiset mallit eivät ota huomioon myöskään tien kunnon tai 
leveyden vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Liikenneturvalli-
suustilannetta on tässä tarkastelussa korjattu manuaalisesti 
Tarva-mallien vaikutuskertoimien perusteella. Laskentamene-
telmällä ei voida tarkastella vaikutuksia ajomukavuuteen, 

jonka osalta tapahtuu selvä muutos sorapinnan korvautuessa 
asfaltilla. 
 
Laskentamenetelmä tuottaa tiettyjen lähtötietojen perusteella 
arvion tien kunnossapidon kustannuksista. Malli on kuitenkin 
hyvin karkea eikä se ota huomioon mahdollista korjausvelkaa 
tai sitä, miten kunnossapitoluokka vastaa tien liikennemäärää, 
raskaasta liikenteestä aiheutuvaa kuormitusta tai muita paikal-
lisia olosuhteita. 
 

KANNATTAVUUSARVIOINTI 

Hankkeen kannattavuusarviointi on laadittu IVAR3-
ohjelmistolla. Kannattavuuslaskelma perustuu Liikenneviras-
ton Tiehankkeiden arviointiohjeeseen 13/2013 (päiv. 
10/2015). Rakennusaikainen korko laskettiin yhden vuoden 
rakennusajan mukaan. Korkokantana käytettiin 3,5 %. Sekä 
kustannukset että tulokset on esitetty indeksitasossa 103,9 
(MAKU 2015 = 100).  
 
Hankkeen hyöty-kustannussuhde on noin 0,55, eli hanke ei ole 
yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Hankkeen selvästi mer-
kittävimmät hyödyt koskevat tienkäyttäjien ja kuljetusten ai-
kakustannuksia, kun matka-aika lyhenee kohonneen nopeus-
tason myötä. Myös ajoneuvokustannukset pienenevät hiukan. 
Vertailutilanteessa soratieosuuden oletettiin edellyttävän te-
hostettua kunnossapitoa ja aiheuttavan siten väylänpitäjälle 
ylimääräisiä kustannuksia, minkä vuoksi kunnossapitokustan-
nusten vähenemisestä muodostuu merkittävä hyötyerä. Ver-
tailutilanteeseen sisällytettiin myös huonokuntoisen päällyste-
tyn osuuden kiireellisen korjaustarpeen kustannuksia. 
 

Kannattavuus 

KUSTANNUKSET (M€) 4,39 

HYÖDYT (M€) 2,41 

Keskeisimpien hyötyerien muutokset (M€): 

Väylänpitäjän kustannukset 0,98 

Matkojen aikakustannukset 1,21 

Matkojen ajoneuvokustannukset  0,16 

Kuljetusten aikakustannukset 0,36 

Kuljetusten ajoneuvokustannukset  0,06 

Turvallisuusvaikutukset -0,05 

Ympäristövaikutukset 0,01 

Vaikutukset julkiseen talouteen -0,07 

Rakentamisen aikaiset haitat -0,26 

 Hankkeen tunnusluvut  

 Yhteiskuntataloudellinen  
kannattavuus (H/K-suhde) 
 

Matkojen kustannusten  
muutoksen suhde investointi- 
kustannuksiin  
 
Kuljetusten kustannusten  
muutoksen suhde investointi- 
kustannuksiin  
 
Onnettomuuskustannuksien  
muutoksen suhde investointi- 
kustannuksiin 
 

 

   

0,55 

0,31 

<0 

0,10 
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Tapaustarkastelu – Kantatie 46 Hei-
nola kk - Uimila 

  Teiden parantamistoimenpiteiden 
vaikutusten arvioinnin kehittäminen 

 

 
Lisätietoja:  

 

NYKYTILA 

Kouvolan ja Heinolan välinen kantatie 46 on osa valtakunnal-
lista yhteysväliä Keski- ja Pohjois-Suomesta Kaakkois-Suo-
meen, HaminaKotkan satamaan ja Vaalimaan kautta Venä-
jälle. Se on tärkeä reitti mm. biotalouden kuljetuksille. Kantatie 
46 yhdistää valtatiet 4, 5 (E75) ja 15.  
 
Suunnittelualueen eli Päijät-Hämeen puoleisen osuuden pituus 
on noin 19,5 km. Tällä osuudella keskimääräinen vuorokausi-
liikennemäärä on noin 1200–2600 ajoneuvoa vuorokaudessa 
ja raskaan liikenteen osuus liikennemäärästä on noin 12–
17 %, josta valtaosa on ajoneuvoyhdistelmiä. Arkiliikenteestä 

raskaan liikenteen osuus on suurempi kuin keskimääräisenä 
vuorokautena. Suunnittelualueelle sijoittuvat Kirkkotien (mt 
15008) ja Muikkusalmentien (mt 4143) liittymät. 
 
Tien poikkileikkaus on kapea varsinkin suuri raskaan liikenteen 
määrä huomioon ottaen. Talvikautena tiejakso on erityisen 
turvaton. Tien geometrian ja huonon kunnon vuoksi useat kul-
jetuslajit (mm. konttikuljetukset) joutuvat käyttämään muita 
reittejä ja kiertämään esimerkiksi Lahden kautta valtateitä 4 
ja 12. 
 
Kantatie 46 on yksiajoratainen tie, jonka poikkileikkaus on 
pääosin 8/7 metriä. Kantatien nopeusrajoitus on länsipäässä 
60 km/h ja muualla suunnittelualueella 80 km/h. Talvikaudella 
80 km/h -alueella on voimassa 70 km/h -rajoitus. Kaakkois-
Suomen puolella tien geometria on parempi ja nopeusrajoitus 
on 80–100 km/h. 

 
Tien liikenneturvallisuustilanne on heikko johtuen kapeasta 
poikkileikkauksesta sekä mutkaisesta ja mäkisestä geometri-
asta yhdistettynä suureen raskaan liikenteen osuuteen. Suun-
nittelualueella on vuosina 2011–2015 tapahtunut 33 poliisin 
tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Näistä neljä on johta-
nut kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Loput 18 ovat omai-
suusvahinko-onnettomuuksia. Onnettomuuksissa on kuollut 
neljä ja loukkaantunut 13 henkilöä. Vuosina 2014–2019 polii-
sin tietoon tulleita onnettomuuksia on tapahtunut 20, joista 6 
on johtanut henkilövahinkoihin. 

HANKE JA TAVOITTEET 

Kantatie 46 ei täytä nykyisiä (kantateille asetettuja) vaatimuk-
sia. Puutteita on tien geometriassa ja rakenteessa. Tieosuuden 
laatutaso ei ole yhtenevä Kymenlaakson puoleisen kantatien 
46 laatutason kanssa. 
 
Kantatie 46 on todettu tärkeäksi elinkeinoelämän kuljetusten 
kannalta, ja sen parantamiseen on myönnetty rahoitusta. 
(Hanke on valmistunut vuonna 2019.) 
 
Hankkeessa kantatie 46 parannetaan pääosin nykyisellä pai-
kallaan vastaamaan paremmin tämänhetkisiä kantateille ase-

tettuja vaatimuksia. Sekä tien geometriaa että rakennetta ko-
hennetaan. Tien pysty- ja vaakageometriaa parannetaan yh-
teensä noin viiden kilometrin matkalla. Tien poikkileikkaus säi-
lyy pääosin nykyisellään. Parannettavilla osuuksilla poikkileik-
kausta levennetään hieman. 
 
Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa 80 km/h -nopeusrajoi-
tus ympäri vuoden. Hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan eri-
tyisesti hyötyjä raskaalle liikenteelle häiriöiden vähentyessä 
jyrkimpien mäkien tasaamisella ja kaarteiden oikaisuilla. Sa-
malla liikenneturvallisuus ja kuljetusten toimitusvarmuus pa-
ranee. 

KUSTANNUKSET 

Hankkeen tiesuunnitelman yhteydessä laadittu rakentamis-
kustannusarvio on noin 21,2 miljoonaa euroa sisältäen raken-
nussuunnittelun (MAKU 107,2, 2010=100). Hankkeen toteu-
tunut urakkahinta on noin 11,3 M€ + suunnittelu- ja rakenta-
miskulut noin 1,2 M€ (Uudenmaan ELY-keskus), mikä on huo-
mattavasti kustannusarviota alempi. Yhtenäisyyden vuoksi 
tässä kannattavuusarviossa on kuitenkin käytetty tiesuunnitel-
man mukaista kustannusarviota. 
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Väylävirasto 
  Tapaustarkastelu – Kantatie 46 Heinola 

kk - Uimila 
3/2021 

 

 

 

Lisätietoja:  
 

VAIKUTUKSET 

Hankkeen keskeisimmät vaikutukset 

Hankkeen keskeisimpiä tavoitteita on mahdollistaa talvino-
peusrajoituksen poistaminen. Vaikutusten arvioinnissa on ole-
tettu, että hankkeen toteuttamisen myötä talvinopeusrajoitus 
suunnittelualueella on kesänopeusrajoituksen tavoin 80 km/h. 
 
Tien vaaka- ja pystygeometrian muutokset sekä poikkileik-
kauksen leventäminen parantavat liikenteen sujuvuutta ja ly-
hentävät hieman matka-aikaa kantatiellä. Keskimääräisen 
matka-ajan lyhenemä on IVAR3-laskentojen perusteella nyky-
tilanteessa noin 1 minuutti.  
 
Talvinopeusrajoituksen poistaminen lyhentää matka-aikoja 
talvikaudella, millä saavutetaan aikakustannushyötyjä. Liiken-

neturvallisuuteen talvinopeusrajoituksen poistamisella on puo-
lestaan heikentävä vaikutus nopeusrajoituksen noston lisä-
tessä onnettomuuksien todennäköisyyttä ja vakavien onnetto-
muuksien riskiä. 
 
Toimenpiteistä tien ongelmallisimpien pysty- ja vaaka-
geometrioiden parannukset sekä poikkileikkauksen leventämi-
nen ja Muikkusalmentien liittymän väistötila parantavat liiken-
neturvallisuutta. Kokonaisuutena hanke parantaa hieman kan-
tatien 46 liikenneturvallisuustilannetta. Vuoden 2040 tilan-
teessa laskennallinen vähenemä on noin 0,04 henkilövahin-
koon johtavaa onnettomuutta vuodessa.  
 
Hanke vähentää jonkin verran liikenteen hiilidioksidipäästöjä 
kantatiellä. Vuoden 2040 tilanteessa laskennallinen vähennys 
hiilidioksidipäästöihin on noin 162 tonnia vuodessa. 

Arviointimenetelmän soveltuvuus hankkeen 
vaikutusten arviointiin 

Käytetty menetelmä kykenee kuvaamaan hyvin hankkeen kes-

keisimmät liikenteelliset vaikutukset. Tiegeometrian paranta-

misen liikenneturvallisuusvaikutusten huomioimiseen ei ole 

olemassa valmista käsittelyä IVAR3-ohjelmistossa, minkä 

vuoksi niiden liikenneturvallisuusvaikutukset on syötetty ma-

nuaalisesti onnettomuuksien vähenemäprosenttina Tarva-oh-

jelmiston vaikutuskertoimien perusteella. 

Pysty- ja vaakageometriatietojen kuvaaminen IVAR3-

ohjelmistoon voi olla kohtalaisen työlästä sekä vaatii riittävän 

tarkat lähtötiedot hankkeen lisäksi myös nykytilanteesta, eri-

tyisesti silloin, jos tie on nykytilassa huomattavan mäkinen. 

 
 
 

KANNATTAVUUSARVIOINTI 

Hankkeen kannattavuusarviointi on laadittu IVAR3-
ohjelmistolla. Kannattavuuslaskelma perustuu Liikenneviras-
ton Tiehankkeiden arviointiohjeeseen 13/2013 (päiv. 
10/2015). Rakennusaikainen korko laskettiin yhden vuoden 
rakennusajan mukaan. Korkokantana käytettiin 3,5 %. Sekä 
kustannukset että tulokset on esitetty indeksitasossa 103,9 
(MAKU 2015 = 100).  
 
Hankkeen hyöty-kustannussuhde on noin 0,2, eli hanke ei ole 
yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Hankkeen merkittävim-
mät hyödyt kohdistuvat kuljetuksien ajoneuvokustannuksiin 
sekä matkojen aikakustannuksiin. Myös matkojen ajoneuvo-
kustannukset sekä kuljetusten aikakustannukset pienenevät. 
Polttoaineverojen vähentymisestä aiheutuvat vaikutukset jul-
kiseen talouteen sekä erityisesti rakentamisen aikaiset haitat 
ovat merkittäviä hankkeen hyötyihin verrattuna. Mikäli arvioin-
nissa olisi käytetty kustannusarvion sijasta toteutunutta urak-
kahintaa, olisivat kannattavuudet olennaisesti parempia, 
mutta hk-suhde jäisi myös silloin tuntuvasti alle 1,0:n rajan. 
 

Kannattavuus 

KUSTANNUS (M€) 23,37 

HYÖDYT (M€) 4,59 

Keskeisimpien hyötyerien muutokset (M€): 

Väylänpitäjän kustannukset -0,09 

Matkojen aikakustannukset 2,50 

Matkojen ajoneuvokustannukset  1,17 

Kuljetusten aikakustannukset 1,48 

Kuljetusten ajoneuvokustannukset  2,10 

Turvallisuusvaikutukset 0,50 

Ympäristövaikutukset 0,14 

Vaikutukset julkiseen talouteen -0,96 

Rakentamisen aikaiset haitat -2,26 

 

 Hankkeen tunnusluvut  

 Yhteiskuntataloudellinen  
kannattavuus (H/K-suhde) 
 

Matkojen kustannusten  
muutoksen suhde investointi- 
kustannuksiin  
 
Kuljetusten kustannusten  
muutoksen suhde  
investointikustannuksiin 
 
Onnettomuuskustannuksien  
muutoksen suhde investointi- 
kustannuksiin 
 

 

   

0,20 

0,16 

0,02 

0,15 
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Tapaustarkastelu – Kt 51 
Sunnanvikin eritasoliittymä 

  Teiden parantamistoimenpiteiden 
vaikutusten arvioinnin kehittäminen 

 

 
Lisätietoja:  

 

NYKYTILA 

Kantatien 51 ja seututien 115 (Siuntiontie) Sunnanvikin liit-
tymä on nelihaarainen pääsuunnassa maaliviivoin kanavoitu 
tasoliittymä. Liittymän neljäs haara, Timalantie on yksityistie, 
joka palvelee noin 13 omakotitalon ja metsätalouden tarpeita. 
Kantatien liikennemäärä liittymästä Kirkkonummen suuntaan 
on noin 12 100 ajon./vrk ja Inkoon suuntaan 8 100 ajon./vrk 
(KVL 2019). Seututien liikennemäärä on noin 4 400 ajon./vrk. 
Suunnitellun lisämaankäytön myötä seututien liikennemäärän 
on ennustettu kasvavan 7 000 ajoneuvoon/vrk. Timalantien 
liikennemäärä ei ole tiedossa. 
 

Nykyinen tasoliittymä on ruuhka-aikoina erittäin kuormittunut 
ja liittymässä on paljon sivusuunnalta vasemmalle kääntyviä. 
Toimivuustarkastelussa määritetty palvelutasoluokka on jo ny-
kytilanteessa E (huono) ja tilanne heikkenee nopeasti liiken-
nemäärien kasvaessa. Pitkät odotusajat johtavat yhä lyhyem-
pien liittymisaikavälien hyväksymiseen ja risteämisonnetto-
muusriskin kasvamiseen. 
 
Liittymässä on tapahtunut aiemmin huomattavan paljon on-
nettomuuksia: vuosina 2010–2014 yhteensä 11 onnetto-
muutta, joista 4 on johtanut henkilövahinkoihin. Ensitoimenpi-
teenä kantatien nopeusrajoitus liittymän kohdalla on vuonna 
2016 laskettu 80 km/h:sta 60 km/h:iin. Vuosina 2015–2019 
liittymässä on tapahtunut 3 onnettomuutta, joista yksi on joh-
tanut henkilövahinkoihin. 
 
Liittymän lähiympäristö on asemakaavoitettu ja kantatien me-

lualueella on noin 10 asuinrakennusta. Jalankulkijat ja pyöräi-
lijät joutuvat ylittämään kantatien vaarallisesti tasossa. 
 

HANKE JA TAVOITTEET 

Kantatien 51 ja seututien 115 liittymään esitetään eritasoliit-
tymää, joka voidaan rakentaa jo ennen kantatien nelikaistais-
tamista. Tuleva leveä poikkileikkaus huomioidaan silta- ja 
ramppivarauksissa. Siltapaikka on optimoitu pohjatutkimustie-
tojen ja rakentamiskustannusten mukaan. 
 
Eritasoliittymän pohjoispuolella on suorat rampit ja eteläpuo-
lella silmukkajärjestely lounaisessa neljänneksessä. Risteyssil-
lan kohdalla alikulkukorkeus on 5,0 m ja erikoiskuljetukset oh-
jataan suoraa ramppia pitkin. Ramppiliittymiin rakennetaan 
kiertoliittymät, samoin seututien läheiseen katuliittymään. 

 
Eritasoliittymän vaikutusalueella suorat kantatieliittymät kat-
kaistaan ja liikenne ohjataan rinnakkaiskatujen kautta erita-
soliittymään. Pohjoispuolella rinnakkainen katureitti on jo ole-
massa. 
 
Kantatien pohjoispuolella olevan ja kaavoitetun asutuksen 
suojaksi esitetään 2 m korkeaa melukaidetta noin 1,4 kilomet-
rin matkalle. Kaiteiden välillä ramppipenkereet toimivat me-
luesteenä. 
 
Esitetyillä toimenpiteillä tavoitellaan kantatiejakson pahimman 
liikenneturvallisuus- ja välityskykyongelman parantamista. 

KUSTANNUKSET 

Hankkeen alustava rakentamiskustannusarvio on noin 8,8 mil-
joonaa euroa (Maku-indeksi 130, 2010=100) (AVS:n kustan-
nusarvio). Arvio sisältää kantatien toimenpiteet sekä siihen vä-
littömästi liittyvät rinnakkaisväyläjärjestelyt. Kustannusjakoa 
kunnan kanssa ei ole sovittu. Arvio ei sisällä lunastus-, kor-
vaus- ja tietoimituskustannuksia. 
 
 
 
 
 

 
 

   

Yksityisteiden liikenne-
määriä ei tiedossa 
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Väylävirasto 
  Tapaustarkastelu – Kt 51 Sunnanvikin 

eritasoliittymä 
3/2021 

 

 

 

Lisätietoja:  
 

VAIKUTUKSET 

Hankkeen keskeisimmät vaikutukset 

Nykyisen tasoliittymän korvaaminen eritasoliittymällä liittyvine 
yksityistiejärjestelyineen parantaa erityisesti ruuhka-ajan lii-
kenteen sujuvuutta liittymässä sekä mahdollistaa kantatien 51 
nopeusrajoituksen nostamisen liittymän kohdalla 80 km/h:n 
tasolle, jolloin tien liikenne sujuvoituu ja matka-ajat nopeutu-
vat hieman. Erityisesti liittyminen Siuntiontieltä vasemmalle 
Helsingin suuntaan helpottuu. 
 
Siuntiontielle suunniteltu kiertoliittymä heikentää sen sijaan 
Siuntiontien liikenteen sujuvuutta, ja sillä saavutettavat vaiku-
tukset ovat negatiivisia sivusuuntien liikennemäärien ollessa 
pieniä. Hankkeeseen sisältyvät yksityistieliittymien katkaisut 
kantatiellä kasvattavat Siuntiontien liikennemääriä hieman.   

 
Nopeustason nosto heikentää hieman kantatien 51 liikenne-
turvallisuustilannetta, mutta kokonaisuutena hanke vähentää 
vuoden 2040 tilanteessa laskennallisesti noin 0,2 henkilöva-
hinkoon johtavaa onnettomuutta vuodessa.  
 
Hanke lisää hieman liikenteen hiilidioksidipäästöjä pääasiassa 
kantatien 51 nopeustason kasvamisen seurauksena. Vuoden 
2040 tilanteessa laskennallinen lisäys hiilidioksidipäästöihin on 
noin 19 tonnia vuodessa. Meluvaikutuksia ei ole tarkastelussa 
otettu huomioon, kohteesta ei ole laadittu melumallinnuksia. 

Arviointimenetelmän soveltuvuus hankkeen 
vaikutusten arviointiin 

Käytetty menetelmä kykenee kuvaamaan kohtuullisesti hank-

keeseen sisältyvät toimenpiteet ja niiden välittömät vaikutuk-

set. Eritasoliittymien osalta IVAR3-ohjelmiston tulokset ovat 

jossain määrin riippuvaisia siitä, miten eritasoliittymä ja siihen 

liittyvät katu- ja tiejärjestelyt ohjelmistoon kuvataan. Hank-

keessa poistuvien yksityistieliittymien vaikutukset saattavat 

olla ylikorostuneita, sillä IVAR3-ohjelmiston sujuvuus- ja tur-

vallisuusmallit kuvaavat ensisijaisesti yleisten teiden liittymiä.  

Hankkeen oleellisimpiin hyötyihin kuuluu maankäytön kehittä-

misedellytysten parantaminen (välillinen vaikutus), mille ei ole 

laskettavissa rahamääräisiä hyötyjä käytetyllä laskentamene-

telmällä. Hanke mahdollistaa maankäytön suunnitellun lisää-

misen Ruohosuontien ja Roihuvuorenkaaren varsille turvaten 

liikenteellisen toimivuuden sekä liikenneturvallisuuden liiken-

nemäärien kasvaessa Siuntiontien liittymissä.  

Hanke liittyy kantatien 51 parantamiseen välillä Kirkkonummi 

– Inkoo (aluevaraussuunnitelma 2017), ja siinä varaudutaan 

tien nelikaistaistamiseen, mikä nostaa hankkeen kustannuk-

sia, mutta ei aiheuta sille suoria (rahamääräisiä) hyötyjä. Osit-

tain hyödyt tulevat kuitenkin huomioiduksi hankkeen jään-

nösarvossa.  

Hankkeeseen liittyy myös tavoite Timalantien verkollisen ase-

man nostamisesta yksityistiestä laajempaa aluetta palvele-

vaksi yhteydeksi. Hankkeen arviointi yksittäisenä liittymätoi-

menpiteenä ei suoraan mahdollista tämän verkollisen muutok-

sen vaikutusten arviointia. Oletettavasti muutoksen liittyy 

myös muita tie- ja katujärjestelyitä sekä maankäytön lisää-

mistä liittymäalueen eteläpuolella. 

KANNATTAVUUSARVIOINTI 

Hankkeen kannattavuusarviointi on laadittu IVAR3-
ohjelmistolla. Kannattavuuslaskelma perustuu Liikenneviras-
ton Tiehankkeiden arviointiohjeeseen 13/2013 (päiv. 
10/2015). Rakennusaikainen korko laskettiin yhden vuoden 
rakennusajan mukaan. Korkokantana käytettiin 3,5 %. Sekä 
kustannukset että tulokset on esitetty indeksitasossa 103,9 
(MAKU 2015 = 100).  
 
Hankkeen hyöty-kustannussuhde on noin 0,7, eli hanke ei ole 
yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Hankkeen merkittävim-
mät hyödyt kohdistuvat kuljetuksien ajoneuvokustannuksiin 
sekä liikenneturvallisuuteen. Myös tienkäyttäjien aika- ja ajo-
neuvokustannukset sekä kuljetusten aikakustannukset piene-
nevät. 
 

Kannattavuus 

KUSTANNUS (M€) 7,88 

HYÖDYT (M€) 5,70 

Keskeisimpien hyötyerien muutokset (M€):  

Väylänpitäjän kustannukset 0,01 

Matkojen aikakustannukset 0,84 

Matkojen ajoneuvokustannukset  0,67 

Kuljetusten aikakustannukset 0,28 

Kuljetusten ajoneuvokustannukset  1,02 

Turvallisuusvaikutukset 3,30 

Ympäristövaikutukset -0,24 

Vaikutukset julkiseen talouteen -0,58 

Jäännösarvo 0,55 

Rakentamisen aikaiset haitat -0,39 

 

 Hankkeen tunnusluvut  

 Yhteiskuntataloudellinen  
kannattavuus (H/K-suhde) 
 

Matkojen kustannusten  
muutoksen suhde investointi- 
kustannuksiin  
 
Kuljetusten kustannusten  
muutoksen suhde  
investointikustannuksiin 
 
Onnettomuuskustannuksien  
muutoksen suhde investointi- 
kustannuksiin 
 

 

   

0,72 

0,19 

0,42 

0,17 
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Tapaustarkastelu – Vt 22 Vaalan 
pääliittymä 

  Teiden parantamistoimenpiteiden 
vaikutusten arvioinnin kehittäminen 

 

 
Lisätietoja:  

 

NYKYTILA 

Valtatie 22 välillä Oulu–Kajaani on osa Suomen poikittaista tie-
yhteyttä Ruotsista Tornion raja-asemalta Vartiuksen raja-ase-
man kautta Venäjälle. Tie yhdistää Kainuun ja Pohjois-Pohjan-
maan maakuntakeskukset toisiinsa ja toimii näitä kahta maa-
kuntaa yhdistävänä päätienä. Tiellä on tärkeä merkitys myös 
sen varrella olevien kuntien elinvoimaisuuteen, alueen yritys-
ten toimintaan ja kilpailukykyyn sekä matkailuliikenteelle. 
 
Suunnittelukohteena on Vaalan pääliittymä (vt 22 ja mt 800) 
lähialueineen. Liittymässä on runsaasti Vaalan keskustan 
suuntaan kääntyvää liikennettä, jonka vuoksi nykyinen kana-

voimaton liittymä on koettu turvattomaksi. 
 
Valtatien poikkileikkaus on 9/7 m ja nopeusrajoitus liittymä-
alueella on 80 km/h. Liittymäalue on valaistu. 
 
Valtatien ja maantien 800 liittymässä sijaitsee vilkkaasti liiken-
nöity huoltoasema, jossa mm. pysähtyvät kaukoliikenteen 
linja-autot. Noin 0,6 kilometrin päässä liittymästä Kajaaniin 
suuntaan, valtatien pohjoispuolella sijaitsee hautausmaa. 
 
Kevyt liikenne suuntautuu etupäässä keskustasta hautaus-
maalle, joten se joutuu ylittämään valtatien. Ongelmaksi koe-
taan valtatien ylittämisen turvattomuus vilkkaassa liittymässä. 
 
Liittymäalue sijaitsee I-luokan pohjavesialueella noin yhden ki-
lometrin päässä Vaalan kunnan vedenottamosta. Vaarallisen 
aineen kuljetuksessa tapahtuvasta onnettomuudesta johtuva 

riski pohjaveden pilaantumiselle on vakava. 
 
Suunnittelualueella on tapahtunut vuosien 2009–2013 aikana 
kaksi poliisin tietoon tullutta onnettomuutta. Kumpikaan on-
nettomuuksista ei johtanut henkilövahinkoihin. Valtatie 22 lin-
jaosuudella tapahtunut onnettomuus oli hirvionnettomuus ja 
liittymäalueella tapahtunut onnettomuus oli tieltä suistuminen, 
jossa alkoholilla oli osuutta asiaan. Vuosina 2014–2019 suun-
nittelualueella on tapahtunut huoltoaseman liittymässä yksi 
kääntymisonnettomuus, joka ei johtanut henkilövahinkoihin.  

HANKE JA TAVOITTEET 

Merkittävimmät toimenpiteet vt 22 ja maantien 800 tiejaksolle 
ovat liittymän kanavointi valtatien suunnassa rakentamalla 
molemmille lähestymissuunnille vasemmalle kääntymiskaistat 
sekä korotetut saarekkeet. 
 
Sivusuuntien (mt 800) osalta toimenpiteinä tehdään valtatien 
levenemisestä johtuvat muutokset. Nykyiset liittymäsaarek-
keet uusitaan. Pohjavesisuojaus rakennetaan valtatielle koko 
jaksolle, jolle tulee rakentamistoimenpiteitä, sekä mt 800 liit-
tymäalueelle. Kevyen liikenteen väylän ja mt 800 välisen si-
vuojan pohjavesisuojaus toteutetaan pohjavesialueen rajalle 

saakka. Tievalaistus uusitaan suunnittelualueella. 
 
Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on suunnitella ratkaisut, 
joilla parannetaan valtatien 22 ja maantien 800 (Vaalantie ja 
Otermantie) liittymän liikenneturvallisuutta sekä ajoneuvolii-
kenteen että jalankulun ja pyöräilyn osalta. Lisäksi tavoitteena 
on pohjaveden suojaaminen tarkastelualueella. 
 

KUSTANNUKSET 

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat noin 1,3 mil-
joonaa euroa (MAKU 112,8, 2010=100). 
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Väylävirasto 
  Tapaustarkastelu – Vt 22 Vaalan 

pääliittymä 
3/2021 

 

 

 

Lisätietoja:  
 

VAIKUTUKSET 

Hankkeen keskeisimmät vaikutukset 

Nykyisen tasoliittymän kanavointi parantaa jonkin verran sekä 
liikenteen sujuvuutta että liikenneturvallisuutta liittymässä. 
Sujuvuuden kannalta merkittävin vaikutus kohdistuu valtatien 
idän tulosuunnalle, jolta vasemmalle kääntyvä liikenne ei 
kääntymiskaistan myötä häiritse suoraan ajavaa liikennettä. 
 
Vasemmalle kääntymiskaistat vähentävät erityisesti risteyson-
nettomuuksien riskiä ja parantavat siten pääsuunnan ajoneu-
voliikenteen turvallisuutta. Nykyisen jalankulku- ja pyöräily-
väylän johtaminen liittymään asti sekä korotettujen liitty-
mäsaarekkeiden toteuttaminen parantavat jalankulku- ja pyö-
räliikenteen turvallisuutta. Turvallisuuden tunne tietä ylitettä-
essä paranee, vaikka ylitykseen ei osoitetakaan suojatietä. Ny-

kyisten, osittain jäykkien valaisinpylväiden korvaaminen myö-
täävillä pylväillä vähentää suistumisonnettomuuksien vaka-
vuutta. 
 
Vuoden 2040 ennustetilanteessa hanke vähentää laskennalli-
sesti noin 0,003 henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta. 
 
Pohjaveden suojauksella pienennetään riskiä Vaalan pohjave-
den pilaantumiselle. 
 

Arviointimenetelmän soveltuvuus hankkeen 
vaikutusten arviointiin 

Käytetty menetelmä kykenee kuvaamaan hyvin hankkeen kes-

keisimmät liikenteelliset vaikutukset. Sekä nykytilanteen että 

hankkeen mukaiset liittymät ovat tyypillisiä nelihaaraliittymiä, 

joita vastaavat liittymämallit sisältyvät IVAR3-ohjelmistoon, ei-

vätkä liittymän liikennemäärät ole poikkeuksellisen suuria.  

Tuntemattomaksi jääneestä syystä IVAR3-ohjelmiston turval-

lisuuslaskenta antoi liittymään huomattavan korkean nykyti-

lanteen onnettomuusasteen. Liittymästä tehtiin tästä syystä 

täydentävä Tarva-tarkastelu, jonka perusteella nykytilaa ku-

vaavaan IVAR3-verkkoon lisättiin liittymälle parantamispro-

sentiksi 50, jolloin tulokset vastasivat Tarva-laskentaa. Hank-

keen mukaisen tilanteen onnettomuusaste vastasi IVAR3-

laskennassa hyvin Tarva-tarkastelun tulosta, eikä siihen tehty 

vastaavaa korjausta. 

Hankkeeseen sisältyvälle pohjaveden suojaukselle ei ole ole-

massa käsittelyä IVAR3-ohjelmistossa, eikä pohjaveden suo-

jaukselle ole määritetty myöskään yksikköarvoja, jotka mah-

dollistaisivat sen huomioon ottamisen kannattavuuslaskel-

malle. Tarvittaessa sille olisi mahdollista muodostaa numeeri-

nen mittari, jolle määritetään arvot erillistarkasteluin. Tämä 

mahdollistaisi pohjaveden suojauskohteiden vertailun keske-

nään, mutta yhteismitallista vertailukriteeriä tyystin erilaisten 

hankkeiden tai toimenpiteiden kesken siitä ei synny. 

 
 
 
 
 
 

KANNATTAVUUSARVIOINTI 

Hankkeen kannattavuusarviointi on laadittu IVAR3-
ohjelmistolla. Kannattavuuslaskelma perustuu Liikenneviras-
ton Tiehankkeiden arviointiohjeeseen 13/2013 (päiv. 
10/2015). Rakennusaikainen korko laskettiin yhden vuoden 
rakennusajan mukaan. Korkokantana käytettiin 3,5 %. Sekä 
kustannukset että tulokset on esitetty indeksitasossa 103,9 
(MAKU 2015 = 100).  
 
Hankkeen hyöty-kustannussuhde on noin 0,2, eli hanke ei ole 
yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Hankkeen merkittävim-
mät hyödyt kohdistuvat matkojen sekä kuljetuksien ajoneuvo-
kustannuksiin. Polttoaineverojen vähentymisestä aiheutuvat 
vaikutukset julkiseen talouteen sekä rakentamisen aikaiset 
haitat ovat merkittäviä hankkeen hyötyihin verrattuna. 
 

Kannattavuus 

KUSTANNUS (M€) 1,38 

HYÖDYT (M€) 0,28 

Keskeisimpien hyötyerien muutokset (M€): 

Väylänpitäjän kustannukset 0,00 

Matkojen aikakustannukset 0,04 

Matkojen ajoneuvokustannukset  0,21 

Kuljetusten aikakustannukset 0,03 

Kuljetusten ajoneuvokustannukset  0,26 

Turvallisuusvaikutukset 0,04 

Ympäristövaikutukset 0,00 

Vaikutukset julkiseen talouteen -0,16 

Rakentamisen aikaiset haitat -0,14 

 

 Hankkeen tunnusluvut  

 Yhteiskuntataloudellinen  
kannattavuus (H/K-suhde) 
 

Matkojen kustannusten  
muutoksen suhde investointi- 
kustannuksiin  
 
Kuljetusten kustannusten  
muutoksen suhde  
investointikustannuksiin 
 
Onnettomuuskustannuksien  
muutoksen suhde investointi- 
kustannuksiin 
 

 

   

0,20 

0,18 

0,03 

0,21 
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Tapaustarkastelu – Vt 27 Radan 
eteläinen ylikulkusilta, Ylivieska 

  Teiden parantamistoimenpiteiden 
vaikutusten arvioinnin kehittäminen 

 

 
Lisätietoja:  

 

NYKYTILA 

Valtatie 27 on itä-länsisuuntainen valtatieyhteys, joka kytkee 
toisiinsa valtatiet 8, 28, 4 ja 5. Se alkaa länsirannikolta Kala-
joen kohdalta ja liittyy valtatiehen 5 Iisalmessa. Tien liiken-
teellisesti vilkkain kohta sijoittuu Ylivieskan keskustaajaman 
kohdalle. 
 
Tie sijoittuu suunnittelualueella taajamaympäristöön ja se on 
kauttaaltaan yhdyskuntarakenteen ympäröimä, minkä vuoksi 
nopeusrajoitus on 60 km/h. Pitkämatkaisen liikenteen ohella 
valtatie välittää merkittävässä määrin paikallista liikennettä, 
jonka kannalta valtatiellä on suuri rooli, sillä alueella on vain 

harvoja pääradan ylittäviä tai alittavia väyläyhteyksiä. Päära-
dan ohella taajaman sisäistä estevaikutusta aiheuttaa sen läpi 
virtaava Hamarinkoski. 
 
Valtatien 27 on suunnittelualueella eli pääradan ylittävän sillan 
kohdalla kaksikaistainen. Keskimääräinen vuorokausiliikenne 
(KVL) on noin 13 000 ajoneuvoa vuorokaudessa (tierekisterin 
tieto 2019), mikä tekee siitä yhden vilkkaimmista poikittaisista 
valtatiejaksoista keskisessä Suomessa. Tästä raskasta liiken-
nettä on 6 prosenttia eli noin 730 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
 
Suunnittelualueella ei ole liittymiä, mutta valtatien ali kulkee 
pääradan lisäksi katuyhteyksiä ja jalankulku- ja pyöräilyväyliä. 
Myös valtatien vierellä sen pohjoispuolella on nykytilassa jkpp-
väylä. Valtatie on valaistu. 
 
Vuosina 2015–2019 suunnittelualueella on tullut poliisin tie-

toon kolme liikenneonnettomuutta, joista yksi on johtanut 
henkilövahinkoihin. 
 
Pääradan ja ratapihan ylittävä Ylivieskan eteläinen ylikulkusilta 
on valmistunut vuonna 1960 ja sitä on korjattu vuonna 1997. 
Nykytilassaan silta aiheuttaa rajoituksen sekä valta- että rau-
tatielle: Hyvin raskaat erikoiskuljetukset joutuvat valitsemaan 
kiertoreitin, ja sillan alittava rautatie puolestaan ei täytä kaik-
kien raiteiden osalta aukean tilan ulottumavaatimuksia (ATU). 
Sillassa on todettu vaurioita, joiden takia peruskorjauksella 
voidaan vain rajallisesti enää pidentää sillan käyttöikää. 
 
 

HANKE JA TAVOITTEET 

Hankkeessa nykyisen ylikulkusillan tilalle sen pohjoispuolelle 
rakennetaan uusi silta. Valmistuttuaan se korvaa nykyisen sil-
lan, joka puretaan. Sillan uusimisen yhteydessä toteutetaan 
joitakin palvelutasoa nostavia parannuksia. 
 
Uusi silta toteutetaan nykyistä leveämpänä, jolloin valtatien 
rinnalle voidaan toteuttaa laadukas, ajoradasta korotettu ja 
kaiteella erotettu jalankulku- ja pyöräilyväylä. Myös ratapihan 
itäpuolinen valtatien alittava jalankulku- ja pyöräilyväylä uusi-
taan, ja osittain uuteen kohtaan linjattavan Pajalankadun var-
teen rakennetaan uusi jkpp-väylä. 

 
Uusi silta rakennetaan aiempaa korkeammalle. Tämän ansi-
osta rautatietä koskevat rajoitteet poistuvat, kun kaikki silta-
aukot täyttävät ATU-vaatimukset. Aiempaa korkeamman ta-
sauksen myötä sillan kokonaispituudeksi muodostuu noin 230 
metriä, joka on lähes 100 metriä enemmän kuin nykyisellä sil-
lalla. Rakennettavan sillan kantavuus mahdollistaa huomatta-
vasti nykyistä paremmin myös raskaat erikois- ja HCT-
kuljetukset. 
 
 

KUSTANNUKSET 

Hankkeen toteuttamisen kustannusarvio on 9,2 miljoonaa eu-
roa (MAKU 112,7; 2010=100). Arvio sisältää 31 000 euroa lu-
nastus- ja korvauskustannuksia sekä noin 65 000 euroa laite-
siirroista aiheutuvia kustannuksia. Myös yhteiskustannusten 
arvioitu määrä on otettu huomioon kustannusarviossa. 
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Lisätietoja:  
 

VAIKUTUKSET 

Hankkeen keskeisimmät vaikutukset 

Hankkeen liikenteelliset vaikutukset nykyiselle liikenteelle ovat 
vähäiset. Merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat jalankulki-
joihin ja pyöräilijöihin, jotka saavat käyttöönsä aiempaa laa-
dukkaampia ja turvallisempia reittejä. 
 
Sillan uusimisen myötä nykyisen sillan aiheuttama pistemäi-
nen rajoite sekä valtatien raskaiden kuljetusten että rautatie-
liikenteen korkeuden kannalta lievenee selvästi. Uuden sillan 
kantavuus mahdollistaa kaikki tavanomaiset maanteiden eri-
kois- ja HCT-kuljetukset. Pääradan ja ratapihan kaikilla raiteilla 
toteutuvat hankkeen myötä aukean tilan ulottumavaatimuk-
set, mikä voi helpottaa liikenteenohjausta, sujuvoittaa rauta-
tieliikennettä ja tuoda ylipäätään lisää vapauksia ja mahdolli-

suuksia radan hyödyntämiseen. 
 
Hanke on luonteeltaan ennen kaikkea korvausinvestointi, 
jonka ensisijaisena tehtävänä on turvata valtatien liikennöitä-
vyys tulevina vuosikymmeninä. Sen yhteydessä tapahtuvat 
muut muutokset ovat parannuksia, jotka on luontevaa toteut-
taa samassa yhteydessä. 

Arviointimenetelmän soveltuvuus hankkeen 
vaikutusten arviointiin 

Liikenteellisten vaikutusten osuus hankkeen perusteluissa, ta-
voitteissa ja vaikutuksissa on pieni, minkä vuoksi liikenteellis-
ten vaikutusten mallinnukseen kehitetyt työkalut soveltuvat 
huonosti hankkeen arviointiin kokonaisuutena. Hankkeesta 
hyötyvät tienkäyttäjäryhmät – jalankulkijat, pyöräilijät sekä 
HCT- ja erikoiskuljetukset – ovat sellaisia, että niihin kohdistu-
vien vaikutusten arviointiin ei juuri ole käytössä malleja eikä 
tarvittavia lähtötietoja. Varsinkaan euromääräisten hyötyjen 

arviointiin ei tämän vuoksi ole juuri edellytyksiä.  
 
Hankkeesta ei ole esitetty hyöty-kustannussuhdetta eikä mui-
takaan kannattavuusarvioinnin tuloksia, sillä se antaisi yksi-
puolisen käsityksen hankkeen hyödyistä ja niiden suuruudesta 
kustannuksiin näiden. Perinteinen, liikenteellisiin ja liikenneta-
loudellisiin vaikutuksiin painottuva menetelmä tuottaisi vääris-
tyneen kuvan etenkin hankkeen hyödyistä. Mikäli arvioitaisiin 
vain ne vaikutukset, joita varten on olemassa tarvittavat mallit 
ja menetelmät, hk-suhde voisi muotoutua negatiiviseksi, 
koska valtatien geometria heikkenee hiukan nykyisestä. 
 
Oman haasteensa aiheuttaa vertailuasetelman muodostami-
nen, kun kyseessä on kriittinen yhteys, jota muut alueen 
maantiet ja kadut eivät kykene korvaamaan ilman huomatta-
via haittoja sekä liikenteelle että paikalliselle asutukselle. Juuri 
tämä hyväksyttävissä olevien vaihtoehtojen puute toimii hank-

keen pääasiallisena perusteluna liikenteellisten palvelutasopa-
rannusten sijaan. Hanke on ennen muuta korvaus-, ei paran-
tamisinvestointi. 
 
Arviointiin liittyvät haasteet eivät koske pelkästään tieliiken-
nettä. Osa hyödyistä kohdistuu rataliikenteeseen pääradalla ja 
ratapihalla, kun aukean tilan ulottumaan liittyvät rajoitteet 
poistuvat. Vaikutusten kattava huomioon ottaminen edellyt-
täisi kulkumuotorajat ylittävää tarkastelua. Rautatieliikennettä 
koskevat kuitenkin pitkälti samat lähtötietoihin ja menetelmiin 
liittyvät ongelmat kuin tieliikennettä. 

KANNATTAVUUSARVIOINTI 

Hankkeesta ei ole laadittu kannattavuusarviointia. Liikenteelli-
set vaikutukset eivät ole keskeisessä roolissa hankkeen perus-
teluissa, eikä laskennallisia arvoja saataisi tuotettua kuin pie-
nelle osalle hankkeen vaikutuksista. Normaalin menettelyn 
mukainen, pääasiassa liikennevaikutuksiin perustuva teoreet-
tinen laskelma ei siten antaisi realistista kuvaa hankkeesta. 
 
 

Kannattavuus 

KUSTANNUKSET (M€) 9,18 

HYÖDYT (M€) - 

Keskeisimpien hyötyerien muutokset (M€): 

Väylänpitäjän kustannukset - 

Matkojen aikakustannukset - 

Matkojen ajoneuvokustannukset  - 

Kuljetusten aikakustannukset - 

Kuljetusten ajoneuvokustannukset  - 

Turvallisuusvaikutukset - 

Ympäristövaikutukset - 

Vaikutukset julkiseen talouteen - 

Rakentamisen aikaiset haitat - 

 

 Hankkeen tunnusluvut  

 Yhteiskuntataloudellinen  
kannattavuus (H/K-suhde) 
 

Matkojen kustannusten  
muutoksen suhde investointi- 
kustannuksiin  
 
Kuljetusten kustannusten  
muutoksen suhde investointi- 
kustannuksiin  
 
Onnettomuuskustannuksien  
muutoksen suhde investointi- 
kustannuksiin 
 

 

   

- 

- 

- 

- 
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