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Kävelyn ja pyöräilyn väylähankkeiden priorisointimenetelmien kehittäminen. 

Väylävirasto Helsinki 2021. Väyläviraston julkaisuja 42/2021. 47 sivua ja 2 liitettä. 

ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-881-6. 
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Tiivistelmä 

Työssä laadittiin menetelmäsuositus kävelyn ja pyöräilyn infrahankkeiden priori-
sointiin valtion väylähallinnon tarpeisiin. Taustaksi tehtiin katsaus kävely- ja pyö-
räilyhankkeiden koti- ja ulkomaisiin arviointi- ja priorisointimenetelmiin, määritet-
tiin menetelmään kohdistuvat tarpeet ja arvioitiin erityyppisten menetelmien so-
veltuvuutta sekä lähtötietojen saatavuutta.  

Hankkeiden vaikutusten arviointia ja priorisointia tarvitaan suunnittelun eri vai-
heissa. Tässä työssä kehitetty priorisointimenetelmä liittyy ELY-keskusten tarveko-
rien sisältämien lukuisten kävely- ja pyöräilyverkon parantamis- ja täydentämis-
kohteiden priorisointiin tarkemmin tutkittavien kärkihankkeiden löytämiseksi sekä 
näistä kärkikohteista muodostettujen hanke-ehdokkaiden priorisointiin toteutta-
mispäätösten pohjaksi ELY-keskusten sisällä tai mahdollisissa valtakunnallisissa 
hankeohjelmissa.  

Menetelmän avulla priorisoitavia hanketyyppejä ovat: 
1. Uuden jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen tai muu jalankulun ja 

pyöräliikenteen olosuhteita parantava ratkaisu. 
2. Nykyisen jalankulku- ja pyöräily-yhteyden palvelutason parantaminen. 
3. Uuden jalankulun ja pyöräilyn alikulun rakentaminen tai muu tienylityksen 

turvallisuuden parantaminen. 

Kehitetty priorisointimenetelmä on monikriteerianalyysin sovellus, jossa priorisoin-
tikriteereiksi valikoituivat käyttäjäpotentiaali (työ-, koulu- ja muiden matkojen  
potentiaali), yhteyden vaarallisuus, yhteyden laatutaso, matkan lyhenemä sekä 
pyöräilyväylän toiminnallinen luokka. Näitä kriteerejä kuvaavien parametrien tuot-
tamiseen kaikista arvioitavista kohteista on olemassa lähtötietoja ja menetelmiä ja 
niiden katsottiin kuvaavan priorisointimenetelmän käyttötarkoituksen kannalta riit-
tävästi kävely- ja pyöräilyhankkeiden perimmäisiä vaikutuksia ja tavoitteita  
(turvallisuus, terveys, saavutettavuus, liikenteen kulkutapajakauma ja ympäristö- 
vaikutukset, talous). 

Priorisointimenetelmä on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa priorisoidaan 
laajaa joukkoa kohteita, joissa on mahdollisia toimenpidetarpeita. Tavoitteena on 
löytää jatkotarkasteluun rajallinen määrä kohteita, joissa kriteerien mukainen toi-
menpidetarve on suurin. Toisen vaiheen asiantuntijatarkastelussa tarkistetaan läh-
tötietovirheet, otetaan huomioon mahdollisia erityisperusteita ja reunaehtoja, 
muodostetaan kärkikohteista lopulliset hankkeet ja tarkennetaan niiden kustan-
nusarvioita. Kolmannessa vaiheessa priorisoidaan asiantuntijatarkastelun perus-
teella muodostettuja kärkihankkeita kustannustehokkuuden perusteella.  
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Utveckling av prioriteringsmetoder för projektering av gång- och cykelleder  

Trafikledsverket. Helsingfors 2021. Trafikledsverkets publikationer 42/2021. 47 sidor och 

2 bilagor. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-881-6. 

Sammanfattning 

I arbetet skapades, för behoven vid statens administration av trafikleder, en 
metodrekommendation för prioritering av infrastrukturprojekt för gång och cykling. 
Som en bakgrund gjordes en granskning av finländska och utländska bedömnings- 
och prioriteringsmetoder för gång- och cyklingsprojekt, metodinriktade behov 
fastställdes och lämpligheten hos olika typer av metoder samt tillgången till 
utgångsinformation bedömdes.  

Bedömning och prioritering av effekterna av projekten behövs i olika planerings-
stadier. Den prioriteringsmetod som utvecklades i detta arbete avser prioritering 
av de många förbättrings- och kompletteringsobjekt för gång- och cykelnätet som 
NTM-centralernas behovskorgar innehåller, för att hitta spetsprojekt som ska 
studeras mer i detalj, samt att prioritera projektkandidater som bildats av dessa 
spetsprojekt som grund för genomförandebeslut inom NTM-centralen eller i 
eventuella nationella projektprogram.  

De projekttyper som ska prioriteras med denna metod är: 
1. Byggande av en ny gång- och cykelväg eller annan lösning för att för-

bättra förhållandena för gång- och cykeltrafiken. 
2. Förbättring av servicenivån hos den nuvarande gång- och cykelförbin-

delsen. 
3. Byggande av ny underfart för gång- och cykeltrafikanter eller annan för-

bättring av säkerheten vid korsning av vägen. 

Den utvecklade prioriteringsmetoden är en tillämpning av mångkriterieanalys, där 
användarpotential (potential för arbete, skola och andra resor), förbindelsens 
farlighet, förbindelsens kvalitetsnivå, förkortning av sträckan samt cykelledens 
funktionsmässiga klass valdes som prioriteringskriterier. Det finns utgångs-
information och metoder för produktion av parametrar som beskriver dessa 
kriterier för alla objekt som ska bedömas, och dessa ansågs tillräckligt väl beskriva 
de grundläggande effekterna och målen för gång- och cykelprojekt (säkerhet, 
hälsa, tillgänglighet, trafikens färdsättsfördelning och miljöeffekter, ekonomi) när 
det gäller prioriteringsmetodens användningsändamål. 

Prioriteringsmetoden består av tre faser. Under den första fasen prioriteras en 
omfattande uppsättning av objekt med potentiella behov av åtgärder. Målet är att 
hitta ett begränsat antal objekt för fortsatt granskning, där behovet av åtgärder 
enligt kriterierna är störst. I den andra fasens expertgranskning kontrolleras fel i 
utgångsinformation, hänsyn tas till eventuella specifika argument och randvillkor, 
slutgiltiga projekt bildas av de viktigaste objekten och kostnadsberäkningarna för 
dem preciseras. I den tredje fasen prioriteras viktiga projekt som bygger på 
expertgranskning med kostnadseffektivitet som grund. 
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Development of methods for prioritising pedestrian and cycling route projects. 

Finnish Transport Infrastructure Agency Helsinki 2021. Publications of the FTIA 47 pages 
and 2 appendices. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-881-6. 

Abstract 

In the study, a methodological recommendation was compiled for prioritising 
pedestrian and cycling infrastructure projects for the needs of the state’s transport 
infrastructure administration. As background information, a review of the domestic 
and foreign assessment and prioritisation methods of pedestrian and cycling route 
projects was completed, the needs directed at the method were defined and the 
suitability of different types of methods and availability of data were assessed. 
Project impact assessment and prioritisation are required at different phases of 
planning.  

The prioritisation method developed in this study relates to prioritising the 
numerous areas for improving and complementing the pedestrian and cycling 
route network contained in the needs baskets of the Centres for Economic 
Development, Transport and the Environment in order to find spearhead projects 
to be reviewed in more detail, as well as to prioritise project candidates formed 
from these spearhead targets as a basis for implementation decisions within the 
Centres for Economic Development, Transport and the Environment or in possible 
national project programmes.  

The types of projects to be prioritised by this method are: 
1. Construction of a new pedestrian and cycling route or another solution 

for improving the conditions of pedestrian and cycling traffic. 
2. Improving the service level of the current pedestrian and cycling con-

nection routes. 
3. Construction of a new underpass for a pedestrian and cycling route or 

other improvement of road crossing safety. 

The prioritisation method developed is an application of multi-criteria analysis, in 
which the prioritisation criteria selected included user potential (the potential of 
commutes to work and school and other journeys), dangerous nature of the road 
connection, quality level of the road connection, the shortening achieved in the 
journey and the functional class of the cycling route. There are initial data and 
methods for determining parameters that describe these criteria for all the target 
sites to be assessed, and the data and methods were considered sufficient to 
adequately describe the root impact and objectives of pedestrian and cycling 
projects (safety, health, accessibility, distribution of transport modes, environ-
mental impacts of traffic, economy) with regard to the purpose of use of the 
prioritisation method. 

The prioritisation method is implemented in three phases. The first phase is to 
prioritise a wide range of target sites with potential needs for measures. The aim 
is to find a limited number of sites for further review among which the need for 
measures in accordance with the criteria is the greatest. The second phase expert 
review will check for errors in initial data, take into account any special criteria and 
preconditions, create final projects from the spearhead sites and further specify 
their cost estimates. The third phase will prioritise the spearhead projects 
established on the basis of expert reviews in accordance with their cost-effective-
ness 
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Esipuhe 

Työn tavoitteena oli laatia menetelmäsuositus kävelyn ja pyöräilyn infrahankkeiden 
priorisointiin valtion väylähallinnon tarpeisiin. Hankkeiden vaikutusten arviointia ja 
priorisointia tarvitaan suunnittelun eri vaiheissa. Tässä työssä kehitetty priorisoin-
timenetelmä liittyy ELY-keskusten tarvekorien sisältämien lukuisten kävely- ja pyö-
räilyverkon parantamis- ja täydentämiskohteiden priorisointiin tarkemmin tutkitta-
vien kärkihankkeiden löytämiseksi sekä näistä kärkikohteista muodostettujen 
hanke-ehdokkaiden priorisointiin toteuttamispäätösten pohjaksi ELY-keskusten si-
sällä tai mahdollisissa valtakunnallisissa hankeohjelmissa. 

Työ on tehty Linea Konsultit Oy ja FLOU Oy:ssä Väyläviraston toimeksiannosta. 
Työtä on ohjannut ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut Maija Rekola 
Väylävirastosta ja jäseninä Anton Goebel, Aimo Huhdanmäki, Ari Liimatainen, Matti 
Pesu ja Jukka Peura Väylävirastosta sekä Johannes Järvinen Pirkanmaan ELY-kes-
kuksesta. Työn kuluessa on kuultu myös muita ELY-keskusten asiantuntijoita. Kon-
sultin projektipäällikkönä on toiminut Sakari Somerpalo Lineasta ja siihen ovat osal-
listuneet Aleksi Krankka ja Saara Valtonen Lineasta sekä Taina Haapamäki, Taru 
Pakkanen, Touko Väänänen ja Tommi Kantala FLOU:sta. 

Helsingissä elokuussa 2021 

Väylävirasto 
Liikenne ja maankäyttö 
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 Tausta 

1.1  Työn tavoitteet 

Liikenne- ja viestintäministeriön Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa (LVM 
2018) on asetettu tavoitteeksi, että vuoteen 2030 mennessä kävely- ja pyörämat-
koja tehdään 30 % enemmän kuin vertailuvuonna 2005. Samalla tavoitellaan kä-
velyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuuden parantamista matkamäärien kasvusta 
huolimatta. Lisäksi pyritään ns. liikenneturvallisuuden nollavisiosta plussavisioon, 
jossa onnettomuuksien välttämisen ohella tavoitellaan lisääntyvän kävelyn ja pyö-
räilyn tuomia positiivisia terveysvaikutuksia.  

Väylävirasto vastaa valtion omistaman kävelyn ja pyöräilyn verkon kehittämisestä. 
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman mukaisesti hankkeiden valinnassa tulisi 
painottaa yhä vahvemmin kulkumuotojakauman muuttamista kestäväksi.  

Tämän työn tavoitteena oli laatia menetelmäsuositus kävelyn ja pyöräilyn infra-
hankkeiden priorisointiin valtion väylähallinnon tarpeisiin. Suosituksen taustaksi 
määritettiin ensin, minkälaiseen käyttötarkoitukseen priorisointimenetelmää kehi-
tetään. Samalla tutkittiin, millaisia menetelmiä kävelyn ja pyöräilyn infrahankkei-
den arviointiin ja priorisointiin on käytössä Suomessa ja ulkomailla sekä arvioitiin 
niiden soveltuvuutta nyt kehitettävän menetelmän käyttötarkoitukseen. 

1.2  Arviointi ja priorisointitarpeet eri suunnittelu-
vaiheissa 

Väylähankkeiden vaikutusten tarkastelua ja hankkeiden priorisointia tarvitaan 
suunnittelun eri vaiheissa. Kävely- ja pyöräilyverkon parantamis- ja täydentämis-
tarpeiden kartoittamisesta hankkeiden muodostamiseen ja edelleen niiden toteut-
tamispäätöksiin etenevän suunnitteluprosessin eri vaiheisiin liittyviä arviointi- ja 
priorisointitarpeita voidaan kuvata seuraavan kaavion mukaisesti. 

 

Kuva 1. Kävely- ja pyöräilyhankkeiden suunnitteluprosessin vaiheet ja niihin 
liittyvät arviointi- ja priorisointitarpeet. 

ELY-keskusten 
kokoamat 
tarvekorit 
(kymmeniä tai 
satoja kohteita)

• 1.a Tarpeiden 
alustava 
priorisointi: 
luokittelu, 
kärkikohteiden 
haarukointi

• 1.b Asiantuntija-
arviointi ja kärki-
kohdejoukon 
muodostaminen

Kärkikohteiden 
toimenpideselvitykset 
ja hankkeiden 
muodostaminen

•2. Hanke-
ehdokkaiden 
priosointi ELY-
keskusten 
sisällä sekä 
valta-
kunnallisissa 
ohjelmissa

Tie- ja 
rakennussuunnittelu

•3. Mahdollinen 
yksittäisten 
hankkeiden 
vaikutusten 
arviointi 
toteuttamista 
koskevan 
päätöksenteon 
tarpeisiin
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Tässä työssä kehitetty priorisointimenetelmä liittyy kaavion vaiheisiin 1 ja 2: laa-
jojen tarvekorien kohteiden alustavaan priorisointiin sekä kärkikohteista 
muodostettujen hanke-ehdokkaiden väliseen priorisointiin ELY-keskusten 
sisällä tai mahdollisissa valtakunnallisissa hankeohjelmissa. 

1.3  Priorisoitavat kävelyn ja pyöräilyn hanke-
tyypit 

Priorisointimenetelmän muodostamiseen vaikuttaa se, minkä tyyppisiä kävely- ja 
pyöräilyhankkeita sillä priorisoidaan. Hanketyypillä on vaikutusta mm. siihen, mitä 
lähtötietoja on saatavissa ja mitä arviointikriteerejä priorisoinnissa voidaan ottaa 
huomioon. Tässä työssä tunnistettiin kolme kävelyn ja pyöräilyn infrahanketyyppiä, 
joiden keskinäiseen priorisointiin (hanketyypin sisällä ja niiden välillä) väylähallin-
nolla on erityisesti tarpeita: 

1. Uuden jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen tai muu  
jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteita parantava ratkaisu. 

2. Nykyisen jalankulku- ja/tai pyöräily-yhteyden palvelutason  
parantaminen. 

3. Uuden jalankulun ja pyöräilyn alikulun rakentaminen tai muu 
tienylityksen turvallisuuden parantaminen. 

 
Uuden jalankulun ja pyöräilyn väylähankkeen perustyyppi on olemassa olevan tien 
varteen rakennettava jalankulku- ja pyöräilyväylä. Tavoitteena on tien piennarta 
turvallisempi ja houkuttelevampi yhteys. Vaikka ratkaisuna on useimmiten erillisen 
jalankulku- ja pyörätien rakentaminen, suunnittelussa voidaan päätyä myös esi-
merkiksi erilaisiin kylätieratkaisuihin. Joissain tapauksissa kyse voi olla täysin uu-
desta jalankulku- ja pyöräily-yhteydestä, esimerkkinä uusi siltayhteys tai jalan-
kulku- ja pyöräilyväylä radan tai moottoritien varressa, jossa ei nykyisin ole kulku-
mahdollisuutta.  

Nykyisen yhteyden palvelutason parantaminen viittaa tilanteeseen, jossa hankkeel-
la pyritään parantamaan jo olemassa olevan jalankulku- ja/tai pyöräily-yhteyden 
laatutasoa esimerkiksi jalankulun ja pyöräliikenteen keskinäisellä erottelulla tai le-
ventämällä nykyistä väylää. Tässä työssä ei ole tarkasteltu päällystyshankkeiden 
tai muiden ylläpidon toimenpiteiden priorisointia. Menetelmää voidaan soveltuvin 
osin hyödyntää myös niihin, mutta lisäkriteereinä tulee tällöin luonnollisesti ottaa 
huomioon päällysteen tai muun rakenteen nykyinen kunto ja vauriot. 

Kolmas hanketyyppi on jalankulun ja pyöräilyn alikulun rakentaminen tai muu tien-
ylityksen turvallisuuden parantaminen. 

 

 

 

 

 



Väyläviraston julkaisuja 42/2021 11 

 

 

 Kotimaisia ja ulkomaisia arviointi- ja 
priorisointimenetelmiä 

Kotimaisia ja ulkomaisia kävely- ja pyöräilyhankkeiden arviointi- ja priorisointime-
netelmiä kartoitettiin kirjallisuuskatsauksella. Katsauksessa tunnistettiin kaksi pää-
haaraa priorisoinnin menetelmissä, monikriteerianalyysi ja hyöty-kustannus- 
analyysi. Priorisointimenetelmien hyödyntämiseksi tarvitaan lisäksi erilaisia yksit-
täisten vaikutusten, kuten turvallisuuden ja terveysvaikutusten, arviointimenetel-
miä, joita katsauksessa käytiin myös joiltain osin läpi. 

2.1  Arviointi- ja priorisointimenetelmien päätyypit 

2.1.1  Monikriteerianalyysi 

Monikriteerianalyysi on päätöksentekoa avustava menetelmä, jolla voidaan priori-
soida hankkeita yhteisesti sovittujen vaikutusten ja kriteerien perusteella. Keskei-
nen ero hyötykustannusanalyysiin verrattuna on arvostusten muodostaminen. 
Hyötykustannusanalyysissä eri vaikutuskomponenttien yksikköarvot on määritetty 
valmiiksi vastaamaan niiden todellisia kustannuksia ja ihmisten keskimääräisiä 
maksuhalukkuuksia. Monikriteerianalyysissä tavoitteita voidaan painottaa halutulla 
tavalla ja myös testata erilaisten painotusten vaikutuksia tuloksiin. Monikriteeri-
analyysin hyödyntämisessä on tärkeä tiedostaa se, ketkä määrittävät eri kriteerien 
painoarvot, ts. kenen preferenssejä ne vastaavat. 

Monikriteerianalyysin menetelmät jaotellaan usein ranskalaiseen ja amerikkalai-
seen päähaaraan niiden taustalla olevan päätöksenteon mallin mukaan (Lootsma, 
1990). Ranskalainen koulukunta perustuu niin kutsuttuihin outranking-relaatioihin. 
Outranking-relaatio määritellään siten, että vaihtoehto x on vähintään yhtä hyvä 
kuin y, jos päätöksentekijän preferenssien, vaihtoehdoista tehtyjen arvioiden ja 
päätöksenteon kontekstin perusteella on tarpeeksi syitä sanoa, että x on vähintään 
yhtä hyvä kuin y, eikä ole tarpeeksi syitä sanoa, että x ei ole yhtä hyvä kuin y.  
Outranking-menetelmiä käytettäessä vaihtoehtojen tarkemmat ominaisuudet pää-
töksentekijän preferenssien ja päätöksenteon kontekstin suhteen selvitetään usein 
parivertailujen avulla. (Bouyssou, 2009.) Amerikkalainen koulukunta puolestaan 
pohjaa monikriteeriseen arvoteoriaan, jossa ajatellaan, että voidaan löytää arvo-
funktio U, joka liittää jokaiseen vaihtoehtoon numeron siten, että jos U(x) > U(y), 
niin vaihtoehto x on parempi kuin vaihtoehto y (Keeney & Raiffa, 1976). Keeney 
ja Raiffa loivat teoreettiset perusteet arvofunktioiden rakentamiseen, kun prefe-
renssit ja utiliteetit ovat itsenäisiä eivätkä riipu toisistaan.  

Eräs merkittävä ero lähestymistavoissa on, että ranskalaisen koulukunnan mene-
telmät ovat yleensä ei-kompensoivia. Tämä tarkoittaa sitä, että yhden kriteerin 
huonoutta ei voida kompensoida toisten kriteerien hyvyydellä. Vuorostaan amerik-
kalaisen koulukunnan menetelmissä yhden kriteerin heikko taso voi kompensoitua 
toisen kriteerin hyvyydellä. Toinen merkittävä ero on se, että tyypillisesti ranska-
laisen koulukunnan menetelmät eivät tuota transitiivisia preferenssirelaatioita. Täl-
löin ei voida tehdä suoraan päätelmiä, että jos x on parempi kuin y, ja y on parempi 
kuin z, niin x on parempi kuin z. Amerikkalaisen koulukunnan menetelmät puoles-
taan tuottavat transitiivisia preferenssirelaatioita. (Bouyssou, 2009.) Molempia lä-
hestymistapoja hyödyntäviä menetelmiä on kehitetty runsaasti vuosien aikana, ja 



Väyläviraston julkaisuja 42/2021 12 

 

 

monikriteeristä päätöksentekoa tutkitaan ja hyödynnetään yhä kiihtyvällä tahdilla 
(Wallenius, ym., 2008). 

Kävely- ja pyöräilyhankkeiden priorisoinnissa hyödynnetyt monikriteerianalyysin 
menetelmät voidaan kategorisoida amerikkalaisen koulukunnan menetelmiksi. 
Analyysit koostuvat useista kriteereistä, kuten käyttäjäpotentiaali, liikenneturvalli-
suus tai verkon yhtenäisyys. Kriteereille määritetään painotukset kriteerin tärkey-
den mukaisesti. Painotus määritetään yhteistyössä menetelmän käyttäjien kanssa. 
Esimerkiksi käyttäjäpotentiaali voidaan painottaa tärkeämmäksi kuin liikenne- 
turvallisuus tai päinvastoin. Kriteereillä voi olla useita muuttujia. Esimerkiksi käyt-
täjäpotentiaalin kriteeri voi sisältää muuttujina asukastiheyden ja työmatkojen 
määrän. Yhtäläiset muuttujat täytyy pystyä arvioimaan kaikista priorisoitavista 
kohteista, jotta kohteita voidaan arvottaa keskenään. 

Monikriteerianalyysin hyödyntämiseen päätöksenteon tukena kuuluu useita vaihei-
ta ja päätöksiä. Brownley (2013) kuvaa menetelmän prosessina, joka on esitetty 
kuvassa 2. Prosessin kolme ensimmäistä vaihetta liittyvät päätöksentekomallin ra-
kentamiseen ja loput sen hyödyntämiseen päätöksenteon tukena. Prosessin vai-
heet ovat: 

 päätöksentekokontekstin ymmärtäminen 
 tavoitteiden tunnistaminen 
 preferenssien mallintaminen 
 vaihtoehtojen tunnistaminen 
 vaihtoehtojen pisteyttäminen 
 epävarmuuden mallintaminen 
 herkkyystarkastelujen teko 
 parhaan vaihtoehdon valitseminen 
 prosessin arviointi ja oppiminen. 

 
Prosessi alkaa päätöksentekokontekstin ymmärtämisellä. Ensimmäisessä vai-
heessa kartoitetaan päätöksentekijät, kerätään perspektiiviä päätöksentekoon ja 
ensitietoja tehtävästä päätöksestä. 

Toisessa vaiheessa tunnistetaan päätöksen tavoitteet. Tässä vaiheessa kartoi-
tetaan päätöksentekijän arvoja ja tavoitteita, joita vaihtoehtojen arvioimiseen ha-
lutaan hyödyntää. Tässä vaiheessa selvitetään myös arviointikriteerejä, joilla ta-
voitteita voidaan mitata. Tavoitteiden määrittämiseen ja niiden kuvaamiseen käy-
tettävien kriteerien määrittämiseen voidaan hyödyntää arvopuuta tai vaikutusket-
juja, joissa kuvataan päätöksenteon kohteena olevien toimenpiteiden perimmäiset 
tavoitteet/vaikutukset sekä määritetään, millä kriteereillä mitäkin tavoitetta/vaiku-
tusta voidaan kuvata. Tällä tavoin voidaan valita päätöksentekoon soveltuvat kri-
teerit. Valittavien kriteerien tulee olla itsenäisiä ja toisistaan riippumattomia, jotta 
hyötyjen kaksinkertaista laskemista voitaisiin välttää. Valittavien kriteerien tulee 
olla sellaisia, että niiden arvo on saatavissa tai tuotettavissa kaikkiin tarkasteltaviin 
vaihtoehtoihin. 

Kolmannessa vaiheessa mallinnetaan päätöksentekijän preferenssejä tavoit-
teita mittaavien kriteerien suhteen. Tässä vaiheessa määritetään arvofunktio, 
jonka muuttujia kriteerien arvot ovat, sekä kriteerien keskinäiset painoarvot. Pai-
noarvo kuvaa sitä, kuinka tärkeä kyseinen kriteeri on priorisoinnissa verrattuna 
muihin kriteereihin.  Arvofunktio yhdistää eri kriteerit ja niiden painoarvot yhdeksi 
prioriteettiluvuksi, joka kuvaa vaihtoehtojen tavoitteiden mukaisuutta.  
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Painoarvojen määrittäminen on tärkeä vaihe monikriteerimenetelmän muodosta-
misessa. Painoarvoilla on kaksi tehtävää. Ne yhtenäistävät eri kriteerien vaihtelu-
välejä ja kertovat päätöksentekijän preferensseistä määrittäen sen, kuinka tärkeitä 
kohteen prioriteetille kunkin kriteerin nousu tai lasku yhdellä yksiköllä on. Vaihtelun 
yhtenäistäminen kriteerien välillä on tärkeää, sillä joidenkin kriteerien arvot voivat 
vaihdella tuhansissa, kun taas toisien kymmenissä. Yhteisen arviointiluvun saa-
miseksi nämä skaalat täytyy yhtenäistää painoarvojen avulla. Painoarvojen mää-
rittämiseen on kehitetty hypoteettisten valintatilanteiden arviointiin perustuvia me-
netelmiä, joita ovat kuvanneet esimerkiksi Keeney ja Raiffa (1976) sekä Brownley 
(2013). 

Monesti esitetään, että arvofunktion saamat arvot skaalattaisiin välille 0 ja 1 siten, 
että jos jokin vaihtoehto saisi kaikilla kriteereillä pienimmän arvon päätösvaihto- 
ehtojen joukosta, arvofunktio saisi arvon 0 ja jos jokin vaihtoehto saisi kaikilla  
kriteereillä suurimman arvon päätösvaihtoehtojen joukosta, arvofunktio saisi arvon 
1. Menettely voi helpottaa vertailun tekemistä yksittäisessä päätöksentekotilan-
teessa, jossa vaihtoehdot ovat selkeästi määritellyt ja kriteereille voidaan helposti 
määritellä minimi- ja maksimiarvot vaihtoehtojen joukosta. Tällöin hypoteettinen 
vaihtoehto, joka olisi maksimitasolla kaikissa kriteereillä saisi arvofunktiosta arvon 
1 ja vaihtoehto, joka olisi minimitasolla kaikilla kriteereillä saisi arvon 0. Kuitenkin 
kyseinen skaalaus ei ole käytännöllinen yleiskäyttöisen työkalun muodostamisessa, 
sillä työkalua on tarkoitus käyttää monien erilaisten päätöstilanteiden arviointiin 
eikä siten kriteerien minimi- ja maksimiarvojen määrittely ole mielekästä. Onkin 
myös mahdollista muodostaa arvofunktiot siten, ettei kyseistä skaalausta tee, vaan 
priorisointiin käytetään suoraan arvofunktion tuottamaa prioriteettilukua. Esimerk-
kinä tästä on mm. Väyläviraston päällystyskohteiden priorisointimenetelmä  
(Estlander, Punkka & Liesiö, 2020). 

Prosessin neljännessä vaiheessa kehitetään vaihtoehdot, joista päätös lopulta 
tehdään. Tämän selvityksen kontekstissa vaihtoehtojen kehittäminen ei ole mää-
räävä työvaihe, sillä kunnilla ja ELY-keskuksilla on omat prosessinsa tarpeiden ja 
hankkeiden kehittämiseen. Vaihtoehdot lähinnä asettavat haasteita tavoitteiden 
toteutumista kuvaaville kriteereille. 

Viidennessä vaiheessa vaihtoehdot pisteytetään. Vaihtoehdot pisteytetään kol-
mannessa vaiheessa kehitetyn arvofunktion avulla siten, että pisteet kuvaavat 
vaihtoehtojen kykyä toteuttaa valittuja tavoitteita. 

Kuudennessa vaiheessa mallinnetaan mahdollista epävarmuutta vaihtoehtojen 
kriteereissä ja seitsemännessä vaiheessa tehdään herkkyystarkasteluja mallin 
parametreilla. Näiden vaiheiden tarkoitus on arvioida kuinka robusteja mallin an-
tamat prioriteettilistaukset tai päätössuositukset ovat. 

Kahdeksannessa vaiheessa valitaan paras tai parhaat vaihtoehdot arvo- 
funktioiden antamien suositusten perusteella. 

Viimeisenä vaiheena on valintojen arviointi ja oppiminen. Tässä vaiheessa voi-
daan vielä tehdä asiantuntija-arvioita päätöksen tai prioriteettilistauksen oikeelli-
suudesta, sekä arvioidaan päätöksenteon prosessia ja sen kehittämismahdollisuuk-
sia. 
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Kuva 2. Monikriteerimenetelmän hyödyntämisen prosessi (Brownley, 2013). 

2.1.2  Hyöty-kustannusanalyysi 

Hyöty-kustannusanalyysi on yhteiskuntataloudellinen kannattavuusanalyysi, jossa 
arvioidaan hankkeen oleelliset vaikutukset, määritetään niiden rahamääräinen arvo 
ja verrataan sitä hankkeen kustannuksiin. Mikäli hankkeen rahamääräiset hyödyt 
ovat suuremmat kuin haitat, on hanke yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Tämä 
vastaa sitä, että toimenpiteen hyöty-kustannussuhde on suurempi kuin yksi.  

Menetelmä soveltuu hyvin tilanteisiin, joissa hyödyt ja kustannukset ovat mitatta-
vissa ja niiden arvo pystytään yhteismitallistamaan sovittujen rahamääräisten yk-
sikkökustannusten avulla. Yksikkökustannusten määrittäminen perustuu markki-
noilta johdettuihin tai maksuhalukkuustutkimusten perusteella arvotettuihin hintoi-
hin. Hyöty-kustannusanalyyttisen arviointiprosessin tarkoituksena on avustaa pää-
töksentekoa osoittamalla vaihtoehtojen kannattavuusjärjestys koko yhteiskunnan 
näkökulmasta katsottuna.  

Hyöty-kustannusanalyysin perusteita on käsitellyt esimerkiksi Drèze & Stern 
(1987), Layard & Glaester (1994) ja Boadway (2006), joihin seuraava käsittely 
myös perustuu. Hyöty-kustannusanalyysi on laajasti hyödynnetty työkalu liikenne-
hankkeiden arvioinnissa. Hyöty-kustannusanalyysin teoreettinen pohja on hyvin-
voinnin taloustieteessä. Hyvinvoinnin taloustiede tutkii, miten päättää resurssien 
jakamisesta silloin, kun se vaikuttaa useisiin toimijoihin, joiden preferenssit voivat 
erota toisistaan. Pääperiaate kyseisissä tilanteissa on etsiä Pareto-parannuksia, 
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joissa ainakin yhden toimijan hyvinvointi kasvaa, ilman että kenenkään muun las-
kee. Tällöin hyvinvoinnin ajatellaan kokonaisuudessaan kasvavan.  

Käytännössä tämänlaisia tilanteita löytyy kuitenkin harvoin. Yleensä hankkeiden 
vaikutukset jakautuvat yhteiskunnan eri osapuolten kesken siten, että toiset hyö-
tyvät ja toiset kärsivät. Tämän vuoksi Pareto-kriteeriä täydentämään on kehitetty 
ns. Kaldor-Hicks-kompensaatiokriteeri. Sen mukaan hyvinvoinnin ajatellaan kasva-
van, jos muutoksen takia voittavat toimijat voisivat kompensoida projektin luomien 
resurssien avulla häviäville toimijoille koituvat tappiot siten, että muodostuisi Pa-
reto-parannus. Tämän periaatteen mukaan toimenpide on siis parannus, jos sen 
muodostamat hyödyt ovat suuremmat kuin siitä koituvat haitat. Tällöin kompen-
saatiot voitaisiin suorittaa ja jäljelle jäisi vielä nettohyötyä. Tämä ajattelu muodos-
taa hyöty-kustannusanalyysin perustan. 

Toimenpiteen hyötyjen ja kustannusten määrittämiseksi on pystyttävä vertaamaan 
maailmaa toimenpiteen kanssa ja ilman. Tähän tarvitaan pääsääntöisesti jonkin-
laista mallia. Lisäksi on pystyttävä vertailemaan erilaisia vaikutuksia toisiinsa toi-
menpiteen kokonaishyötyjen arvioimiseksi. Tyypillinen tapa eri vaikutuksien vertai-
luun on arvioida niiden rahallista arvoa varjohintojen avulla. Jotta varjohintojen 
avulla voitaisiin arvioida hyvinvoinnin muutosta, sen täytyy kuvata yhteiskunnal-
lista hyötyä siitä, että yksi lisäyksikkö kyseistä hyödykettä tulee saataville. Toisin 
sanoen varjohinnan täytyy vastata hyödykkeen rajahyötyä.  

Kilpailullisilla markkinoilla hyödykkeiden hinnat ovat yhtä suuria kuin niiden varjo-
hinnat. Yleensä markkinat eivät kuitenkaan ole täysin kilpailullisia ja kaikkia toi-
menpiteen luomia hyödykkeitä, kuten matka-aikasäästöjä, ei vaihdeta markki-
noilla. Lisäksi hyödykkeiden markkinahinnat eivät ota niiden ulkoiskustannuksia 
huomioon. Näiden hyödykkeiden varjohintojen arvioimiseen on kehitetty ekono-
metrisiä menetelmiä. Hyöty-kustannusohjeistuksissa on tyypillisesti määritelty ar-
vioitavat vaikutukset ja näille vaikutuksille arvioidut varjohinnat. Väylävirasto pitää 
yllä Suomen virallisia hankearvioinnin yksikköarvoja, joiden uusimmassa versiossa 
on mukana myös pyöräliikenteen matka-aikasäästön arvot.  

Tyypillisesti liikennehankkeissa arvioitavia vaikutuksia on runsaasti. Kevyen liiken-
teen vaikutusten arvioinnin yleisohjeessa (Metsäranta, ym., 2004) tunnistetaan 
tyypillisiksi arvioitaviksi vaikutuksiksi: 

 investointikustannukset 
 nykyisten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden hyödynmuutos (matka-aika-

säästöt) 
 uusien jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden hyödynmuutos (matka-aikasääs-

töt) 
 jäljelle jäävän autoliikenteen hyödynmuutos (matka-aika- ja ajokustan-

nussäästöt) 
 joukkoliikenneoperaattorin ylijäämän muutos (lipputulomuutokset) 
 julkisten kuljetuspalveluiden kustannussäästöt 
 uusien kävely- ja pyörämatkojen terveysvaikutukset 
 muutokset onnettomuus-, melu- ja päästökustannuksissa 
 muutokset liikenneinfrastruktuurin kunnossapitokustannuksissa 
 infrastruktuurin jäännösarvo. 
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Projektin hyödyt ja haitat arvioidaan arviointijaksolta, muunnetaan rahamääräisiksi 
varjohintojen avulla, diskontataan analyysivuoteen diskonttokoron avulla ja laske-
taan yhteen. Lopuksi hyötyjen nykyarvo jaetaan kustannusten nykyarvolla, jotta 
saadaan arvioitua projektin hyöty-kustannussuhde. Hyödyt ja kustannukset voi-
daan myös laskea yhteen projektin nettonykyarvon arvioimiseksi. 

Yhteiskuntataloudellisen hyöty-kustannusanalyysin tekeminen edellyttää, että las-
kelman vaatimat lähtötiedot ovat tuotettavissa ja että eri vaikutuskomponenteille 
on tutkimusten pohjalta valmiiksi määritetty viralliset rahamääräiset yksikköarvot. 
Kävely- tai pyöräilyhankkeiden kohdalla tämä tarkoittaa, että yllä luetellut vaiku-
tukset pitää pystyä arvioimaan ja niille täytyy muodostaa varjohinnat maksuhaluk-
kuustutkimuksien avulla. Kävelyn ja pyöräliikenteen määrien arviointiin tarvitaan 
asiantuntija-arvioita tai liikenne-ennustemalleja. Jotta vaikutuksia auto- ja joukko-
liikenteeseen voidaan arvioida, tarvitaan kulkutavan valintamalleja. Eri vaikutus-
komponenttien yksikköarvot on määritetty Väyläviraston ylläpitämissä hanke- 
arvioinnin yksikköarvoissa terveysvaikutuksia lukuun ottamatta. Terveysvaikutus-
ten arvottaminen perustuu nykyisin luvussa 2.4.3 kuvatun HEAT-menetelmän yk-
sikköarvoihin, mutta niillä ei ole samanlaista virallista asemaa kuin hankearvioinnin 
yksikköarvoilla. 

Kaiken kaikkiaan hyöty-kustannusanalyysin tekeminen vaatii yleisesti hyväksyttyä 
arviointimenettelyä vaikutusten arviointiin ja niiden muuntamiseen rahallisiksi  
arvoiksi. Hyöty-kustannusanalyysin soveltamisessa kävely- ja pyöräilyhankkeiden 
arviointiin on vielä ratkaisemattomia haasteita. Esimerkiksi Van Wee ja Börjesson 
(2015) tunnistavat useita kehityskohteita hyöty-kustannusanalyysin soveltami-
sessa pyöräilyhankkeisiin. Erityisesti he nostavat esiin pyöräliikenteen arviointi- ja 
mallinnusmenetelmien tarkkuuden, keskimääräisten onnettomuusriskilukujen käy-
tön ja sen, kuvaako pyöräilijöiden maksuhalukkuus matka-ajan lyhenemisestä 
kaikkea pyöräliikenteen matka-aikasäästön arvoa. Matka-aikasäästön arvon haas-
teeseen liittyvät erityisesti pyöräilyn tuomat terveyshyödyt ja se, kuinka hyvin liik-
kujat ottavat ne huomioon tehdessään kulkutapavalintoja. Van Wee ja Börjesson 
eivät näe syytä, etteikö pyöräilyhankkeita voisi arvioida hyöty-kustannusanalyysin 
avulla, mutta toteavat, että niiden tulokset voivat olla harhaanjohtavia hyötyjen 
määrän suhteen, jos näitä haasteita ei oteta huomioon. 

2.2  Kotimaisia menetelmiä 

Kotimaisten kävely- ja pyöräilyhankkeiden arviointi- ja priorisointimenetelmien kar-
toituksen perusteella ELY-keskuksissa nykyisin käytössä olevat priorisointimenetel-
mät ovat monikriteerimenetelmien erilaisia sovelluksia. Myös Pääkaupunkiseudun 
yleisten teiden pyöräilyn ja jalankulun kehittämisohjelman (1999) sekä Helsingin 
seudun pääpyöräilyverkon keskeisten seudullisten yhteyksien kehittämistarveselvi-
tys (2007) ovat erityyppisiä monikriteerimenetelmiä. Kevyen liikenteen vaikutusten 
arvioinnin yleisohje (2004) on puolestaan kotimainen esimerkki kävely- ja pyöräi-
lyhankkeiden yhteiskuntataloudellisesta arvioinnin eli hyöty-kustannusanalyysin 
ohjeistuksesta.  
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2.2.1  ELY-keskusten tarveselvitysten nykyisiä 
priorisointimenetelmiä 

Jalankulku- ja pyöräilyväylien tarveselvityksiä on tehty vuosien varrella useimmissa 
ELY-keskuksissa. Kohteiden priorisointi on perustunut vahvasti hankkeiden turval-
lisuusvaikutuksiin ja kriteereinä on käytetty mm. TARVA- ja Koululiitu-ohjelmien 
(ks. luku 2.4) tuloksia sekä laskentoihin perustuvia tai paikkatietoanalyysien avulla 
arvioituja jalankulkija- ja pyöräilijämääriä. Uusimmissa tarveselvityksissä on pyritty 
aiempaa enemmän painottamaan hankkeiden vaikutusta kävelyn ja pyöräilyn suo-
sioon ja tuotu hanke-ehdokkaiden joukkoon myös olemassa olevien jalankulku- ja 
pyöräteiden laatutason parantamistarpeita.  

Seuraavassa on kuvattu Pirkanmaan (2018), Varsinais-Suomen (2018) ja Uuden-
maan (2020) ELY-keskuksissa tehtyjä jalankulku- ja pyöräilyväylien tarveselvityk-
siä, jotka ovat keskenään hyvin samankaltaisia: päävaiheet ovat kuntakysely ja 
tarvekorien täydentäminen, tarveindeksin kriteerien määrittäminen ja tarveindek-
sin laskenta, kärkikohteiden arviointi asiantuntijatarkasteluna ja kohteiden lopulli-
nen priorisointi kiirellisyysluokkiin.  

Tarveselvitysten lähtökohtina ovat toimineet ELY-keskusten olemassa olevat jalan-
kulku- ja pyöräilyväylien ja alikulkujen tarvekorit. Koreista on poistettu jo toteutu-
neet kohteet ja kuntakyselyillä on kartoitettu mahdollisia uusia väylä- ja alikulku-
tarpeita. Tarveindeksin määrityksessä on otettu huomioon eri painoarvoin turvalli-
suus, käyttäjämäärä, koulumatkat ja erityisperusteet seuraavasti: 

1. Turvallisuuspisteisiin vaikuttavat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden henkilö-
vahinko-onnettomuuksien määrä, Koululiitu-arvo (ks. luku 2.4.2) sekä  
onnettomuusriskiluku. Riskiluku on selvityksiä varten muodostettu indeksi, 
johon on valittu onnettomuuden todennäköisyyteen sekä onnettomuuden 
seurauksen vakavuuteen vaikuttavia tekijöitä. 

2. Käyttäjämääriä on arvioitu paikkatietojen perusteella. Osatekijöinä on 
hyödynnetty hankkeen vaikutusalueen matkatuotosta sekä työmatkoja. 
Matkatuotos on määritetty vaikutusalueella asuvan väestön ja sen arvioi-
dun matkasuoritteen avulla. Vaikutusalueena on käytetty 400–800 metrin 
vyöhykettä hankkeen ympärillä. Työmatkamääriä on arvioitu sijoittele-
malla YKR-ruutujen väliset työmatkatiedot verkolla ja ottamalla vaihtele-
vin tavoin huomioon kävely- ja pyörämatkojen osuudet eri pituisista työ-
matkoista. 

3. Koulumatkojen määriä on arvioitu erikseen, jotta niitä voidaan haluttaessa 
painottaa enemmän kuin muita käyttäjiä. Koulumatkojen määrää on  
arvioitu reitittämällä peruskouluikäiset (7–15 vuotiaat) lyhintä reittiä  
lähimpään kouluun. Tarkastelluissa tarveselvityksissä mukaan on otettu 
alle 3 kilometrin pituiset matkat, joka on yleinen raja-arvo alaluokkien 
maksuttomaan koulukuljetukseen. 

4. Erityisperusteina on joko itse priorisointikriteereinä tai asiantuntijatarkas-
telussa otettu huomioon myös muita tekijöitä, esimerkkeinä hankkeen  
sijainti taajamassa tai sen ulkopuolella, verkollinen asema, pyörämatkailu-
reitit, maankäytön kasvusuunnat tai yhteydet tärkeille solmupysäkeille. 

Pyrkimyksenä ELY-keskusten tarveselvityksissä on ollut, ettei priorisointi edellytä 
jalankulun ja pyöräliikenteen laskentojen tekemistä, vaan käyttäjäpotentiaalia on 
mahdollista arvioida saatavissa oleviin paikkatietoihin perustuen. Jalankulkija- ja 
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pyöräilijämäärälaskentojen käyttöä kohteiden priorisoimiseen vaikeuttaa se, että 
laskentatietoja ei ole saatavissa kaikista kohteista. Haasteita olemassa olevan lii-
kennelaskentatiedon käyttöön tuo myös se, että laskentatulokset ovat tulkinnan-
varaisia muun muassa säävaihtelun vuoksi. Lisäksi vaarallisimpien kohteissa  
potentiaaliset käyttäjät eivät kulje tiellä, jonka takia he eivät näy laskentatulok-
sissa. 

Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskusten tarveselvityksissä tarveindeksi on muo-
dostettu em. neljän kriteerin painotettuna summana. Varsinais-Suomen ELY-kes-
kuksen tarveselvityksessä tarveindeksin osatekijöinä on käytetty tien vaarallisuutta 
sekä käyttäjämäärää, jossa on mukana myös koulumatkojen määrä. Erityisperus-
teita on arvioitu asiantuntijatarkastelussa. Koska alikuluista ei ole saatavissa kun-
totietoa ja työ- sekä koulumatkoja ei saada reititettyä tarpeeksi luotettavasti ali-
kulkukohtiin, nykyisten alikulkujen indeksi muodostuu vain turvallisuustekijästä, 
vaikutusalueen rajaukseen käyttäjäpotentiaalista sekä mahdollisista erityisperus-
teista.  

Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskusten tarveselvityksissä nykyiset väylien pa-
rantamiskohteet on priorisoitu muutoin vastaavalla tavalla kuin uudet väylätarpeet, 
mutta turvallisuustekijä on korvattu päällysteen kunnostustarpeella (jolloin indeksi 
kuvaa päällysteen parantamistarvetta). Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tarvesel-
vityksessä on nykyisten väylien potentiaalisista parantamiskohteista muodostettu 
oma tarvekori, joka palvelee sekä talvihoitoluokituksen määrittämistä että väy-
läinfran laatutason parantamistarpeen arviointia. Potentiaalisiksi kohteiksi on poi-
mittu suurimpien kaupunkiseutujen pääreittien vilkkaimpia väyläosuuksia ja Turun 
seudun osalta tuotu priorisointikriteeriksi seudun liikennemallilla ennustetut jalan-
kulkija- ja pyöräilijämäärät. 

2.2.2  Muita kotimaisia arviointi- ja priorisointimenetelmiä 

Pääkaupunkiseudun yleisten teiden pyöräilyn ja jalankulun kehittämis-
ohjelman (Tielaitos Uudenmaan tiepiiri 1999) lähtökohtana tunnistettiin, että ja-
lankulun ja pyöräilyn edistämispyrkimysten taustalta voidaan erottaa useita erilai-
sia tavoitteita. Yksittäinen parantamistoimenpide useimmiten toteuttaa useita  
tavoitteita samanaikaisesti, mutta arvioinnissa tulee tarkastella hanketta sen  
perusteella, mitä tavoitteita halutaan painottaa. 

Työssä painotettiin neljää pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittämista-
voitteista johdettua kehittämislinjaa seuraavasti: kulkumuotojakaumaa 35 %, tur-
vallisuutta 35 %, elinpiiriä 20 % ja ulkoilua 10 %. Näistä lähtökohdista hankkeille 
laskettiin niiden kokonaisvaikutusta kuvaavat tarveindeksit, joiden perusteella 
hankkeet järjestettiin kiireellisyysjärjestykseen. 

Hankkeiden tarveindeksipisteet suhteutettiin lisäksi kustannuksiin, eli muodostet-
tiin kustannustehokkuuden mukainen lista. Molempien listojen kärkipäiden hank-
keita yhdistämällä muodostettiin lopullinen prioriteettilistaus, sillä kokonaisvaiku-
tuksen mukainen lista painottaa luonnollisesti suurempia hankekokonaisuuksia, 
joilla on kuitenkin korkea hinta ja toisaalta kustannustehokkuuslistan kärkipäässä 
on puolestaan pienempiä, mutta edullisia hankkeita. 
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Kevyen liikenteen vaikutusten arvioinnin yleisohjeessa (Liikenne- ja vies-
tintäministeriö 2004) kuvataan, miten suurten liikenneväyläinvestointien hanke- 
arviointia vastaava kävely- ja pyöräilyhankkeiden arviointi tulisi tehdä. Työssä to-
dettiin vaikutusten syntyvän jalankulun ja pyöräliikenteen palvelutasomuutosten ja 
liikennemäärämuutosten kautta. Palvelutason muutokset vaikuttavat esimerkiksi 
matka-aikoihin, turvallisuuteen, esteettömyyteen ja liikkumisen mukavuuteen.  
Kävely- ja pyöräilymäärien muutoksista seuraa terveyshyötyjä sekä kulkutapamuu-
tosten kautta muita hyötyjä. Toimenpiteistä aiheutuu investointikustannuksia ja 
niillä on lisäksi tavallisesti vaikutusta infrastruktuurin kunnossapitokustannuksiin, 
kuten hoito- ja ylläpitokustannuksiin. 

Avainkysymys hankearvioinnin kannalta on, pystytäänkö hankkeen merkittävimpiä 
vaikutuksia arvioimaan määrällisesti luotettavalla tavalla. Jos hankkeella on niin 
merkittävä vaikutus kävelyn ja pyöräliikenteen yhteiskuntataloudellisiin hyöty-
komponentteihin, että se tulee ottaa arvioinnissa huomioon ja näitä vaikutuksia 
pystytään arvioimaan määrällisesti, vaikutusten arviointiin sisällytetään yhteiskun-
tataloudellinen kannattavuuslaskelma. Näitä määrällisesti arviointia vaativia yhteis-
kuntataloudellisia hyötykomponentteja ovat esimerkiksi matka-ajan, onnetto-
muuksien sekä kävely- ja pyöräilysuoritteen muutokset. Laadullisesti arvioitavia 
vaikutuksia ovat esimerkiksi liikkumisen mukavuus, viihtyisyys ja turvallisuuden-
tunne.  

Arvioinnissa tarkastellaan investointi- ja vertailuvaihtoehdon välisiä eroja. Vertailu-
vaihtoehto on realistinen kuvaus siitä, mitä seuraa, jos tarkasteltavaa hanketta ei 
toteuteta. Kannattavuuslaskelman lisäksi tehdään vaikuttavuuden arviointi laadul-
listen vaikutusten osalta sekä toteutettavuuden arviointi, jossa tarkastellaan rahoi-
tusmahdollisuuksia, kustannusriskejä sekä suunnittelu- ja kaavoitustilannetta. 
Kaikkien niiden perusteella tehdään päätelmiä hankkeen edistämisestä. Käytän-
nössä ohjeen mukaisia kannattavuusarviointeja ei juurikaan ole tehty, koska las-
kelman vaatimia lähtötietoja ei pystytä tuottamaan tai se vaatisi liikaa resursseja 
hankkeiden kokoon nähden. 

Helsingin seudun pääpyöräilyverkon keskeisten seudullisten yhteyksien 
kehittämistarveselvityksessä (HSL 2017) määriteltiin pääverkon merkittävim-
mät laadulliset puutteet, tarvittavat toimenpidetyypit ja verkon kriittisimmät kehit-
tämistarpeet. Vuonna 2014 priorisoitu pyöräliikenteen pääverkko toimi työn lähtö-
kohtaverkkona, jota tarkistettiin suunnittelu- ja toteutustilanteen mukaan kuntien 
suunnittelijoiden kanssa. Näin muodostui työssä käytetty keskeisten yhteyksien 
verkko, jonka pituus oli noin 180 km. Tarkasteltava verkko jaettiin 22 reittiin, jotka 
jaettiin edelleen 50 yhteysvälejä kuvaavaan jaksoon. Jaksot priorisoitiin kehittä-
mistarpeen mukaan.  

Kehittämistarve perustui kahteen pääindikaattoriin: jaksojen liikenteelliseen koko-
naismerkitykseen ja väylän laadullisten puutteiden merkittävyyteen. Liikenteellisen 
merkitysindikaattorin osaindikaattoreita olivat pyöräliikenteen määrä, jaksolla teh-
tävien pyörämatkojen keskipituus sekä ylikunnallisten matkojen osuus, kaikki lii-
kennemallilla arvioituja tekijöitä. Merkitysindikaattori mallinnettiin nykytilanteelle 
ja vuoden 2025 ennustetilanteelle ja niistä laskettiin painotettu keskiarvo.  

Laatupuutteet määriteltiin jaksokohtaisella puutekartoituksella, jossa maastossa 
havaittua nykytilaa verrattiin suunnitteluohjeiden tavoite- ja minimistandardeihin. 
Nykytilan arvioinnissa jokaiselle jaksolle tehtiin maastoinventointi, jossa annettu 
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reitti ajettiin läpi ja videoitiin keskimääräisellä tavoitenopeudella 20 km/h. Video-
analyysin perusteella jaksoilta paikannettiin merkittävimmät puutteet suhteessa 
määriteltyyn minimitasoon. Puutteet jaoteltiin kahteen merkittävyysluokkaan 
(merkittävä, erittäin merkittävä) sekä kahteen tyyppiluokkaan: poikkileikkaus-
puute, jonka osatekijöitä olivat pyöräilyväylän leveys, erottelu jalankulusta ja ero-
tuskaista ajoradasta sekä ongelmapiste, jonka osatekijöitä olivat risteysjärjestelyt, 
bussipysäkkijärjestelyt ja lyhyet alimitoitusjaksot. 

Merkitystä ja palvelutasoa kuvaavat yhdistelmäindikaattorit saatiin laskemalla  
asteikolle 0–10 skaalatuista osaindikaattoreista painotettu keskiarvo. Myös ne 
skaalattiin asteikolle 0–10, jonka jälkeen laskettiin suhteellista kehittämistarvetta 
kuvaava indeksi liikenteellisen merkityksen ja palvelutasopuutteen tulona. 

2.3  Ulkomaisia menetelmiä 

Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellut ulkomaiset kävelyn ja pyöräilyn priorisointi- 
menetelmät voidaan jakaa kahteen pääryhmään: hyöty-kustannusanalyysiin ja 
monikriteerianalyysiin. Hyöty-kustannusanalyysia kävely- ja pyöräilyhankkeiden 
arvioinnissa on kehitetty ainakin Ruotsissa ja Tanskassa, monikriteerianalyysi on 
kuitenkin maailmalla yleisempi priorisoinnin työkalu.   

2.3.1  Hyöty-kustannusanalyysit hankearvioinnissa 

Sekä Tanskassa että Ruotsissa on kehitetty hyöty-kustannusanalyysiä kävely- ja 
pyöräilyhankkeiden hankearviointeihin, mutta kehitetyt menetelmät eivät kuiten-
kaan ole systemaattisessa käytössä. Tanskassa hyöty-kustannusanalyysiä sovelle-
taan valtion rahoittamien infrastruktuurihankkeiden arviointiin ja analyysin tuottaa 
liikenneministeriö. Kuntien rahoittamien hankkeiden osalta analyysiä ei kuitenkaan 
tehdä. Ruotsissa kävelyn ja pyöräliikenteen yksikköarvot on määritellyt Trafikver-
ket, mutta analyysin käytön yleisyydestä ei ole tarkkaa tietoa. 

Ruotsin Trafikverketin hyöty-kustannusanalyysissa huomioidaan hankkeiden  
investointikustannukset, ajokustannukset, matka-aikasäästöt, onnettomuuskus-
tannukset, terveysvaikutukset ja autoilun ulkoisvaikutukset.  Ajokustannuksien 
osalta huomioidaan kävelyn ja pyöräliikenteen ajoneuvokustannukset ja aikakus-
tannukset. Ajoneuvokustannuksiksi lasketaan polkupyörän kulumisen kustannuk-
set ja huoltokustannukset. Aikakustannuksiksi huomioidaan odotus- ja matka- 
aikakustannukset. Odotusajalla tarkoitetaan kävelyn ja pyöräilyn osalta matkan  
aikana tapahtuvaa viivytystä.   

Ruotsissa odotus- ja matka-aikakustannukset vaihtelevat kävely- ja pyöräilyväylien 
tason mukaisesti. Kustannukset ovat sitä pienempiä, mitä korkeampi on väylän 
taso eli mitä parempi on väylän pyöräiltävyys tai käveltävyys. Esimerkiksi kävely- 
ja pyöräilyväylän odotus- ja matka-aikakustannus on 161 kruunua vuoden 2014 
hinnoilla (noin 16 euroa), kun pyöräkaistan odotus- ja matka-aikakustannus 
on 129 kruunua vuoden 2014 hinnoilla (noin 12 euroa). Oletus on, että matkaan 
kuluu enemmän aikaa, kun infrastruktuuri ei ole kulkumuodon näkökulmasta paras 
mahdollinen. Pyöräilyn matkanopeudeksi oletetaan kaikille väylille 15 km/h ja kä-
velylle 5 km/h. (Trafikverket 2018.) Tanskassa odotus- ja matka-aikakustannukset 
vaihtelevat matkaryhmän mukaan. Tarkastellut matkaryhmät ovat työmatkat ja 
vapaa-ajan matkat. (Transportministeriet 2015; COWI 2009).   
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Väylänpidon kustannukset ovat kävelyn ja pyöräliikenteen hyöty-kustannusanalyy-
sin osalta samoja kuin esimerkiksi tie- tai raideliikenteen hankkeiden arvioinnin 
osalta. Väylänpidon kustannuksiin lasketaan hankkeiden investointikustannukset 
ja kunnossapitokustannukset. Ulkoisvaikutuksissa huomioidaan vaikutukset liiken-
neturvallisuuteen sekä kulkutapamuutosten seurausvaikutukset autoliikenteen 
päästöihin ja meluun. 

Hyöty-kustannuslaskenta tarvitsee lähtötiedoikseen jalankulkijoiden ja pyöräilijöi-
den määrän ennen ja jälkeen hankkeen toteutuksen, autoliikenteen määrän, kes-
kimääräisen kävely- tai pyörämatkan pituuden, odotusaikojen pituudet ja tieliiken-
teen nopeusrajoituksen. Varsinaisia menetelmiä esimerkiksi kävely- ja pyörämat-
kojen määrän muutoksien arvioimiseen ei kuitenkaan esitellä menetelmän yhtey-
dessä. 

2.3.2  Monikriteerianalyysit ulkomaisessa hankkeiden 
priorisoinnissa 

Useimmat löydetyt ulkomaiset esimerkit hyödynsivät kävely- ja pyöräilyhankkeiden 
priorisoinnissa monikriteerianalyysiä.  

Isossa-Britanniassa monikriteerimenetelmää hyödynnetään hankkeiden priori-
soinnissa paikallistasolla. Ison-Britannian liikenneviraston (Department for 
Transport, 2017) kehittämä priorisointimenetelmä pyrkii edistämään erityisesti kä-
vely- ja pyöräilymäärien kasvua. Priorisoinnissa tarkastellaan kävely- ja pyöräily-
hankkeiden toteutuksen aikajännettä (lyhyt, keskipitkä ja pitkä aikaväli), hankear-
vioinnin tuloksia sekä hankkeiden tehokkuutta, kustannuksia ja toteutuskelpoi-
suutta. Priorisointimenetelmä vaatii hankkeiden aikajänteen huomioiden ennakko-
tietoja mm. hankkeiden kustannuksista, potentiaalisista käyttäjistä ja päästöistä. 
Menetelmä ja kriteeristö on muokattavissa hallinto- ja suunnittelutason tai organi-
saation tarpeiden ja resurssien mukaan. 

Aikajänne hankkeiden toteutukselle on menetelmässä määritelty lyhyeen, keskipit-
kään ja pitkään aikaväliin. Lyhyen aikavälin hankkeita voidaan toteuttaa nopeasti 
alle 3 vuoden aikajänteellä tai niiden toteuttaminen on jo jollain tavalla käynnissä. 
Keskipitkän aikavälin hankkeet ovat alle 5 vuoden aikajänteellä toteutettavia hank-
keita, joiden suunnittelu on alkuvaiheissa ja jotka vaativat jonkinlaisia lisäresurs-
seja, kuten rahoitusta tai lisäsuunnitelmien laatimista. Pitkän aikavälin hankkeet 
ovat yli 5 vuoden aikajänteellä toteutettavia hankkeita, jotka nykyisellään ovat lä-
hinnä ideoinnin tasolla. 

Priorisoinnissa suurin prioriteetti tulisi normaalisti antaa hankkeille, joilla on suurin 
vaikutus käyttäjämäärien kasvuun. Tämän tyyppisten hankkeiden oletetaan johta-
van suurimpiin hyötyihin investointiin nähden.  

Tyypillisiä kriteerejä, joita priorisoinnissa hyödynnetään ovat tehokkuus, tavoittei-
den mukaisuus, taloudellisuus ja toteutuskelpoisuus. Priorisointikriteerit sisältävät 
useita muuttujia, joita voi vaihdella paikallisten tarpeiden ja mahdollisuuksien mu-
kaan. Esimerkki priorisoinnin taulukosta on kuvassa 3.  

Tehokkuuskriteerin mahdollisia muuttujia ovat:  
 kävely- ja pyöräilymäärien kasvuennuste 
 hankkeesta suoraan hyötyvien asukkaiden määrä  
 nykyisen infrastruktuurin puutteiden taso 
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 verkon yhtenäisyyden edistämispotentiaali  
 liikenneturvallisuuden edistämispotentiaali  
 ilmanlaadun vaikutukset 
 vaikutukset muihin liikkujiin  
 yhtenäisyys muiden suunnitelmien kanssa.  

 
Tavoitteiden mukaisuus -kriteerin mahdollisia muuttujia ovat:  

 laajempien politiikkatavoitteiden edistyminen hankkeiden myötä (esim. 
terveyshyödyt) 

 hankkeiden toteutuksen tärkeys tietyille kohderyhmille (esim. niille, joilla 
ei ole auton käyttömahdollisuutta) 

 hankkeen matkaryhmäkohtaiset hyödyt ja siten rahoituksen kohdistumi-
nen tiettyjen muiden rahavirtojen kanssa (esim. koulumatkat) 

 hanke on linjassa paikallisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien kanssa 
 hankkeen tärkeys osallistumisprosessissa. 

 
Taloudellisuuskriteerin mahdollisia muuttujia ovat 

 hankkeen rakentamis- ja kunnossapitokustannukset  
 hyötykustannusanalyysin tulos 
 potentiaali houkutella rahoitusta ml. yksityisen sektorin rahoitus 

 
Toteutuskelpoisuuskriteerin mahdollisia muuttujia ovat 

 hankkeen käyttökelpoisuus/toteutuskelpoisuus 
 hankkeen yleinen hyväksyttävyys 
 hankkeen riippuvuus muista suunnitelmista 
 ympäristön rajoitukset, kuten luonnonsuojelualueet. 

 

 

Kuva 3. Esimerkki priorisointitaulukosta (Department for Transport 2017). Esimerkissä 
priorisointi-indeksi saadaan eri kriteereille annettujen pisteiden summana. Siitä ei 
kuitenkaan selviä, miten eri kriteerien painotus ja skaalaus on tehty. Lähtökohtaisesti 
yhteismitattomille kriteereille annettuja arvosanoja ei tule laskea yhteen ilman, että 
niiden väliset painotukset on määritetty mielekkäällä tavalla. Monikriteerianalyysin 
kriteerien ei myöskään tulisi korreloida keskenään ja niitä olisi hyvä olla rajallinen määrä. 
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Yhdysvalloissa National Cooperative Highway Research Program (NCHRP 2015) 
on kehittänyt aktiivisen liikenteen priorisointimenetelmän, jonka tavoitteena on 
mahdollistaa niukkojen resurssien kohdistaminen parhaiten hyödyttäviin hankkei-
siin. Yhdysvaltojen aktiivisen liikenteen infrastruktuurin tila ja rahoitus on heikolla 
tasolla, joten resursoinnin kohdistuminen on nähty hyvin tärkeänä. Hankkeet, joi-
hin menetelmä keskittyy, ovat käytännössä uusia jalankulku- ja pyöräilyväyliä jo 
olemassa olevien teiden tai katujen varsilla.  

Menetelmän tuloksena saadaan priorisoitu listaus kävely- ja pyöräilyhankkeista. 
Menetelmällä edistetään tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa. Se pyrkii olemaan 
joustava, dataan pohjautuva, rationaalinen ja sisältämään yhteisesti määritettyjä 
tavoitteita.  

Priorisointiprosessi koostuu alustavasta tarkastelusta (scoping) ja priorisoinnista 
(kuva 4). Alustava tarkastelu koostuu tavoitteiden, kriteerien ja muuttujien mää-
rittelystä, kriteerien painotuksien määrittämisestä, käytössä olevan taustatiedon 
arvioinnista (esim. tiedot hankearvioinnista) ja teknisten resurssien tarkasteluista. 
Toisin sanoen alustavan tarkastelun aikana tehdään pohjatyö varsinaista priori-
sointia varten. Priorisointiosiossa toteutetaan itse priorisointi monikriteerianalyysiä 
hyödyntäen. Hankkeille lasketaan pisteet perustuen kriteereihin, kriteerien paino-
tuksiin, muuttujiin ja käytettävissä olevaan dataan, jotka on määritelty alustavassa 
tarkastelussa. 

 

 

Kuva 4. Priorisointimenetelmä koostuu alustavasta tarkastelusta ja priorisoinnista 
(NCHRP 2015). 



Väyläviraston julkaisuja 42/2021 24 

 

 

Menetelmä on kehitetty pääasiassa paikallisten suunnitteluorganisaatioiden käyt-
töön. Menetelmä tunnistaa useita kriteerejä, joita priorisoinnissa voi ottaa huo- 
mioon, riippuen kunkin suunnitteluorganisaation käytössä olevista taustatiedoista, 
menetelmistä ja resursseista. Jos esimerkiksi joillekin muuttujille ei löydy tarvitta-
vaa taustatietoa, voi kriteeriä muokata tarvittavalla tavalla. Kuva  näyttää esimer-
kin priorisoinnin tavoitteista, kriteereistä ja kriteerien painotuksista. Kriteerejä 
ovat:  

 hankkeen yleinen hyväksyttävyys (osallistavan suunnitteluprosessin 
myötä saatu palaute hankkeen puolesta tai vastaan) 

 hankkeen rajoitukset (hankkeiden muodostamat taloudelliset, sosiaaliset 
ja ympäristölliset vaikutukset) 

 hankkeen etenemismahdollisuudet (poliittiset tai rahalliset mahdollisuu-
det), 

 hankkeen vaikutukset liikenneturvallisuuteen (onnettomuuksien vähene-
minen tai estäminen) 

 hankkeen nykyisen infrastruktuurin kunto (sisältää nykyisen infrastruktuu-
rin tilan mm. liikenneturvallisuuden ja käyttäjämukavuuden osalta) 

 kysyntä (käyttäjämäärien nykytila ja mahdollinen käyttäjäpotentiaali) 
 verkon yhtenäisyys (hankkeen mahdollisuudet kasvattaa verkon yhtenäi-

syyttä) 
 tasapuolisuus (hankkeen mahdollisuus luoda mukavaa ja turvallista jalan-

kulun ja pyöräliikenteen infrastruktuuria yhteisön eri väestöryhmille) sekä 
 määräystenmukaisuus (onko hankkeen nykyinen infrastruktuuri määräys-

ten mukaisella tasolla). (NCHRP 2015.) 
 

 

Kuva 5. Esimerkki priorisoinnin tavoitteista, kriteereistä ja kriteerien painotuksista 
(NCHRP 2015). 
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2.4  Turvallisuus- ja terveysvaikutusten arviointi 

2.4.1  Turvallisuusvaikutusten arviointimenetelmä TARVA 

TARVA (Turvallisuusvaikutusten ARviointi VAikutuskertoimilla) on verkossa toimiva 
turvallisuusarviointeihin tarkoitettu ohjelmisto, joka on Väyläviraston ja sen edel-
täjien toimeksiannosta kehitetty Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ssä. TARVA-
menetelmää käytetään maantieverkon toimenpiteiden turvallisuusvaikutusten, ku-
ten henkilövahinko-onnettomuuksien ja kuolemantapausten, muutoksen arvioin-
nissa. (VTT 2020.)  

TARVAn tavoitteena on tuottaa mahdollisimman luotettava arviointi liikenneturval-
lisuuden nykytilasta ja vertailukelpoiset tulokset parantamistoimenpiteiden vaiku-
tuksista. Ohjelmisto yhdistää tieverkkoon, liikenteeseen ja onnettomuuksiin liitty-
vän tiedon sekä erilaisten turvallisuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden 
turvallisuusvaikutustiedon. Tuloksena ohjelma arvioi hankkeen turvallisuusvaiku-
tuksen henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien ja liikennekuolemien mää-
ränä. 

 

Kuva 6. TARVA-turvallisuusarvioinnin periaate (Peltola 2014). 

Kuva 6 esittää TARVA-vaikutusarvioinnin periaatteen. Tieverkkoon liittyvät tiedot 
perustuvat tierekisteriin, jossa on tieto koko maantieverkosta jaettuna olosuhteil-
taan (esim. tien leveys, nopeusrajoitus, valaistus) tasalaatuisiin tiejaksoihin. Tie- 
rekisteri ei sisällä tietoa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrästä, mikä heikentää 
TARVA-menetelmän soveltumista jalankulun ja pyöräliikenteen hankkeiden  
arviointiin. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrä vaikuttaa laskentatulokseen  
ainoastaan epäsuorasti kyseisessä kohdassa sekä muualla vastaavantyyppisillä tie-
jaksoilla tapahtuneiden onnettomuuksien kautta. 
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Ensimmäisessä vaiheessa TARVA-ohjelmistolla määritetään turvallisuuden nykytila 
tiejaksolla yhdistämällä tieto tapahtuneista onnettomuuksista keskimääräisiin tur-
vallisuustietoihin. Toisessa vaiheessa arvioidaan parantamistoimenpiteen vaikutuk-
sia liikenneturvallisuuteen. TARVA-ohjelmistossa on valmiina kymmeniä erilaisia 
toimenpiteitä sekä tiedot niiden turvallisuusvaikutuksista esitettyinä vaikutusker-
toimilla. Toimenpiteen turvallisuusvaikutukset lasketaan onnettomuusmäärän en-
nusteesta henkilöliikenneonnettomuuksien vähenemänä. Lisäksi lasketaan liiken-
nekuolemien vähenemä ottamalla huomioon onnettomuuksien keskimääräinen va-
kavuus ja sen muutos. Ohjelmistossa on mukana myös toimenpiteiden yksikkö- 
kustannusarviot, joiden avulla voidaan karkeasti arvioida toimenpiteiden kustan-
nustehokkuus turvallisuuden näkökulmasta. 

2.4.2  Koulumatkojen vaarallisuuden arviointimenetelmä 
Koululiitu 

Koululiitu-ohjelma (Ramboll 2020) on kehitetty koulumatkojen turvallisuuden ja 
koulukuljetustarpeiden arviointiin. Ohjelman tarkoituksena on tieosuuksien keski-
näisen vaarallisuuden arviointi yksittäisen oppilaan näkökulmasta eli jalankulkijan 
ja pyöräilijän onnettomuusriskin arviointi. Siten sen tulokset eroavat TARVA-tar-
kastelun nykytilatarkastelusta, joka kuvaa riskin ja käyttäjämäärän yhteisvaikutuk-
sesta syntyvää onnettomuuksien määrää eli onnettomuustiheyttä. 

Koululiidun laskentamenetelmä perustuu liikenneturvallisuuteen vaikuttavista tie-
rekisteritiedoista poimittuihin vaaratekijöihin, niiden painoarvoihin sekä turvaker-
toimiin. Vaaratekijöitä ovat esimerkiksi tien toiminnallinen luokka, liikennemäärä 
sekä nopeusrajoitus. Turvakertoimia tuottavia toimenpiteitä, joilla on parannettu 
tieosan liikenneturvallisuutta, ovat mm. kevyen liikenteen väylät ja tievalaistus. 

Koulumatkaan käytettävä reitti jaetaan tieosuuksiin siten, että kunkin tien osuuden 
kaikki tie- ja liikenneominaisuudet ovat homogeenisia. Painoarvoja ja turvakertoi-
mia käyttäen tieosuudelle lasketaan riskiluku, joka kuvaa tien turvattomuutta. Tien 
suuntaiselle kulkemiselle ja tien ylitykselle on erilliset riskiluvut. Riskilukuja verra-
taan keskenään tai menetelmässä määriteltyihin kynnysarvoihin. 

2.4.3  Terveysvaikutusten arviointimenetelmä HEAT 

Tunnetuin aktiivisen liikkumisen terveysvaikutusten arviointimalli on HEAT, jonka 
on kehittänyt Maailman terveysjärjestö WHO. HEAT-malli arvioi kävelyn ja pyöräi-
lyn terveysvaikutukset liikunnan lisääntymisen kautta huomioimalla muutokset ko-
konaiskuolleisuudessa. Malli käsittelee kävelyn ja pyöräilyn muutoksia erikseen. 
(WHO 2020; LIKES 2015.) 

HEAT-malli vastaa kysymykseen: ”Jos x henkilöä pyöräilee tai kävelee y minuuttia 
useimpina päivinä, mikä on liikunnan aiheuttamasta kuolleisuuden vähenemisestä 
syntyvien terveyshyötyjen taloudellinen arvo?” Menetelmä soveltuu erityisesti oh-
jelma- ja strategiatason suunnitelmiin ja niiden vaikutusten arvioimiseen, mutta 
myös suunniteltujen toimenpiteiden vaikutusten arvioimiseen, jos toimenpiteiden 
vaikutus kävelyn ja pyöräilyn määrään tunnetaan.  

Laskelmissa voidaan käyttää yksittäiseen ajankohtaan liittyviä tietoja tai toimen- 
pidettä edeltävän ja sen jälkeisen tilanteen tietoja. Ensin mainittuja tietoja käyte-
tään vallitsevan tilanteen arviointiin, esimerkiksi tarkasteltaessa kävelyn ja pyöräi-
lyn nykytasoa tietyissä kaupungeissa. Jälkimmäistä käytetään todellisen toimen- 
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piteen tai hypoteettisten skenaarioiden vaikutusten arviointiin. Tällöin tarvitaan tie-
toa toimenpiteen vaikutuksesta kävelyn ja pyöräilyn määriin. Malli laskee näiden 
tietojen perusteella kävely- ja pyöräilymäärien eron sekä terveysvaikutukset ennen 
toimenpidettä ja sen jälkeen. Suurimpana esteenä mallin hyödyntämiselle vaiku-
tusten arvioinnissa on se, että niin yksittäisten toimenpiteiden kuin laajempien toi-
menpideohjelmien vaikutus kävelyn ja pyöräilyn määriin tunnetaan hyvin harvoin.  

Lähtöaineistona HEAT-malliin tarvitaan: 
 arvio kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrästä 
 arvio tutkittavan väestön kävelyyn tai pyöräilyyn keskimäärin käyttämästä 

ajasta (esim. kesto minuutteina, matkan pituus, matkojen määrä tai as-
kelten määrä) 

 kuolleisuusaste 
 ihmishengen tilastollinen arvo (value of statistical life, VSL) 
 ajanjakso, jolle keskimääräiset hyödyt lasketaan 
 diskonttokorko. 

Malli tuottaa arvion seuraavista muuttujista:   
 vuosittainen maksimihyöty  
 vuosittainen keskimääräinen hyöty 
 vuosittaisen keskimääräisen hyödyn nettonykyarvo (tulo- ja menovirtojen 

erotuksen nykyarvo 
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Kuva 7. HEAT-laskentatyökalun periaate (LIKES 2015). 

HEAT-menetelmällä määritettävälle riskin pienenemiselle on asetettu yläraja, jotta 
vältetään liian suuret yläpään arvot. Kävelyssä kuoleman riskin alenema on mak-
simissaan 30 % (kun kävelyä 458 minuuttia viikossa) ja pyöräilyssä 45 % (kun 
pyöräilyä 450 minuuttia viikossa). 
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 Menetelmään kohdistuvat tarpeet ja 
tarkasteltujen menetelmien soveltuvuus 

Tarpeita priorisoinnille kartoitettiin ohjausryhmän kokouksissa, ELY-keskusten  
asiantuntijoille suunnatun kyselyn ja asiantuntijatyöpajan avulla. Kyselyssä kartoi-
tettiin kävely- ja pyöräilyhankkeiden nykyisiä priorisointimenetelmiä ja niiden käyt-
tötarpeita, käytettyjä priorisointikriteerejä sekä tarvittavia lähtötietoja. Työpajassa 
pohdittiin kävely- ja pyöräilyhankkeiden tavoitteita ja kriteerejä, arvioitiin käytet-
tävissä olevia lähtötietoja ja menetelmiä sekä keskusteltiin tavoitteiden tärkey-
destä suhteessa toisiinsa. 

3.1  Tarpeet priorisoinneille 

Maanteiden kävely- ja pyöräilytoimenpiteiden priorisointitilanteet voidaan jäsentää 
kahteen kategoriaan:   

1. ELY-keskusten tarvekorien sisältämien lukuisten hanketarpeiden priori-
sointi kärkikohteiden seulomiseksi jatkotarkasteluja varten. 

2. Kärkikohteista muodostettujen hanke-ehdokkaiden priorisointi toteutus-
määrärahojen kohdistamista varten.  

 
Tarvekorien priorisoinnissa tarkoituksena on järjestää ELY-keskuksien kokoa-
mat jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteiden puutteet tärkeysjärjestykseen tai -
luokkiin. Priorisoinnin perusteella valitaan jatkotarkasteluihin etenevät kohteet, 
joista muodostetaan varsinaisia suunnitteluhankkeita. Hankkeiden priorisoin-
nissa puolestaan tarkoituksena on priorisoida käytettävissä olevien määrärahojen 
puitteissa toteutettavia hankkeita. 

Asiantuntijatyöpajassa kävely- ja pyöräilyhankkeiden tärkeimmiksi tavoitteiksi tun-
nistettiin: 

 turvallisuuden lisääminen 
 kävelyn ja pyöräilyn suosion kasvattaminen 
 kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
 kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutukset 
 matka-aikasäästöt ja sujuvuuden lisääminen 

 verkollinen kattavuus ja yhdistävyys. 
 
Näin kuvatut tavoitteet eivät ole rinnakkaisia ja riippumattomia, vaan kytköksissä 
toisiinsa. Turvallisuuden, sujuvuuden ja verkon yhdistävyyden parantaminen lisää-
vät kävelyn ja pyöräilyn suosiota. Suosion kasvu puolestaan lisää positiivisia ter-
veysvaikutuksia ja vähentää liikenteen kasvuhuonekaasupäästöjä. 

Kohteiden arvioinnissa tulisi tunnistaa myös erityistarpeita ja matkaryhmiä, joita 
hanke palvelee. Joskus hankkeet voivat säästää koulukuljetusten kustannuksia. 
Joissain kohteissa pyörämatkailu voi tärkeä olla hankeperuste. Maankäytön kehitys 
olisi hyvä ottaa huomioon käyttäjämäärissä silloin, kun sen toteutuminen on näkö-
piirissä ja realistisesti arvioitavissa. Priorisoinnissa tulisi myös tunnistaa tasapuoli-
suusnäkökulmat sekä maaseudun ja eri kokoisten kaupunkien erilaiset lähtökohdat 
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kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle. Muun muassa näistä syistä alustavasti priorisoi-
tujen kohteiden jatkotarkastelussa paikallistuntemukseen perustuva asiantuntija-
arviointi nähtiin erittäin tärkeäksi.  

Kärkihankkeiden muodostamisen jälkeen priorisoinnissa tulisi ottaa huomioon 
myös toteuttamiskustannukset ja tavoitella kustannustehokkuutta. Kustannuste-
hokkuutta ei ole perusteltua arvioida vielä tarpeiden priorisointivaiheessa, koska 
hankkeiden pituus ja kustannusarvio tarkentuvat vasta jatkotarkasteluissa. 

Priorisointi ei saisi olla liian työlästä. ELY-keskuksille lähetetyssä menetelmäky-
selyssä kävi ilmi, että paikoittain priorisointimenetelmiä oli jo ollut käytössä, mutta 
niiden hyödyntämisestä oli luovuttu menetelmien työläyden vuoksi. Tarvittavien 
lähtötietojen tulisi olla kattavia ja helposti saatavilla. Tarvittavien priorisointikritee-
rien (esim. käyttäjäpotentiaalin) tulisi olla helposti tuotettavissa kaikille kohteille, 
jotta käsityön määrä arvioinnissa jäisi mahdollisimman vähäiseksi. Tämä on tär-
keää etenkin tarpeiden priorisoinnissa, sillä kohteita voi olla tarvekoreissa useita 
kymmeniä tai satoja. Kärkihankkeita vertailtaessa priorisoitavia kohteita rajalli-
sempi määrä, jolloin lähtötietojen täydentämiseen ja tarkentamiseen voi olla mah-
dollista käyttää jonkin verran aikaa. Itse priorisointimenetelmien tulisi olla helppo-
käyttöisiä ja yhtenäisiä, jotta tarpeiden vertaaminen on mahdollista.  

Kohteiden käyttäjäpotentiaalin arviointiin tulisi olla käyttökelpoisia menetelmiä. 
Työpajassa tunnistettiin mahdollisesti hyödynnettäviksi menetelmiksi paikkatieto-
tarkastelut, käyttäjämäärälaskennat, liikennemallit ja asiantuntija-arviot. Lisäksi 
pohdittiin mahdollisuuksia matkapuhelindatan hyödyntämiseen. Paikkatietotarkas-
telujen haasteena on muiden kuin työ- ja koulumatkojen arviointi. Käyttäjälasken-
toja ei taas ole järkevää tehdä kaikista tarvekorien kohteista. Lisäksi laskennat 
kuvaavat huonosti käyttäjäpotentiaalia, jos nykyinen yhteys koetaan vaaralliseksi. 
Liikennemallit soveltuisivat sekä käyttäjämäärien että kulkutapamuutosten arvioi-
miseen. Liikennemalleja – varsinkin jalankulun ja pyöräliikenteen ennustamiseen 
soveltuvia malleja – on kuitenkin käytössä vain suurimmilla kaupunkiseuduilla eikä 
kaikille seuduille malleja kannata edes rakentaa. 

Tärkeimmiksi saatavilla oleviksi lähtötiedoiksi tunnistettiin tierekisteritiedot, tiedot 
koulujen sijainnista sekä yhdyskuntarakenteen seurannan (YKR) tiedot, sisältäen 
mm. ruutukohtaiset asukas- ja työpaikkamäärät ja työmatkatiedot. Lisäksi mah-
dollisiksi tietolähteiksi nähtiin maankäyttöennusteet. Samalla kuitenkin todettiin, 
että niiden toteutumisen epävarmuus hankaloittaa käyttöä arvioinnissa. Myös kou-
luverkon mahdollisia muutoksia olisi hyvä ennakoida, mutta siitä on harvoin saa-
tavissa tietoa. Suunnittelun tarkentuessa kärkikohteista on mahdollista tuottaa tar-
kempaa tietoa, esimerkiksi jalankulkija- ja pyöräilijämäärien laskentatietoja sekä 
nykyisten liikennejärjestelyjen laatuarviointitietoa. 

Työpajassa nousivat myös esiin mahdolliset erilliskorit ja erillisrahoitukset tiettyjä 
tavoitteita (esim. turvallisuutta) tai hankeryhmiä (esim. koulumatkakohteita) edis-
täville hankkeille. Erilliskoreja ja -rahoituksia varten menetelmän tulisi sisältää poi-
mintakriteerejä eri tekijöiden perusteella. Mahdollisia valtakunnallisia erillisrahoi-
tuksia varten kaivattiin Väylävirastolta ohjeistusta siihen, miten eri tekijöitä arvioi-
daan ja painotetaan erilliskoreihin ehdolla olevien hankkeiden valinnassa. 
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3.2  Priorisointimenetelmien soveltuvuus 
suhteessa tarpeisiin 

Kehitettävälle kävely- ja pyöräilyhankkeiden priorisointimenetelmälle asetettiin 
seuraavat tavoitteet:  

 Menetelmää voidaan soveltaa olemassa olevan tietopohjan perusteella. 
 Kriteerien painoarvoja voidaan muokata eri tarpeisiin, esimerkiksi alueelli-

siin olosuhteisiin tai valtakunnallisiin teemarahoituksiin. 
 Menetelmä on sovellettavissa sekä uusien väylien ja alikulkujen että ny-

kyisten väylien parantamiskohteiden arviointiin. 
 Arviointiin käytettävät kriteerit ovat helposti ja yhdenmukaisesti tuotetta-

vissa kaikista kohteista. 
 Menetelmään voidaan lisätä kriteerejä, kun kävely- ja pyöräilyhankkeiden 

arviointimenetelmät ja käytettävissä oleva tietopohja kehittyvät. 
 

Taulukko  esittää hyöty-kustannusanalyysin ja monikriteerianalyysin vertailun 
edellä esitettyjen tarpeiden ja tavoitteiden suhteen. Taulukosta nähdään, että mo-
nikriteerianalyysi toteuttaa menetelmälle asetettuja tavoitteita paremmin kuin 
hyöty-kustannusanalyysi. Monikriteerianalyysin hyötynä on erityisesti sen mukau-
tuvuus erilaisten tavoitteiden, kriteerien ja preferenssien suhteen. Muokattavuus 
tekee monikriteerianalyysista paremman menetelmän, jos priorisoinnin tavoitteita 
tai tavoitepainotuksia halutaan muuttaa esimerkiksi erilaisten teemarahoitusten 
tarpeisiin. 

Hyöty-kustannusanalyysin käyttö edellyttää, että hankkeita arvioidaan niiden yh-
teiskuntataloudellisten hyötyjen ja kustannusten perusteella. Menetelmän sovelta-
miseen ei riitä, että tunnetaan hyötyjä ja kustannuksia indikoivat kriteerit (esim. 
tien vaarallisuus tai potentiaalinen pyöräilijämäärä), vaan on pystyttävä laskemaan 
hankkeen aiheuttamien vaikutusten määrät (esim. onnettomuuksien väheneminen 
tai pyöräilysuoritteen kasvun terveysvaikutukset). Tämä ei ole mahdollista kävely- 
ja pyöräilyhankkeiden kohdalla kuin harvoissa erikoistapauksissa tai joillakin suu-
rilla kaupunkiseuduilla, joilla hankkeiden vaikutuksia voidaan arvioida liikennemal-
lien avulla. Siten hyöty-kustannusanalyysiä ei käytännössä ole mahdollista käyttää 
ELY-keskusten kävely- ja pyöräilyhankkeiden priorisoimiseen. 

Monikriteerianalyysin avulla pystytään priorisoimaan tarpeita erilaisten vaikutuksia 
indikoivien kriteerien perusteella. Kun kriteerien tärkeys arvioidaan asiantuntijoi-
den toimesta, arviossa voidaan ottaa kriteerien indikoimia välillisiä vaikutuksia huo-
mioon, vaikka itse vaikutuksia ei pystytäkään laskemaan. Siten monikriteeriana-
lyysi vastaa paremmin priorisoinnin tarpeita erityisesti puutteellisen tietopohjan ta-
pauksessa.  

Sekä hyöty-kustannusanalyysiin että monikriteerianalyysiin voidaan lisätä kritee-
rejä sitä mukaa kun arviointimenetelmät kehittyvät. 
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Taulukko 1.  Hyöty-kustannusanalyysin ja monikriteerianalyysin vertailu 
asetettujen tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. 

Tarve/Tavoite Hyöty-kustan-

nusanalyysi 

Monikriteeri- 

analyysi 

Menetelmää voidaan soveltaa olemassa 
olevan tietopohjan perusteella 

Toteutuu osittain Toteutuu 

Kriteerien painoarvoja voidaan muokata 
tarpeen mukaan esim. erillisrahoituksia 
varten 

Ei toteudu Toteutuu 

Menetelmä on käytettävissä erityyppisten 
kohteiden arviointiin 

Toteutuu osittain Toteutuu osittain 

Arviointiin käytettävät kriteerit ovat hel-
posti ja yhdenmukaisesti arvioitavissa kai-
kista kohteista 

Toteutuu osittain Toteutuu osittain 

Menetelmään voidaan lisätä kriteerejä, 
kun kävely- ja pyöräilyhankkeiden arvioin-
timenetelmät kehittyvät 

Toteutuu Toteutuu 

 

3.3  Priorisointikriteerien valinta 

Priorisointikriteerien tulee mitata päätöksen tavoitteita. Kriteerien tuottamiseen tu-
lee myös olla kohtuullisella vaivalla käytettäviä menetelmä. 

Kriteerien valinnan apuna käytettiin kuvassa 8 näkyvää vaikutusketjutarkastelua. 
Kuvassa alhaalla vihreällä pohjalla ovat hankkeiden lopulliset vaikutukset ja ylem-
pänä vaikutusketjussa muuttujia, joiden muutoksien kautta lopullisiin vaikutuksiin 
päädytään. Ylimpänä tummansinisellä pohjalla ovat muuttujat, joiden arvioimiseksi 
on olemassa menetelmiä. Vaaleamman sinisellä pohjalla on kriteerejä, joiden hyö-
dyntäminen parantaisi priorisointimenetelmää, mutta niiden arvioimiseen kaikista 
kohteista ei tällä hetkellä ole edellytyksiä.  

Vaikutusketjutarkastelun perusteella priorisointikriteereiksi valikoituivat käyttäjä-
potentiaali, yhteyden vaarallisuus, yhteyden laatutaso, matkan lyhenemä sekä 
pyöräilyväylän toiminnallinen luokka. Näitä kriteerejä kuvaavien parametrien tuot-
tamiseen kaikista arvioitavista kohteista on olemassa lähtötietoja ja menetelmiä ja 
niiden katsottiin kuvaavan priorisointimenetelmän käyttötarkoituksen kannalta riit-
tävästi kävely- ja pyöräilyhankkeiden perimmäisiä vaikutuksia ja tavoitteita. On 
kuitenkin huomattava, että kehitettävässä priorisointimenetelmässä on aina kyse 
monimutkaisen todellisuuden jonkinasteisesta yksinkertaistuksesta. Siksi lopulli-
sessa arvioinnissa on tarpeen jättää tilaa myös priorisointitulosten asiantuntija-ar-
vioinnille ja laskentaparametrien ulkopuolelle jäävien tekijöiden mahdolliselle huo-
mioon ottamiselle.  
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Kuva 8. Kävely- ja pyöräilyhankkeiden vaikutusketjut. 
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 Suositus käyttöön otettavaksi 
priorisointimenetelmäksi 

Suositellussa priorisointimenetelmässä on kolme vaihetta.  

1. Ensimmäisessä vaiheessa priorisoidaan ELY-keskusten tarvekorien 
sisältämiä lukuisia hanketarpeita jatkotarkasteluun valittavien 
kohteiden löytämiseksi. Tavoitteena on löytää riittävän suuri joukko 
potentiaalisia toimenpidetarpeita toisen vaiheen asiantuntijatarkastelua ja 
varsinaisten hankkeiden muodostamista varten. Priorisointi tapahtuu toi-
menpidetarvetta kuvaavien priorisointipisteiden perusteella, mahdollisen 
hankkeen kustannuksia ei vielä oteta huomioon. 

2. Toisessa vaiheessa kohteet käydään läpi asiantuntijatarkastelussa, 
jossa tunnistetaan mahdolliset virheet lähtötiedoissa ja otetaan tarpeen 
mukaan huomioon mahdollisia erityisperusteita ja reunaehtoja. Asiantun-
tijatarkastelun perusteella valitaan kärkikohteet, muodostetaan var-
sinaiset hankkeet (esim. väylähankkeen lopullinen pituus) ja tarken-
netaan kustannusarvioita. 

3. Kolmannessa vaiheessa priorisoidaan kärkikohteista muodostettuja 
hankkeita kustannustehokkuuden (vaikutuspisteet/euro) näkökul-
masta suunnittelu- ja rahoituspäätöksiä varten. Myös kolmannessa vai-
heessa priorisointimenetelmän tuottamia tuloksia on tarpeen arvioida asi-
antuntijatarkastelussa, jossa voidaan tarpeen mukaan ottaa huomioon 
myös mahdollisia menetelmän ulkopuolelle jääviä erityisperusteluja. 

 

 

Kuva 9. Priorisointimenetelmän vaiheet. 

Ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa uusia väyliä, parannettavia väyliä ja alikulkuja 
tarkastellaan erikseen omissa koreissaan. Kolmannessa vaiheessa uusia ja paran-
nettavia väyliä voidaan tarkastella ja priorisoida yhdessä, mutta alikulkuja tarkas-
tellaan edelleen erikseen. 
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4.1  Tarpeiden priorisointi (1. vaihe) 

4.1.1  Priorisointikriteerit 

Ensimmäisessä vaiheessa priorisointikriteereinä käytetään käyttäjäpotentiaalia 
(työmatkat, koulumatkat, muut matkat), yhteyden vaarallisuutta, mahdollista mat-
kan lyhenemää sekä pyöräilyväylän toiminnallista luokkaa. Kriteerit valikoituivat 
mukaan vaikutusketjuanalyysin ja helppokäyttöisyyden perusteella. Valitut kriteerit 
kuvaavat kävely- ja pyöräilyhankkeiden tärkeimpiä vaikutuksia ja ne ovat saatavilla 
tai tuotettavissa kaikista kohteista kohtuullisen helposti käytettävissä olevilla me-
netelmillä. Ne ovat myös pitkälti toisistaan riippumattomia. Arviointimenetelmien 
ja lähtötietojen kehittyessä menetelmään voidaan ottaa mukaan myös uusia kri-
teerejä. 

 

Kuva 10. Ensimmäisen vaiheen priorisointi. 

Lähtötietojen saatavuudessa ja vertailukelpoisuudessa on eroa erityyppisten hank-
keiden kohdalla. Siksi ensimmäisen vaiheessa tarpeita priorisoitaessa eri hanke-
tyyppejä tarkastellaan omissa koreissaan:  

 Uudet jalankulun ja pyöräilyn väylätarpeet priorisoidaan ensivai-
heessa määrittämällä kaikki kriteerit: työ-, koulu- ja muiden matkojen 
käyttäjäpotentiaali, yhteyden vaarallisuus, mahdollinen matkan lyhenemä 
ja väyläluokka.  

 Nykyisen väylän parantamistarpeita tarkastellaan ensivaiheessa vain 
työ-, koulu- ja muiden matkojen käyttäjäpotentiaalin sekä väyläluokan 
avulla. Yhteyden vaarallisuutta ei tarkastella, koska se kuvaa jalankulun ja 
pyöräilyn vaarallisuutta ajoradalla, ei jo olemassa olevalla jalankulku- ja 
pyöräilyväylällä. Matkan pituutta ei nykyisen väylän parantaminen ly-
hennä. Siten käytännössä kärkikohteiksi priorisoidaan käyttäjämääriltään 
vilkkaimpia väyliä. Laatutasopuutteiden merkittävyys (esim. tarve väylän 
leventämiselle tai jalankulun ja pyöräliikenteen erottelulle) tuodaan mu-
kaan kriteereihin vasta kärkihankkeiden priorisoinnissa, jolloin sen selvit-
täminen rajallisesta hankejoukosta on mahdollista. 
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 Jalankulun ja pyöräilyn alikulkujen tarvetta tarkastellaan ensivai-
heessa käyttäjäpotentiaalin, tienylityksen vaarallisuuden, matkan lyhene-
män sekä väyläluokan avulla. Työ- ja koulumatkojen käyttäjäpotentiaalin 
arviointi suuresta alikulkutarvejoukosta on haastavaa, sillä työ- ja koulu-
matkojen reititystä ei pystytä tekemään automaattisesti niin, että kulku-
reitit kuvaisivat nimenomaan suunniteltujen alikulkukohtien käyttäjiä. Si-
ten ensivaiheen priorisoinnissa käyttäjäpotentiaalina otetaan huomioon 
vain kohdetta ympäröivän bufferin asukasmäärään perustuva muiden 
matkojen potentiaali. Kärkihankkeiden priorisoinnissa työ- ja koulumatkat 
voidaan ottaa mukaan tekemällä tarkastelu käsityönä pienemmästä han-
kejoukosta. 

 

Taulukko 2. Tarvekorien 1. vaiheen priorisoinnissa huomioon otettavat kriteerit 

 

Työ- ja koulumatkat reititetään ja muita matkoja kuvaavaa asukasmääräbufferia 
tarkastellaan paikkatieto-ohjelmistolla. Yhteyden vaarallisuuden arviointiin käyte-
tään Koululiitu-laskentamenetelmää. Mahdollisen matkan lyhenemän sekä väylä-
luokan määrittäminen vaatii jonkin verran käsityötä. Laskentaan liittyvät tarkem-
mat määrittelyt on esitetty liitteessä 1. 

4.1.2  Käyttäjäpotentiaali 

Kohteiden käyttäjäpotentiaalin arvioimiseen käytetään työmatkoja sekä koulujen 
ja väestön sijaintia kuvaavia paikkatietoja, jotka on saatavissa koko maassa yh-
denmukaisesti. Paikkatietojen avulla kuvatut käyttäjäpotentiaalin eri osatekijät ku-
vataan samassa mittayksikössä: matkoja/arkipäivä keskimäärin vuoden aikana. 

Priorisoinnissa käytettävät käyttäjämäärät voidaan haluttaessa määrittää myös 
muilla menetelmillä, kuten liikennelaskennalla tai liikennemalliennusteella, tai eri 
mittayksikössä. Tärkeää on kuitenkin arvioida kaikkien hankkeiden käyttäjämäärät 
samalla tavalla, jotta luvut ovat vertailukelpoisia.  

•Työmatkojen potentiaali (matkaa/vrk)

•Koulumatkojen potentiaali (matkaa/vrk)

•Muiden matkojen potentiaali (matkaa/vrk)

•Yhteyden vaarallisuus (koululiitupisteytys)

•Matkan lyhenemä (m)

•Väylän toiminnallinen luokka

1. Uusi jalankulun ja pyöräilyn väylä (tai pyöräkatu tms.)

•Työmatkojen käyttäjäpotentiaali (matkaa/vrk)

•Koulumatkojen potentiaali (matkaa/vrk)

•Muiden matkojen potentiaali (matkaa/vrk)

•Väylän toiminnallinen luokka

2. Nykyisen yhteyden palvelutason parantaminen

•Muiden matkojen potentiaali (matkaa/vrk)

•Yhteyden vaarallisuus (koululiitupisteytys)

•Matkan lyhenemä (m)

•Väylän toiminnallinen luokka

3. Alikulku (tai muu tienylityksen turvallisuuden parantaminen) 
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Työmatkojen potentiaali 
 
Työmatkojen potentiaali määritetään reitittämällä paikkatieto-ohjelmistolla yhdys-
kuntarakenteen seurannan (YKR) työmatka-aineisto. Aineisto sisältää 250x250m-
ruudukossa asuinpaikan sekä työpaikan sijainnin sekä niiden välillä tehtävien työ-
matkojen lukumäärän. Tarkasteltavan kohteen kohdalla kulkevien työmatkojen 
määrän arvioimiseksi pitää reitityksen tulokset sijoittaa tie- ja katuverkolle. Sijoit-
telun pohjana käytetään Väyläviraston avointa Digiroad-verkkoa. Verkko sisältää 
tie- ja katuverkon geometriatiedon lisäksi myös jalankulku- ja pyöräilyväylien ver-
koston.   

Työmatkat sijoitellaan tie- ja katuverkolle lyhintä reittiä pitkin huomioiden nykyiset 
jalankulku- ja pyöräilyväylät. Jalankulun ja pyöräilyn osuus työmatkoista arvioidaan 
matkanpituuksien perusteella hyödyntämällä henkilöliikennetutkimuksen tietoja ja-
lan ja pyöräillen tehtävien työmatkojen osuuksista eripituisilla työmatkoilla (ks. liite 
1).   

Reitityksen jälkeen työmatkat yhdistetään tarkasteltaviin kohteisiin. Yhdistämi-
sessä on pohdittava, halutaanko liittää kaikki matkat kohteelle, vaikka ne kulkuisi-
vat vain pienen osuuden sitä pitkin, vai otetaanko työmatkapotentiaalin määrä esi-
merkiksi kohteen keskivaiheilta. Jos kaikki matkat liitetään kohteelle, voi hankkeen 
pituudella olla myös vaikutusta siihen yhdistyvien työmatkojen määrään. Jo tarve-
koreja koottaessa tulisikin arvioida mille osuudelle tarve on suurin ja pilkkoa pitkiä 
kohteita, jos koko yhteysvälille ei nähdä yhtä suurta tarvetta. 

Koulumatkojen potentiaali 

Koulumatkojen potentiaali määritetään reitittämällä paikkatieto-ohjelmistolla kou-
luikäisten (7–15 vuotiaiden) lasten lähimpään oman asteensa kouluun tekemät 
matkat. Voidaan myös harkita sitä, että tulevaisuuden tarpeen huomioon otta-
miseksi tarkasteluun valitaan hieman nuoremmat ikävuodet. Asuinpaikka- ja ikä-
tiedot saadaan rakennus- ja huoneistorekisteristä (RHR). Kouluverkon tiedot ovat 
saatavilla tilastokeskuksen avoimesta aineistosta. Tarkasteltavan kohteen kohdalla 
kulkevien koulumatkojen määrän arvioimiseksi pitää reitityksen tulokset sijoittaa 
tie- ja katuverkolle. Sijoittelun pohjana käytetään Väyläviraston avointa Digiroad-
verkkoa. Verkko sisältää tie- ja katuverkon geometriatiedon lisäksi myös jalan-
kulku- ja pyöräilyväylien verkoston.   

Koulumatkat sijoitetaan tie- ja katuverkolle lyhintä reittiä pitkin huomioiden nykyi-
set jalankulku- ja pyöräilyväylät. Alakouluikäisten lasten koulumatkat reititetään 
lähimpään alakouluun ja vastaavasti yläkouluikäisten lasten koulumatkat lähim-
pään yläkouluun. Lakisääteinen raja-arvo koulukuljetuksen järjestämiselle on yli 
viiden kilometrin pituinen koulumatka, mutta useissa kunnissa varsinkin nuorim-
pien koululaisten kuljetusrajana on kolme kilometriä. Reitityksessä koulumatkojen 
pituusrajana voidaan lähtökohtaisesti käyttää viittä kilometriä, mutta tarvittaessa 
rajausta voidaan tarkentaa. 

Reitityksen jälkeen koulumatkat yhdistetään tarkasteltaviin kohteisiin. Vastaavasti 
kuin työmatkojen osalta on yhdistämisessä pohdittava, halutaanko liittää kaikki 
matkat kohteelle, vaikka ne kulkuisivat vain pienen osuuden sitä pitkin, vai ote-
taanko koulumatkapotentiaalin määrä esimerkiksi kohteen keskivaiheilta. Jos 
kaikki matkat liitetään kohteelle, voi hankkeen pituudella olla myös vaikutusta sii-
hen yhdistyvien työmatkojen määrään. Jo tarvekoreja koottaessa tulisikin arvioida 
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mille osuudelle tarve on suurin ja pilkkoa pitkiä kohteita, jos koko yhteysvälille ei 
nähdä yhtä suurta tarvetta. 

Muiden matkojen potentiaali 

Muiden matkojen potentiaalia arvioidaan määrittämällä hankkeen ympärille sovitun 
laajuinen bufferi, määrittämälle sen sisään jäävä asukasmäärä, kertomalla se hen-
kilöliikennetutkimuksen mukaisella jalankulku- ja pyörämatkojen tuottokertoimella 
ja laskemalla osa siitä alikulun käyttäjäpotentiaaliksi (ks. liite 1). Asuinpaikka- ja 
ikätiedot saadaan rakennus- ja huoneistorekisteristä (RHR).  

4.1.3  Yhteyden vaarallisuus 

Yhteyden vaarallisuutta arvioidaan Koululiitu-laskentamenetelmällä, jota on ku-
vattu luvussa 2.4.2. Siinä koulumatkaan käytettävä reitti jaetaan tieosuuksiin siten, 
että kunkin tien osuuden kaikki tie- ja liikenneominaisuudet ovat homogeenisia. 
Tieosuuksille lasketaan riskiluku, joka kuvaa tien turvattomuutta. Tien suuntaiselle 
kulkemiselle ja tien ylitykselle on erilliset riskiluvut. 

Riskiluku liitetään kohteelle paikkatieto-ohjelmiston avulla. Jos vaarallisuus vaihte-
lee kohteen kohdalla, voidaan koko yhteysvälin vaarallisuutta arvioida tieosien pi-
tuudella painotetulla riskiluvulla. Alikulkujen osalta käytetään tien ylityksen riskilu-
kua. Mahdolliset riskilukuun vaikuttavat nykyiset tien ylitysjärjestelyt on arvioitava 
asiantuntijatyönä. Siinä voidaan hyödyntää Koululiidun sisältämiä erilaisten taa-
jama-alueiden tienylitysjärjestelyjen vaikutuskertoimia. 

4.1.4  Matkan lyhenemä 

Uusien väylien ja alikulkujen tarvejoukoista tunnistetaan mahdolliset kohteet, joi-
den toteuttaminen lyhentää kävely- ja pyörämatkoja. Matkan lyhenemä pyritään 
arvioimaan sadan metrin tarkkuudella. 

4.1.5  Pyöräilyväylän toiminnallinen luokka 

Kaikissa tapauksissa kohteen prioriteettipisteitä voidaan painottaa pyöräilyväylän 
toiminnallisen luokituksen mukaisella lisäkertoimella. Esimerkiksi Väyläviraston oh-
jeen Pyöräliikenteen suunnittelu (2020) mukaan pyöräliikenteen reitit luokitellaan 
pää-, alue- ja paikallisreitteihin. Käytännössä luokitteluissa on kuitenkin suuria seu-
tukohtaisia eroja. Esimerkiksi osa pääreiteistä on voitu luokitella erityisiksi laatu-
käytäviksi tai laajemmilla kaupunkiseuduilla pääreitit on voitu jakaa seudullisiin ja 
kaupunkien sisäisiin pääreitteihin. 

Väyläluokkakerrointa käytettäessä on päätettävä, montako väyläluokkaa halutaan 
erottaa. Ehdotuksena on, että priorisoinnissa käytetään kolmea luokkaa: 1) ”laa-
tukäytävät” tai ”baanat”, joilla tavoitellaan muuta pääverkkoa korkeampaa palve-
lutasoa, 2) muut pää- ja aluereitit sekä 3) paikallisreitit. 

4.1.6  Priorisoinnin arvofunktio 

Kuva 10 edellä esittää ensimmäisen vaiheen priorisointimenetelmän. Kun kohteista 
on arvioitu kaikki niiden priorisoimiseksi tarvittavat kriteerit, kriteereille määrite-
tään painoarvot. Ensimmäisessä vaiheessa eri hanketyypit käsitellään eri tavoin. 
Uusilla väylillä ja alikuluilla käytetään omissa koreissaan samaa arvofunktiota, 
joka on muotoa: 
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𝑈(𝑥) = 𝑓(𝑣ä𝑦𝑙ä𝑙𝑢𝑜𝑘𝑘𝑎) ∗  

(𝑤𝑡𝑦ö𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎𝑡 ∗ 𝑡𝑦ö𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎𝑡 + 𝑤𝑘𝑜𝑢𝑙𝑢𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎𝑡 ∗ 𝑘𝑜𝑢𝑙𝑢𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎𝑡 + 𝑤𝑚𝑢𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎𝑡 ∗ 𝑚𝑢𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎𝑡) ∗ 

(𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑙𝑦ℎ𝑒𝑛𝑒𝑚ä + 2 ∗ 𝑣𝑎𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠) 

Vaarallisuuden arvona käytetään Koululiitu-arvoa, jota painotetaan kertoimella 
kaksi. Tämä tehdään vaarallisuuden ja matkan lyhenemän (metreinä) arvon suu-
ruusluokkien tasapainottamiseksi.  

Nykyisen väylän parantamishankkeet priorisoidaan ensimmäisessä vaiheessa 
omalla arvofunktiollaan, joka on muotoa:  

𝑈(𝑥) = 𝑓(𝑣ä𝑦𝑙ä𝑙𝑢𝑜𝑘𝑘𝑎) ∗ (𝑤𝑡𝑦ö𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎𝑡 ∗ 𝑡𝑦ö𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎𝑡 + 𝑤𝑘𝑜𝑢𝑙𝑢𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎𝑡 ∗ 𝑘𝑜𝑢𝑙𝑢𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎𝑡

+ 𝑤𝑚𝑢𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎𝑡 ∗ 𝑚𝑢𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎𝑡) 

Väyläluokan kerroin on määritelty siten, että alin väyläluokka saa arvon 1 ja mui-
den väyläluokkien kerroin kertoo kuinka paljon tärkeämpiä kriteerien arvot ovat 
suhteessa alimpaan väyläluokkaan. Väyläluokan painoarvona käytetään samoja 
painoarvoja, jotka on määritetty kolmannen vaiheen priorisointia varten. Työ- ja 
koulumatkojen sekä muiden matkojen keskinäiset painoarvot ovat 1. Tarvittaessa 
eri matkaryhmien painoarvoa voidaan muuttaa. 

𝑓(𝑣ä𝑦𝑙ä𝑙𝑢𝑜𝑘𝑘𝑎) = {

1, 𝑗𝑜𝑠 𝑣ä𝑦𝑙ä𝑙𝑢𝑜𝑘𝑘𝑎 𝑜𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑛
1.2, 𝑗𝑜𝑠 𝑣ä𝑦𝑙ä𝑙𝑢𝑜𝑘𝑘𝑎 𝑜𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚𝑚ä𝑖𝑛𝑒𝑛

1.5, 𝑗𝑜𝑠 𝑣ä𝑦𝑙ä𝑙𝑢𝑜𝑘𝑘𝑎 𝑜𝑛 𝑦𝑙𝑖𝑛
 

 
Mitä suuremmat pisteet kohde saa, sitä korkeammalla se on priorisointijärjestyk-
sessä. Laskennallisen prioriteettijärjestyksen muodostamisen jälkeen voidaan vielä 
tehdä muutoksia asiantuntijatarkasteluna lopullisen prioriteettilistauksen muodos-
tamiseksi, jossa otetaan huomioon esimerkiksi tuleva maankäyttö, kouluverkon 
muutokset, verkon yhtenäisyys, pyörämatkailureitit yms. (ks. luku 4.2). 

4.2  Asiantuntijatarkastelu (2. vaihe) 

Ensimmäisen vaiheen priorisoinnin avulla tuotetaan riittävän suuri joukko potenti-
aalisia toimenpidetarpeita, jotka toisessa vaiheessa käydään läpi asiantuntijatar-
kastelussa ja muodostetaan varsinainen kärkihankejoukko.  

Rekisteritietoihin perustuva tarkastelu saattaa sisältää selkeitä vääristymiä, joten 
asiantuntijatarkastelussa pyritään tunnistamaan mahdolliset virheet lähtötie-
doissa. Lisäksi tarkastelussa voidaan ottaa huomioon kohteen tärkeyttä lisääviä 
tai vähentäviä erityisperusteita, joita kriteerit eivät huomioi. Niitä voivat olla 
mm.: 

 käyttäjämäärään liittyvät perusteet, kuten pyörämatkailu 
 tulevaisuus, kuten maankäytön kehitys tai kouluverkon muutokset 
 verkolliset kysymykset, kuten verkon yhtenäisyys tai olemassa olevat rin-

nakkaisyhteydet 
 kytkentä muihin hankkeisiin. 
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Lisäksi asiantuntijatarkastelussa käydään läpi, onko yksikkökustannuksiin perustu-
vaa kustannusarviota tarpeen tarkentaa joidenkin kohteiden osalta. 

Asiantuntijatarkastelun perusteella muodostetaan kaikista kolmesta tarvekorista 
(uudet väylät, nykyisten väylien parantaminen, alikulut) lopulliset kärkikohde-
joukot. Niistä muodostetaan varsinaiset kärkihankkeet tarkentamalla toi-
menpiteiden sisältöä (esim. suunniteltavan väylähankkeen pituus, mahdolliset 
toimenpidevaihtoehdot) sekä kustannusarvioita (hankkeen laajuuden ohella 
mm. siltojen, pohjaolosuhteiden ja väyläympäristön vaikutus). 

4.3  Kärkihankkeiden priorisointi (3. vaihe) 

4.3.1  Priorisointikriteerit 

Kärkihankkeiden priorisoinnissa uusia väylähankkeita ja nykyisten väy-
lien parantamishankkeita ja alikulkuhankkeita arvioidaan yhdessä. Tämä 
edellyttää ensimmäisessä vaiheessa puuttuneen parantamiskohteiden laatutaso-
puutteen arviointia. Alikulkuhankkeiden priorisointi tehdään edelleen 
omassa korissaan, mutta alikulkujen käyttäjäpotentiaalitarkasteluun lisätään 
työ- ja koulumatkat. Koska tässä vaiheessa tarkasteltava hankejoukko on rajattu, 
puuttuvien tietojen täydentäminen on mahdollista tehdä kohtuullisella vaivalla. Li-
säksi yhteyden vaarallisuuden arviointi uusien väylähankkeiden yhteydessä teh-
dään tarkemmalla tavalla kuin ensimmäisessä vaiheessa. 

Alikulkujen työ- ja koulumatkapotentiaali arvioidaan tarkastelemalla edellä 
luvun 4.1.2 mukaisesti reititettyjä työ- ja koulumatkoja käsin ja arvioimalla niiden 
perusteella, paljonko tienylittäjiä ko. kohteissa on. Uusien väylähankkeiden 
kohdalla yhteyden vaarallisuuden arviointia tarkennetaan luvussa 4.3.4. esi-
tetyllä tavalla. Parannettavien väylien laatutasopuutteen määrittämiseksi ar-
vioidaan väylän nykyisen ja suunnitteluohjeiden mukaisen tavoiteleveyden eroa ja 
pisteytetään se luvussa 4.3.5 esitetyllä tavalla. Muilta osin kriteerit määritetään 
vastaavasti kuin edellä tarpeiden priorisoinnin yhteydessä.  

Kärkihankkeita priorisoitaessa tuodaan mukaan hankkeen kustannukset 
ja käytetään priorisointikriteerinä kustannustehokkuutta, ts. eurolla saa-
vutettuja vaikutuspisteitä. Usein väylähankkeiden tarkoituksenmukainen pituus, ja 
samalla kustannus, määrittyy vasta kärkikohteiden tarkemman tarkastelun jälkeen 
toteuttamishankkeen määrittämisen yhteydessä. Lisäksi yksikkökustannuksiin pe-
rustuvat kustannusarviot voivat poiketa huomattavasti todellisista ja niitä voi olla 
tarpeen tarkistaa asiantuntijatarkastelun perusteella. Siksi kustannustehokkuutta 
ei tarkastella ensimmäisessä vaiheessa vaan vasta rajatun hankejoukon osalta, 
mikä mahdollistaa kustannusten tarkemman ja todenmukaisemman arvioinnin. Lo-
pullinen hankkeiden prioriteettilistaus muodostuu siten kohteen prioriteettipistei-
den ja kustannusarvion perusteella kuvan 11 mukaisesti. 
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Kuva 11. Kärkihankkeiden priorisointi. 

4.3.2  Käyttäjäpotentiaali 

Käyttäjäpotentiaalin arviointi tehdään muilta osin vastaavasti kuin ensimmäisessä 
vaiheessa, mutta alikulkuhankkeiden käyttäjäpotentiaalia täydennetään työ- ja 
koulumatkapotentiaalilla. Se arvioidaan tarkastelemalla edellä luvun 4.1.2 mukai-
sesti reititettyjä työ- ja koulumatkoja käsin ja arvioimalla niiden perusteella, pal-
jonko tienylittäjiä ko. kohteissa on. 

Suosituksena on käyttää painoarvoina kaikille eri matkatyypeille arvoa 𝑤 = 1, ellei 

erikseen haluta priorisoida tiettyyn matkamuotoon kohdistuvia hankkeita.  

4.3.3  Matkan lyhenemä 

Matkan lyhenemän painoarvoksi on painotuksia määritettäessä asetettu arvo 1. 
Tällöin matkan lyhenemä lasketaan arvofunktioon suoraan mukaan. Muiden sum-
mattavien kriteerien metrimääriä painotetaan alla olevilla kertoimilla.  

4.3.4  Yhteyden vaarallisuus 

Kolmannessa vaiheessa yhteyden vaarallisuus jaetaan eri kategorioihin sen perus-
teella, kuinka vanhoille lapsille vaarallisia osuuksia väylällä on. Mittarina käytetään 
Koululiitu-menetelmän mukaisia koululiitupisteisiin perustuvia luokituksia eri 
luokka-asteille (0-luokasta 7-luokkaan) vaarallisesta tiestä. Vaarallisten osuuksien 
metrimääriä painotetaan seuraavilla painokertoimilla: 

 Vaarallisuusmetrit saavat painoarvon 0.3, kun väli on vaarallinen 0-luok-
kalaisille (alle kouluikäisille). 

 Vaarallisuusmetrit saavat painoarvon 0.5, kun väli on vaarallinen 1-luok-
kalaisille ja nuoremmille. 

 Vaarallisuusmetrit saavat painoarvon 0.6, kun väli on vaarallinen 2-luok-
kalaisille ja nuoremmille. 

 Vaarallisuusmetrit saavat painoarvon 0.8, kun väli on vaarallinen 3-luok-
kalaisille ja nuoremmille. 
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 Vaarallisuusmetrit saavat painoarvon 1.0, kun väli on vaarallinen 4-luok-
kalaisille ja nuoremmille. 

 Vaarallisuusmetrit saavat painoarvon 1.3, kun väli on vaarallinen 5-luok-
kalaisille nuoremmille. 

 Vaarallisuusmetrit saavat painoarvon 1.6, kun väli on vaarallinen 6-luok-
kalaisille ja nuoremmille. 

 Vaarallisuusmetrit saavat painoarvon 2.0, kun väli on vaarallinen 7-luok-
kalaisille ja nuoremmille. 

 

Pistemäärää ei suhteuteta hankkeen pituuteen, ts. pitempi hanke voi saada enem-
män pisteitä kuin lyhyt, koska kärkihankkeiden lopullinen priorisointi tehdään suh-
teuttamalla hankkeen saamat pisteet kustannuksiin, jotka luonnollisesti myös riip-
puvat hankkeen pituudesta. 

4.3.5  Laatutasopuute 

Laatutasokriteerinä on väylän leventämistarve, jota arvioidaan väylän nykyisen 
päällysteleveyden ja tavoitellun leveyden erotuksen perusteella. Tavoiteleveyden 
määrittäminen voi vaatia mitoittavien jalankulkija- ja pyöräilijämäärien tarkemman 
arvioimisen esimerkiksi laskentojen tai liikennemallitarkastelujen avulla.  

Laatutasokriteeriin lasketaan eri levennystarpeiden osalta matka metreissä, joilla 
levennystarvetta on. Kriteeri pisteytetään seuraavasti: 

 Leveyspuutemetrit saavat kertoimen 0.2, kun levennystarve on alle 0.5 
metriä. 

 Leveyspuutemetrit saavat kertoimen 0.4, kun levennystarve on 0.5–0.9 
metriä. 

 Leveyspuutemetrit saavat kertoimen 0.7, kun levennystarve on 1.0–1.4 
metriä. 

 Leveyspuutemetrit saavat kertoimen 1.1, kun levennystarve on 1.5–1.9 
metriä. 

 Leveyspuutemetrit saavat kertoimen 1.6, kun levennystarve on yli 2 met-
riä.  

 
Pistemäärää ei suhteuteta hankkeen pituuteen, ts. pitempi hanke voi saada enem-
män pisteitä kuin lyhyt, koska kärkihankkeiden lopullinen priorisointi tehdään suh-
teuttamalla hankkeen saamat pisteet kustannuksiin, jotka luonnollisesti myös riip-
puvat hankkeen pituudesta. 

4.3.6  Pyöräilyväylän toiminnallinen luokka 

Hankkeiden prioriteettipisteitä painotetaan pyöräilyväylän toiminnallisen luokituk-
sen mukaisella lisäkertoimella vastaavasti kuin ensimmäisessä vaiheessa. 

4.3.7  Priorisoinnin arvofunktio 

Hankkeiden priorisointi tapahtuu kolmannessa vaiheessa pääosin samalla mene-
telmällä, kuin ensimmäisessä vaiheessa.  

Alikulut käsitellään edelleen omassa korissaan. Niiden priorisointiin käytetään en-
simmäisen vaiheen arvofunktiota hankkeen kustannuksilla jaettuna. Tämä johtuu 
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siitä, että seuraavassa kuvattu väylähankkeiden priorisointiin käytettävä arvofunk-
tio perustuu eri kriteerien (vaarallisuus, laatutaso, matkan lyhenemä) metrimää-
rien vaihtosuhteiden (painoarvojen) määrittämiseen. Alikulkukohteiden vaaralli-
suutta ei voi arvioida samalla tavalla. 

Uusien ja parannettaville väylähankkeille arvofunktio on muotoa 

 
𝑈(𝑥) = 𝑓(𝑣ä𝑦𝑙ä𝑙𝑢𝑜𝑘𝑘𝑎) ∗ 

(𝑤𝑡𝑦ö𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎𝑡 ∗ 𝑡𝑦ö𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎𝑡 + 𝑤𝑘𝑜𝑢𝑙𝑢𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎𝑡 ∗ 𝑘𝑜𝑢𝑙𝑢𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎𝑡 + 𝑤𝑚𝑢𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎𝑡 ∗ 𝑚𝑢𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎𝑡) ∗ 

[𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑙𝑦ℎ𝑒𝑛𝑒𝑚ä𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑡

+ ( ∑ 𝑤𝑣𝑎𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 𝑖 ∗ 𝑖 𝑣𝑎𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑡

7 𝑙𝑘

𝑖=0 𝑙𝑘

+ ∑ 𝑤𝑙𝑒𝑣𝑒𝑦𝑠𝑝𝑢𝑢𝑡𝑒 𝑗 ∗ 𝑗 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑦𝑠𝑝𝑢𝑢𝑡𝑒𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑡

2.0𝑚

𝑗=<0.5𝑚

)] , 𝑗𝑜𝑠𝑠𝑎  

𝑓(𝑣ä𝑦𝑙ä𝑙𝑢𝑜𝑘𝑘𝑎) = {

1, 𝑗𝑜𝑠 𝑣ä𝑦𝑙ä𝑙𝑢𝑜𝑘𝑘𝑎 𝑜𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑛
1.2, 𝑗𝑜𝑠 𝑣ä𝑦𝑙ä𝑙𝑢𝑜𝑘𝑘𝑎 𝑜𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚𝑚ä𝑖𝑛𝑒𝑛

1.5, 𝑗𝑜𝑠 𝑣ä𝑦𝑙ä𝑙𝑢𝑜𝑘𝑘𝑎 𝑜𝑛 𝑦𝑙𝑖𝑛
 

 

Tämän jälkeen arvofunktion tuottama priorisointipisteytys jaetaan hankkeen kus-
tannuksilla 𝑈(𝑥)/𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡. Hankkeet järjestetään suurimmasta priorisointilu-

vusta pienimpään. Näin lopullisena priorisointikriteerinä on kustannuste-
hokkuusluku, joka vertaa hankkeita samalla rahamäärällä saatavien hyötyjen 
suhteella. Kun hankkeita priorisoidaan niiden kustannustehokkuuden perusteella, 
rajallisilla varoilla saadaan aikaan mahdollisimman paljon preferenssien mukaisia 
vaikutuksia.  

Arvofunktioksi on valittu niin kutsuttu additiivisesti itsenäinen arvofunktio, jossa 
kriteerien arvoja painotetaan päätöksentekijän preferenssien mukaan ja näin saa-
dut arvot summataan yhteen. Tämä arvofunktio on yleinen valinta arvofunktioksi 
sen yksinkertaisuuden vuoksi. Teoreettisesti kriteerien on kuitenkin täytettävä 
kaksi ehtoa, jotta preferenssejä voidaan kuvata kyseisellä funktiolla. Ensinnäkin 
preferenssien tulee olla riippumattomia toisistaan (preferential independence): yh-
denkään kriteerin taso ei saa vaikuttaa siihen, kuinka paljon toista kriteeriä arvos-
tetaan. Toiseksi preferenssien tulee olla erotusriippumattomia (difference indepen-
dence): yhdenkään kriteerin taso ei saa vaikuttaa siihen, miten paljon toisen kri-
teerin muutosta arvostetaan. Arvofunktion valintaa monikriteerianalyysissa on kä-
sitellyt esimerkiksi Liesiö (2014). 

Menetelmään valittujen kriteerien on katsottu täyttävän edellä mainitut edellytyk-
set lukuun ottamatta kriteeriä ”Nykyväylän toiminnallinen luokka”. Toiminnallinen 
luokka oletettavasti korreloi ainakin jossain määrin käyttäjäpotentiaalia kuvaavien 
kriteerien kanssa. Tästä syystä toiminnallinen luokka on arvofunktiossa lisäkertoi-
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mena, ei muiden kriteerien kanssa summattavana tekijänä. Myös käyttäjäpotenti-
aalia kuvaavat kriteetrit on asetettu lisäkertoimeksi, koska se helpottaa arvofunk-
tion painoarvojen määrittämistä ja tulkintaa. 

Menetelmässä käytetyt painoarvot on määritetty työn aikana työpajatyönä yhdessä 
ohjausryhmän ja projektiryhmän jäsenten kesken. Painoarvojen määritykseen käy-
tettiin niin sanottua vaihtosuhdepainotusta. Väyläluokkien ja matkustaryhmien pai-
noarvot määritettiin muodostamalla vaihtoehtopareja, jotka vertailivat, millaisilla 
väylän pituuksilla tai matkustajaryhmillä eri luokat tai ryhmät olisivat yhtä tärkeitä. 
Arvofunktion additiiviset osatekijät (vaarallisuus, laatutasopuute, matkan lyhe-
nemä) painotettiin epäsuoralla menetelmällä. Matkan lyhenemää käytettiin ankku-
rina, jolle annettiin paino yksi. Eri vaarallisuus- ja laatutasoluokkien painoarvot on 
määritetty luomalla erilaisia vaihtoehtoisia hankkeita, joiden metrimääräiset puut-
teet tuli asettaa siten, että hankkeista muodostuu yhtä tärkeitä. 

Menetelmän avulla kerättiin joukko vastauksia, joista laskettiin keskimääräiset pai-
noarvot. Painoarvoihin tehtiin joitakin korjauksia, joilla rajoitettiin painoarvojen 
kasvu moninkertaisiksi. Tämän jälkeen painoarvoja testattiin asiantuntijatyönä Pir-
kanmaan ELY:n jalankulku- ja pyöräilyväylien hankekorilla ja arvoja hienosäädet-
tiin lineaarisemmiksi. 

Mahdollisten erityisrahoitustapauksien suhteen suositellaan, että rahoituspäätök-
sen tekevä organisaatio kertoo kriteerit ja tuottaa sekä julkaisee kriteerien paino-
arvot, joiden perusteella erityisrahoituksen priorisointi toteutetaan. 

4.3.8  Tulosten tulkinnassa ja menetelmän käytössä 
huomioitavaa 

Asiantuntija-arviointia tarvitaan kolmannessakin vaiheessa tulosten tulkitsemiseen. 
Hankkeisiin voi liittyä myös muita huomioon otettavia tekijöitä, joita laskentame-
netelmä ei sisällä. Esimerkiksi matkailumerkitys ja pyörämatkailijoiden määrä, ver-
kollinen tarve (verkon katkoskohta) tai muu vastaava erityistarve ei ole mukana 
laskentamenetelmässä. Tällöinkin priorisointimenetelmä tuo läpinäkyvyyttä pää-
töksentekoprosessiin, kun erityistarpeet pitää perustella suhteessa muutoin yhte-
näisesti tehtyyn priorisointiin.  

Priorisointimenetelmä on tarkoitettu tarve- ja esisuunnitteluvaiheessa olevien 
hankkeiden priorisointiin. Tarkemmassa suunnittelussa pohdittavien vaihtoehtois-
ten ratkaisujen (esim. pyöräkaistat, pyöräkadut, kylätiet jne.) vaikutus priorisoin-
tiin on mietittävä tarvittaessa erikseen. Myös erityyppisten alueiden erilaiset tar-
peet, eri alueiden tasapuolinen kohtelu, kaupunkiseutujen MAL-sopimukset, mui-
den tahojen rahoitus tms. voivat olla tekijöitä, joiden vaikutus priorisointiin on mie-
tittävä erikseen. Yksi ratkaisu on tehdä eri priorisointikoreja erityyppisille tai erilai-
silla alueilla sijaitseville hankkeille. 
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 Priorisointimenetelmän jatko-
kehittäminen 

Suurimmaksi haasteeksi priorisointimenetelmän kehittämisessä nousi priorisointiin 
käytettävissä tai tuotettavissa olevien lähtötietojen puute. Kävely- ja pyöräilyhank-
keiden arviointiin on käytössä vain vähän työkaluja, eikä hankkeiden vaikutuksia 
esimerkiksi käyttäjämääriin, kulkutapaosuuksiin tai suoritteisiin pystytä pääosin ny-
kyään arvioimaan.  

Selkeästi suurin haaste on käyttäjäpotentiaalin luotettava ja vertailukelpoinen 
määrittäminen. Arvioinnin parantamiseksi tulisikin kehittää kävely- ja pyörämatko-
jen ennustemenetelmiä. Varsinkin muut kuin työ- ja koulumatkat (asiointi-, ostos- 
ja vapaa-ajan matkat) ovat hankalasti arvioitavia matkaryhmiä. Niiden arviointiin 
tarvittaisiin nyt käytettyä bufferitarkastelua parempia keinoja, esimerkiksi liikenne-
mallityyppisiä menetelmiä. Väyläviraston ja ELY-keskusten tarpeisiin menetelmien 
tulisi olla otettavissa käyttöön maanlaajuisesti. 

Kävely- ja pyöräilymatkojen liikennemalliennusteiden suurimmat haasteet liittyvät 
yleistettävien liikenne-ennustemallien puuttumiseen, käytössä olevien liikenne-en-
nustemallien karkeaan aluejakoon sekä kaupan ja vapaa-ajan matkojen hankalaan 
ennustettavuuteen. Ennustemalleja on käytössä eri kaupunkiseuduilla, mutta ne 
eroavat toisistaan ja niiden soveltuvuus kävely- ja pyörämatkojen ennustamiseen 
vaihtelee. Lisäksi tiettyihin mallityyppeihin liittyy yksinoikeuksia, mikä hankaloittaa 
niiden käytön yleistymistä. Yleisesti käytössä olevissa, yleensä seudullisten toimi-
joiden tai keskuskaupunkien ylläpitämissä ennustemalleissa aluejaon karkeus ei 
tue lyhyiden matkojen ennustamista. Kaupan matkoista erityisesti erikoistavara-
kaupan matkojen ennustaminen edellyttää yksityiskohtaisia lähtötietoja sekä lii-
kennetutkimusaineistojen että maankäyttökuvausten osalta. Myös vapaa-ajan 
matkojen ennustamiskykyyn liittyy heikkouksia, sillä määränpäiden laaja kirjo ja 
niihin liittyvien maankäyttötietojen kuvaaminen on haastavampaa kuin työ- ja kou-
lumatkojen.  

Nykyisten väylien palvelutasopuutteiden arviointiin on tässä yhteydessä käytetty 
alustavaa kriteeristöä, jossa tarkasteltavana palvelutasotekijänä on väylän leveys. 
Laatutason parantamistarpeet kohdistuvat kuitenkin usein myös muihin tekijöihin, 
kuten jalankulun ja pyöräilyn erotteluratkaisuihin, liittymäjärjestelyihin, linja-auto-
pysäkkien kohtiin tai väylien esteettömyyteen. Laatutasopuutteille nyt määritettyä 
kriteeristöä tulisikin jatkossa kehittää ottamaan huomioon myös muita tekijöitä. 

Jatkossa on mahdollista tuoda monikriteerianalyysiin mukaan myös muita tekijöitä 
(esim. verkollinen yhtenäisyys, pyörämatkailu, maankäyttöennusteet jne.), joita on 
nyt esitetty tarkasteltavaksi asiantuntija-arvioinnissa. Se edellyttää, että niitä ku-
vaavien kriteerien tuottamiseen on käytettävissä riittävän kattavat lähtötiedot ja 
määritettävissä yhtenäiset menetelmät. 

Pitkällä aikavälillä jalankulku- ja pyöräilyväylien arviointimenetelmien kehittyessä 
myös hyöty-kustannusanalyysin soveltaminen hankkeiden arviointiin helpottuu. 
Yhteiskuntataloudellisten analyysien tekemiseksi tarvittaisiin tietoa hankkeiden vai-
kutuksista kävely- ja pyöräilysuoritteisiin, kulkutavan valintaan ja matka-aikasääs-
töihin. Lisäksi kaivataan tietoa näiden vaikutuslajien yhteiskunnallisista yksikkö- 
arvoista. 
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