
 

 

ALKUSANAT 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Liikenneväylähankkeiden arvioinnin nykyisen ohjeistuksen taustalla on ns. YHTALI-
työryhmän vuonna 1994 laatima raportti Liikenteen väylähankkeiden vaikutusselvitysten yh-
denmukaistaminen (Liikenneministeriö 1994a). Raportissa esitettiin hankearvioinnin kehikko 
ja useita hankearviointia ohjaavia periaatteita ja laskenta-arvoja. Ohjeiden mukainen arviointi 
edellytettiin tehtäväksi kaikissa sellaisissa hankkeissa, joita esitetään valtion talousarvioon 
erillisellä rahoituksella toteutettavaksi.  

Hanketason vaikutusarvioinnin ohjeistusta alettiin soveltaa välittömästi. Samalla alkoi kertyä 
kokemuksia ja näkemyksiä arviointiohjeen kehittämistarpeista. Raportti Liikenteen hankear-
vioinnin kehittämistarpeet (Liikenneministeriö 1998a) kokosi ja analysoi hankearviointiin 
liittyviä kokemuksia sekä esitti hankearvioinnin kehittämistarpeita ja -periaatteita. Raporttia ei 
sellaisenaan tarkoitettu ohjeeksi. Raportissa esitetyt esimerkit kuitenkin ohjasivat ja yhden-
mukaistivat hankearvioinnin 4-sivuisten yhteenvetojen laadintaa. 

Arviointikehikkoa ja –periaatteita täsmennettiin vuonna 2000 raportissa Hankearvioinnin 
yleisohjeet (Liikenneministeriö 2000a). Kehikon merkittävin täsmennys kohdistui vaikutusten 
yhteiskuntataloudelliseen analyysiin, jonka osat ”vaikutusten analyysi” ja ”toteutettavuuden 
arviointi” nostettiin tasavertaisiksi kannattavuuslaskelman rinnalle. Ohjeessa otettiin kantaa 
mm. vertailuvaihtoehdon määrittämiseen, arvottamattomien hyötyerien käsittelyyn, laskenta-
arvoihin sekä uus-, laajennus- ja korvausinvestointien arvioinnin erityispiirteisiin. Myös han-
kearvioinnin yhteenvedon esittämistavasta esitettiin ajantasaiset esimerkit. 

Hankearvioinnin ohjeistus täydentyi edelleen vuoden 2001 aikana, kun liikenne- ja viestintä-
ministeriö vahvisti hankkeiden arvioinnissa käytettäviä yksikköarvoja (Liikenne- ja viestin-
täministeriö 2001a, 2001b). Vaikutusarvioinnin kehittämiseen liittyy kiinteästi myös liikenne-
hankkeiden seurannan kehittäminen, josta on laadittu esiselvitys vuonna 2000 (Liikennemi-
nisteriö 2000c).  
Hankearvioinnin tulisi olla kiinteä ja riittävästi ohjeistettu osa väylähankkeiden elinkaarta 
alusta loppuun. Käytännössä asia ei toistaiseksi ole näin, vaan kehittämistarpeita on mm. seu-
raavissa asioissa: 

• Tällä hetkellä hankearviointi on monasti suunnitteluprosessista hieman irrallinen osa-
tehtävä, jota harvoin dokumentoidaan riittävän läpinäkyvästi. Hankearvioinnin ohjeis-
tus on pitkällisen kehitystyön jäljiltä myös hajallaan eri julkaisuissa.  

• Liikennejärjestelmälle on asetettu tavoitteet (Liikenneministeriö 2000d), mutta hank-
keiden vaikutusten analysointi suhteessa näihin tavoitteisiin on puutteellisesti ohjeistet-
tu. Analyysimenetelmissä on myös kehittämistä. 

• Kannattavuuslaskelmaan sisältyy kohtia, jotka vaikuttavat merkittävästi tulokseen, 
mutta joiden yhdenmukaisesta käsittelystä ei ole selkeää ohjeistusta. 

• Hankkeiden seuranta rakennustöiden aikana ja hankkeiden vaikutusten seuranta hank-
keiden valmistumisen jälkeen on puutteellista. Tästä syystä hankearvioinnin kehittämi-
sessä tarvittavaa pitkän aikavälin tietopohjaa ei juurikaan synny. 
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1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 

Työn tavoitteena on laatia ehdotukset hankearvioinnin ohjeistuksen ja toimintatapojen kehit-
tämiseksi. Hankearvioinnilla tarkoitetaan tässä liikenne- ja viestintäministeriön TTS:aan, in-
vestointiohjelmiin tai talousarvioihin ehdolla olevista liikennehankkeista laadittavaa 
vaikutusarviointia, johon sisältyy lähtökohtien kuvaus, vaikutusselvitykset, 
kannattavuuslaskelma, vaikutusten analyysi, toteutettavuuden arviointi sekä yhteenveto ja 
johtopäätökset.  Työ on rajattu seuraaviin asioihin: 

1. Hankearvioinnin ohjeistuksen päätösperusta (luku 2).  

2. Eri liikennemuotojen hankkeiden kannattavuuslaskelmien yhtenäistäminen (luku 3). 

3. Kannattavuuslaskelmien dokumentointi (luku 4). 

4. Vaikutusten analyysi (luku 5). 

5. Hankkeiden seuranta (luku 6). 

Kussakin luvussa esitetään ensin ohjeistuksen ja käytäntöjen nykytila ja sitten havaitut puut-
teet ja ongelmat. Lukujen lopussa on ehdotukset jatkotoimenpiteiksi. Ehdotuksiin liittyvät 
esimerkit esitetään raportin liitteissä. 
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2  HANKEARVIOINNIN OHJEISTUKSEN PÄÄTÖSPERUSTA 

2.1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö 

2.1.1 Liikenne- ja viestintäministeriön vahvistamat ohjeet 
Liikenne- ja viestintäministeriön kirjeellään käyttöön vahvistamat ohjeet ja oppaat ovat luon-
teeltaan hallinnollisia määräyksiä. Niiden antaminen on osa valtioneuvoston yleistoimivaltaa, 
joka on määritelty Suomen perustuslaissa. Ohjeet ovat vain valtion viranomaisia velvoittavia 
ja hallinnonalan sisäisiä eivätkä siten koske esimerkiksi kuntien omia liikennehankkeita. Käy-
tännössä ei kuitenkaan ole mitään esteitä sille, että ohjeita sovelletaan laajemminkin kuin vain 
liikenne- ja viestintäministeriön TTS:aan tai investointiohjelmiin ehdolla oleviin hankkeisiin. 

Hankearvioinnin yleisohjeistus perustuu kahteen julkaisuun: Liikenteen väylähankkeiden vai-
kutusselvitysten yhdenmukaistaminen (Liikenneministeriö 1994a) ja Hankearvioinnin yleisoh-
jeet (Liikenneministeriö 2000a). 

Vuoden 1994 yleisohjeet laadittiin työryhmätyönä ja otettiin käyttöön liikenneministeriön 
päätöksellä (Liikenneministeriö 1994b). Päätös oli osoitettu Tielaitokselle, Ratahallintokes-
kukselle, Merenkulkulaitokselle ja Ilmailulaitokselle ja sen pääkohdat olivat seuraavat: 

• Raportin ehdotusten ja suositusten mukainen vaikutusselvitys laaditaan kaikista valti-
on talousarviossa eritellyistä liikenneväylähankkeista. 

• Liikenneministeriö vahvistaa jatkossa kannattavuuslaskelmassa käytettävät yksikköar-
vot ja arvotusten perusteet. Siihen asti käytetään Tielaitoksen vuosittain vahvistamia 
aika-, onnettomuus- ja ympäristökustannusten perusarvoja. 

• Liikenneministeriö laatii ja ylläpitää vaikutusselvitysten yleisperiaatteiden ja rakenteen 
ohjeistusta, mutta ei yksityiskohtaista ohjeistusta. Väylälaitokset laativat omat yksi-
tyiskohtaisemmat sovellusohjeensa. 

Vuonna 2000 valmistunut liikenneministeriön raportti hankearvioinnin yleisohjeista (Liiken-
neministeriö 2000a) täsmensi ohjeistusta käytännön kokemusten, aikaisemmista raporteista 
saatujen lausuntojen sekä hankearvioinnista käytyjen keskustelujen perusteella. Ohjeessa täs-
mennettiin hankearvioinnin kehikkoa erityisesti yhteiskuntataloudellisen analyysin osalta. 
Vaikutusten analyysin ja toteutettavuuden arvioinnin merkitystä korostettiin aiempaan ohjee-
seen verrattuna. 

Tielaitokselle, Ratahallintokeskukselle, Merenkulkulaitokselle ja Ilmailulaitokselle osoitta-
massaan kirjeessä (Liikenneministeriö 2000b) liikenneministeriö edellytti, että tätä uutta han-
kearvioinnin yleisohjetta sovelletaan kaikkien valtion talousarviossa erikseen nimettävien 
hankkeiden vaikutusarvioinnissa. Uusi ohje ei kuitenkaan kokonaan korvannut vuoden 1994 
ohjetta. 

Vuonna 2001 liikenne- ja viestintäministeriö vahvisti kannattavuuslaskelmissa käytettäviä 
yksikköarvoja. Tiehallinnolle, Ratahallintokeskukselle ja Merenkulkulaitokselle osoittamassa 
kirjeessään (Liikenne- ja viestintäministeriö 2001a) ministeriö vahvisti Tiehallinnon 
10.1.2001 tekemän ehdotuksen mukaiset yksikköarvot käytettäviksi tiehankkeiden kannatta-
vuuslaskelmissa. Kirjeessä todettiin, että päästökustannuksia lukuun ottamatta samoja yksik-
kökustannusten perusarvoja tulee käyttää myös rata- ja vesiväylähankkeiden laskelmissa. Yk-
sikköarvojen päivittämisestä todettiin, että arvot pidetään useamman vuoden samoina ja että 
tarpeelliset tarkistukset tehdään samalla kertaa. 
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Ratahallintokeskukselle osoittamassaan kirjeessä (Liikenne- ja viestintäministeriö 2001b) 
ministeriö vahvisti ratahankkeiden kannattavuuslaskelmissa käytettävät päästöjen yksikköar-
vot Ratahallintokeskuksen 9.5.2001 tekemän ehdotuksen mukaisesti. Merenkulkulaitoksen 
esitys vesiväylähankkeiden päästöjen yksikköarvoista (Merenkulkulaitos 2001) on liikenne- ja 
viestintäministeriön käsittelyssä vuoden 2002 alussa.  

2.1.2 Väylälaitosten vahvistama sisäinen ohjeistus 
Tiehallinnolla ei toistaiseksi ole erityisiä yleisohjeiden sovellusohjeita hankearvioinnin laa-
timiseen. Tiehankkeiden suunnittelua varten laadituissa yleisohjeissa (Tiehallinto 2001) han-
kearviointi opastetaan laatimaan yleissuunnitelman yhteydessä. Suunnitteluohjeissa ei ole 
viittausta liikenne- ja viestintäministeriön yleisohjeisiin. Sen sijaan viitataan Tiehallinnon 
antamiin ja vahvistamiin ohjeisiin, jotka keskittyvät johonkin hankearvioinnin yksittäiseen 
kohtaan tai vaiheeseen, kuten: 

• vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin, 

• ympäristövaikutusten selvittäminen ja arviointi, 

• kannattavuuden laskenta, 

• joukkoliikennehankkeiden arviointi. 
Ratahallintokeskuksen antamassa ratahankkeiden suunnitteluohjeessa (Ratahallintokeskus 
2000a) hankearviointi opastetaan laatimaan tarveselvityksen yhteydessä. Suunnitteluohjeessa 
viitataan liikenne- ja viestintäministeriön yleisohjeeseen sekä Ratahallintokeskuksen laati-
maan hankearviointiohjeeseen (Ratahallintokeskus 2000b). Tätä sovellusohjetta ei ole viralli-
sesti julkaistu, mutta se on jaettu esimerkiksi tarjouspyyntöjen yhteydessä. Käytännössä han-
kearviointiohje on vahvistettu käyttöön suunnitteluohjeella. 

Merenkulkulaitoksella ei ole erityisiä sovellusohjeita hankearviointiin, eikä laitoksen suun-
nitteluohjeissakaan oteta kantaa hankearviointiin. Tavallisesti vesiväylähankkeiden hankear-
viointi laaditaan yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen omana työvaiheenaan. Hankearvi-
oinnissa noudatetaan liikenne- ja viestintäministeriön yleisohjeita hankekohtaisesti soveltaen. 
Kannattavuuslaskelmissa käytettävistä aluskustannusten yksikköarvoista Merenkulkulaitok-
sella on oma sisäinen ohjeensa, jota on päivitetty viimeksi vuoden 2001 aikana. Aluskustan-
nusten yksikköarvot pohjautuvat pääasiassa todellisiin toteutuneisiin kustannuksiin, eivätkä 
ne sisällä arvotettuja eriä. 

2.1.3 Muu liikennehallinnon sisäinen ohjeistus 
Edellä mainittujen ohjeiden lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö on laatinut seuraavat han-
kearviointiin liittyvät ohjeet ja ehdotukset: 

• Hanke-ennusteiden laadinta (Liikenneministeriö 1998b), 

• Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet (Liikenneministeriö 1998c), joiden 
päivitys valmistuu vuoden 2002 alkupuolella ja 

• Liikennehankkeiden seurannan kehittäminen (Liikenneministeriö 2000c). 

Näiden ohjeiden ja ehdotusten käyttöönotosta ei ole tehty päätöstä. Väylälaitoksilla ei ole sel-
laisia merkittäviä hankearviointiin liittyviä ohjeita, joita ne eivät olisi myös vahvistaneet käyt-
töön otettaviksi. 
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2.1.4 Ympäristövaikutusten arviointi 
Laki (468/1994) ja asetus (268/1999) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä  koskevat 
seuraavia liikennehankkeita:  

• moottoriteiden tai moottoriliikenneteiden rakentaminen, 
• neli- tai useampikaistaisen, vähintään 10 kilometrin pituisen yhtäjaksoisen uuden tien 

rakentaminen, 
• tien uudelleenlinjaus tai leventäminen siten, että näin muodostuvan yhtäjaksoisen neli- 

tai useampikaistaisen tieosan pituudeksi tulee vähintään 10 kilometriä, 
• kaukoliikenteen rautateiden rakentaminen, 
• lentokenttien rakentaminen, kun pääkiitorata on vähintään 2 100 metriä pitkä, 
• pääosin kauppamerenkulun käyttöön rakennettavat meriväylät, satamat, lastaus- tai 

purkulaiturit yli 1 350 tonnin aluksille sekä  
• yli 1 350 tonnin aluksille rakennettavat kanavat, alusliikenteen sisävesiväylät tai sata-

mat. 
Arviointimenettelyä sovelletaan yksittäistapauksissa myös muihin sellaisiin hankkeisiin, joi-
den haitalliset ympäristövaikutukset voidaan olettaa merkittäviksi. Päätöksen arviointimenet-
telyn soveltamisesta tekee ympäristöministeriö. 

YVA-laissa edellytetään lisäksi (25§), että hankkeesta vastaava (väylälaitos) on riittävästi 
selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyt-
tää (25§). Tämän velvoitteen täyttämiseksi väylälaitoksilla on mm. sisäistä ohjeistusta ympä-
ristövaikutusten arvioimiseksi (ks. kohta 2.1.2). 

YLEISKEHIKKO JA YHTEISET PERIAATTEET

Yleisohjeet (LM 26/94 ja 8/2000) ja niihin liittyvät LVM:n päätökset 
(27.9.1994 ja 21.7.2000)

RHK:n ohje 
”Ratainvestointien 

hankearviointi” 
(16.10.2000)       

Ratahankkeiden 
arviointi

Tiehankkeiden 
arviointi 

Vesiväylä-
hankkeiden 

arviointi

Tiehallinnon sisäiset 
ohjeet (mm. sosiaaliset- ja 
ympäristövaikutukset ja 
ajokustannuslaskennat)

Aluskustannusten 
yksikköarvot       

YVA-laki 
(468/1994) 
ja –asetus 
(268/1999)

Vesiväylähankkeiden 
päästöjen yksikkö-

arvot (MKL:n esitys 
3.12.2001)

Ratahankkeiden 
päästöjen 

yksikköarvot (LVM 
21.6.2001)

Kannattavuuslaskelmien yksikköarvot (LVM:n päätös 28.2.2001) 

 
Kuva 1.  Hankearviointiin liittyvä ohjeistus tammikuussa 2002. 
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2.2 Puutteet ja ongelmat 

Hankearvioinnin ohjeistuksessa voidaan havaita seuraavia puutteita ja ongelmia: 

• Tiehallinnolta ja Merenkulkulaitokselta puuttuvat ohjeet yleisohjeiden soveltamisesta 
omiin hankkeisiinsa. Puute on merkittävä Tiehallinnon kohdalla. Valtion talousarvios-
sa erikseen nimettäviksi ehdolla olevia vesiväylähankkeita sen sijaan on vähän ja nii-
den ohjeistukseksi riittävät liikenne- ja viestintäministeriön yleisohjeet sekä aiemmin 
laaditut vesiväylähankkeiden hankearvioinnit. 

• Hankearviointi on ohjeistettu kertaluonteisesti tietyssä suunnitteluvaiheessa tehtäväksi. 
Sen sijaan olisi perusteltua, että hankearviointi olisi selkeämmin osa hankkeiden suun-
nittelua ja päivittyisi hankkeen suunnittelun edetessä. 

• On olemassa muutamia liikenne- ja viestintäministeriön sarjassa julkaistuja ohjeluon-
teisia raportteja (ainakin Liikenneministeriö 1998b, 1998c ja 2000c), joiden soveltami-
sesta ja suhteesta muihin ohjeisiin ei ole selkeää päätöstä. 

• Hankearvioinnin ohjeistus on haettava useasta eri lähteestä. Toisinaan raja ehdotuksen 
ja vahvistetun suosituksen välillä ei ole selkeä. Vaikka tietty ohje ei olekaan liikenne- 
ja viestintäministeriön erillisellä päätöksellä vahvistettu, niin sitä voidaan pitää käy-
tännössä suositeltavana ohjeena. Ohjeistuksen soveltaminen edellyttää monasti myös 
taustojen tuntemista. 

2.3 Kehittämisehdotukset 

2.3.1 Hankearvioinnin käsikirja 
Yleisohjeistuksen selkeyttämiseksi ehdotetaan, että liikenne- ja viestintäministeriö laatii lähi-
aikoina hankearvioinnin käsikirjan, johon kootaan tällä hetkellä eri julkaisuista ja päätöksistä 
löytyvä ohjeistus ja yksikköarvot yksiin kansiin. Käsikirjassa otetaan myös huomioon tässä 
raportissa tehdyt ehdotukset kannattavuuslaskelmien yhdenmukaistamisesta, laskelmien do-
kumentoinnista ja vaikutusten analyysin kehittämisestä. Samalla ministeriö ottaa kantaa sel-
laisiin ohjeisiin, joiden soveltamisesta ei toistaiseksi ole selkeää päätöstä (Liikenneministeriö 
1998b, 1998c ja 2000c). Jatkossa ministeriön tulisi ottaa kirjeellään tai esimerkiksi raportin 
esipuheessa selkeästi kantaa hankearviointiin liittyvien ohjeluonteisten julkaisujen soveltami-
sesta ja suhteesta hankearvioinnin käsikirjaan. Käsikirja tulisi päivittää muutaman vuoden 
välein. 

2.3.2 Tiehankkeiden arvioinnin sovellusohjeet 
Ohjeistuksen kattavuuden parantamiseksi ehdotetaan, että Tiehallinto laatii ohjeet tiehankkei-
den vaikutusarvioinnin laatimisesta. Ohjeet noudattavat hankearvioinnin yleiskehikon jaotte-
lua ja opastavat (mm. esimerkkien avulla) sekä liikenne- ja viestintäministeriön yleisohjeiden 
että Tiehallinnon omien vaikutusarviointiin liittyvien ohjeiden soveltamiseen eri tyyppisissä 
tiehankkeissa. Ohjeen on perusteltua olla verrattain laaja ja yksityiskohtainen. Ohjeen pitää 
kattaa kaikki suunnitteluvaiheet ennusteiden laatimisesta vaikutusten analyysiin ja hankearvi-
oinnin yhteenvetoon. Ohjeessa pitää myös määrittää periaatteet vaikutusarvioinnin päivittämi-
sestä ja dokumentoinnista. 
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3 KANNATTAVUUSLASKELMIEN YHDENMUKAISUUS 

3.1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö 

Hankearvioinnin yleisohjeissa (Liikenneministeriö 1994a, 2000a) on esitetty periaatteet kan-
nattavuuslaskelmien laatimiseksi. Nykyisin laskelmissa käsitelläänkin yhdenmukaisesti seu-
raavat tekijät: 

• laskenta-arvot (laskenta-aika, jäännösarvo, diskonttauskorko), 

• investointikustannukset, 

• ajoneuvo- ja liikennöintikustannukset, 

• ajan arvo, 

• onnettomuuskustannukset ja 

• ympäristökustannukset. 
Epäyhtenäisesti käsiteltäviä tekijöitä sen sijaan ovat mm. seuraavat (ks. taulukot 1 ja 2): 

• Liikenne-ennusteet: Esimerkiksi maankäyttöennusteet, talouskasvu, autoistuminen ja 
kulkutapaosuuksien muutokset vaihtelevat ennusteiden välillä. 

• Tieliikenteen ruuhkautuminen: Käsittelytapa vaihtelee tiehankkeiden välillä. 

• Yhdyskuntarakenteellisten muutosten liikenteelliset vaikutukset: Otettu huomioon 
vain eräissä ratahankkeissa.  

• Verkollisten vaikutusten rajaus: Käsittelytapa vaihtelee myös tiehankkeiden välillä. 

• Kulkutapamuutokset: Otettu huomioon vain ratahankkeissa. 

• Palvelutasotekijät: Esimerkiksi täsmällisyys ja mukavuus ovat vaikutuksia, jotka on 
otettu huomioon vain eräissä joukkoliikennehankkeiden laskelmissa antamalla ajan ar-
volle erilaisia painokertoimia matkan eri vaiheille (kävelyaika, vaihtoaika, istumapaik-
ka, seisomapaikka, jne.). 

• Rakentamisen aikaiset haitat: Ratahankkeissa rakentamisen aikaiset haitat ovat suu-
relta osin mukana investointikustannuksessa, koska töitä mm. tehdään yöaikaan. Tie-
hankkeissa rakentamisen aikaiset haitat sen sijaan otetaan huomioon satunnaisesti, 
yleensä ei lainkaan. 

Vertailuvaihtoehdon valinta ja liikenne-ennuste ovat todennäköisesti merkittävimmät hank-
keen hyöty-kustannussuhteeseen vaikuttavat tekijät. Vertailuvaihtoehdon valintaa on jonkin 
verran käsitelty vuoden 2000 yleisohjeessa. Hanke-ennusteiden laadinnasta tehty vahvistama-
ton ohje (Liikenneministeriö 1998b, ks. luku 2) ei ota konkreettisesti kantaa eri hanketyyppei-
hin soveltuviin ennustemenetelmiin, rajauksiin tai liikenteen kasvun taustatekijöihin. 

Eri tyyppisten hankkeiden vaikutusmekanismit saattavat poiketa huomattavastikin toisistaan, 
eikä vaikutusten identtinen rajaaminen ja käsittelytapa ole aina perusteltua. Toisaalta saman 
tyyppiset vaikutukset tulisi arvioida yhdenmukaisesti kaikissa hankkeissa. 

Kannattavuuslukujen vertailtavuus tulisi saada niin hyväksi ja läpinäkyväksi kuin mahdollista 
riippumatta siitä, että niiden korostunutta merkitystä päätöksenteon perustana on pidetty myös 
ongelmallisena.  
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Taulukko 1. Rajaukset eräissä viimeaikaisissa kannattavuuslaskelmissa. 
Hanke Liikenne-ennusteen 

lähtökohdat 
Yhdyskunta-
rakenteellisten 
muutosten 
liikenteelliset 
vaikutukset 

Uuden kysynnän 
tai kulkutapa-
muutosten 
arviointi 

Muiden kulku-
tapojen arviointi 
ennusteessa ja 
vaikutuksissa 

Verkollisten 
vaikutusten 
rajaaminen 

Ruuhkautu-
vuuden ja 
toimintavar-
muuden, ym. 
palvelutaso-
tekijöiden 
käsittely 

Vertailuvaih-
toehdon (han-
ketta ei toteute-
ta) muodosta-
minen 

Esimerkki-
hankkeen 
laskelman 
dokumentointi 

Valtakunnallinen 
tiehanke: E18 
Muurla-Lohjanharju 

Tielaitoksen tieliiken-
teen ennuste. 

Ei. Ei. Ei sisälly. Laaja verkko 
(koko eteläinen 
Suomi). 

Sis. aika- ja 
ajoneuvokustan-
nuksiin.  
Täsmällisyysvaik
utukset eivät 
sisälly. 

0-vaihtoehto (ei 
tehdä mitään). 
 0++ -vaihtoehto  
investointi-
vaihtoehtona 

Erillinen arvioin-
tiraportti 
(v. 2001, 51 s.). 

Kaupunkiseudun 
tiehanke: Kehä I 
Turunväylä-
Vallikallio 

Seudullinen multimo-
daaliennuste (YTV). 

Ei. Ei. Ei sisälly. Laaja verkko 
(koko pääkau-
punkiseutu). 

Sis. aika- ja 
ajoneuvokustan-
nuksiin. Täsmäl-
lisyysvaikutukset 
eivät sisälly. 

Ei dokumentoitu 
(oletettavasti 0 eli 
ei tehdä mitään). 

Tiivistetysti (n. 1 
sivu) yleissuunni-
telmaraportin 
yhteydessä  
(1999). 

Valtakunnallinen 
ratahanke: Lahden 
oikorata 

RHK:n rautatieliiken-
teen ennuste. 

Ei. Sisältyy. Ennusteen osalta 
kyllä, vaikutusten 
osalta karkeasti. 

Koko rataverkko. Kulkumuotomalli
ssa kyllä, 
vaikutuksissa 
karkeasti. 

0-vaihtoehto (ei 
muita toimia jo 
päätettyjen 
lisäksi) 

Muistio (v. 2000, 
2 s.), erillinen 
ennustemallin 
dokumentti. 

Kaupunkiseudun 
ratahanke: Keravan 
kaupunkirata 

Seudullinen multimo-
daaliennuste (YTV). 

Sisältyvät. 
Herkkyystarkas-
teluissa myös 
ilman. 

Kulkutapa-
muutokset 
käsitelty. 

On huomioitu 
sekä ennusteessa 
että vaikutuksis-
sa. 

Laaja verkko 
(koko pääkau-
punkiseutu + 
Kerava). 

Jl-matkustajien 
ajat painotettu, 
palvelutasotekijät 
mukana aika- ja 
ajoneuvokustan-
nuksissa 

0+ (toteutetaan 
mm. meluesteitä 
ja vain 0+ 
vaihtoehtoa 
koskevia termi-
naalijärjestelyjä). 

Erillinen han-
kearviointiraport-
ti (v. 2001, 41 s.). 

Vesiväylähanke: 
Naantalin väylähanke 

Hankekohtainen 
kasvuennuste. 

Ei. Ei. Ei. Ei tarkasteltu 
verkollisesti. 

Ei. 0-vaihtoehtoehto 
(ei tehdä mitään). 

Erillinen arvioin-
tiraportti (2001, 
18 s.). 

Usean liikennemuo-
don järjestelmä-
hanke: Vuosaaren 
satama 

Hankekohtainen 
tavaraliikenteen 
ennuste ja seudullinen 
tieliikenteen ennuste. 

Sisältyvät. Sisältyvät. Sisältää tie- rata- 
ja vesiliikenteen. 

Laajasti (koko 
PKS, kehysalueet 
ja valtakunn. 
pääyhteydet). 

Soveltuvin osin. HET (hanketta ei 
toteuteta), sisältää 
merkittäviä 
muutoksia 
nykytilaan 
verrattuna. 

Erillinen laskel-
maraportti (2001, 
n. 30 s). 

 

Taulukko 2. Eräiden viimeaikaisten kannattavuuslaskelmien sisällön kuvaus. 
Eri tekijöiden osuus kannattavuuslaskelman hyödyistä Keskeisiä hyötyjä ja haittoja, jotka 

eivät ole mukana laskelmassa 
Hanke H/K-suhde 

peruslaskel-
massa (ajokus-
tannusarvot 
vuodelta 
1995/2000) 

Yhdyskuntara-
kenteen muutos-
ten liikenteelliset 
hyödyt 

Kulkuta-
pamuutos-
ten hyödyt 

Aika-
kustannus-
säästöt 

Ajoneuvo- ja 
liikennöinti-
kustannus-
säästöt 

Onnetto-
muuskustan-
nussäästöt 

Muut  hyödyt Hyötyjä Haittoja 

Valtakunnallinen 
tiehanke: E18 
Muurla-
Lohjanharju 

1,7 (2000) 
1,4 (1995) 

- - 57 % 8% 33 % Melukustan-
nukset 2 %. 

Toimintavarmuus, 
matka-aikojen 
ennustettavuus, 
joukko- ja kevytlii-
kenteen hyödyt. 

Vaikutukset 
luontoon, 
estevaikutus. 

Kaupunkiseudun 
tiehanke: Kehä I 
Turunväylä-
Vallikallio 

6,2 (2000) 
4,6 (1995) 

- - 85 % 12 % 4 % Melu- ja 
päästökustan-
nukset 1 %. 

Joukko- ja kevytlii-
kenteen hyödyt, 
vapautuvan maa-alan 
arvo. 

Rakentamisen 
aikaiset haitat. 

Valtakunnallinen 
ratahanke: Lahden 
oikorata 

2,0 (2000) 
1,8 (1995) 

- Arviolta n. 
25 %. 

48 % 37 % (sisältää 
lipputulojen 
kasvun) 

10 % Päästökustan-
nukset 3 %. 

Alueelliset vaikutuk-
set. 

Radan vaikutuk-
set luontoon, 
estevaikutus. 

Kaupunkiseudun 
ratahanke: 
Keravan kaupunki-
rata 

1,7 (2000) n. 35 % Arviolta n. 
10 %. 

49 % 8 % 30 % Päästökustan-
nukset 11 %, 
investointisääs-
töt 3 %. 

Asemien laatutason 
parantuminen. 

 

Vesiväylähanke: 
Naantalin väylä-
hanke 

3,5 (2000) - - Sisältyvät 
aluskustan-
nussäästöi-
hin. 

94 % (aluskus-
tannussäästöt) 

0 % Päästökustan-
nukset 6 %. 

Toimintavarmuuden 
parantuminen. 

Ruoppauksesta 
syntyvät 
työnaikaiset 
haitat. 

Usean liikenne-
muodon järjes-
telmähanke: 
Vuosaaren satama 

2,4 (2000) n. 30 % n. 15 % Sisältyvät 
liikennöin-
tikustannus-
säästöihin. 

39 % (sisältää 
aikakustannus-
säästöt) 

27 % (sis. 
päästökustan-
nussäästöt) 

Investointikus-
tannussäästöt 
18 %, satama-
toimintojen 
säästöt 16 %. 

Vaikutukset kanta-
kaupungin viihtyisyy-
teen ja melutasoon. 

Vaikutukset 
luontoon. 
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3.2 Puutteet ja ongelmat 

Kannattavuuslaskelmien ohjeistuksessa voidaan havaita seuraavia puutteita ja ongelmia: 

• Eri tyyppisillä hankkeilla rahamääräisesti mitattavien vaikutusten ulkopuolelle jäävien 
vaikutusten määrä ja merkitys vaihtelevat huomattavasti. Tämän takia hyöty-
kustannussuhde voi antaa harhaanjohtavan kuvan hankkeen kustannustehokkuudesta. 

• Kannattavuuslukujen taustalla olevat olettamukset mm. muun liikennejärjestelmän 
muutoksista, liikenteen kehityksestä ja hankkeiden vaikutuksista liikkumistottumuksiin 
vaihtelevat. Tämä heikentää lukujen vertailtavuutta, vaikka vaikutusmekanismeiltaan 
hankkeet olisivatkin vertailukelpoisia. 

• Vaikutustarkastelujen rajauksesta ei ole selkeää ohjeistusta, mikä johtaa kirjavaan käy-
täntöön myös keskenään saman tyyppisten hankkeiden osalta. 

• Kannattavuuslaskelman tekemättä jättämisen perusteluna on käytetty sitä, että kysees-
sä on laajennusinvestointi. Usein todellinen perustelu on kuitenkin se, että hankkeen 
merkittävimmät hyödyt (esimerkiksi peruskorjaukseen liittyvät) eivät tulisi ilmi las-
kelmassa. On olemassa laajennusinvestointeja, kuten eritasoliittymän tai toisen ajora-
dan rakentaminen, joista on syytä tehdä kannattavuuslaskelma. 

• Nolla- tai nollaplus-vaihtoehdon (hanketta ei toteuteta) määrittäminen saattaa vaikuttaa 
merkittävästi laskelman tulokseen. Ongelmana on se, että suunnittelu- ja vaikutusten 
arviointiprosessi ei useinkaan käsittele nollavaihtoehtoa samalla tarkkuudella kuin in-
vestointivaihtoehtoa.  

• Eräät kannattavuuslukuihin sisällytettävissä olevista vaikutuksista edellyttävät raskasta 
arviointimetodiikkaa. Esimerkiksi yhdyskuntarakenteellisten muutosten liikenteellisten 
vaikutusten tai matkustuskäyttäytymisessä tapahtuvat muutoksien ennustaminen edel-
lyttää metodiikkaa, jonka käyttö tekee arviointiprosessista huomattavasti raskaamman. 

• Kannattavuuslaskelmissa ei oteta huomioon sellaisia palvelutasotekijöitä, kuten 
täsmällisyys, ajomukavuus, toimintavarmuus ja häiriöherkkyys. Tällä hetkellä ei osata 
sanoa, missä määrin tällaiset laadulliset tekijät tosiasiassa sisältyvät esimerkiksi aika-
kustannuksiin ja missä määrin niitä pitäisi tarkastella erikseen. 

• Rakentamisen aikaisia haittoja ei oteta järjestelmällisesti huomioon laskelmissa. Rata-
hankkeissa nämä haitat ovat pääosin sisällä investointikustannuksissa, koska rakennus-
töitä tehdään hyvin pitkälti liikenteen ehdoilla. Tiehankkeissa taas rakentamisen aikai-
set haitat jäävät usein kokonaan laskelman ulkopuolelle. 

3.3 Kehittämisehdotukset 

3.3.1 Ohjeet laskelmien rajaamiseksi 
Kannattavuuslaskelmien rajausten yhdenmukaisuuden varmistamiseksi ehdotetaan, että lii-
kenne- ja viestintäministeriö tekee suosituksen peruslaskelmaan ja täydentäviin laskelmiin 
sisällytettävistä vaikutuksista. Suositus tulisi laatia siten, että ensisijaisesti varmistetaan sa-
mantyyppisten hankkeiden vertailtavuus (esim. tiehankkeet eri kaupunkiseuduilla). Suosituk-
sessa pitää siksi ottaa huomioon sekä nykyinen käytäntö että käytettävissä olevat arviointime-
netelmät. Samalla pitää varmistaa, ettei ohjeistus ole liian rajoittava ja estä jonkun oleellisen 
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vaikutuksen mukaan ottamista laskelmaan. Ehdotus nykyisen käytännön vahvistavista rajauk-
sista esitetään seuraavan sivun taulukossa 3. Laskelman rajaukset olisi perusteltua täsmentää 
ja vahvistaa käyttöön hankearvioinnin käsikirjan (ehdotus 2.3.1) yhteydessä. 

Ehdotus kannattavuuslaskelman rajauksista pohjautuu seuraavien periaatteiden noudattami-
seen: 

1. Peruslaskelmaan sisällytetään pääsääntöisesti kaikki merkittävät vaikutukset, jotka 
voidaan arvioida rahamääräisinä. 

2. Peruslaskelmaan sisällytetään pääsääntöisesti vain ne vaikutukset, jotka kyetään osoit-
tamaan tavanomaisessa laajuudessa ja yleisesti käytössä olevalla metodiikalla laaditta-
vissa vaikutusselvityksissä. 

Rajausvaatimuksia laajentamalla ei saa heikentää saman tyyppisten hankkeiden kannattavuus-
laskelmien nykyistä vertailtavuutta. Esimerkiksi kulkutapavaikutusten sisällyttäminen tie-
hankkeiden laskelmaan parantaisi tie- ja ratahankkeiden vertailukelpoisuutta, mutta heikentäi-
si tiehankkeiden keskinäistä vertailukelpoisuutta, ellei kulkutapavaikutuksia ennusteta kaikki-
en tiehankkeiden osalta. Tähän puolestaan ei ole toistaiseksi riittäviä menetelmällisiä val-
miuksia. 

3.3.2 Ohjeet vertailuvaihtoehdon määrittämiseksi 
Vertailuvaihtoehtojen yhdenmukaistamiseksi ehdotetaan, että liikenne- ja viestintäministeriö 
kehittää ohjeistusta vertailuvaihtoehdon määrittämiseen. Realistisin vertailuvaihtoehto erilai-
sissa hankkeissa pitää selventää esimerkkien avulla. Ministeriön tulisi lisäksi ottaa kantaa 
siihen, miten jo suunnittelu- ja YVA-prosessissa tulisi kiinnittää huomiota 0+-vaihtoehdon 
muodostamiseen. 

Vertailuvaihtoehdon määrittämiseen pitäisi muodostaa nykyistä selkeämpi kanta hankearvi-
oinnin käsikirjan laatimisen yhteydessä (ehdotus 2.3.1). 

3.3.3 Jatkotutkimukset kannattavuuslaskelmien sisällön laajentamiseksi 
Kannattavuuslaskelmien kattavuuden parantamiseksi suositellaan, että väylälaitokset kehittä-
vät rakentamisen aikaisten vaikutusten sekä laadullisten vaikutusten arvioinnin menetelmiä. 
Samoin olisi perusteltua kehittää menetelmiä, joilla yhdyskuntarakenteen liikenteelliset vaiku-
tukset sekä vaikutukset kulkutapamuutoksiin ja uuteen kysyntään saataisiin yhdenmukaisesti 
mukaan kaikkien hanketyyppien arviointiin.  Menetelmäkehityksen rinnalla on arvioitava sitä, 
missä määrin nykyisin laskelmaan sisältyvissä erissä on jo mukana mainittuja hyöty- ja hait-
taeriä. Kehitys- ja selvitystöiden pohjalta liikenne- ja viestintäministeriö tekee myöhemmin 
mahdollisesti päätöksiä kannattavuuslaskelmien ohjeistuksen muuttamisesta. Töiden ajoituk-
sesta, tarkemmasta sisällöstä ja koordinoinnista on keskusteltava erikseen ministeriön ja väy-
lälaitosten välillä.
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4 KANNATTAVUUSLASKELMAN DOKUMENTOINTI 

4.1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö 

Nykyinen hankearvioinnin ohjeistus ei ota kantaa kannattavuuslaskelmien dokumentointiin. 
Myös käytäntö on kirjava. Kannattavuuslaskelma on vain harvoin dokumentoitu sillä tark-
kuudella, että laskelman oikeellisuutta voitaisiin arvioida jälkikäteen tai että joku muu kuin 
laskelman alun perin laatinut henkilö pystyisi päivittämään laskelmaa.  

Kannattavuuslaskelmaa voi verrata rakennelmaan, jonka huippu esittää hyöty-
kustannussuhdetta ja jonka alla ovat laskenta-arvot, yksikköarvot ja erilaiset vaikutukset. Vai-
kutukset edelleen pohjautuvat mm. liikenne-ennusteisiin sekä erilaisiin arviointimenetelmiin 
ja niiden lähtöarvoihin ja –oletuksiin. Missä tahansa rakennelman osassa tapahtuva muutos 
vaikuttaa huipulla olevaan hyöty-kustannussuhteeseen. Tämän takia laskelman toistettavuus ja 
tarkistettavuus edellyttää rakennelman kaikkien osien dokumentointia. Tämä puolestaan edel-
lyttää yksityiskohtaista teknistä dokumenttia, jota ei sellaisenaan yleensä ole luontevaa liittää 
suunnitelmaraporttiin.  

4.2 Puutteet ja ongelmat 

Kannattavuuslaskelmien dokumentoinnissa voidaan havaita seuraavia puutteita ja ongelmia: 

• Dokumentoinnin tai sen saatavuuden puutteen takia laskelman muutokset kykenee 
yleensä tekemään vain laskelman alun perin laatinut henkilö.  

• Laskelmille asetettu vaatimus läpinäkyvyydestä ei tavallisesti toteudu. Laskelmissa 
olevia mahdollisia virheitä ei tämän takia voida todentaa. 

• Dokumentoinnin puutteen takia myöskään laskelmien ohjeidenmukaisuutta tai vertai-
lukelpoisuutta ei voida perusteellisesti arvioida. 

4.3 Kehittämisehdotukset 

4.3.1 Ohjeet kannattavuuslaskelmien dokumentoinniksi 
Kannattavuuslaskelmien läpinäkyvyyden parantamiseksi ehdotetaan, että liikenne- ja viestin-
täministeriö antaa väylälaitoksille ohjeen huolehtia asianmukaisesta dokumentoinnista. Do-
kumentointivaatimus koskisi hankearvioinnin yleisohjeiden tapaan vain liikenne- ja viestin-
täministeriön TTS:aan, investointiohjelmiin tai talousarvioihin ehdolla olevia hankkeita.  

Kannattavuuslaskelmat edellytetään dokumentoitavaksi sillä tarkkuudella, että ulkopuolinen 
taho voi päivittää laskelman, jos laskelman lähtökohtana olevia laskenta-arvoja, yksikkökus-
tannuksia tai vaikutusarvioita muutetaan. Dokumentti on luonteeltaan tekninen ja se on tarkoi-
tettu täydentämään hankkeesta laadittuja suunnitelma- ja vaikutusarviointiraportteja. Kannat-
tavuuslaskelman dokumentti voi olla muutaman sivun muistio tai osa laajempaa hankearvi-
ointiraporttia, jossa laskelma on kuvattu riittävän yksityiskohtaisesti. Tieto laskentadokumen-
tin olemassaolosta ja saatavuudesta liitetään hankearvioinnin yhteenvetoon. 

Esimerkki kannattavuuslaskelman dokumentista on tämän raportin liitteessä 1. Olennaista ei 
ole dokumentin rakenteen yhdenmukaisuus vaan se, että laskelma on ”läpinäkyvä” ja toistet-
tavissa. Dokumentoinnin ohjeistus voidaan sisällyttää hankearvioinnin käsikirjan laatimiseen 
(ehdotus 2.3.1) ja vahvistaa käyttöön sen yhteydessä. 
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5 VAIKUTUSTEN ANALYYSI OSANA HANKEARVIOINTIA 

5.1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö 

Kannattavuuslaskelma sisältää vain osan hankkeen vaikutuksista. Käytännöstä useimmista 
liikenne- ja viestintäministeriön TTS:aan, investointiohjelmiin tai talousarvioihin ehdolla ole-
vista hankkeista laaditaan myös ympäristövaikutusten arviointi (ks. kohta 2.1.4) sekä erillis-
selvityksiä yksittäisiltä vaikutusalueilta.  

Jo vuoden 1994 yleisohjeessa (Liikenneministeriö 1994a) mainittiin täydentävien selvitysten 
yhteydessä yhtenä tarkasteluna ”hankkeen sopivuus yhteiskunta- ja liikennepoliittisten tavoit-
teisiin”. Vuoden 2000 yleisohjeessa (Liikenneministeriö 2000a) tällainen vaikutusten analyysi 
suositeltiin tehtäväksi. Analyysin tekemistä ei kuitenkaan ole sen tarkemmin ohjeistettu, ja 
vaikutusten analyysin kehittäminen on todettu yhdeksi hankearvioinnin kehittämisen paino-
pistealueeksi.  

Vaikutusten analyysille voidaan määritellä kolme vaatimustasoa: 

1. Kuvataan hankkeen vaikutusmekanismit liikennepolitiikan eri tavoitealueilla. 

2. Arvioidaan, kuinka selkeästi hanke on linjassa tai ristiriidassa eri tavoitteiden suhteen. 

3. Arvioidaan, kuinka merkittävästi hanke edistää tai heikentää liikennepoliittisten tavoit-
teiden saavuttamista. 

Nykyinen käytäntö on lähellä ensimmäistä vaatimustasoa. Hankkeiden vaikutuksia kuvataan 
(yleensä hyvin lyhyesti) liikennepolitiikan tavoitealueiden alla. Kuvauksessa käytetty vaiku-
tusten jäsentely vaihtelee. Analyysi jää kuitenkin lähes kaikissa hankkeissa hyvin kevyeksi. 
Raportoinnissa korostuvat yleensä tavoitteita edistävät asiat, kun taas ristiriitojen analyysi 
jätetään vähemmälle huomiolle. Vaikutusten esittämistä toisin sanoen käytetään hankkeen 
lisäperusteluina hyöty-kustannussuhteen rinnalla, eikä varsinaista vaikutusten analyysiä tehdä 
kannattavuuslaskelman lisäksi lainkaan.  

5.2 Puutteet ja ongelmat 

Vaikutusten analyysin osalta voidaan havaita seuraavia puutteita ja ongelmia: 

• Ohjeistuksen puute on johtanut siihen, että vaikutusten analyysi on jäänyt arvioinnissa 
suhteellisen kevyeksi. Tämä on korostanut kannattavuuslaskelman merkitystä yhteis-
kuntataloudellisen kustannustehokkuuden mittarina. Samalla suuret väylähankkeet 
ovat lähes täysin irrallaan liikennepoliittisista tavoitteista.  

• Liikennejärjestelmän tavoitteet ovat (tarkoituksellisestikin) väljästi määriteltyjä ja 
mahdollistavat laajaa tulkintaa niiden tarkoituksesta. Tavoitealueet ovat laajoja ja nii-
hin liittyy myös sellaisia asioita, joihin monellakaan väylähankkeella ei ole juuri ha-
vaittavia vaikutusta. Tavoitteiden toteutumisen arvioinnin menetelmät ovat kehittymät-
tömiä, joskin asiassa edetään koko ajan.  
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5.3 Kehittämisehdotukset 

5.3.1 Vaikutusten analyysin painoarvon lisääminen 
Vaikutusten analyysin edistämiseksi lyhyellä aikavälillä ehdotetaan, että liikenne- ja viestin-
täministeriö edellyttää nykyistä laajempaa ja perustelevampaa vaikutusten kuvausta liikenne-
järjestelmälle määritellyillä tavoitealueilla. Ensi vaiheessa tämä tarkoittaa vaikutusten kuvaa-
misen vaatimustason nostoa hankekorteissa (ks. ehdotus 6.4.1 ja liite 3). Taulukossa 4 on 
esimerkki vaikutusten kuvaamistavasta tavoitealueittain.  

Taulukko 4. Esimerkkejä vaikutusten kuvaamistavasta tavoitealueittain. Taulukon tekstit 
ovat otteita liitteessä 3 esitettävästä Keravan kaupunkiradan hankekorttiesi-
merkistä.  

Tavoitealue Hankkeen vaikutukset tavoitealueella 
Liikennejärjestelmän 
palvelutaso ja kus-
tannukset 

Hankkeen myötä lähiliikenteen käyttöön saadaan oma raidepari eli uutta ratakapasiteet-
tia, joka mahdollistaa lähiliikenteen tarjonnan lisäämisen. K-junien vuoroväliä on mah-
dollista tihentää nykyisestä 20 minuutista 10 minuuttiin. Samalla poistuvat junien koh-
taamiset ja liikenteen hoidon varmuus paranee olennaisesti. 
Vaikutukset juna- ja linja-autoliikennöitsijöiden kustannuksiin, väylien kunnossapitokus-
tannuksiin, matkustajien matka- ja aikakustannuksiin sekä onnettomuus- ja päästökus-
tannuksiin ovat mukana kannattavuuslaskelmassa. 
Hankkeen vaikutukset joukkoliikenteen käytön helppouteen ja muihin vastaaviin laadul-
lisiin tekijöihin sen sijaan eivät sisälly laskelmaan. Myöskään hankkeen vaikutukset 
kevyen liikenteen olosuhteisiin eivät ole mukana laskelmassa. 

Turvallisuus ja ter-
veys 

Kaupunkirata vähentää tieliikennettä. Tämän seurauksena tieliikenteen kuolemaan tai 
loukkaantumiseen johtavia onnettomuuksia tapahtuu vuosittain 3-4 kpl vähemmän kuin 
ilman kaupunkirataa. Vaikutus on otettu huomioon kannattavuuslaskelmassa onnetto-
muuskustannuksina. 

Sosiaalinen kestä-
vyys 

Hanke todennäköisesti parantaa liikkumismahdollisuuksia niiden osalta, joilla ei ole 
mahdollisuuksia henkilöauton hankintaan tai käyttöön. Näistä vaikutuksista matka- ja 
aikakustannukset ovat mukana kannattavuuslaskelmassa, laadulliset parannukset sen 
sijaan eivät ole. 

Alueiden ja yhdys-
kuntien kehittämi-
nen 

Ilman kaupunkiratahanketta Tikkurilan ja Korson suuralueiden maankäyttö jäisi noin 
4 700 asukasta ja 900 työpaikkaa pienemmäksi kuin silloin, jos hanke toteutetaan. 
Vaikutuksesta noin puolet kohdistuisi Urpian aseman välittömään läheisyyteen. 
Asukkaiden ja työpaikkojen vaihtoehtoiset sijoittumisalueet olisivat lähinnä Länsi-
Vantaa (2/3) ja Pakkala (1/3). Näiden yhdyskuntarakenteellisten eroavaisuuksien 
vaikutukset liikenteen kustannuksiin ovat mukana kannattavuuslaskelmassa. 

Luontoon kohdistu-
vat haitat 

Nykyisten raiteiden viereen rakennettava lisäraide ei sido merkittävästi maa-alaa eikä 
aiheuta mainittavia haittoja maisemaan, kasvistoon ja kasvillisuuteen, eläimistöön tai 
vesiin. Hanke vähentää liikenteen energiankulutusta 11,4 Gwh/v ja hiilidioksidipäästöjä 
3 140 t/v. Nämä hyödyt ovat osa kannattavuuslaskelman hyötyjä. 

 

Hankkeen vaikutukset liikennepolitiikan viidellä tavoitealueella kuvataan sanallisesti. Tekstin 
otsikointi on tavoitealueiden (Liikenneministeriö 2000d) mukainen. Kunkin tavoitealueen 
kohdalla pitää antaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

• Millaisia vaikutuksia hankkeella on tällä tavoitealueella? 

• Mikä on vaikutuksen suunta?  

• Miten ja miksi vaikutus syntyy?  
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• Kuinka suuri vaikutus on (jos määrällistä tietoa on)?  

• Missä määrin vaikutus otetaan huomioon kannattavuuslaskelmassa?  
Vaikutusten kuvaaminen on asiantuntija-arviointia, joka pohjautuu hankkeen suunnitelmara-
portteihin sekä mahdollisiin mallitarkasteluihin, YVA-selostukseen ja muihin vaikutusselvi-
tyksiin.  

Tekstissä mainitaan myös sellaiset vaikutukset, joita hankkeella oletetaan olevan, mutta joi-
den suuruutta (tai suuntaakaan) ei osata arvioida tai jostain muusta syystä ole arvioitu. Tärke-
ää on, ettei mikään oleellinen vaikutus jää mainitsematta. Epäoleelliset sen sijaan pitääkin 
jättää mainitsematta, ettei tekstistä tulee pitkää listaa asioista, joihin ”hankkeella ei ole vaiku-
tusta”. Lista keskeisistä eri tavoitealueisiin kuuluvista asioista (vaikutusten kohteista) esite-
tään liitteessä 2. 

Sanallisen kuvauksen lisäksi hankkeen oleellisimmat vaikutukset ja niiden suunta tavoitealu-
eittain voidaan esittää tiivistetysti taulukossa 5 kuvatulla tavalla. 

Vaikutusten analyysi on nostettava nykyistä merkittävämpään asemaan hankearvioinnin käsi-
kirjassa (ehdotus 2.3.1). Käsikirjaa laadittaessa on myös pyrittävä viemään eteenpäin tässä 
raportissa esitettyä yleispiirteistä ohjeistusta. 

Taulukko 5. Esimerkki tavasta, jolla hankkeen keskeisimmät vaikutukset ja niiden kytkentä 
liikennejärjestelmän tavoitealueisiin voidaan esittää tiivistetysti. Taulukko on 
ote liitteessä 3 esitettävästä Keravan kaupunkiradan hankekorttiesimerkistä. 

Vaikutuksen suunta liikennejärjestelmän tavoitealueilla Hankkeen keskeiset vaikutukset  
 

Onko vaikutus 
mukana H/K-
laskelmassa? Liikenne-

järjestelmän 
palvelutaso ja 
kustannukset 

Turvallisuus ja 
terveys 

Sosiaalinen 
kestävyys 

Alueiden ja 
yhdyskuntien 
kehittäminen 

Luontoon 
kohdistuvat 

haitat 

Lähiliikenteen palvelutaso Helsingin ja Keravan välillä 
paranee merkittävästi. Säästöt matkustajien aika- ja 
matkakustannuksissa ovat 3,9 M€ vuodessa. 
Hankkeesta hyötyvät erityisesti joukko- ja kevyt 
liikenne. 

on :)  :|   

Liikennöinnin ja väylänpidon kustannukset pienenevät  
0,4 M€ vuodessa.  

on :|     

Tieliikenne vähenee. Säästö tieliikenteen 
onnettomuuskustannuksissa on 2,1 M€ (3-4 
henkilövahinkoa) vuodessa ja päästökustannuksissa 
0,8 M€ vuodessa. 

on :) :)   :| 

Kaupunkiradan toteuttaminen on kiinteä osa 
raideliikenteeseen tukeutuvan maankäytön lisäämistä 
pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa. 

osin :)  ? :)  

Hankkeen yhteydessä rakennettavat meluesteet 
pienentävät junaliikenteen melun haittoja. 

ei  :) ?   

Nykyisten raiteiden viereen rakennettava lisäraide 
aiheuttaa vähäisiä haittoja luonnonympäristölle. 

ei     :( 

  
Merkintöjen selitykset: 

:) Vaikutuksen suunta on tavoitteen mukainen 

:( Vaikutuksen suunta on tavoitteen vastai-
nen 

:| Vaikutus ei juurikaan paranna tai huononna 
tilannetta ? Vaikutus on todennäköisesti olemassa, 

mutta sen suuntaa ei tiedetä 
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5.3.2 Vaikutusten analyysin menetelmien kehittäminen 
Pitkällä aikavälillä hankkeiden vaikutuksia tulisi pystyä arvioimaan edellä kuvattua perusteel-
lisemmin. Tämä tarkoittaa analyysiä siitä, kuinka merkittävästi hanke edistää tai vaikeuttaa 
tietyn tavoitteen saavuttamista. Merkittävyyden arviointi puolestaan edellyttää määriteltyjä 
raja-arvoja siitä, milloin jokin vaikutus on liikennejärjestelmän kannalta enemmän tai vä-
hemmän merkittävä. 

Vaikutusten analyysin kehittämiseksi on tärkeää, että liikenne- ja viestintäministeriö sekä väy-
lälaitokset jatkavat liikennejärjestelmän tilanseurannan ja vaikutusarvioinnin menetelmien 
kehittämistä. Eri hankkeiden vaikutusten yhdenmukaisen analyysin edellytyksiä ovat ainakin 
seuraavat: 

• Liikennejärjestelmän tavoitteet ja niiden sisältö on yksiselitteisesti määritelty. 

• On olemassa indikaattorit, joiden avulla seurataan (a) liikennejärjestelmän tilan ja (b) 
väyläinfrastruktuurin tilan kehitystä suhteessa liikennepoliittisiin tavoitteisiin.  

• On olemassa käsitys indikaattorien tavoitteellisesta arvosta eri aikajänteillä. 

• On olemassa menetelmät arvioida hankkeen vaikutus eri indikaattoreiden arvoon. 

• On olemassa menetelmät arvioida indikaattorien ulkopuolelle jäävien vaikutusten mer-
kittävyyttä tavoitteiden saavuttamisen kannalta. 
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6 HANKKEIDEN SEURANTA JA SEN DOKUMENTOINTI 

6.1 Hankkeiden seurannan vaiheet ja käyttötarkoitus 

Väylähankkeiden elinkaari on jaettavissa kolmeen osaan: suunnittelu, rakentaminen ja käyttö. 
Hankkeista on perusteltua raportoida niiden koko elinkaaren ajan, jotta voitaisiin varmistaa 
tiedon dokumentointi, kulku ja säilyminen. Seurannan sisältö ja käyttötarkoitus ovat hankkeen 
elinkaaren eri vaiheissa seuraavat (kuva 2): 

• Suunnittelun aikainen seuranta tuottaa tietoa hankkeen tarpeesta, tarkoituksesta, 
tutkituista vaihtoehdoista ja vaikutuksista. Suunnittelun aikainen seuranta palvelee 
hankkeiden sisällön suunnittelua (kustannus-laatusuhteen optimointia), hankkeiden va-
lintaa hankekoreihin, yhteiskunnallista keskustelua hankkeesta sekä lopulta poliittista 
päätöksentekoa hankkeiden rahoituksesta. 

• Hankkeen rakentamisen aikainen seuranta tuottaa tietoa rakennustöiden etenemises-
tä, aikataulussa pysymisestä, määrärahojen käytöstä sekä muista työn aikana ilmen-
neistä merkittävistä asioista (esimerkiksi rakentamisen aikaiset vaikutukset ympäris-
töön tai kustannustason nousu). Rakentamisen aikainen seuranta palvelee mm. raken-
tamisen aikana ilmeneviin muutoksiin ja ongelmiin reagointia ja seuraavien hankkei-
den sopimusvaltuuksien suunnittelua. 

• Hankkeen loppuraportissa todetaan toteutuneet kustannukset ja aikataulu sekä raken-
tamisen aikana esille tulleet ongelmat ja rakentamisen aikana toimenpiteisiin mahdolli-
sesti tehdyt muutokset. Tämän lisäksi loppuarvioinnissa analysoidaan aikataulu-, laatu- 
ja kustannuspoikkeamien syitä. Loppuarviointi palvelee seuraavien hankkeiden toteut-
tamisen suunnittelua ja mahdollistaa ongelmien ennaltaehkäisyä.  

• Toteutettujen hankkeiden jälkiarvioinnilla tarkoitetaan noin viiden vuoden välein teh-
tävää kokoavaa analyysiä ajanjaksolla valmistuneiden hankkeiden kustannusten ja vai-
kutusten toteutumisesta. Kustannusten ja muiden rakentamiseen liittyvien asioiden 
osalta tiedot saadaan hankkeiden loppuraporteista. Vaikutusten seuraamiseen liittyy 
vähintäänkin liikenteen ja onnettomuuksien määrän toteutuneiden määrien vertailu en-
nalta arvioituihin. Jälkiarviointi palvelee mm. hankearvioinnin kehittämistä ja hanke-
suunnittelussa käytettävien mallien ja ennusteiden kehittämistä. 
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Kuva 2. Hankkeiden seurannan vaiheet ja käyttötarkoitukset. 

6.2 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö 

Tällä hetkellä kaikista liikenne- ja viestintäministeriön toiminta- ja taloussuunnitelman han-
kekorissa olevista hankkeista on olemassa yleisohjeiden mukaan laadittu 2 – 4–sivuinen han-
kearvioinnin yhteenveto (hankekortti), joka on suunnittelun aikaista seurantaa.  

Hankearvioinnin ohjeistuksessa ei oteta kantaa siihen, missä suunnitteluvaiheessa hankearvi-
ointi ja sen yhteenveto laaditaan tai milloin niitä pitää päivittää. Käytännössä väylälaitokset 
päivittävät hankekortteja hankkeiden suunnittelun edetessä (kustannus- ja vaikutustietojen 
täsmentyessä). Päivitykseen on myös muita syitä. Esimerkiksi vuonna 2001 vahvistetut uudet 
yksikköarvot (ks. luku 2) johtivat siihen, että kaikkien hankkeiden hankearvioinnit ja samalla 
hankekortit päivitettiin.  

Väylälaitosten sisäisen ohjeistuksen osalta tilanne on seuraava: 

• Ratahallintokeskuksen sisäisessä ohjeessa (Ratahallintokeskus 2000a) liikenne- ja 
viestintäministeriön yleisohjeiden mukainen hankearviointi ja hankearvioinnin yhteen-
veto opastetaan laatimaan tarveselvityksen yhteydessä. Jos ratahankkeesta laaditaan 
yleissuunnitelma (, jonka tarve määritetään tarveselvityksessä), päivitetään myös han-
kearviointi ja hankearvioinnin yhteenveto vastaamaan tarkistettuja tietoja. 

• Tiehallinnon suunnitteluohjeissa (Tiehallinto 2001) hankearviointi ja hankekortti opas-
tetaan laatimaan yleissuunnitelman yhteydessä. Ohjeissa ei sinällään ole viittausta lii-
kenne- ja viestintäministeriön yleisohjeisiin. 
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• Merenkulkulaitoksen suunnitteluohjeissa ei oteta kantaa hankearviointiin. Vesiväylä-
hankkeiden varsinainen hankearviointi laaditaan tavallisesti yleissuunnitelman valmis-
tumisen jälkeen omana työvaiheenaan. 

Hankkeiden rakentamisen aikaisen seurannasta ja loppuraportoinnista tai jälkiarvioin-
nista ei ole ohjeistusta tai vakiintunutta käytäntöä.  

6.3 Nykytilanteen puutteita ja ongelmia 

Hankkeiden seurannassa voidaan havaita seuraavia puutteita ja ongelmia: 

• Suunnittelun aikainen seuranta (hankekortit) ei anna yhdenmukaisen selkeää kuvaa sii-
tä, missä vaiheessa kunkin hankkeen suunnittelu on. Tästä seuraa epäselvyyttä mm. 
hankkeiden kustannusarvioiden luotettavuudesta, hankkeiden sisällön muuttamismah-
dollisuuksista sekä hankkeen rakentamisen aloittamiseen tarvittavasta ajasta.  

• Rakentamisen aikaiseen seurantaan ja loppuraportointiin ei ole vakiintunutta ja yh-
denmukaista dokumentointitapaa ja -käytäntöä. Koska rakentamiseen liittyvien ongel-
mien syitä ei ole kootusti analysoitu, on olemassa vaara, että ongelmat toistuvat seu-
raavissa hankkeissa. 

• Jälkiarviointia ei tehdä. Näin ollen hankearvioinnin kehittämiseen ei ole todelliseen 
kehitykseen pohjautuvaa tietovarantoa. Siksi voidaan olettaa, että mahdolliset virhear-
vioinnit toistetaan seuraavissa hankkeissa. 

6.4  Kehittämisehdotukset 

6.4.1 Suunnittelun laadunvarmistuksen parantaminen 
Suunnittelun laadunvarmistuksen parantamiseksi ehdotetaan, että väylälaitokset kehittävät 
suunnittelun ohjeistusta ja seurantaa siten, että voidaan varmistua liikenne- ja viestintäminis-
teriölle lähivuosina toteutettavaksi esitettävien hankkeiden olevan: 

• suunnitelmavalmiudeltaan niin pitkällä, että kustannusarvio ei enää muutu ja 

• sisällöltään niin perusteellisesti pohdittuja, että tarkistuksia (esim. liittymien, siltojen 
ja kevyen liikenteen väylien lisäykset) ei tarvitse enää tehdä. 

Suunnittelun aikana on myös arvioitava mahdollisuudet vaiheittain rakentamiseen. 

6.4.2 Suunnittelun aikaisen seurannan kehittäminen 
Hankearvioinnin yhteenvedon kehittämiseksi ehdotetaan, että kortissa ilmaistaan selkeästi 
taustatietojen tarkkuustaso (eli suunnittelutilanne) sekä aika, jonka suunnittelutyö vielä vaatii. 
Lisäksi hankekortissa nostetaan aiempaa selkeämmin esille vaikutusten kuvaaminen suhteessa 
liikennejärjestelmän tavoitteisiin (ehdotus 5.3.1). Esimerkki hankekortista esitetään tämän 
raportin liitteessä 3. 
Hankekorttien ajantasaisuuden ja taustatietojen saatavuuden varmistamiseksi ehdotetaan, että 
väylälaitos huolehtii kaikkien hankekorttien päivittämisestä vähintäänkin aina uuden suunnit-
teluvaiheen (tarve-/kehittämisselvitys, yleissuunnitelma, tie-/rakennussuunnitelma) valmistut-
tua tai suunnitelman tarkistuksen yhteydessä. Hankekortissa mainitaan suunnitelmaraportit ja 
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muut dokumentit, kuten ehdotuksen 4.3.1 mukainen kannattavuuslaskelman dokumentti. Väy-
lälaitos vastaa siitä, että nämä dokumentit ovat pyydettäessä saatavissa. 

6.4.3 Rakentamisen aikaisen seurannan kehittäminen 
Ehdotetaan, että väylälaitokset laativat kaikista rakenteilla olevista hankkeista noin 1-sivuisen 
seurantakortin liitteen 4 esimerkkien mukaisesti. Väylälaitokset myös vastaavat siitä, että kor-
tit pysyvät ajan tasalla. Kortin sisältöä kehitetään vähitellen, kun niiden laatimisesta ja käyttö-
tilanteista alkaa kertyä kokemuksia. 

6.4.4 Hankkeiden loppuraportoinnin kehittäminen 
Ehdotetaan, että väylälaitokset laativat kaikista päättyvistä hankkeistaan noin 2-sivuisen lop-
puraportin liitteen 5 esimerkin mukaisesti. Loppuraportti laaditaan välittömästi, kun hanke on 
avattu liikenteelle. Loppuraportin sisältöä kehitetään vähitellen, kun niiden laatimisesta ja 
käyttötilanteista alkaa kertyä kokemuksia. 

6.4.5 Hankkeiden jälkiarvioinnin kehittäminen 
Ehdotetaan, että liikenne- ja viestintäministeriö laatii raportin viimeksi kuluneen 5 - 10 vuo-
den aikana valmistuneiden hankkeiden kustannusten ja vaikutusten toteutumisesta. Jälkiarvi-
oinnin kohteet valitaan valtion talousarviossa erikseen nimettyjen hankkeiden joukosta. Tä-
män esimerkin tarkoitus on luoda pohja sille raportointitavalle, joka parhaiten vastaa ministe-
riön tarvitsemia tietoja. Raportissa tulisi olla analyysiin pohjautuvia ehdotuksia mm. hankear-
vioinnin, -seurannan ja –ohjelmoinnin kehittämiseksi. Väylälaitokset kehittävät samalla omia 
seuranta- ja raportointitapojaan, jotka ovat todennäköisesti yksityiskohtaisempia kuin ministe-
riön tarpeet edellyttävät. Väylälaitoksissa jälkiarviointi palvelee mm. erilaisten suunnittelussa 
ja hankearvioinnissa käytettävien mallien ja ennusteiden kehitystyötä. 
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1 LÄHTÖKOHDAT 
Hankearvioinnin laadinnan taustalla on toukokuussa 2001 valmistunut Keravan kaupunkira-
dan hankearviointiraportti, jossa on kuvattu hankkeen sisältö, merkitys, liikennöintivaihtoeh-
dot, liikenne-ennusteet sekä vaikutustarkastelut arviointimenetelmineen. 

Tässä muistiossa on dokumentoitu yksityiskohtaisemmin kannattavuuslaskelman laadintaan 
liittyviä suoritemuutoksia ja yksikköarvoja sekä yksityiskohtainen kannattavuuslaskelma 
herkkyystarkasteluineen. 

Tämän dokumentti on luonteeltaan tekninen ja se on tarkoitettu täydentämään Keravan kau-
punkiradasta laadittuja suunnitelma- ja vaikutusarviointiraportteja sekä hankearvioinnin tiivis-
telmäkorttia. Dokumentin avulla kannattavuuslaskelma voidaan päivittää laskenta-arvoissa, 
yksikkökustannuksissa, investointikustannuksissa tai yksittäisissä vaikutuksissa tapahtuvien 
muutosten tai täydentävien selvitysten perusteella. 

 
2 RAHAMÄÄRÄISET VAIKUTUKSET JA YKSIKKÖARVOT 

2.1 Yleistä 
Joukkoliikenteen suoritteet ja kustannukset on laskettu aamuruuhkan ja päiväajan liikennetilanteiden 
simulointitarkastelujen perusteella lukuun ottamatta junaliikenteen suoritteita ja kustannuksia, jotka on 
laskettu arkivuorokaudelle VR Osakeyhtiön tekemän alustavan liikennöintisuunnitelman perusteella. 
Ruuhka-ajan tunteja on oletettu olevan arkivuorokaudessa 3, loppuosa matkoista ja suoritteista on 
oletettu tapahtuvan päivä-ajan tarjontaa vastaavissa liikennöintiolosuhteissa. Vuosilaajennus on tehty 
siten, että vuoden matkat ja suoritteet syntyvät kertomalla arkivuorokausi 320:llä. 

Koko liikennejärjestelmän suoritteita, kustannuksia ja suoritepohjaisia vaikutuksia tarkasteltaessa on 
otettu huomioon alempana kuvatut kulkutapavaikutukset. Vaikutukset on laskettu yhteen sekä joukko-
liikennejärjestelmän että tieliikenteen osalta. Lisäksi on esitetty kohdassa 2.5 kuvattujen yhdyskunta-
rakennemuutosten vaikutukset liikenteen suoritteisiin ja kustannuksiin. 

2.2 Junaliikenteen suoritteet ja kustannukset 
Keravan kaupunkiradan junaliikennöinti on alustavasti suunniteltu VR Osakeyhtiön toimesta. Lasket-
taessa kaluston jakaumaa arkipäivän sisällä vuonna 2025 on oletuksena käytetty seuraavia lähijunien 
liikennöintitiheyksiä Keravan kaupunkiradalla vuorokauden aikana: 
 

Ajanjakso Vuoroa/tunti 

5:00-6:00 2 

6:00-19:00 6 

19:00-23:00 4 

23:00-2:00 2 

Junaliikenteen tunnuslukuja sekä mitoitus- ja suoritelaskelman periaatteet on esitetty taulukossa 1. 
Suoritteeseen vaikuttaa paitsi junien ajamat kilometrit myös junakokoonpanojen yksikkömäärä, jonka 
mitoittaa linjan suurin matkustajakuormitus, joka sijoittuu vuonna 2025 Oulunkylän kohdalle. Taulu-
kosta 1 selviää junakohtaiset matkustajamäärät, jotka on laskettu oletuksella, että matkustajamäärä 
vaihtelee aamuhuipputunnin sisällä ±15%. 



 

 

 

 

4 

Taulukko 1. Junaliikenteen tunnuslukuja ilman kaupunkirataa ja kaupunkiradan eri liikennöintivaih-
toehdoilla vuonna 2025. 

VE 1

3 x P 3 x K 6 x K 3 x N 3 x XN 3 x K 3 x D

Kierrosaika (min) 70 100 100 100 100 100 100
Kierrospituus (km) 34.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0
Keskinopeus (km/h) 29.1 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8
Junia/h 3 3 6 3 3 3 3
Junakokoonpanoja/h 4 5 10 5 5 5 5
Maksimikuormitus (matk/h) 1 265 2 071 4 001 2 120 1 836 2 145 1 879
  Matkustajaa / juna 422 690 667 707 612 715 626
  Matkustajamäärän hajonta, min 358 587 567 601 520 608 532
  Matkustajamäärän minimi / 230 1.56 2.55 2.46 2.61 2.26 2.64 2.31
  Matkustajamäärän hajonta, max 485 794 767 813 704 822 720
  Matkustajamäärän maksimi / 230 2.11 3.45 3.33 3.53 3.06 3.58 3.13
  Kalustotarve (SM-yks.) 2x2+1x3=7 1x3+2x4=11 3x3+3x4=21 1x3+2x4=11 2x3+1x4=10 1x3+2x4=11 2x3+1x4=10

Ruuhkatunnin viereinen tunti (40% ruuhkatunnista)
Maksimikuormitus (matk/h) 506 828 1 600 848 734 858 752
  Matkustajaa / juna 169 276 267 283 245 286 251
  Kalustotarve (SM-yks. / h) 3 6 12 6 6 6 6

Max. kalustotarve (SM-yks.) 8 15 29 15 14 15 14
Junakierroksia/vrk 52 52 104 52 52 52 52
SM-yksikkökierroksia/vrk 60 80 158 80 78 80 78
Junien keskipituus (SM-yks.) 1.15 1.54 1.52 1.54 1.50 1.54 1.50
Paikkakilometrejä/vrk 387 600 881 600 1 741 160 881 600 859 560 881 600 859 560
SM-yksikkökilometreja/vrk 2 040 4 640 9 164 4 640 4 524 4 640 4 524
Junakilometrejä/vrk 1 768 3 016 6 032 3 016 3 016 3 016 3 016
SM-yksikkötunteja/vrk 70 133 263 133 130 133 130
Rahastajatunteja/vrk 61 93 183 93 90 93 90
Junatunteja/vrk 61 87 173 87 87 87 87

VE 0+ VE 3VE 2

 

Keravan junien kierrosaikana on käytetty 100 minuuttia, joten aamuhuipputunnin liikennöintiin tarvi-
taan 4 junakokoonpanoa ruuhkatunnin viereiseltä tunnilta vuorovälin ollessa 10 minuuttia. Ruuhkatun-
tien viereiset tunnit on oletettu 40 %:ksi ruuhkatunnista. Sm-yksikön kapasiteettina on käytetty 230 
matkustajaa/yksikkö. 

Vaihtoehdossa 0+, jossa Keravan kaupunkirataa ei ole toteutettu, Hiekkaharjuun liikennöivien P-
junien (3/h) ja Keravalle liikennöivien K-junien (3/h) liikennöintisuorite yhteensä on 6 680 Sm-
yksikkökilometriä arkipäivänä. Kaupunkiratavaihtoehtojen 1, 2 ja 3 välillä junien ajosuoritteet ja ka-
lustotarve ovat samat. Keravalle liikennöivien K-, N, XN- tai D junien (6 junaa/h) ajosuorite on arki-
vuorokautena 9 164 Sm-yksikkökilometriä, joten kaupunkiradan liikennöinti nostaa suoritetta 2 384 
Sm-yksikkökilometriä arkivuorokaudessa. 

Kaupunkiradan aiheuttaman junaliikenteen lisäyksen kustannukset on arvioitu YTV:n vuoden 2001 
lisäliikenteestä sovittuihin korvauksiin perustuen, joista on vähennetty 20 %. Maksettuja korvauksia 
alempien hintojen käyttö on perusteltua, jos korvaukset sisältävät kiinteitä, liikennöinnin määrästä 
riippumattomia eriä, yksityistaloudellisia eriä tai jos junaliikenteen mahdollisen kilpailuttamisen voi 
olettaa alentavan kustannustasoa.  

Laskelmassa Sm-yksiköiden kilometrikustannuksiin on otettu mukaan juna-henkilökunnan aikakus-
tannuksia kuvaava osa siten, että nykyisen liikenteen aika- ja suoritekustannukset yhteensä vastaavat 
YTV:n suoritekorvauksen perusteella laskettua kokonaiskustannusta (-20 %). Henkilökunnan ajan 
arvona on käytetty samaa tuntikustannusta kuin linja-autoilla (140 mk/h). Junahenkilökunnan määrä 
on oletettu Keravan liikenteessä nykyisen ruuhka-ajan liikenteen periaatteen mukaiseksi, eli jokaisessa 
junassa on kuljettaja sekä 1, 2 ja 3 Sm-yksikön junissa yksi rahastaja ja 4 Sm-yksikön junassa 2 rahas-
tajaa. Liikennöintikustannukset muodostuvat näin laskien seuraaviksi: 

• kaluston pääomakorvaus 1,68 Mmk/Sm-yksikkö/v   
 (sisältää 15 % reservikalustokustannuksen) 

• henkilökustannus 140 mk/hlö-h 
• suoritekustannus 16,6 mk/Sm-yksikkö-km. 

Samoja kustannuslaskennan perusteita on käytetty Marja-radan tarveselvityksessä v. 2001. 
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Kaupunkiradan liikennöinti nostaa junaliikenteen kustannuksia edellä kuvatulla tavalla laskettuna 25,8 
Mmk/v. Jos laskelmissa käytetään suoraan YTV:n maksamien korvausten mukaisia arvoja (30 mk/Sm-
yks.km, 1,8 Mmk/Sm-yks./v), nostaa kaupunkiradan liikennöinti junaliikenteen kustannuksia vielä 11 
Mmk/v lisää. 

Taulukko 2. Kannattavuuslaskelmassa käytetyt junaliikenteen kustannukset. 

0+ Kaupunki- Ero Suhteellinen

3 P, 3 K rata  ero (%)

Maksimi kalustotarve (Sm-yks.) 23 29 6 26 %
Sm-yksikkökilometrejä (km/vrk) 6 680 9 164 2 484 37 %
Sm-yksikkötunteja (h/vrk) 203 263 60 30 %
Junakilometrejä (km/vrk) 4 784 6 032 1 248 26 %
Junatunteja (h/vrk) 147 173 26 18 %
Kaluston pääomak. yht. Mmk/v 38.5 48.6 10.1 26 %
Henkilökustannus yht. Mmk/v 13.5 16.0 2.5 19 %
Suoritekustannus yht. Mmk/v 35.5 48.7 13.2 37 %
Junaliikenteen kust. yht. Mmk/v 87.5 113.3 25.8 29 %  
 

2.3 Linja-autoliikenteen suoritteet ja kustannukset 
Linja-autoliikenteen kilometri- ja aikasuoritteet sekä kalustotarve on laskettu EMME/2-ohjelmistolla 
linjastokuvausten perusteella. Laskelmissa on ajoajan lisäksi mukana päätepysäkeillä kuluva aika. 

Linja-autoliikenteen kustannukset on laskettu YTV:n vuoden 2001 keskimääräisten hintojen mukaan. 
Laskennassa on käytetty seuraavia arvoja: 

• autokilometri 2,3 mk/km 
• autotunti  134 mk/h 
• autopäivä  627 mk/vrk (maksimikaluston mukaan) 

Osittaisen ja voimakkaan liityntäliikenteen vaikutukset linja-autojen suoritteisiin, kalustotarpeeseen ja 
kustannuksiin on esitetty taulukossa 3. 

Taulukko 3. Osittaisen ja voimakkaan liitynnän vaikutus linja-autoliikenteen suoritteisiin ja kustan-
nuksiin. 

Osittainen Voimakas
liityntä liityntä

 (perus-ve) abs. suht.

Bussien ajosuorite (Mkm/v) -2.4 -3.4 1.0 42 %

Bussikaluston tarve (kpl) -19 -29 10 53 %

Bussiliikenteen kustannukset (Mmk/v) -14.1 -23.8 9.7 69 %

ero

 

2.4 Yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset 
Yhdyskuntarakenteellisten muutosten vaikutukset perustuvat vuoden 1998 tarveselvityksessä esitettyi-
hin tarkasteluihin. Tuolloin arvioitiin vaikutuksia Vantaan maankäyttöön, minkä mukaan ilman kau-
punkiratahanketta Tikkurilan ja Korson suuralueiden maankäyttö jäisi noin 4 700 asukasta ja 900 työ-
paikkaa pienemmäksi kuin liikenne-ennusteen taustalla olevassa maankäyttöennusteessa on oletettu. 
Vaikutuksesta noin puolet kohdistuisi Urpian aseman välittömään läheisyyteen. 

Asukkaiden ja työpaikkojen vaihtoehtoiset sijoittumisalueet olisivat lähinnä Länsi-Vantaa (2/3) ja 
Pakkala (1/3). Kaupunkiratahankkeen toteuttamatta jättämisen maankäyttövaikutukset alentavat Tik-
kurilan ja Korson alueen matkatuotosta noin 1 570 matkalla/ruuhkatunti, joista noin 57 % tehtäisiin 
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joukkoliikenteellä. Länsi-Vantaalla tuotos kasvaisi 1 050 matkalla/ruuhkatunti, joista 54 % tehtäisiin 
joukkoliikenteellä. Pakkalan matkatuotos kasvaa 520 matkalla/ruuhkatunti, joista 44 % tehtäisiin 
joukkoliikenteellä. 

Joukkoliikenteen osuus matkoista on pääradan varren alueilla suurempi kuin Länsi-Vantaalla ja Pak-
kalassa. Tämän takia maankäyttömuutokset aiheuttavat kulkumuotosiirtymän, joka on noin 80 matkaa 
henkilöautoista joukkoliikenteeseen ruuhkatunnin aikana. Lisäksi maankäyttösiirtymät paremmin saa-
vutettaville alueille lyhentävät myös henkilöautolla tehtäviä matkoja ja lisäävät kevyen liikenteen 
matkoja. 

Maankäyttövaikutuksista osa liittyy keskeisesti Urpian aseman toteuttamiseen. Aseman toteuttaminen 
puolestaan kytkeytyy lähijunaliikenteen määrän lisäämiseen. 

Tarkastelujen mukaan kaupunkiratahankkeen aiheuttamat yhdyskuntarakenteelliset muutokset aiheut-
tavat seuraavat vaikutukset ennustetilanteessa: 

• joukkoliikennematkat   +260 000 matkaa/v 
• henkilöautojen ajosuorite   –7,3 milj. ajon.km/v 
• joukkoliikennematkojen aikasuorite  +171 000 h/v 
• henkilöautojen matka-aikasuorite  –542 000 h/v 
• henkilövahinko-onnettomuudet  –1,5 onn/v 
• liikenteen energiankulutus  –6,0 GWh/v 

2.5 Vaikutukset kulkutapajakautumaan ja henkilöautoliikenteeseen 
Vaikutukset kulkutapajakautumaan on ennustettu joustomallilla, joka perustuu joukkoliikenteen ja 
henkilöautoliikenteen matkavastussuhteiden muutosten vaikutuksiin kulkutavan valintaan. Tieliiken-
teen ajoneuvokustannukset on laskettu Tielaitoksen ajoneuvokustannusmallien mukaisesti. Kustan-
nukset on laskettu erikseen kevyille ja raskaille ajoneuvoille. Mallit ottavat huomioon myös ruuhkau-
tumisen vaikutukset kilometrikustannuksiin. Keskihinnat olivat aamuruuhkassa kevyiden ajoneuvojen 
osalta noin 0,85 mk/ajoneuvo-km. Kaupunkiratahanke lisää hieman joukkoliikenteen käyttöä ja vähen-
tää vastaavasti henkilöautoliikennettä. Lisäksi tieliikennettä vähentää linja-autoliikenteen vähenemi-
nen. 

Taulukko 4. Kaupunkiratahankkeen vaikutukset joukkoliikenteen käyttöön ja tieliikenteeseen vuonna 
2025. Yhdyskuntarakenteen tiivistymisestä tulee viimeisen sarakkeen osoittama lisävaikutus eri liiken-
nöintivaihtoehtojen vaikutusten lisäksi. 

Ve 1 Ve 2 Ve 3 Yhdyskunta-
6 K 3N+3XN 3K+3D rakenteell.

   lisävaikutus

Joukkoliikennematkat (aamuruuhkatunti) 73 55 65 97
Henkilöautoliikenteen ajosuorite (Mkm/v) -1.5 -0.7 -1.5 -7.3
Henkilöautoliik. kustannukset (Mmk/v) -1.3 -0.6 -1.3 -5.0

 
Kaupunkiradan tieliikennettä vähentävä vaikutus keventää hieman tieliikenteen, erityisesti Helsingissä 
Hämeentien suunnan bussiliikennekuormitusta ja parantaa näin hivenen tieliikenteen palvelutasoa. 

2.6 Aikasuoritteet ja -kustannukset 
Joukkoliikennematkojen ja henkilöautomatkojen yksikköhintana on käytetty 31,4 mk/hlöh. Hinta pe-
rustuu Tiehallinnon vuoden 2000 ajokustannuksiin ja pääkaupunkiseudun tietoihin matkaryhmien 
osuudesta: 

• Työajan matkat 6 % 143,20 mk/hlö/h 
• Muut matkat 94 % 24,20 mk/hlö/h 
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Joukkoliikennematkustajien aika on määritetty painotettuna matkavastuksena, jossa on otettu huomi-
oon odottelun, kävelyn ja vaihdon koettu epämukavuus verrattuna liikennevälineessä vietettyyn ai-
kaan. Lisäksi matka-aikaan on lisätty joukkoliikennevälinekohtainen vastustekijä, joka on määritetty 
sellaiseksi, että eri joukkoliikennevälineiden ennustettu kuormitus vastaa nykytilanteessa likipitäen 
matkustajalaskentatietoja. Joukkoliikenteen matkavastus on lopuksi tasokorjattu kertoimella 0,66 vas-
taamaan todellista aikaa, jotta esimerkiksi kulkutapaa vaihtavan henkilön ajan arvo pysyy keskimäärin 
samana. 

Taulukko 5. Kaupunkiratahankkeen vaikutus aikasuoritteisiin ja kustannuksiin. 
Ve 1 Ve 2 Ve 3 Yhdyskunta-
6 K 3N+3XN 3K+3D rakenteell.

   lisävaikutus

Jkl-matkojen (PKS+Kerava) pain. aikasuor. (Mh/v) -0.23 0.01 -0.24 0.17
Ulkoisten jkl-matkojen pain. aikasuorite (Mh/v) -0.17 -0.16 -0.18
Henkilöautomatkojen aikasuorite (Mh/v) -0.05 -0.03 -0.05 0.54
Aikakustannukset yhteensä (Mmk/v) -9.6 -4.2 -9.8 -11.6  
Aikakustannusmuutoksiin vaikuttaa paitsi kaupunkiradan aiheuttama palvelutason paraneminen myös 
kulkumuotosiirtymät tieliikenteestä joukkoliikenteeseen. Henkilöautosta joukkoliikenteeseen siirtyvä 
matka säästää ajoneuvokustannukset, mutta matka-aika tavallisesti kasvaa, koska joukkoliikennemat-
kat ovat tavallisesti henkilöautomatkoja hitaampia. Aikakustannussäästöjä tarkasteltaessa tuleekin 
ottaa huomioon myös muutokset muissa matkustajille koituvissa kustannuksissa, jotka osaltaan ohjaa-
vat matkustajien valintoja. 

Tieliikenteestä pois siirtyvät matkat lisäävät hieman ruuhkaisen tieliikenteen sujuvuutta, joten ai-
kasäästöjä syntyy myös muulle tieliikenteelle. 

2.7 Liikenneonnettomuudet ja niiden kustannukset 
Ajoneuvoliikenteen onnettomuusmäärät on tuotettu laskentamenetelmällä, joka ottaa huomioon väylä-
tyypin, sen sijainnin sekä ruuhkautumisesta johtuvan nopeustason muutosten vaikutukset onnetto-
muusasteisiin. 

Joukkoliikennevälineiden onnettomuusasteina on käytetty seuraavia arvoja: 

 Henkilövahinko-onn/ 
milj. km 

Kuolemaan johtavien 
onnettomuuksien osuus 

Bussi 0,5 7 % 
Sähköjuna 0,2 38 % 

Bussien arvot perustuvat Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston tilastoihin. Junan onnettomuusaste on 
laskettu Martinlaakson radan vuosien 1985-1993 onnettomuustietojen perusteella, kuolemaan johtavi-
en onnettomuuksien osuus on Helsingin keskiarvo. Onnettomuuksien yksikkökustannuksina on käytet-
ty Tiehallinnon hintoja vuodelle 2000. Kuolemaan johtavien onnettomuuksien hintana on käytetty 
14,45 Mmk ja loukkaantumiseen johtavien 1,89 Mmk. 

Taulukko 6. Kaupunkiradan vaikutus liikenneonnettomuuksiin ja niiden kustannuksiin. 
Ve 1 Ve 2 Ve 3 Yhdyskunta-
6 K 3N+3XN 3K+3D rakenteell.

   lisävaikutus

Kuolemaan johtavat onnettomuudet (kpl/v) -0.20 -0.20 -0.20
Loukkaantumiseen johtavat onnettomuudet (kpl/v) -3.32 -3.19 -3.26
Onnettomuuskustannukset (Mmk/v) -9.2 -8.9 -9.1 -3.5

-1.50
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2.8 Päästöt ja energiankulutus 
Ajoneuvoliikenteen päästöt on laskettu kiinteillä päästökertoimilla, paitsi CO2-päästöt, jotka on lasket-
tu polttoaineen kulutuksen perusteella. Päästökertoimet on poimittu LIISA-mallista, joka on VTT:ssä 
kehitetty tieliikenteen pakokaasupäästöjen laskentajärjestelmä. Kaikkiin kevyisiin ja raskaisiin ajo-
neuvoihin on oletettu päästöjen puhdistuslaitteistot. Kertoimet on määritetty tie- ja katuolosuhteiden 
keskiarvoiksi.  

Sähköenergiankulutuksen tuotannon aiheuttamat päästöt on laskettu Fortumin ympäristötilaston perus-
teella (NOx 0,5 t/GWh, CO2 192 t/GWh). 

Tieliikenteen polttoaineen käytön ympäristökustannuksina on käytetty Tiehallinnon hintoja vuodelle 
2000: 
• kevyet autot taajamissa 12 p/km 
• raskas auto taajamissa 110 p/km. 

Ajoneuvoliikenteen polttoaineenkulutus on laskettu Tielaitoksen kulutusmallien avulla. Kulutusmallit 
ottavat huomioon ruuhkautumisen vaikutukset ja laskevat kulutuksen erikseen kevyille ja raskaille 
ajoneuvoille. Bussien polttoaineen kulutuksena on käytetty 34 l/100 km. Lähiliikennejunan energian-
kulutuksena on laskelmissa käytetty 3,4 KWh/Sm-yksikkökilometri. 

Taulukko 7. Kaupunkiradan vaikutus liikenteen päästöihin ja energiankulutukseen. 

Ve 1 Ve 2 Ve 3 Yhdyskunta-
6 K 3N+3XN 3K+3D rakenteell.

   lisävaikutus

NOx-päästöt (t/v) -47.7 -47.0 -47.0
CO-päästöt (t/v) -30.0 -26.0 -29.0
HC-päästöt (t/v) -10.6 -10.2 -10.5
Hiukkaspäästöt (t/v) -4.4 -4.4 -4.4
Hiilidioksidipäästöt (t/v) -3 140 -2 969 -3 213
Polttoneste-energiankulutus (Gwh/v) -12.7 -12.1 -13.0
Sähköenergiankulutus (Gwh/v) 1.3 1.3 1.3
Energiankulutus yhteensä (Gwh/v) -11.4 -10.8 -11.7 -6.0
Tieliikenteen pa-käytön ympäristökust. (Mmk/v) -4.2 -4.1 -4.2 -0.8  
 

3 INVESTOINTI- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET 

3.1 Investointikustannukset 
Hankkeen investointikustannusarvio on päivitetty maaliskuussa 2001. Koko hankkeen kustannusarvio 
on noin 310 Mmk, joka jakautuu seuraavasti: 

Taulukko 8. Kaupunkiradan rakentamiskustannukset. 
Hiekka- Koivu- Rekola- Urpia Savio- Yhteensä
harju kylä Korso (ei asemaa) Kerava

Rata 29.7 30.2 11.5 20.7 51.9 144.0
Asemajärjestelyt 27.6 44.1 2.9 7.5 15.9 98.0
Katujärjestelyt 2.1 30.5 5.3 7.1 45.0
Muut työt 4.9 5.3 6.8 6.0 23.0
Yhteensä 64.3 110.1 14.3 40.4 80.9 310.0
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3.2 0+ -vaihtoehtoon sisältyvät investoinnit 
Hankkeeseen sisältyy sellaisia toimenpiteitä, jotka toteutettaisiin myös siinä tapauksessa, että kaupun-
kirata päätettäisiin jättää toteuttamatta. Nämä toimenpiteet on kuitenkin tarkoituksenmukaista toteuttaa 
samassa yhteydessä, kun kaupunkirata rakennetaan. Osa investoinneista on sellaisia, jotka liittyvät 
vain osittain kaupunkirataliikenteen käyttöönottoon. 

Kannattavuuslaskelmassa investointierästä on vähennetty eräitä sellaisia kustannuksia, jotka todennä-
köisesti toteutettaisiin siinäkin tapauksessa, että kaupunkirata päätettäisiin jättää rakentamatta ja joiden 
hyödyt eivät sisälly laskelman hyötyeriin. Nämä investointierät (yhteensä 45 Mmk) ovat seuraavat: 

• Peijaksentien nykyisten raiteiden alikulkusillat noin 16 Mmk 
• Kalmuurin ja Kaatopaikantien nykyisten raiteiden alikulkusillan uusiminen noin 7 Mmk 
• Meluesteet noin 14 Mmk 
• Urpian alikulku noin 8 Mmk 
Laskelman investointikustannukseen jää tästä huolimatta eriä, joiden hyödyt eivät sisälly laskelmaan 
ja jotka eivät ole kaupunkirataliikenteen kannalta välttämättömiä. Tällaisia ovat mm. radan suuntaiset 
pääraitit sekä kevyen liikenteen yhteyksien parantaminen asemien ympäristössä sekä asemaympäristö-
jen laadulliset parantamistoimenpiteet. 

3.3 Investointisäästöt verrattuna 0+ -vaihtoehtoon 
Mikäli kaupunkirataa ei toteuteta, joudutaan tuleva maankäyttö hoitamaan linja-autoliikenteen varassa. 
Helsingin kantakaupungissa ei ole laituritilaa 0+ vaihtoehdon mukaiselle kasvavalle linja-
autoliikenteelle, jonka takia joudutaan investoimaan uusiin terminaaleihin tai laajentamaan vanhoja. 
Tilan niukkuuden ja maan korkean arvon takia pintaterminaalien rakentaminen ei Helsingin kantakau-
pungissa ole realistista, vaan uudet terminaalit jouduttaisiin toteuttamaan maanalaisina ratkaisuina. 

Tuorein esimerkki terminaalin rakentamisesta ja maanalaisen tilan kustannuksista on Elielinaukio, 
jonka kannelle rakennettu terminaali 16 laiturille ja kannen alla sijaitseva pysäköintilaitos maksoivat 
yhteensä noin 120 Mmk. Elielinaukio edustanee kustannusten ääripäätä. Mikäli 16 laituripaikan toteut-
taminen maksaisi maanalaisena ratkaisuna 80 Mmk, tulee yhden laituripaikan hinnaksi 5 Mmk. Yhden 
auton laituri välittää ruuhkatunnin aikana noin 7 lähtöä. Kaupunkiradan liikennöintisuunnitelmissa 
kantakaupungista lähtee aamuruuhkatunnin aikana 23 (voimakkaampi liityntä) vähemmän kuin ilman 
kaupunkirataa. Näiden lähtöjen osalta säästettävä terminaalikustannus on 16,4 Mmk. Tämä kustannus-
erä on katsottu hyödyksi, joka on ajoitettu hankkeen  oletettuun käyttöönottohetkeen (v. 2005), jolloin 
vuorojen määrä vähenee 20 lähdöllä ruuhkatunnissa. 

Terminaalitilan säästö voidaan ajatella myös niin, että vapautuva tila voidaan käyttää muuhun hyödyl-
liseen tarkoituksen, jolloin hyöty peilaisi maanarvoa keskustan terminaalialueilla. 

3.4 Kunnossapitokustannukset 
Kaupunkiradan rakentaminen vaikuttaa radan ja asemien kunnossapitokustannuksiin. Radan kunnos-
sapitokustannus on alkutilanteessa 70 000 mk/ratakm/v. Tikkurila–Kerava -välillä kunnossapitokus-
tannus alenee valtakunnalliselle tasolle 50 000 mk/ratakm/v, koska kaupunkiratavaihtoehdoissa rata-
kapasiteetti kasvaa, ja osa öisin ja viikonloppuisin tehtävistä kaupunkiradan kunnossapitotöistä voi-
daan siirtää päivisin tehtäviksi. 

Asemien kunnossapitokustannukset kasvavat yhteensä 300 000 mk/v nykyisestä. 

Katujen kunnossapitokustannuksen muutos lasketaan on laskettu kertomalla henkilöautoliikenteen 
ajosuoritemuutos yksikkökustannuksella 1 p/ajoneuvokilometri ja linja-autoliikenteen suoritemuutos 
arvolla 4 p/ajoneuvokm. 

Kokonaisuudessaan kunnossapitokustannusten muutos selviää taulukosta 13. 
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Taulukko 9. Kunnossapitokustannusten muutos. 

Ve 1 Ve 2 Ve 3 Yhdyskunta-
6 K 3N+3XN 3K+3D rakenteell.

   lisävaikutus

Radan kunnossapitokustannukset (Mmk/v) -0.36 -0.36 -0.36
Asemien kunnossapitokustannukset (Mmk/v) 0.30 0.30 0.30
Teiden ja katujen kunnossapito (Mmk/v) -0.15 -0.14 -0.15 -0.07
Kunnossapitokustannukset yhteensä (Mmk/v) -0.21 -0.20 -0.21 -0.07  
 

4 KANNATTAVUUSLASKELMA 

4.1 Peruslaskelma 
Kannattavuuslaskelmassa kaupunkirata on oletettu otettavan käyttöön vuoden 2005 alussa. Rakenta-
misen on oletettu tapahtuvan vuosina 2003 ja 2004. Hyödyt ja kustannukset on laskettu 30 vuoden 
ajalta hankkeen käyttöönottovuodesta lähtien. Diskonttauskorko on 5 % ja hankkeen jäännösarvo 30 
vuoden jälkeen on 25 %. 

Hyödyt ja kustannukset on laskettu vuoteen 2025 ajoittuvasta poikkileikkauksesta sekä vuoden 2005 
tilanteesta. Vuosien 2005 ja 2025 välillä hyötyjen on oletettu muuttuvan lineaarisesti. Vuoden 2025 
jälkeen hyötyjen on arvioitu kasvan yhden prosentin vuodessa vuoteen 2035 asti. 

Ilman yhdyskuntarakenteellisten vaikutusten synnyttämiä liikennehyötyjä hankkeen hyötykustannus 
on liikennöintivaihtoehdoilla 1 ja 3 noin 1,1 ja liikennöintivaihtoehdolla 2 noin 0,8. Yhdyskuntaraken-
teelliset hyödyt mukaan laskien hankkeen hyöty-kustannussuhde on vaihtoehdoilla 1 ja 3 noin 1,7 ja 
vaihtoehdolla 2 1,4. 

Taulukko 10. Tunnuslukuja kaupunkiradan liikennöintivaihtoehdolla 1 vuonna 2005 ja 2025. 
Ve 1 Ve 1 Yhdyskunta-

Mmk v. 2005 v. 2025 rak. vaikutus
  v.2025

Liikennepalvelujen tuottajien hyödyt
Junaliikenteen kustannukset (YTV-20 % aikadiff.) -30.8 -25.7  
Linja-autoliikenteen kustannukset 23.0 23.8  
Lipputulot 0.7 1.6 2.1
Investoinnin kunnossapitokustannukset 0.1 0.1  
Tiestön kunnossapitokustannukset 0.1 0.2 0.1
 -6.9 -0.1 2.2
Matkustajien hyödyt 
Aikakustannukset 6.1 9.6 11.6
Matkakustannukset 0.2 -0.3 2.1

6.3 9.3 13.7
Muut hyödyt
Onnettomuuskustannukset 8.3 9.2 3.5
Ympäristökustannukset 4.1 4.2 0.8

12.4 13.4 4.3

HYÖDYT YHTEENSÄ 11.8 22.6 20.2  
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Taulukko 14. Kannattavuuslaskelma eri liikennöintivaihtoehtojen osalta. 
Ve 1 Ve 2 Ve 3 Yhdyskunta-

Mmk 6 K 3 N+3 XN 3 K+3 D rakenteell.
   vaikutukset

Liikennepalvelujen tuottajien hyödyt v. 2025
Junaliikenteen kustannukset (YTV-20 % aikadiff.) -25.7 -25.7 -25.7 0.0
Linja-autoliikenteen kustannukset 23.8 23.8 23.8 0.0
Lipputulot 1.6 1.2 1.4 2.1
Investoinnin kunnossapitokustannukset 0.1 0.1 0.1 0.0
Tiestön kunnossapitokustannukset 0.2 0.2 0.2 0.1
 -0.1 -0.5 -0.3 2.2
Matkustajien hyödyt v. 2025
Aikakustannukset 9.6 4.2 9.8 11.6
Matkakustannukset -0.3 -0.6 -0.1 2.1

9.3 3.6 9.7 13.7
Muut hyödyt v .2025
Onnettomuuskustannukset 9.2 8.9 9.1 3.5
Ympäristökustannukset 4.2 4.1 4.2 0.8

13.4 13.0 13.3 4.3
HYÖDYT V. 2025 YHTEENSÄ 22.6 16.1 22.7 20.1
HYÖDYT V. 2005 YHTEENSÄ 11.8 8.4 11.9 0.0
Investointisäästöt (diskontattuna) 16.4 16.4 16.4
Jäännösarvo (diskontattuna) 15.3 15.3 15.3
HYÖDYT 2005-2035 DISKONTATTUNA 313.9 232.7 315.2 167.9

Investointikustannukset
Kaupunkiradan investoinnit 310.0 310.0 310.0
0+ vaihtoehtoon sisältyvät investoinnit -45.0 -45.0 -45.0
Investointien korot 20.2 20.2 20.2

INVESTOINNIT DISKONTATTUNA 285.2 285.2 285.2

H/K-SUHDE ilman yhdyskuntarakennevaik. 1.10 0.82 1.11

H/K-SUHDE yhdyskuntarakennevaik. mukaanl. 1.69 1.40 1.69  
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4.2 Herkkyystarkastelut 
Hankkeen kannattavuuden herkkyyttä erilaisille epävarmuustekijöille on tarkasteltu liikennöintivaih-
toehdon 1 osalta seuraavassa taulukossa: 

Taulukko 11. Hyöty-kustannussuhteen herkkyys erilaisille epävarmuustekijöille. 
Välittömät Yhdyskuntarak.

vaikutukset mukaan lukien
Peruslaskelman H/K-suhde vaihtoehdolla 1 (6 K) 1.10 1.70
H/K-suhde, jos
 junaliik.kustannukset YTV:n 2001 korvaushinnoin 0.47 1.06
 liikenteeseen 1 Sm-yksikkö enemmän 0.97 1.56
 liikenteeseen 1 Sm-yksikkö vähemmän 1.23 1.82
 liik.kust. yhden seutulinjan (2/h) verran suuremmat 0.97 1.56
 0+ -investointeja (35 Mmk) ei vähennetä laskelmasta 0.98 1.50
 laskelmasta vähennettävät 0+ investoinnit 2-kertaiset 1.26 1.94
 aikasäästöt 20 % pienemmät 0.99 1.52
 aikasäästöt 20 % suuremmat 1.21 1.87
 terminaalikustannussäästöt jätetään huomioimatta 1.04 1.63
 K-junat eivät pysähdy Pukinmäessä 1.13 1.72
 käyttöönotto siirtyy vuoteen 2010 1.21 1.80
 käyttöönotto siirtyy vuoteen 2015 1.30 1.89
 junien päiväliikennettä ei tihennetä v. 2005 
(aikasäästömenetyksiä ei huomioitu) 1.29 1.88

 
Suurimmat vaikutukset hyöty-kustannussuhteeseen on laskelmassa käytettävillä junaliikenteen kus-
tannuksilla, liikenteeseen sitoutuvien Sm-yksiköiden määrällä sekä hankkeen käyttöönottovuodella. 
Taulukossa 15 näitä seikkoja on tutkittu tekemällä laskelma junaliikenteen osalta YTV:n vuoden 2001 
lisäliikenteestä sovituilla hinnoilla, laskemalla yhden Sm-yksikön lisäämisen tai poistamisen vaikutus 
sekä tekemällä laskelma olettaen, että hankkeen käyttöönotto siirtyy viidellä tai kymmenellä vuodella. 

 

 

 



 

 

LIITE 2:  VAIKUTUSTEN ANALYYSI OSANA HANKEARVIOINTIA  
 - LISTA TAVOITEALUEISIIN SISÄLTYVISTÄ TEKIJÖISTÄ 
Oheiseen listaan on koottu tekijöitä, jotka sisältyvät liikennejärjestelmän eri tavoitealueisiin. 
Tavoitealueiden otsikot ovat liikenne- ja viestintäministeriön julkaisun ”Kohti älykästä ja kes-
tävää liikennettä 2025” mukaiset. Lista on tarkoitettu käytettäväksi muistilistan tavoin pohdit-
taessa hankkeen vaikutuksia eri tavoitealueilla. Vaikutusten kuvaamisessa ei ole järkevää 
erikseen mainita kaikkia niitä asioita, joihin hankkeella ei ole vaikutusta. Sen sijaan listasta 
poimitaan ne asiat, joihin vaikutusta on, ja kuvataan nämä vaikutukset perustellen. Muilta 
osin arvioinnissa voi todeta, että ”hankkeella ei ole muita vaikutuksia tällä tavoitealueella”. 
Arvioinnissa voi kuitenkin myös olla perusteltua nostaa esille asioita, joihin hankkeella ei ole 
vaikutusta, jos tieto on oleellinen. 
 

1. Liikennejärjestelmän palvelutaso ja kustannukset 

• vaikutukset kevyeen liikenteeseen (etäisyydet, esteet, matka-aika, toimintavarmuus, ko-
ettu turvallisuus, liikkumisen joustavuus) 

• vaikutukset joukkoliikenteeseen (matka-aika, liikennöintikustannukset, toimintavar-
muus, luotettavuus, koettu turvallisuus, käyttömahdollisuudet, käytön joustavuus, vaih-
tojen helppous) 

• vaikutukset henkilöautoliikenteeseen (matka-aika, ajoneuvokustannukset, toimintavar-
muus, luotettavuus, ajomukavuus, liikkumisen joustavuus) 

• vaikutukset kuljetuksiin (matka-aika, liikennöintikustannukset, toimintavarmuus, luotet-
tavuus) 

• vaikutukset ulkomaanyhteyksiin (yhteydet raja-asemille, satamiin ja kansainvälisille 
lentokentille, merenkulun ja lentoliikenteen toimintaedellytykset) 

• vaikutukset kulkumuotojen väliseen yhteistyöhön (kevyt liikenne – joukkoliikenne, 
vaihto joukkoliikennevälineestä toiseen, henkilöauto – joukkoliikenne, tiekuljetus – ju-
nakuljetus, maakuljetus – vesikuljetus/ilmakuljetus, täydentävyys / kilpailuasetelma) 

• vaikutukset väylänpidon kustannuksiin (hoidon ja ylläpidon kustannukset, muut vaiku-
tukset väylänpitoon) 

 
2. Turvallisuus ja terveys 

• vaikutukset henkilövahinkojen, liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten mää-
rään 

• vaikutukset liikenteen melulle ja terveydelle haitallisille aineille (NO2, hiukkaset) altis-
tuvien määrään 

 



 

 

3. Sosiaalinen kestävyys 

• hyötyjen ja haittojen kohdentuminen eri väestöryhmiin 

• vaikutukset kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen 

• vaikutukset joukkoliikenteen edistämiseen 

• vaikutukset liikenneympäristön esteettömyyteen ja selkeyteen 
 

4. Alueiden ja yhdyskuntien kehittäminen 

• hankkeen suhde voimassa oleviin valtakunnallisiin ja seudullisiin aluekehityksen tavoit-
teisiin 

• hankkeen suhde vaikutusalueensa maankäyttösuunnitelmiin 

• vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 

• vaikutukset elinympäristön viihtyisyyteen 

• estevaikutukset 

• vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuurimaisemaan 
 

5. Luontoon kohdistuvat haitat 

• vaikutukset hiilidioksidipäästöjen määrään 

• vaikutukset paikallisten päästöjen (NOx, HC/VOC, SO2) määrään, maa- ja kallioperään, 
pohja- ja pintavesiin, kasvistoon ja eläimistöön sekä luonnon monimuotoisuuteen 

• vaikutukset energiankulutukseen sekä maa- ja kiviainesten ja maa-alan käyttöön 



 

 

LIITE 3:  ESIMERKKI SUUNNITTEILLA OLEVAN HANKKEEN KOR-
TISTA  

 
 

 
 



Keravan kaupunkirata 
ESIMERKKILUONNOS 23.1.2002 

 
Hankearvioinnin yhteenveto 23.1.2002 

 

 

 

Keravan kaupunkirata on investointihanke, jossa 
rakennetaan 10 kilometriä raidetta välille Tikkuri-
la–Kerava, toteutetaan asemajärjestelyjä sekä 
rakennetaan kevyen liikenteen yhteyksiä ja katuja 
sekä meluesteitä.  
Hankkeen myötä lähiliikenteen käyttöön saadaan 
oma raidepari. Näin luodaan uutta ratakapasiteet-
tia, joka mahdollistaa lähiliikenteen tarjonnan li-
säämisen. Helsingin ja Keravan välillä liikennöivi-
en K-junien vuoroväliä on mahdollista tihentää 
nykyisestä 20 minuutista 10 minuuttiin. Samalla 
poistuvat junien kohtaamiset ja liikenteen hoidon 
varmuus paranee olennaisesti.  
Hanke on osa pääkaupunkiseudun ja sen kehys-
alueen joukkoliikennejärjestelmän ja maankäytön 
kehittämistä. Hanke mahdollistaa raideliikentee-
seen tukeutuvan maankäytön kehittämisen. Tä-
män seurauksena tieliikenteen määrä vähenee.  
Hankkeen hyöty-kustannussuhde on 1,7. Kannat-
tavuusluku on riippuvainen erityisesti yhdyskunta-
rakenteellisten vaikutusten huomioimisesta sekä 
junaliikenteen kustannuksista. Herkkyystarkaste-
luissa hyötykustannussuhde vaihteli välillä 
0,5 - 1,9. Hankkeen kustannusarvio on 52 M€. 
Suunnittelutilanteen puolesta hankkeen rakenta-
minen on mahdollista aloittaa v. 2002, jolloin se 
voitaisiin avata liikenteelle v. 2004 - 2005. 

 

 
 

Lisätietoja: 
Ratahallintokeskus, Martti Kerosuo,  
p. (09) 5840 5120, martti.kerosuo@rhk.fi.

Vaikutuksen suunta liikennejärjestelmän tavoitealueilla Hankkeen keskeiset vaikutukset  
 

Onko vaikutus 
mukana H/K-
laskelmassa? Liikenne-

järjestelmän 
palvelutaso ja 
kustannukset 

Turvallisuus ja 
terveys 

Sosiaalinen 
kestävyys 

Alueiden ja 
yhdyskuntien 
kehittäminen 

Luontoon 
kohdistuvat 

haitat 

Lähiliikenteen palvelutaso Helsingin ja Keravan välillä 
paranee merkittävästi. Säästöt matkustajien aika- ja 
matkakustannuksissa ovat 3,9 M€ vuodessa. Hank-
keesta hyötyvät erityisesti joukko- ja kevyt liikenne. 

on :)  :|   

Liikennöinnin ja väylänpidon kustannukset pienenevät  
0,4 M€ vuodessa.  

on :|     

Tieliikenne vähenee. Säästö tieliikenteen onnetto-
muuskustannuksissa on 2,1 M€ (3-4 henkilövahinkoa) 
vuodessa ja päästökustannuksissa 0,8 M€ vuodessa. 

on :) :)   :| 

Kaupunkiradan toteuttaminen on kiinteä osa raidelii-
kenteeseen tukeutuvan maankäytön lisäämistä pää-
kaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa. 

osin :)  ? :)  

Hankkeen yhteydessä rakennettavat meluesteet pie-
nentävät junaliikenteen melun haittoja. 

ei  :) ?   

Nykyisten raiteiden viereen rakennettava lisäraide 
aiheuttaa vähäisiä haittoja luonnonympäristölle. 

ei     :( 

 

:) Vaikutuksen suunta on 
tavoitteen mukainen 

:| Vaikutus ei juurikaan paran-
na tai huononna tilannetta 

:( Vaikutuksen suunta on 
tavoitteen vastainen ? Vaikutus on todennäköisesti ole-

massa, mutta sen suuntaa ei tiedetä 



Keravan kaupunkirata, hankearvioinnin yhteenveto 

 

HANKKEEN TARVE 
Elokuussa 1996 aloitettiin liikenne uudella Helsin-
ki–Tikkurila kaupunkiradalla, ja junaliikennettä 
rajoittava pullonkaulakohta siirtyi Tikkurilan ja 
Keravan välille. Kaupunkiradan toteuttaminen 
Keravalle aloitettiin kohtaamisraiteen rakentami-
sella Rekolan ja Korson välille. Uusitut Rekolan ja 
Korson asemat sekä uusi 3,4 kilometriä pitkä koh-
taamisraide otettiin käyttöön v. 1999, jolloin lähi- 
ja kaukoliikenne voitiin erottaa omille raiteilleen. 
Kaukoliikenne, Riihimäen lähiliikenne sekä 
tavaraliikenne käyttävät nykyisin kahta läntisintä 
raidetta ja Keravan lähiliikenne molempiin suuntiin 
itäisintä raidetta. Lähijunaliikenteen määrää Kera-
valle ei voida lisätä ilman koko Tikkurila–Kerava 
välille tehtävää neljättä raidetta. 
Tikkurila–Kerava -osuudelta on uusimatta kolme 
asemaa: Hiekkaharju, Koivukylä ja Savio. Lisäksi 
rakentamatta on Korson ja Savion välille suunni-
teltu uusi Urpian asema. 
Kaupunkiratahanke liittyy keskeisesti seudun 
asukas- ja työpaikkamäärien voimakkaaseen 
kasvuun. Keravan kaupunkiradan lähivaikutus-
alueelle (Tikkurilan, Koivukylän, Rekolan ja Kor-
son suuralueet sekä Kerava) on suunnitelmissa 
varauduttu sijoittamaan noin 143 000 asukasta, 
mikä on noin 30 000 enemmän kuin nykytilan-
teessa. Työpaikkojen osalta suunnite on 49 000 
(kasvua 16 000 työpaikkaa). 

HANKKEEN TAVOITTEET 
Keravan kaupunkirata liittyy pääkaupunkiseudun 
ja sen kehysalueen joukkoliikennejärjestelmän ja 
maankäytön kehittämiseen.  
Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa lähijunalii-
kenteen lisääminen Helsingin ja Keravan välillä ja 
siten parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa ja 
kilpailukykyä, edistää raideliikenteeseen tukeutu-
van maankäytön kehittymistä sekä vähentää tie-
liikennettä ja sen ympäristöhaittoja.  

HANKKEEN KUVAUS 
Keravan kaupunkirata on investointihanke, jossa 
rakennetaan neljäs linjaraide välille Tikkurila–
Kerava, toteutetaan asemajärjestelyjä sekä ra-
kennetaan kevyen liikenteen yhteyksiä ja katuja 
sekä meluesteitä.  

Tikkurila–Kerava-rataosan kokonaispituus on 
13,5 km, josta toteutumatta olevien raideosuuk-
sien yhteispituus on 10 km. Hankkeeseen sisäl-
tyy: 
- lisäraiteita ja raidejärjestelyjä 10 km 
- asemia 3 kpl 
- uusia siltoja 7 kpl 
- nykyisten siltojen muutoksia 6 kpl 
- pysäköintipaikkoja 200 kpl 
- polkupyöräpaikkoja 900 kpl 
- meluesteitä 3 km. 
Uusittavia asemia ovat Hiekkaharju, Koivukylä ja 
Savio. Uusittavat asemat varustetaan hisseillä ja 
Koivukylässä lisäksi katetulla luiskayhteydellä ja 
liukuportaalla. Jokaiselle laiturille tulee katettu 
porrasyhteys. Asemien yhteyteen rakennetaan 
uusia pysäköintialueita liityntä- ja saattoliikennet-
tä varten. Kevyen liikenteen yhteyksiä paranne-
taan ja asemien yhteyteen lisätään polkupyörä-
paikkoja. Koivukylän linja-autojen liityntäliiken-
teen pysäkit siirretään laituriportaiden eteen. 
Korson aseman bussiterminaali tehdään uuteen 
paikkaan. 
Kokonaan uusi Urpian asema on tarkoitus raken-
taa myöhemmin alueen maankäytön kehittymi-
sen myötä. 

HANKKEEN KUSTANNUSARVIO 
Hankkeen kustannusarvio on 52 M€. Radan 
osuus on 24 M€, asemajärjestelyjen 16 M€, katu-
järjestelyjen 8 M€ ja muiden kustannusten 4 M€. 
Kustannusarvio sisältää Urpian alikäytävän 
(asematunneli), mutta ei muita myöhemmin to-
teutettavan Urpian aseman järjestelyjä. 

HANKKEEN TOTEUTUSVALMIUS 
Hankkeesta on laadittu v. 2001 valmistunut yleis-
suunnitelma, jonka yhteydessä on laadittu tar-
veselvitystä vastaava hankearviointi. 
Hankkeen rakentaminen on suunnittelutilanteen 
puolesta mahdollista aloittaa v. 2002, jolloin se 
voidaan avata liikenteelle v. 2004-2005. 



Keravan kaupunkirata, hankearvioinnin yhteenveto 

 

VAIKUTUKSET 
Liikennejärjestelmän palvelutaso ja kustan-
nukset 
Hankkeen myötä lähiliikenteen käyttöön saadaan 
oma raidepari eli uutta ratakapasiteettia, joka 
mahdollistaa lähiliikenteen tarjonnan lisäämisen. 
K-junien vuoroväliä on mahdollista tihentää nykyi-
sestä 20 minuutista 10 minuuttiin. Samalla pois-
tuvat junien kohtaamiset ja liikenteen hoidon var-
muus paranee olennaisesti. 
Kaupunkirata parantaa siten selkeästi joukkolii-
kenteen palvelutasoa. Myös kevyen liikenteen 
yhteydet asemille, radan poikki ja radan suunnas-
sa paranevat. Kaupunkiradalle on mahdollista 
suunnitella liikennöinti, joka vähentää joukkolii-
kenteen liikennöintikustannuksia kokonaisuudes-
saan. Alkuvaiheessa joukkoliikenteen kustannuk-
set saattavat kuitenkin hieman nousta.  
Hankkeen myötä Keravan junien matkustajamää-
rän arvioidaan kasvavan lähes kaksinkertaiseksi 
eli noin 64 000 matkustajaan arkivuorokaudessa 
vuonna 2025. Juniin siirtyy matkustajia sekä linja-
auto- että henkilöautoliikenteestä. Tieliikennettä 
vähentävä vaikutus synnyttää säästöjä ajoneuvo-
liikenteen kustannuksissa.  
Radan kunnossapidon kustannukset pienenevät 
jonkin verran, koska osa tällä hetkellä öisin ja 
viikonloppuisin tehtävistä kaupunkiradan kunnos-
sapitotöistä voidaan siirtää päivisin tehtäväksi. 
Teiden ja katujen kunnossapitokustannusten ar-
vioidaan myös pienenevän tieliikenteen vähene-
misen myötä. 
Vaikutukset juna- ja linja-autoliikennöitsijöiden 
kustannuksiin, väylien kunnossapitokustannuk-
siin, matkustajien matka- ja aikakustannuksiin 
sekä onnettomuus- ja päästökustannuksiin ovat 
mukana kannattavuuslaskelmassa. 
Hankkeen vaikutukset joukkoliikenteen käytön 
helppouteen ja muihin vastaaviin laadullisiin teki-
jöihin sen sijaan eivät sisälly laskelmaan. Myös-
kään hankkeen vaikutukset kevyen liikenteen 
olosuhteisiin eivät ole mukana laskelmassa. 
Turvallisuus ja terveys 
Kaupunkirata vähentää tieliikennettä. Tämän seu-
rauksena tieliikenteen kuolemaan tai loukkaan-
tumiseen johtavia onnettomuuksia tapahtuu vuo-
sittain 3-4 kpl vähemmän kuin ilman kaupunkira-
taa. Vaikutus on otettu huomioon kannattavuus-
laskelmassa onnettomuuskustannuksina. 
Päästö- ja meluhaitat vähenevät erityisesti Hel-
singin kantakaupungissa, jossa linja autoliiken-
teen määrä vähenee. Junaliikenteen meluhaitat 

vähenevät hankkeessa rakennettavien melues-
teiden takia. Päästökustannukset ovat mukana 
kannattavuuslaskelmassa. Hankkeen vaikutus 
meluun sen sijaan ei ole. 
Asemien turvallisuutta ja viihtyisyyttä lisäävät 
hankkeeseen liittyvät informaatio- ja valvontajär-
jestelmät. Nämä vaikutukset eivät sisälly kannat-
tavuuslaskelmaan. 
Sosiaalinen kestävyys 
Hanke todennäköisesti parantaa liikkumismah-
dollisuuksia niiden osalta, joilla ei ole mahdolli-
suuksia henkilöauton hankintaan tai käyttöön. 
Näistä vaikutuksista matka- ja aikakustannukset 
ovat mukana kannattavuuslaskelmassa, laadulli-
set parannukset sen sijaan eivät ole.  
Hankkeella voi olla muitakin vaikutuksia liiken-
teen hyötyjen ja haittojen oikeudenmukaiseen 
kohdentumiseen tai heikommassa asemassa 
olevien liikkumismahdollisuuksiin. Näitä vaiku-
tuksia ei ole selvitetty. 
Alueiden ja yhdyskuntien kehittäminen 
Kaupunkiradan toteuttaminen on kiinteä osa rai-
deliikenteeseen tukeutuvan maankäytön lisää-
mistä pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnis-
sa. Tällainen yhdyskuntarakenteen kehittäminen 
on nostettu tärkeäksi tavoitteeksi sekä valtion, 
pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien välisessä 
yhteistoiminta-asiakirjassa (11.5.2000) että val-
tioneuvoston hyväksymissä valtakunnallisissa 
alueidenkäyttötavoitteissa (30.11.2000). 
Ilman kaupunkiratahanketta Tikkurilan ja Korson 
suuralueiden maankäyttö jäisi noin 4 700 asu-
kasta ja 900 työpaikkaa pienemmäksi kuin silloin, 
jos hanke toteutetaan. Vaikutuksesta noin puolet 
kohdistuisi Urpian aseman välittömään läheisyy-
teen. Asukkaiden ja työpaikkojen vaihtoehtoiset 
sijoittumisalueet olisivat lähinnä Länsi-Vantaa 
(2/3) ja Pakkala (1/3). Näiden yhdyskuntaraken-
teellisten eroavaisuuksien vaikutukset liikenteen 
kustannuksiin ovat mukana kannattavuuslaskel-
massa. 
Luontoon kohdistuvat haitat 
Nykyisten raiteiden viereen rakennettava lisä-
raide ei sido merkittävästi maa-alaa eikä ympä-
ristöselvitysten perusteella aiheuta mainittavia 
haittoja maisemaan, kasvistoon ja kasvillisuu-
teen, eläimistöön tai vesiin. Hanke vähentää lii-
kenteen energiankulutusta 11,4 Gwh/v ja hiilidi-
oksidipäästöjä 3 140 t/v. Nämä hyödyt ovat osa 
kannattavuuslaskelman hyötyjä.  



Keravan kaupunkirata, hankearvioinnin yhteenveto 

 

KANNATTAVUUSLASKELMA 
Kaupunkirata on yhteiskuntataloudellisesti kan-
nattava hanke, jonka hyöty-kustannussuhteeksi 
on laskettu yhdyskuntarakenteen tiivistymisen 
liikennevaikutukset huomioiden 1,7. Suurimmat 
hyötyerät ovat matkustajien aikakustannussäästöt 
sekä onnettomuus ja ympäristökustannussäästöt. 

Kannattavuuslaskelma 

Kannattavuuslaskelmassa kaupunkirata on oletet-
tu otettavan käyttöön vuoden 2005 alussa. Ra-
kentamisen on oletettu tapahtuvan vuosina 2003 
ja 2004. Hyödyt ja kustannukset on laskettu 30 
vuoden ajalta hankkeen käyttöönottovuodesta 
lähtien. Diskonttauskorko on 5 % ja hankkeen 
jäännösarvo 30 vuoden jälkeen on 25 %. 
Hyödyt ja kustannukset on laskettu vuoteen 2025 
ajoittuvasta poikkileikkauksesta sekä vuoden 
2005 tilanteesta. Vuosien 2005 ja 2025 välillä 
hyötyjen on oletettu muuttuvan lineaarisesti. Vuo-
den 2025 jälkeen hyötyjen on arvioitu kasvan yh-
den prosentin vuodessa vuoteen 2035 asti. 
Laadituissa herkkyystarkasteluissa hyötykustan-
nussuhde vaihteli välillä 0,5-1,9. Kannattavuuslu-
ku on riippuvainen erityisesti yhdyskuntaraken-
teellisten vaikutusten huomioimisesta sekä juna-
liikenteen kustannuksista.  

Kannattavuuslaskelman herkkyys 

 

TOTEUTETTAVUUS 
Keravan kaupunkiradan rakentamiseen ei sisälly 
erityisiä teknisiä, taloudellisia  tai käytettävyyteen 
liittyviä riskejä.  
Hankkeesta ei ole laadittu vaiheittain toteutta-
missuunnitelmia, koska hanke on laajuutensa 
puolesta mahdollista rakentaa kohtuullisessa 
ajassa kerralla valmiiksi. Hankkeen rahoitukseen 
liittyvistä asioista päätetään tämän hankearvioin-
nin jälkeen erikseen. 
Hankkeen toteuttaminen vaatii lisäalueita rauta-
tiealueeksi kaavoitetun alueen ulkopuolelta Hiek-
kaharjun aseman kohdalla ja Savion aseman 
eteläpuolella. Maanomistajina ovat yksityiset, 
seurakuntayhtymät ja kaupungit. Yksityisiltä lu-
nastettavien alueiden määrä on alle 0,1 ha. 
Hanke sisältyy pääkaupunkiseudun liikennejär-
jestelmäsuunnitelmaan (PLJ 1998), jossa se on 
esitetty toteutettavaksi vuoteen 2010 mennessä. 

 
 

Ve 1 Yhdyskunta-
Mmk 6 K rakenteell.

 vaikutukset
Liikennepalvelujen tuottajien hyödyt v. 2025
Junaliikenteen kustannukset (YTV-20 % aikadiff.) -25.7 0.0
Linja-autoliikenteen kustannukset 23.8 0.0
Lipputulot 1.6 2.1
Investoinnin kunnossapitokustannukset 0.1 0.0
Tiestön kunnossapitokustannukset 0.2 0.1
 -0.1 2.2
Matkustajien hyödyt v. 2025
Aikakustannukset 9.6 11.6
Matkakustannukset -0.3 2.1

9.3 13.7
Muut hyödyt v .2025
Onnettomuuskustannukset 9.2 3.5
Ympäristökustannukset 4.2 0.8

13.4 4.3
HYÖDYT V. 2025 YHTEENSÄ 22.6 20.1
HYÖDYT V. 2005 YHTEENSÄ 11.8 0.0
Investointisäästöt (diskontattuna) 16.4
Jäännösarvo (diskontattuna) 15.3
HYÖDYT 2005-2035 DISKONTATTUNA 313.9 167.9

Investointikustannukset
Kaupunkiradan investoinnit 310.0
0+ vaihtoehtoon sisältyvät investoinnit -45.0
Investointien korot 20.2

INVESTOINNIT DISKONTATTUNA 285.2

H/K-SUHDE ilman yhdyskuntarakennevaik. 1.10

H/K-SUHDE yhdyskuntarakennevaik. mukaanl. 1.69

Vaihtoehto 1 (6 K)
Välittömät Yhdysk.rak.

vaikutukset mukana
Peruslaskelman H/K-suhde 1.10 1.70
H/K-suhde, jos
 junaliik.kust. YTV:n 2001 korvaushinnoin 0.47 1.06
 liikenteeseen 1 Sm-yksikkö enemmän 0.97 1.56
 liikenteeseen 1 Sm-yksikkö vähemmän 1.23 1.82
 liik.kust. yhden seutulinjan verran suuremmat 0.97 1.56
 K-junat eivät pysähdy Pukinmäessä 1.13 1.72
 terminaalikust.säästöt jätetään huomioimatta 1.04 1.63
 0+ -invest. (35 Mmk) vähentämättä laskelmasta 0.98 1.50
 vähennettävät 0+ investoinnit 2-kertaiset 1.26 1.94
 aikasäästöt 20 % suuremmat 1.21 1.87
 aikasäästöt 20 % pienemmät 0.99 1.52
 käyttöönotto siirtyy vuoteen 2010 1.21 1.80
 käyttöönotto siirtyy vuoteen 2015 1.30 1.89

Hankkeesta laadittuja raportteja, suunni-
telmia ja dokumentteja: 
• Tekninen yleissuunnitelma (RHK, kunnat,

v. 2001) 
• Hankearviointi (RHK, kunnat v. 2001) 
• Kannattavuuslaskelman dokumentti (Stra-

fica Oy 6.9.2001) 



 

 

LIITE 4:  ESIMERKKEJÄ RAKENTEILLA OLEVAN HANKKEEN 
KORTISTA 

 



Valtatie 6 välillä Koskenkylä - Kouvola 
   

• rakentamisaikataulu: 2001 - 2004 
• kustannukset: 48,8 milj. € / 290 Mmk 
• kokonaisrahoitushanke 

 
   26.9.2001 
 

 

ONGELMA 

Tiejakson pituus on noin 54 km. Nykyinen tie on 
kapea ja geometrialtaan huono etenkin tiejakson 
eteläpäässä. Liikennettä on keskimäärin 5 500 - 
6 300 ajon./vrk (raskaan liikenteen osuus 9 - 
15 %). Maatalousliikennettä on runsaasti. Liiken-
teen kausivaihtelu on voimakasta, kesäviikon-
loppuisin liikenne ruuhkautuu pahoin. Tien on-
nettomuusaste on yli valtateiden keskiarvon. 
 
HANKE  
Tavoiteratkaisuna koko välille on 13,5 metrin 
levyinen leveäkaistatie, josta ensimmäisessä 
vaiheessa jää toteuttamatta 10 km:n osuus La-
pinjärven Pukaron ja Elimäen Mustilan välillä. 
Koskenkylän ja Liljendalin välillä (8 km) tie ra-
kennetaan uuteen maastokäytävään nykyisen 
tien eteläpuolelle. Tältä osin nykyinen tie jää 
rinnakkaistieksi. Hankkeeseen sisältyy myös 
mm. kolme eritasoliittymää, muita 
liittymäjärjestelyjä, siltoja, kevyen liikenteen 
väyliä, valaistuksen rakentamista sekä 
meluntorjuntaa ja pohjavesisuojauksia.  

VAIKUTUKSET JA KANNATTAVUUS 

On arvioitu, että hankkeen seurauksena liiken-
teen sujuvuus paranee ja onnettomuusriski pie-
nenee noin viidenneksellä. Hankkeeseen sisälty-
vät pohjavesialueiden suojaukset vähentävät 
pohjavesien likaantumisriskiä.  
Uusi tie vie enemmän tilaa ja nykyistä kasvilli-
suutta joudutaan poistamaan. Haitat maanomis-
tajille ovat kohtuullisia ja ne korvataan. Aluera-
kenne ja maankäyttö säilyvät nykyisellään. Yhte-
yksien paraneminen lisää seudun 
elinvoimaisuutta ja asukkaiden päivittäinen 
liikkuminen on turvallisempaa. Rakentamistyöstä 
sinällään on haittaa sekä liikenteelle että alueen 
asutukselle.   

 
 

HANKKEEN TOTEUTTAMINEN 

Hankkeen aloittamispäätös tehtiin ns. tielaitos-
paketin yhteydessä vuoden 2000 lisätalousarvi-
ossa. Hankkeelle myönnettiin 48,8 milj. € (290 
Mmk) sopimusvaltuus (100 Mmk vuonna 2000 ja 
190 Mmk myöhemmin). 
Tiehallinnon hankkeen toteuttamisesta pyytämät 
tarjoukset avattiin loppukeväästä 2001. Tarjouk-
set olivat kalliimpia kuin eduskunnan myöntämä 
sopimusvaltuus. Hankkeen sopimusvaltuuden 
nostaminen ei hallinnonalan rahoituskehysten 
puitteissa ollut mahdollista, minkä vuoksi hanket-
ta oli karsittava. 
Tiehallinto päätyi karsimaan alkuperäisistä 
suunnitelmista 10 km:n pituisen valtatieosuuden 
parantamisen Lapinjärven Pukaron ja Elimäen 
Mustilan välillä sekä telematiikan ja meluntorjun-
nan toimenpiteitä. 
Tiehallinto solmi 9.7.2001 48,8 milj. €:n (290 
Mmk:n) sopimusvaltuuteen sovitetun urakkaso-
pimuksen Skanska Tekra Oy:n kanssa. 
Rakentamistöiden arvioidaan alkavan vuoden 
2002 alussa. Parannettu tie avataan liikenteelle 
vuonna 2004. 



Oulu–Rovaniemi -rataosan sähköistäminen
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CENTRALEN
BANFÖRVALTNINGS-
KESKUS
RATAHALLINTO-

• rakentamisaikataulu: 2000-04
• kustannukset : 48 milj. € / 286 milj.mk

HANKE

Oulun ja Rovaniemen välinen rataosa on Poh-
jois-Suomen keskeisin rataosa. Radan sähköis-
täminen on osa rataverkon sähköistysohjelmaa.
Tuomioja–Raahe -rataosan sähköistys valmistui
vuonna 2001. Sitä ennen sähköistettiin Länsi-
Suomessa rataosat Turku–Toijala (2000), Ko-
kemäki–Pori (1999) ja Tampere–Rauma (1998)
sekä Pohjois-Suomessa rataosa Tuomioja–Raa-
he (2001).

Sähköistyshanke sisältää sähköistyksen kiinteät
laitteet (ratajohto, syöttöjärjestelmä ja kauko-
käyttö) sekä sellaiset rata- ja sähkötekniset työt,
joiden tekeminen on sähköistyksen kannalta
välttämätöntä.

RADAN MERKITYS

Oulu-Rovaniemi -rataosalla on vilkasta henkilö-
ja tavaraliikennettä. Henkilöliikenteessä Oulu–
Kemi-välillä kulki vuonna 2000 730 000 matkusta-
jaa ja Kemi-Rovaniemi -välillä 505 000 matkus-
tajaa.

Tavaraliikenteessä Oulu-Kemi -välillä kuljettiin
vuonna 2000 noin 1,6 miljoonaa tonnia ja Kemi-
Rovaniemi -välillä noin 1,0 miljoonaa tonnia.
Pääosa tavaraliikenteestä on raakapuun ja met-
säteollisuuden tuotteiden kuljetuksia.

VAIKUTUKSET

Radan sähköistys pienentää merkittävästi liiken-
nöinnin kustannuksia. Näitä ovat energiakustan-
nukset sekä kaluston huolto-, kunnossapito- ja
pääomakustannukset. Sähköistäminen luo myös
edellytyksiä vetokaluston tehokkaammalle käy-
tölle.

Junaliikenteen energiankulutus ja ympäristöhai-
tat pienenevät sähköistyksen vaikutuksesta.
Samoin liikenteen aiheuttamat meluhaitat pie-
nenevät.

KANNATTAVUUS

Hankkeen hyöty/kustannussuhde on 1,6. Mer-
kittävimmät hyödyt syntyvät kaluston huolto- ja
kunnossapidon sekä pääomakustannusten ale-
nemisesta. Hyödyt koostuvat pääasiassa tavara-
liikenteelle.

AIKATAULU JA KUSTANNUKSET

Hanke käynnistettiin vuoden 1999 talousarvios-
sa. Rakentaminen aloitettiin vuonna 2000. Hank-
keen on määrä valmistua vuonna 2004.

Hankkeen alkuperäinen kustannusarvio oli 42
milj. € (251 milj.mk). Kustannustason nousun
vuoksi hankkeen kustannusarviota on nostettu ja
se on vuoden 2002 talousarvioesityksessä 48.1
milj. € (286 milj.mk).

Hankkeen suunnitteluun on käytetty TEN-tukea.



VTS-järjestelmän rakentaminen 
   

• rakentamisaikataulu 1996 - 2006 
• kustannukset: 21 milj. € / 125 Mmk 
• talousarviorahoitus  

 
   25.1.2002 
 

 

ONGELMA 
Kauppamerenkulun turvallisuus edellyttää kattavaa 
liikenteen valvontaa. Ilman VTS-järjestelmää aluslii-
kenteen reaaliaikainen valvonta ei ole mahdollista. 
VTS on lyhenne sanoista Vessel Traffic Service, joka 
tarkoittaa alusten ohjaus- ja tukipalvelua. Järjestelmä 
perustuu VHF-puhelimen, tutkien, tietokoneiden ja 
kamerakuvan yhteiskäyttöön. Tulevaisuudessa 
merkittävä osa tiedoista kootaan AIS-järjestelmän 
(alusten automaattinen tunnistusjärjestelmä) avulla.
VTS:n tehtävänä on lisätä liikenteen turvallisuutta ja 
vähentää riskejä. Siten se osaltaan auttaa myös es-
tämään ympäristövahinkoja. 
 
HANKE  
Hankkeessa rakennetaan lähes kaikki kauppameren-
kulun väylät kattava VTS-järjestelmä, jolloin liikenne 
on reaaliaikaisessa valvonnassa. 

VTS-järjestelmän suunnittelu käynnistyi 1990 luvun 
alussa ja rakentaminen 1990-luvun puolessa välissä. 
Ensimmäinen VTS-keskus aloitti toimintansa Helsin-
gissä lokakuussa 1996. Tämän jälkeen VTS-
järjestelmää on laajennettu kattamaan merkittävä osa 
tärkeimmistä kauppamerenkulun väylistä. 

Viimeisimpänä on otettu käyttöön marraskuussa 2001 
Pohjanlahdella toimiva Bothnia VTS, joka valvoo Poh-
janlahden liikennettä. Saimaan syväväylästön AIS-
järjestelmään perustuva VTS-järjestelmä on rakenteil-
la vuonna 2002.  
Vuosina 2002 – 2006 hanke käsittää Suomenlahden 
Hangon alueen VTS-järjestelmän rakentamisen, 
Suomenlahden VTMIS-järjestelmän rakentamisen 
Suomen osalta, Saaristomeren järjestelmän laajen-
tamisen, Saimaan syväväylästön VTS- ja AIS-
järjestelmien rakentamisen, olemassa olevien VTS-
tutkien, sensori- ja tukiasemien parantamisen sekä 
varaosien, vaihto-yksikköjen, perustyökalujen ja mitta-
laitteiden hankinnan. 

VAIKUTUKSET JA KANNATTAVUUS 
VTS-järjestelmän rakentaminen parantaa merkittäväs-
ti alusliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. VTS-
järjestelmän avulla voidaan myös tehostaa luotsaus- 
ja jäänmurtotoimintaa. 

 

 
 

HANKKEEN TOTEUTTAMINEN 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 21 miljoonaa 
euroa, josta on vuoden 2001 loppuun mennessä käy-
tetty 12,7 miljoonaa euroa. 

Hankkeen rahoitus on osoitettu vuosittain valtion talo-
usarviossa väyläverkon kehittämisen momentilta. 
Hanke on saanut TEN-tukea 0,7 miljoonaa euroa 
vuonna 1996.  

Työn kuluessa ei ole ilmennyt merkittäviä lisäkustan-
nuksia aiheuttavia ongelmia. VTS-sensorihuoneiden 
ilmastoinnissa on kuitenkin havaittu puutteita, jotka 
aiheuttavat laitteiden ylikuumenemista ja siksi häiriöitä 
tai katkoksia.  

Hankkeen rahoitustarve vuosina 2002 – 2006 on 8,3 
miljoonaa euroa, josta noin 2,3 miljoonaa euroa koh-
distuu vuodelle 2002. 
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Valtatie 21 välillä Kemi - Tornio 
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MUUTOKSET RAKENTAMISEN AIKANA 
VERRATTUNA TIESUUNNITELMAAN 

Keskushallinto 7.4.1999: "Valtatien 4 rakenta-
minen moottoritieksi välillä Vallitunsaari-Vilmilä 
sekä kevyen liikenteen väylän rakentaminen 
välillä Jokisuuntie-Tornionkatu, Keminmaa, Ke-
mi". Päätös sisältää  moottoritien jatkamisen 0,9 
km sekä kevyen liikenteen yhteyden Kemijoen yli 
moottoritien rinnalla. 
Keskushallinto 7.4.1999: "Raumon paikallistien 
19526 parantaminen Torpissa, Tornio". Päätök-
seen sisältyy osallistuminen rinnakkaistien jat-
keena rakennettavan Torpin rinnakkaiskadun 
rakentamiseen. 
Liikenne- ja viestintäministeriö 11.5.1999: 
"Valtatien 21 parantaminen Kivirannalla, Tornio" 
(liittyy Torpin rinnakkaiskadun liittämiseen vt 
21:een). 
Edellä mainitut muutokset hyväksytty vuoden 
2000 talousarviokäsittelyssä. 
Työn aikana tiesuunnitelmaan sisältyvä Röyttän 
risteyksen eritasoliittymä on muutettu kiertoliit-
tymäksi. 
 

 
 
SUUNNITELLUT KUSTANNUKSET 
Kustannusarvioita on laadittu seuraavissa vai-
heissa (laatimisajan kustannustaso): 

Uusin kustannusarvio on 78,9 milj. € (469 Mmk).  
Loppukustannukset vuoden 2001 jälkeen ovat 
yhteensä 17,3 milj. € (103 Mmk), josta Kemijoen 
siltojen osuus on 8,1 milj. € (48 Mmk). Talousar-
vioesityksessä 2002 hankkeen kustannusarviok-
si on määrätty 71,5 milj. € (425 Mmk), joten Ke-
mijoen siltojen valmistuminen siirtyy tulevaisuu-
teen.  
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E8 
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KEMINMAA 

• noin 20 km:ä uutta moottoritietä 
• rakentamisaikataulu 1997 – 2002 
• avattu liikenteelle 9/2001, vanhan tien 
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469 Mmk), josta toteutunut 2001 lop-
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TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET 

Kohde 
(tr.ind. 1997:136;2001:155) 

Määrä Kust.  
(milj. €) 

Tielinja 17,5 km 28,2  
Liittymät 5 kpl 2,5 
Kevytliikenteen järjestelyt 8,5 km 0,6  
Rautatien siirrot 3,4 km 3,6 
Muut tiejärjestelyt 33,0 km 3,2 
Meluntorjunta 8,5 km 0,5  
Sillat  50 kpl 14,9  
Tievalaistus+telematiikka  2,3 
Muut rakennusosat  0,8 
Rakennuttamiskust. (PJU:n osuus) 5,0 

Yhteensä 1997-2001  61,6 
 
KUSTANNUS- JA AIKATAULUPOIK-
KEAMIEN SYYT 

Työt on aloitettu maanrakennusalan laman aika-
na, jolloin alussa työt olivat hyvin edullisia. 
Vuonna 1999 tapahtunut öljyn hinnan voimakas 
nousu aiheutti voimakasta kustannusten nousua. 
Kustannusnousuun on vaikuttanut myös maan-
rakennusalan parantunut työllisyys, erityisesti 
paikallisesti vaikuttava teollisuuden jätti-
investointi Torniossa (4 mrd. mk).  
Alkuperäisestä rahoitussuunnitelmasta poikettiin 
vuodesta 1999 alkaen, mistä syystä hankkeen 
valmistuminen viivästyi aluksi vuodella ja nyt 
kustannusten virhearvioinnin vuoksi Kemijoen 
siltojen valmistuminen siirtyi tulevaisuuteen. 
Kustannustason nousun lisäksi kustannukset 
ovat nousseet myös seuraavista syistä: 
• Suunnitelmista poikkeavat maaperäolosuh-

teet aiheuttivat noin 1,3 milj. € (8 Mmk) lisä-
kustannuksen (kallion ja pehmeikköjen 
lisääntyminen). 

• Kustannusarvion tarkistuksesta (kevät 1999) 
puuttuu viimeisen päällysteen hinta (noin 2,7 
milj. € eli 16 Mmk).  

• Viime vaiheessa organisaatiomuutos aiheutti 
noin 1,2 milj. € (7 Mmk) "lisäkustannuksen", 
kun projektinjohtourakoitsijana toimivan Tielii-
kelaitoksen piti sopimusta uusittaessa varmis-
taa kohtuullinen kate (joka palautuu valtiolle). 

• Rakennusajan pidentyminen on aiheuttanut 
projektinjohtokulujen kasvamista noin  0,5 
milj. € (3 Mmk). 

Mainittakoon lisäksi, että alkuperäinen kustan-
nusarvio (1997) oli melko karkea perustuen kes-
kimääräisiin kilometrikustannuksiin ja siltojen 
keskimääräisiin neliöhintoihin.  

 

RAKENTAMISEN LAATU JA SUJUVUUS 
Työ on toteutettu kolmen eri organisaatiovaiheen 
aikana: Tuotanto ja hallinto eriytyneet piiritasolla, 
tuotanto ja hallinto eriytyneet laitostasolla ja 
eroaminen Tieliikelaitokseen ja Tiehallintoon. 
Tielaitoksen tuotanto, nykyinen Tieliikelaitos on 
toiminut PJ-urakoitsijana. Tielaitoksen tuotanto 
on tehnyt merkittävän osan töistä omana tai 
omajohtoisena työnä.  
Suunnittelun ja rakentamisen laatu on ollut pää-
sääntöisesti hyvää, yksittäistapauksissa jonkin 
verran virheitä, yleisarvosana tyydyttävä. 
Suunnitelmat ovat usein valmistuneet liian myö-
hään tai niitä on vielä rakentamisen alkaessa 
jouduttu muuttamaan tai tarkentamaan.  
Kustannusarvion päivittäminen on ollut projektin-
johtourakoitsijan vastuulla. Arvioissa on ollut 
edellä mainittuja epätarkkuuksia, mitkä on huo-
mattu hankkeen ohjauksen  ja rahoituksen kan-
nalta liian myöhään. 
Tilaaja on saanut sopimuksen mukaiset doku-
mentit rakentamisen laadusta. Suurimmat laatu-
poikkeamat ovat olleet kahdessa siltaurakassa. 
Kaikki merkittävät rakenteen kestävyyteen, kes-
toikään ja turvallisuuteen vaikuttavat poikkeamat 
on korjattu.  
PJ-urakoitsija on laatinut työtä varten laatusuun-
nitelman ja kehittänyt sitä työn aikana. PJ-
urakoitsijan henkilöstöä on työn aikana työllistet-
ty liian paljon muilla tehtävillä. Aliurakat on toteu-
tettu pääasiassa LVR-periaatteella. 
 
RAKENTAMISEN AIHEUTTAMAT HAITAT  

Uusi tielinja kulkee molempia päitä lukuun otta-
matta uutta linjaa, joten rakentamisen aikaiset 
haitat liikenteelle ovat olleet vähäisiä. 
Asutukselle aiheutuneet haitat ovat erittäin vä-
häisiä johtuen yli 20 vuotta aikaisemmin tehdyis-
tä maankäyttövarauksista. Haitat keskittyvät 
kummassakin päässä sijaitseviin taajamiin, jois-
sa on jouduttu lunastamaan 19 kiinteistöä. 
Haitat ympäristölle on selvitetty kevennetyssä 
YVA-menettelyssä (suunnittelun alkaessa laki ei 
vielä ollut voimassa). Tielinjalla tai sen läheisyy-
dessä on kaksi pohjavesialuetta, lettojensuojelu-
alue, kalanviljelylaitos ja joitakin harvinaisia kas-
viesiintymiä. Niiden suhteen on menetelty ympä-
ristöviranomaisten hyväksymällä tavalla. 
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