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Tiivistelmä  

Väylähankkeiden toteuttamisen perustelut 

Tarkastus oli osa laajempaa Väylänpito-nimistä tarkastusteemaa. Väylän-
pidon valtiontaloudellisen kokonaisohjauksen näkökulmasta on tärkeätä 
tietää muun muassa, miten kannattavia toteutettaviksi esitetyt väylien in-
vestointihankkeet ovat kokonaisuuden kannalta ja millä perusteilla. Tar-
kastuksen tavoitteena oli osaltaan tukea väylänpidon kehittymistä koko-
naisuutena ja parantaa väylänpitoa ja siihen liittyvän varainkäytön tiedon 
vertailtavuutta.  

Valtion vastuulla olevien väylien väylänpito on rahoitettu pääasiassa 
valtion vuotuisten talousarvioiden määrärahoilla. Väylänpitomäärärahojen 
käyttö on ollut vuonna 2009 väylävirastojen tilinpäätösten mukaan noin 
1 585 miljoonaa euroa. Tarkastuksessa tutkittiin lähinnä erilaisia väylien 
investointihankkeita, joista suuremmat on rahoitettu pääasiassa talousar-
vioissa hankekohtaisesti eritellyillä niin sanotuilla väylien kehittämishan-
kemäärärahoilla. Näiden määrärahojen käyttö oli vuonna 2009 noin 432 
miljoonaa euroa.  

Tarkastuksessa selvitettiin väylähankkeiden tarpeellisuuden arviointia ja 
tarkasteltiin, ovatko tehdyt arvioinnit olleet riittäviä ja asianmukaisia. 
Tarkastuksessa pyrittiin myös selvittämään sitä, miten väylähankkeiden 
perusteluna esitettävää tietoa voitaisiin parantaa, jotta se palvelisi nykyistä 
paremmin eduskuntaa. 

Tarkastuksen päätulos oli, että väylänpidon hankepäätösten tueksi on 
saatavilla erilaista tietoa, mutta tiedot ovat osin puutteellisia ja niiden luo-
tettavuudessa sekä läpinäkyvyydessä on paljon parannettavaa. Nykyisessä 
muodossaan tämä tieto tukee lähinnä yksittäisten väylähankkeiden toteut-
tamispäätösten tekoa mutta ei anna riittävää pohjaa väylänpidon laajempi-
en toimintakokonaisuuksien ja toimintalinjausten arviointiin ja päätöksen-
tekoon. 

Tarkastuksessa havaittiin muun muassa, ettei kannattavuuslaskelmien ja 
vaikutusarvioinnin laadunvarmistusta ole ollut riittävästi. Konsulttien 
riippumattomuutta hyöty-kustannuslaskelmien tekemisessä ei ole valvottu 
riittävästi, vaan valvonta on perustunut suurelta osin luottamukseen. Tar-
kastuksen perusteella voidaan arvioida, ettei eduskunnalle esitetyissä väy-
lähankkeiden hyöty-kustannuslaskelmissa ole ollut riittävää laadunvar-
mennusta. Toimintansa vuoden 2010 alusta aloittaneen Liikenneviraston 
tulee valvoa tarkemmin tehtyjen laskelmien laatua. Myös liikenne- ja vies-
tintäministeriön tulisi kantaa nykyistä suurempaa vastuuta eri väylähank-
keiden arviointien laadunvalvonnasta. Tarkastuksessa on katsottu, että 
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laskelmat tulee laatia ja dokumentoida siten, että ne ovat tarvittaessa 
myöhemmin tarkistettavissa ja toistettavissa kohtuullisella työmäärällä. 

Väylähankkeiden hyöty-kustannuslaskelmien toteutumista tai laskelmi-
en osuvuutta ei ole järjestelmällisesti seurattu missään väylävirastossa, 
vain joitakin yksittäisiä tarkasteluja on tehty. Laskelmien osuvuuden seu-
rantaa tulee tehdä järjestelmällisesti hankkeiden eri vaiheiden aikana ja 
hankkeiden valmistuttua. 

Liikenne- ja viestintäministeriön liikenneväylähankkeiden arvioinnin 
yleisohjeessa vuodelta 2003 on viimeksi annettu yleiset puitteet hyöty-
kustannuslaskelmien tekemiselle. Tarkastuksessa on katsottu, että tämä 
ohje tulee päivittää. 

Tarkastuksessa on myös katsottu, että systemaattinen ja läpinäkyvällä 
tavalla toteutettu hankkeen vaikuttavuuden arviointi on tarpeen hankkeen 
yhteiskuntataloudellista kannattavuuslaskelmaa täydentävänä tietona. 
Tarkastettujen väylähankkeiden vaikutusten arviointiin sisältyi vain har-
voin varsinainen vaikuttavuuden arviointi, vaikka jo liikenneväylähank-
keiden arvioinnin yleisohje vuodelta 2003 antaa siihen ohjeen. Tosin tämä 
ohje on hyvin yleinen ja sitä tulisi tarkentaa sekä menetelmien että tulos-
ten dokumentoinnin osalta.  

Liikennejärjestelmänäkökulman toteutumisen kannalta on tärkeää, että 
vaikuttavuuden arviointia kehitetään liikennemuotojen yhteisenä työnä 
sen sijaan, että kukin liikennemuoto kehittää omia käytäntöjään. Tähän 
yhteiseen kehittämistyöhön on nyt aiempaa paremmat mahdollisuudet lii-
kennehallinnon uuden organisaation ansiosta. 

Muilla perusteilla kuin erinomaisen hyöty-kustannussuhteen mukaan to-
teutukseen edenneiden väylähankkeiden osalta ei voitu tarkastuksessa sel-
västi osoittaa, mitkä kaikki tekijät olivat vaikuttaneet toteutuspäätöksen 
syntyyn ja kuinka paljon. Tältä osin hankkeiden toteutuspäätösten valmis-
teluun ja perusteluihin tarvitaan lisää läpinäkyvyyttä, esimerkiksi kaikista 
hankkeista tehtävän järjestelmällisen ja dokumentoidun vaikuttavuusarvi-
on avulla. Vaikuttavuuden arvioinnin ohjeistuksen kehittämisen yhteydes-
sä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla tulisi käydä avointa 
keskustelua siitä, minkä muiden tekijöiden perusteella kuin hyöty-
kustannussuhteen mukaan hankkeita voidaan ehdottaa toteutettaviksi, ja 
millaiset vaatimukset hankkeen yhteiskuntataloudelliselle kannattavuudel-
le tällöin asetetaan. Muut kuin hyöty-kustannussuhteeseen perustuvat kri-
teerit tulee myös esittää selkeästi päätettäessä hankkeen toteuttamisesta. 

Tarkastuksessa havaittiin myös, että väylistä annettua kuvaa olisi sel-
keytettävä. Tämä koskee sekä väylien muodostamaa kokonaisuutta että 
yksittäisiä väylähankkeita. 

Olennaisia selvitettäviä asioita ovat esimerkiksi, miten olemassa olevan 
väylästön rakenteiden kunto poikkeaa alkuperäisestä teknisestä tasostaan, 
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mitä toimenpiteitä ja resursseja tarvitaan alkuperäisen tason palauttami-
seksi sekä se, vastaavatko väylästön osien ominaisuudet liikennetarpeita ja 
mitä toimenpiteitä ja resursseja tarvitaan vastaavuuden lisäämiseksi. Väy-
lien rakenteiden alkuperäisen teknisen tason ylläpitämiseksi tai palautta-
miseksi tehtävät toimenpiteet ja niiden vaatimat resurssit sekä toisaalta al-
kuperäistä tasoa olennaisesti nostavat toimenpiteet ja niiden vaatimat re-
surssit tulisi eritellä selkeästi esimerkiksi valtion talousarvioissa moment-
tiperusteluiden selvitysosassa. Tasoa nostavista ja tasoa säilyttävistä toi-
menpiteistä voitaisiin edelleen koota taloudellisia hankekokonaisuuksia, 
mutta näiden kahden toimenpidepääryhmän osuudet hankkeissa ja koko-
naistoimenpiteissä tulisi olla selvillä nykyistä paremmin.  

Tarkastuksessa tutkituissa väylänpidon suunnitelmissa ei ole riittävästi 
tarkasteltu erilaisten mahdollisten väylänpidon laajempien toimintalinja-
usten kannattavuutta väylänpidon kokonaisuuden kannalta. Olisi hyödyl-
listä tietää esimerkiksi, olisiko kokonaisuuden kannalta järkevää ohjata 
esimerkiksi osa muutaman suuren kehittämishankkeen vaatimista määrä-
rahoista muun väyläverkon alkuperäisen tason säilyttämiseen tai tason pa-
lauttamiseen tai useisiin pieniin investointihankkeisiin väyläverkon isoja 
hankkeita lukuisampien osien tason nostamiseksi.  

Viime vuosina on laadittu joitakin väylähankkeiden toteutusperusteluja, 
keskinäistä tärkeysjärjestystä ja toteutuksen ajoitusta käsitteleviä suunni-
telmia ja selvityksiä. Tällaisia ovat olleet muun muassa ministerityöryh-
män mietintö 10.2.2004, valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko 
eduskunnalle 27.3.2008 sekä väylävirastojen viime vuosien toiminta- ja 
taloussuunnitelmat (TTS:t). Näissä suunnitelmissa ja selvityksissä on 
suunniteltu usean hankkeen toteutusta valtion ulkopuolisella rahoituksella 
siten, että valtiolle niistä aiheutuvat maksut siirtyvät erilaisilla sopimusjär-
jestelyillä tulevaisuuteen. Hankkeiden toteuttamisesta valtion ulkopuoli-
sella rahoituksella ja valtiolle tästä aiheutuvien maksujen siirtämisestä yhä 
enemmän tulevaisuuteen aiheutuu erilaisia riskejä, joita ei ole kuitenkaan 
käsitelty suunnitelmissa tarkemmin. Lisäksi menettely on tosiasiassa mää-
rärahoille asetettujen kehysten kiertämistä. 
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Resumé 

Motiveringarna till genomförande av trafikledsprojekt  

Revisionen var en del av ett större revisionstema benämnt Trafikledshåll-
ningen. Sett ur perspektivet för den statsfinansiella helhetsstyrningen av 
trafikledshållningen är det viktigt att veta bl.a. hur lönsamma de föreslag-
na projekten för investeringar i trafiklederna är ur helhetens synvinkel och 
på vilka grunder. Syftet med revisionen var att för sin del stöda utveck-
landet av farledshållningen som helhet och att förbättra jämförbarheten för 
den information som gäller trafikledshållningen och den med denna för-
enade penninganvändningen. 

Trafikledshållningen av de trafikleder som är ett ansvar för staten har 
huvudsakligen finansierats med årliga anslag i statsbudgeten. År 2009 har 
enligt trafikledsverkens bokslut använts ca 1 585 miljoner euro anslag för 
trafikledshållningen. Vid revisionen granskades närmast olika projekt för 
investeringar i trafiklederna, av vilka de största har finansierats närmast 
med i budgeterna projektspecifikt angivna, så kallade anslag för utveck-
lande av trafikledsprojekt. År 2009 användes ca 432 miljoner euro sådana 
anslag. 

Vid revisionen klarlades bedömningen av trafikledsprojektens behövlig-
het och granskades om de gjorda bedömningarna har varit tillräckliga och 
ändamålsenliga. Vid revisionen gick man också in för att klargöra hur den 
information som framläggs som motivering till trafikledsprojekten kan 
förbättras, så att den skall tjäna riksdagen bättre än för närvarande. 

Det främsta resultatet av revisionen var att till stöd för besluten om pro-
jekt i trafikledshållningen finns olika slag av information att få, men upp-
gifterna är delvis bristfälliga och i deras tillförlitlighet och transparens 
finns mycket rum för förbättringar. I sin nuvarande form stöder denna in-
formation närmast beslutsfattandet om genomförande av enskilda trafik-
ledsprojekt men den ger inte ett tillräckligt underlag för bedömning av och 
beslut om mera omfattande verksamhetshelheter och riktlinjer i trafikleds-
hållningen. 

Vid revisionen observerades bl.a. att kvaliteten för lönsamhetskalkyler 
och bedömningar av verkningarna inte hade säkerställts tillräckligt. Kon-
sulternas oavhängighet vid uppgörandet av nytto-kostnadsberäkningarna 
hade inte övervakats tillräckligt, utan övervakningen har till stor del byggt 
på förtroende. På basis av revisionen kan göras bedömningen, att kvalite-
ten för de nytto-kostnadsberäkningar som har lagts fram för riksdagen inte 
har säkerställts tillräckligt. Trafikverket, som har inlett sin verksamhet från 
början av år 2010, bör övervaka de gjorda kalkylernas kvalitet noggrannare. 
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Också kommunikationsministeriet borde bära ett större ansvar än för när-
varande för övervakningen av bedömningen av olika trafikledsprojekt. 

Vid revisionen har ansetts, att beräkningarna bör göras upp och doku-
menteras så, att de vid behov senare kan kontrolleras och upprepas med en 
skälig arbetsinsats. Hur trafikledsprojektens nytto-kostnadsberäkningar 
har realiserats eller hur korrekta kalkylerna är har inte följts upp systema-
tiskt vid något enda trafikledsverk, utan endast några enstaka granskningar 
har gjorts. Beräkningarnas korrekthet bör följas upp systematiskt under 
projektens olika skeden och efter det att projekten har slutförts. 

I kommunikationsministeriets allmänna instruktion om bedömning av 
trafikledsprojekt från år 2003 har senast getts de allmänna ramarna för hur 
nytto-kostnadsberäkningarna skall göras upp. Vid revisionen har ansetts 
att denna instruktion måste uppdateras. 

Vid revisionen har också ansetts, att en systematisk och på ett transpa-
rent sätt gjord bedömning av projektets verkningar behövs som en infor-
mation som kompletterar projektets samhällsekonomiska lönsamhets-
kalkyl. I bedömningen av de granskade trafikledsprojektens verkningar 
ingick endast sällan en egentlig bedömning av verkningarna, trots att re-
dan den allmänna instruktionen om bedömning av trafikledsprojekt från år 
2003 ger anvisningar om detta. Visserligen är denna instruktion mycket 
generellt hållen och den borde preciseras både vad gäller metoderna och 
dokumenteringen av resultaten. 

Ur perspektivet för hur trafiksystemen förverkligas är det viktigt att be-
dömningen av verkningarna utvecklas som ett samfällt arbete av trafik-
formerna i stället för att envar trafikform utvecklar sina egna förfaranden. 
Tack vare den nya organisationen finns det nu bättre möjligheter än tidi-
gare för ett sådant samfällt utvecklingsarbete. 

I fråga om projekt som har framskridit till förverkligande på andra 
grunder än ett förträffligt nytto-kostnadsförhållande har vid revisionen 
inte klart kunnat påvisas, vilka alla faktorer som hade bidragit till beslutet 
om förverkligande och hur mycket. Till denna del behövs i beredningen 
av och motiveringarna till besluten att förverkliga projekten mera transpa-
rens, exempelvis med hjälp av en systematisk och dokumenterad bedöm-
ning av verkningarna av samtliga projekt. I samband med att instruktio-
nerna om bedömning av verkningarna utvecklas borde på kommunika-
tionsministeriets förvaltningsområde föras en öppen diskussion om det, 
med stöd av vilka andra faktorer än nytto-kostnadsförhållandet projekt 
kan föreslås bli förverkligade, och hurudana krav som då skall ställas på 
projektets samhällsekonomiska lönsamhet. Också de andra kriterierna än 
de som baserar sig på nytto-kostnadsförhållandet borde presenteras klart 
när man beslutar om att förverkliga ett projekt. 
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Vid revisionen observerades också att den bild som ges av trafiklederna 
borde klargöras. Detta gäller både den helhet som trafiklederna utgör och 
de enskilda trafikledsprojekten. 

Väsentliga saker att klargöra är exempelvis, på vilket sätt skicket för de 
existerande trafikledernas strukturer avviker från deras ursprungliga tek-
niska nivå, vilka åtgärder och resurser som behövs för att återställa den 
ursprungliga nivån samt det, om egenskaperna hos delar av trafiklederna 
svarar mot trafikbehoven och vilka åtgärder och resurser som behövs för 
att utöka motsvarigheten. De åtgärder som vidtas och de resurser som 
krävs för att upprätthålla eller återställa den ursprungliga tekniska nivån 
för trafikledernas strukturer, samt å andra sidan de åtgärder och behövliga 
resurser som väsentligt höjer den ursprungliga nivån borde klart specifice-
ras t.ex. i förklaringsdelen i momentmotiveringarna i statsbudgeten. Av de 
åtgärder som höjer och bevarar nivån kunde därtill sammanställas ekono-
miska projekthelheter, men större klarhet än för närvarande borde råda om 
andelarna för dessa två huvudgrupper av åtgärder vid olika projekt och av 
åtgärderna som helhet. 

I de planer för trafikledshållningen som har granskats vid revisionen har 
lönsamheten för olika möjliga och mera omfattande riktlinjer för trafik-
ledshållningen inte granskats tillräckligt med tanke på trafikledshållningen 
som helhet. Det vore nyttigt att veta, om det med tanke på helheten vore 
förnuftigt att styra t.ex. en del av de anslag som behövs för några stora ut-
vecklingsprojekt till att bevara det övriga trafikledsnätets ursprungliga 
nivå eller återställa nivån, eller till flera små investeringsprojekt i syfte att 
höja nivån för flera delar än vid de stora projekten. 

På senare år har utarbetats en del planer och utredningar angående tra-
fikledsprojekt som behandlar motiveringar för förverkligandet, deras in-
bördes prioritetsordning och tidtabellerna för förverkligandet. Sådana har 
varit bl.a. ministerarbetsgruppens betänkande 10.2.2004, statsrådets tra-
fikpolitiska redogörelse till riksdagen 27.3.2008 samt trafikledsverkens 
verksamhets- och ekonomiplaner från senare år. I dessa planer och utred-
ningar har ett flertal projekt planerats att förverkligas med finansiering 
utanför staten så, att de betalningar som orsakas staten skjuts på framtiden 
med olika avtalsarrangemang. Att projekten förverkligas med finansiering 
utanför staten och att de betalningar som orsakas staten av detta skjuts allt 
längre in i framtiden ger ur ett bredare perspektiv upphov till olika slag av 
risker, som emellertid inte har behandlats närmare i planerna. Dessutom 
innebär planerna de facto att man kringgår de ramar som har uppställts för 
anslagen. 
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1 Johdanto 

Väylänpito on rahoitettu valtion talousarvioissa vuoteen 2007 asti väylävi-
rastojen (Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja Merenkulkulaitos) toiminta-
menomäärärahoilla, väyläverkon kehittämishankkeiden määrärahoilla se-
kä maa- ja vesialueiden hankintoihin myönnetyillä määrärahoilla. Väylä-
verkon kunnossapitoon on käytetty valtaosin väylävirastojen toiminta-
menomäärärahoja. Vuodesta 2008 lähtien toimintamenomäärärahat on ja-
ettu valtion talousarviossa kahteen osaan, toimintamenomäärärahaksi ja 
perusväylänpitomäärärahaksi. Väylänpitomäärärahojen käyttö on ollut 
vuonna 2009 väylävirastojen tilinpäätösten mukaan noin 1 585 miljoonaa 
euroa.1 

Julkisessa keskustelussa on esitetty erilaisia käsityksiä väylänpitotoi-
minnan tavoitteista, sisällöstä, tavoitteiden saavuttamisesta sekä toimin-
taan käytettävissä olevien varojen riittävyydestä.  

Liikenne- ja viestintäministeriön (jäljempänä myös LVM) hallinnonalal-
la lakkautettiin vuoden 2010 alussa valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 
Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja Merenkulkulaitos ja niiden väylänpito-
toiminnot siirrettiin perustettuun Liikennevirastoon. 

Väylänpidon valtiontaloudellisen kokonaisohjauksen näkökulmasta on 
tärkeätä tietää muun muassa, miten kannattavia toteutettaviksi esitetyt 
väylien investointihankkeet ovat kokonaisuuden kannalta ja millä perus-
teilla. Tarkastus kohdistui väyläinvestointien toteuttamispäätöksiin ja nii-
den perusteluihin. Tarkastuksen tavoitteena oli osaltaan tukea väylänpidon 
kehittymistä kokonaisuutena ja parantaa väylänpitoa sekä siihen liittyvän 
varainkäytön tiedon vertailtavuutta.  

Tarkastus on osa laajempaa Väylänpito-nimistä tarkastusteemaa. Aihee-
seen liittyviä aiempia toiminnantarkastuksia ovat olleet teiden, rataväylien 
ja vesiväylien kunnossapidon tarkastukset sekä eräät tieväylien investoin-
tihankkeiden tarkastukset. Tarkastuksessa otettiin huomioon aiemmin 

                                                      
1 Väylävirastojen tilinpäätösluvuista voidaan laskea esimerkiksi, että väylänpito-
määrärahoja on ollut käytettävissä vuonna 2009 noin 1735 miljoonaa euroa ja 
niitä on käytetty noin 1585 miljoonaa euroa (Tiehallinnon tilinpäätös 2009 s. 30�
31, Ratahallintokeskuksen tilinpäätös 2009 s. 39 ja Merenkulkulaitoksen tilinpää-
tös 2009 s. 46). Näissä luvuissa ei ole mukana momenttien 31.10.03 ja 31.30.01, 
valtionapumomenttien, arvonlisäveromomenttien eikä EU-rakennerahastomo-
menttien lukuja. 
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tehdyistä kunnossapitoon kohdistuneista tarkastuksista2 saadut kokemuk-
set eikä käsitelty uudestaan niissä jo aiemmin tutkittuja asioita.   

Teiden, rataväylien ja vesiväylien kunnossapito -tarkastuksissa havait-
tiin, että säännöksissä ja muissa hallinnon ylätason asiakirjoissa kunnos-
sapidolle asetetut tavoitteet olivat yleisluonteisia ja monitulkintaisia. Tä-
mä on heijastunut myös kunnossapidon ohjaukseen ja mahdollistanut Tie-
hallinnolle, Ratahallintokeskukselle ja Merenkulkulaitokselle suhteellisen 
suuren liikkumavaran käytännön toiminnassa. 

Näissä tarkastuksissa havaittiin myös, että väylävirastoissa käytetyt 
kunnossapidon nimikkeet ja käsitteet ovat olleet viime vuosina epäyhte-
näisiä ja monimutkaisia verrattuina niin toisiinsa kuin muuhun infrastruk-
tuurialaankin. Lisäksi niitä on aika ajoin muutettu. Nimikkeistön ja käsit-
teiden eroavaisuudet ja muutokset aiheuttavat epätarkkuutta ja epätietoi-
suutta sekä vaikeuttavat niin eri yksiköiden, kunnossapidon eri toiminto-
jen kuin eri vuosien kehityksenkin vertailtavuutta. Esimerkiksi osaan väy-
lien kunnossapidoksi nimitetyistä hankkeista sisältyy tosiasiassa myös 
väylien rakenteiden alkuperäisen teknisen tason parannustöitä. Myös val-
tion viime vuosien talousarvioissa tienpidon, radanpidon, vesiväylänpidon 
sekä erityisesti väylien kunnossapidon määrärahojen jaottelu, käyttösään-
nöt ja käytöstä annettu informaatio eivät ole olleet ulkopuoliselle havain-
nollisia ja selkeitä. Koska samaan aikaan edellä sanotun kanssa väylänpi-
toon myönnetyn valtion rahoituksen on sanottu olleen riittämätöntä ja 
väylien kunnon uhkaavan tämän vuoksi huonontua, olisi kokonaisohjauk-
sen näkökulmasta tärkeää tietää luotettavasti, mikä osuus väylänpidon esi-
tetyistä rahoitustarpeista on välttämätöntä väylien rakenteiden alkuperäi-
sen teknisen tason säilyttämiseksi tai palauttamiseksi ja mikä osuus esite-
tyistä rahoitustarpeista on tämän tason nostamista. 

Valtion vastuulla olevien teiden ja rataväylien hallintoa on muutettu ai-
emmin vuosina 1995 ja 2001, kun sekä VR että Tielaitos jaettiin kahtia. 
Niiden eräistä osista muodostettiin Ratahallintokeskus ja Tiehallinto hoi-
tamaan radanpidon ja tienpidon viranomaistehtäviä sekä huolehtimaan 
valtion vastuulla olevista rata- ja tieverkoista. Toisista osista muodostet-
tiin palvelujen tuottajatehtäviä hoitavat VR-yhtymä Oy ja Tieliikelaitos 
(nykyisin Destia Oy). Myös Merenkulkulaitoksen osalta päätettiin seurata 
tätä kehittämislinjaa. Jäänmurron tuottajatehtävät siirrettiin vuonna 2006 
Varustamoliikelaitokseen. Merenkulkulaitoksen väylänpidon tuottajateh-
tävät eriytettiin ensin laitoksessa sisäisesti tilaaja- ja viranomaistehtävistä 

                                                      
2 Teiden kunnossapito tielaitosuudistuksen jälkeen (tarkastuskertomus 126/2006), 
Rataväylien kunnossapito (tarkastuskertomus 159/2008) ja Vesiväylien kunnos-
sapito (tarkastuskertomus 182/2009). 
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vuoden 2005 alusta ja siirrettiin vuoden 2010 alusta lähtien perustetulle 
Meritaito Oy:lle.  
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2 Tarkastusasetelma 

2.1 Tarkastuskohteen kuvaus 

Liikennejärjestelmän hoito, ylläpito ja kehittäminen tasapainoisena koko-
naisuutena on Suomen liikennehallinnon keskeinen tehtävä.3 Liikennehal-
linnon organisaatio uudistettiin vuoden 2010 alussa. Hallinnon uudistuk-
sen myötä näkökulman on tarkoitus painottua aikaisempaa enemmän koko 
liikennejärjestelmään yksittäisen liikennemuodon sijasta.4 Liikenne- ja 
viestintäministeriön5 mukaan keskeinen aikaisempien väylävirastojen 
toiminnan kehittämishaaste oli ulottaa liikennejärjestelmänäkökulma vi-
rastotasolle jo väylänpidon suunnittelun varhaisissa vaiheissa ja sellaisella 
tavalla, joka tuottaa mahdollisimman paljon arvoa asiakkaille ja yhteis-
kunnalle.  

Väylänpidon kokonaisvaltainen suunnittelu edellyttää eri liikenne- ja 
väylämuotojen ymmärtämistä osana liikennejärjestelmää. Liikennemuoto-
jen tulee yhdessä muodostaa tehokas ja toimiva liikennejärjestelmä kansa-
laisten ja elinkeinoelämän käyttöön.6 Liikennejärjestelmä ja liikennejärjes-
telmänäkökulma voidaan määritellä seuraavasti:7 

"Liikennejärjestelmä muodostuu liikenteen infrastruktuurista ja sitä 
käyttävästä liikenteestä, liikenteen ohjauksesta ja hallinnasta sekä näitä 
koskevista säädöksistä." 

"Liikennejärjestelmänäkökulmalla tarkoitetaan liikennejärjestelmän ke-
hitykseen vaikuttavaa eri osapuolten toimintaa (esimerkiksi tienpitoa), yh-
teistyötä ja päätöksentekoa silloin, kun niissä pyritään ottamaan huomioon 
toiminnan ja päätösten merkitys liikennejärjestelmän kannalta. Käsite ei 
siis rajaudu tiettyihin tehtäviin, vaan kyse on ennen muuta toimintatavasta." 

                                                      
3 Väylävirasto. Muistio väylävirastojen yhdistämisen vaikutuksista ja edellytyksis-
tä sekä ehdotus jatkotoimenpiteiksi (2006), s. 13. 
4 Liikenne ja viestintä 2014 (2010), s. 54. 
5 Väylävirasto. Muistio väylävirastojen yhdistämisen vaikutuksista ja edellytyksis-
tä sekä ehdotus jatkotoimenpiteiksi (2006), s. 13. 
6 Liikennehallinnon virastouudistus, virastoselvitys (2009), s. 52. 
7 Liikennehallinnon virastouudistus, virastouudistuksen esittely (2008), s. 2.  
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Vuoden 2010 alussa aloittivat toimintansa Liikennevirasto ja Liikenteen 
turvallisuusvirasto, ja niihin siirrettiin aikaisempien väylävirastojen toi-
mintoja.8 

Liikennevirasto vastaa liikenteelle tarjottavien väylien palvelutason yl-
läpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Liiken-
neviraston tavoitteena on kehittää toimintaansa koko liikennejärjestelmän 
näkökulmasta. Virasto tähtää siihen, että liikennemuotojen yhteistoiminta 
ja tuottavuusedellytykset paranevat. Liikenteen turvallisuusvirasto puoles-
taan vastaa liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä, edistää 
liikenteen turvallisuutta ja kestävää kehitystä liikennejärjestelmässä sekä 
tuottaa liikenteen viranomaispalveluita.  

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva Ilmatieteen lai-
tos tuottaa sääpalveluita ja fysikaalisia meripalveluita. Viestintävirasto 
taas on viestintää ja tietoyhteiskunnan palveluja edistävä ja valvova viran-
omainen. Hallinnonalalla toimivat lisäksi liikelaitos Finnpilot sekä valti-
onyhtiöt Arctia Shipping Oy, Finavia Oyj, Meritaito Oy ja Yleisradio Oy. 

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa9 esitetään pitkä-
jänteisen liikennepolitiikan yhdeksi tavoitteeksi osoittaa vaalikauden ai-
kana liikenneväylien hoitoon ja ylläpitoon rahoitus, jolla turvataan väylä-
verkoston palvelutaso ja turvallisuus. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että 
hallitus laatii vaalikausittain liikennepoliittisen selonteon. 

Väyläverkon ja väylänpidon kansallista tavoitetilaa on viimeksi linjattu 
Valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa,10 Liikenne 2030 -
julkaisussa11 sekä liikenne- ja viestintäministeriön toiminta- ja talous-
suunnitelmassa vuosiksi 2011�2014.12 Liikennepoliittisessa selonteossa 
kuvataan liikennejärjestelmän tila, haasteet ja liikennepolitiikan pitkän ai-
kavälin linjaukset. Se sisältää liikennejärjestelmän kokonaisuuteen perus-
tuvan väylänpidon kehittämis- ja investointiohjelman, jossa aikavälinä on 
10�15 vuotta, sekä vaalikauden väyläinvestointiohjelman.  

                                                      
8 Liikenneviraston toimialaksi yhdistettiin Ratahallintokeskuksen tehtävät, Tiehal-
linnon keskushallinto ja Merenkulkulaitoksen tehtävät lukuun ottamatta meritur-
vallisuustehtäviä. Tiehallinnon tiepiirit siirtyivät työ- ja elinkeinoministeriön hal-
linnonalaan kuuluviin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin (ELY-
keskuksiin). Liikenteen turvallisuusviraston toimialaksi yhdistettiin Ajoneuvohal-
lintokeskuksen, Ilmailuhallinnon ja Rautatieviraston tehtävät sekä Merenkulku-
laitoksen meriturvallisuustehtävät. 
9 Pääministeri Matti Vanhasen toisen hallituksen ohjelma s. 38. 
10 Liikennepolitiikan linjat ja liikenneverkon kehittämis- ja rahoitusohjelma vuo-
teen 2020 (2008).  
11 Liikenne 2030, suuret haasteet, uudet linjat (2007). 
12 Liikenne ja viestintä 2014 (2010).  



 

18 

Liikennepoliittisessa selonteossa13 todetaan, että Suomen eri osien elin-
voiman säilyttämiseksi valtakunnallisten liikenneyhteyksien toimivuus on 
tärkeää. Liikenne- ja viestintäministeriö14 esittää, että teiden, ratojen ja ve-
siväylien järkevä ylläpito sekä niiden kunnon ja palvelutason heikentymi-
nen tulee pysäyttää kohdistamalla niille riittävä rahoitus. Matka- ja kulje-
tusketjujen ongelmia pyritään ratkaisemaan niin, että liikennejärjestelmä 
kokonaisuutena palvelee käyttäjiään mahdollisimman hyvin. Liikennekäy-
tävien parantamisessa aletaan soveltaa suurten, pitkävaikutteisten inves-
tointien rinnalla pieniä kehittämistoimia. Nämä toimet ovat usein lyhyt-
vaikutteisempia, mutta niitä voidaan tehdä useammin kuin suuria inves-
tointeja. 

Valtiovarainvaliokunta totesi vuonna 2008,15 että liikennepoliittinen se-
lonteko on merkittävä askel kohti aiempaa pitkäjänteisempää ja suunni-
telmallisempaa investointipolitiikkaa. Pitkäjänteisen päätöksenteon todet-
tiin tuovan rakentamiseen selviä säästöjä ja tehostavan resurssien tasaista 
käyttöä. Valtiovarainvaliokunnan mukaan selonteon sisältöä olisi vastai-
suudessa tarpeen kehittää. Valiokunta esitti, että selonteossa voitaisiin ot-
taa kantaa kansallisen liikenneverkon tavoitetilaan, jolloin investointioh-
jelma olisi eräs keino saavuttaa asetettu tavoitetila. Valiokunta esitti, että 
selonteossa voitaisiin myös linjata laajempia kokonaisuuksia, kuten koko-
naisten yhteysvälien rakentamista sekä joukkoliikenteen palveluiden ke-
hittämistä seudullisina tai valtakunnallisina kokonaisuuksina. 

Suomessa liikenteen ja logistiikan kustannukset rasittavat sekä kansan-
taloutta että yrityksiä ja kotitalouksia enemmän kuin monissa muissa 
maissa. Valtiovarainvaliokunta piti erittäin hyvänä hallitusohjelmassa ja 
selonteossa asetettua tavoitetta, jonka mukaan Suomen logistista kilpailu-
kykyä parannetaan alentamalla elinkeinoelämän logistiikkakustannuksia 
koko maassa.16 

Euroopan liikennejärjestelmien tilaa vertailevassa kansainvälisessä kat-
sauksessa17 Suomi sijoittui EU-15:n18 häntäpäähän vertailussa, jossa ku-
vattiin eri maiden logistista helppoutta.19 Suomen liikenneinfrastruktuurin 
palvelutaso arvioitiin kuitenkin kokonaisuutena erinomaiseksi. Vertailu 

                                                      
13 Liikennepolitiikan linjat ja liikenneverkon kehittämis- ja rahoitusohjelma vuoteen 
2020. Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle s. 42, 56, 57. 
14 Liikenne- ja viestintäministeriö. 2030, Suuret haasteet, suuret linjat (2007), s.  36. 
15Valtiovarainvaliokunnan lausunto 5/2008 vp (2008), s. 2. 
16 Valtiovarainvaliokunnan lausunto 5/2008. vp (2008), s. 2�3. 
17 Suomen liikennejärjestelmän tila, kansainvälinen vertailu (2007), s. 28. 
18EU:n 15 jäsenmaata vuosina 1995�2003. 
19 Suomen liikennejärjestelmän tila, kansainvälinen vertailu (2007), s. 42. 
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kuvasi liikenneinfrastruktuurin riittävyyttä sekä verkkojen kunnossapitoa 
ja kehittämistä. 

Valtion vastuulla olevan Suomen maantieverkon pituus on noin 78 000 
kilometriä, rataverkon pituus noin 5 900 kilometriä ja vesiväylien koko-
naispituus noin 16 000 kilometriä.20 Väylänpito työllistää viisi prosenttia 
Suomen työvoimasta.21 

Väyläverkon suurista kehittämishankkeista päätetään erikseen valtion 
talousarviossa. Vuoden 2010 talousarviossa22 myönnettiin rahoitus 11:lle 
meneillään olevalle tiehankkeelle, kahdeksalle ratahankkeelle ja neljälle 
vesiväylähankkeelle sekä yhdelle liikennemuotojen yhteiselle hankkeelle. 
Lisäksi talousarvion mukaan kaksi uutta hanketta toteutetaan elinkaarira-
hoitushankkeina. Näistä toinen on tie- ja toinen ratahanke.   

Väylähankkeiden toteuttamispäätöksenteon yhteydessä päätöksenteki-
jöille tulisi esittää riittävät tiedot hankkeiden tarpeellisuudesta. Hankkei-
den yhteiskuntataloudellista kannattavuutta kuvaavana tietona on viime 
vuosina käytetty pääasiassa hyöty-kustannussuhdelukua. Nykyisin katso-
taan, että myös hankkeen muiden vaikutusten arviointi on olennainen osa 
hankkeen tarpeellisuuden ja toteuttamiskelpoisuuden arviointia. Väylä-
hankkeiden vaikutusten arviointia on käsitelty lainsäädännön yleispiirteis-
ten määräysten lisäksi väylähankkeiden arvioinnin yleisohjeessa ja liiken-
nemuotokohtaisissa arviointiohjeissa.  

2.2 Tarkastuskohteen taloudellinen 
merkitys  

Infrastruktuuri-investointien ja taloudellisen kasvun välillä voidaan havai-
ta voimakas positiivinen korrelaatio.23 Liikenneinfrastruktuuri-investoinnit 
ovat taloudellisen kasvun tärkeitä edellytyksiä. Liikenteen ja viestinnän 
osuus bruttokansantuotteesta on vuosina 1990�2005 ollut 9�11 prosenttia. 
Tieinfrastruktuurilla on ollut huomattava merkitys Suomen tehdasteollisuu-
den tuottavuudelle vuosina 1975�2003.24 Liikenneinvestoinnit synnyttävät 
kysyntää rakennusalalle, mikä heijastuu myös talouden muille aloille. 

                                                      
20 Liikenne ja viestintä 2014 (2010), s. 51. 
21 Liikenne ja viestintä 2014 (2010), s. 38. 
22 Valtion talousarvioesitys 2010 (2009), s. 462�463. 
23 Honkatukia, J. (2008), s. 6. 
24 Uimonen, S. ja Tuovinen, T. (2008), s. 190.  



 

20 

Väyläpalveluiden laatu vaikuttaa elinkeinoelämälle merkityksellisiin lo-
gistisiin kilpailutekijöihin. Infrastruktuuri luo logististen operaatioiden 
toiminnalliset puitteet ja rajoitteet. Liikennejärjestelmän laatu, palvelutaso 
ja laajuus määräävät logistiikan verkollisten tarpeiden toteuttamismahdol-
lisuudet.25 Toisaalta vaikutusta on käytännössä myös toiseen suuntaan si-
ten, että elinkeinoelämän kuljetus- ja logistiikkatarpeet vaikuttavat liiken-
neinfrastruktuuriin, väylänpitoon ja väyläpalveluihin. Väylät ovat myös 
yksilöiden ja yhteiskunnan liikkumis- ja kuljetustarpeiden toteuttamisen 
tärkeä väline. 

VATT:n vuonna 2004 valmistuneessa selvityksessä26 tarkasteltiin lii-
kenneväyläpolitiikkaa linjanneen ministerityöryhmän27 esityksen mukais-
ten liikenneinvestointien kansantaloudellisia vaikutuksia. Kokonaistalou-
dellisella EV-mallilla tehtyjen laskelmien mukaan väylähankkeiden ai-
kaansaamalla liikenteen tehostumisella olisi merkittäviä positiivisia ker-
rannaisvaikutuksia.  

Vuosina 2004−2007 toteutettaviksi esitettiin 23:a hanketta, joista 15 oli 
tie-, 5 rata- ja 3 vesiväylähanketta. Näistä isojen hankkeiden arvo oli 940 
miljoonaa euroa ja teemahankkeiden 340 miljoonaa euroa. Kyseisten 
hankkeiden vaikutus kansantuotteeseen olisi VATT:n mukaan vuonna 
2010 noin 0,1 prosenttia.  

Vuosina 2008−2013 toteutettaviksi esitettiin yhteensä 28:aa hanketta, 
joista 19 oli tie- ja 8 raideliikennehanketta sekä yksi vesiväylähanke. 
Näistä isojen hankkeiden arvo oli 1 928 miljoonaa euroa ja teemahankkei-
den 236 miljoonaa euroa.  

Yhteensä vuosina 2004−2013 toteutettaviksi ehdotettujen hankkeiden 
yhteisvaikutus kansantuotteeseen olisi VATT:n mukaan vuonna 2010 yli 
0,3 prosenttia. Tämä vastaa yli 500:aa miljoonaa euroa. Teollisuuden tuo-
tantoon vaikutukset olisivat monella toimialalla prosentin tasoa, jopa yli-
kin.28 Maa- ja metsätalouden sekä rakennusalan hyödyt olisivat 0,8�1,1 
prosenttia. Liikenteen toimialoista suurin kasvu olisi rautatieliikenteessä. 

Vuoden 2010 talousarvioesitys29 sisältää yhteensä 428,60 miljoonan eu-
ron määrärahan keskeneräisille ja uusille liikenneväylähankkeille vuodek-
si 2010 (mom. 31.10.78). Tästä tiehankkeiden osuus on 41 prosenttia, ra-
tahankkeiden 51 prosenttia ja vesiväylähankkeiden 4 prosenttia. Talousar-
vioesityksessä esitetään määrärahoja vain keskeneräisille hankkeille, ja 

                                                      
25 Moilanen jne. (2008), s.  69. 
26 Honkatukia, J. ja Antikainen, R. (2004). 
27 Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004�2013 (2004). 
28 Honkatukia, J. ja Antikainen, R. (2004), s. 9. 
29Valtion talousarvioesitys 2010 (2009), s. 462�464.  
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yksi hankkeista on liikennemuotojen yhteinen. Momentin väylähankkei-
den sopimusvaltuudeksi esitetään yhteensä 1 883,6 miljoonaa euroa. Ta-
lousarvioesitys sisältää myös yhteensä 66,5 miljoonan euron jälkirahoitus- 
ja elinkaarihankkeiden määrärahan (31.10.79). Sitä saa käyttää kahden 
jälkirahoitus- ja elinkaarihankkeen aiempina vuosina myönnetyistä sopi-
musvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen. Näiden lisäksi esite-
tään valtuutta solmia sopimuksia kahden uuden elinkaarihankkeen toteut-
tamiseksi, joista toinen on tie- ja toinen ratahanke. Tämän momentin so-
pimusvaltuudeksi esitetään yhteensä 2 262,3 miljoonaa euroa, josta elin-
kaarihankkeina toteutettaville 535 miljoonaa euroa. Perusväylänpidon 
määrärahan (nettomääräraha) suuruus on 888,14 miljoonaa euroa, josta 
tieväylien osuus on 60 prosenttia, rataväylien 33 prosenttia ja vesiväylien 
väylänpidon osuus 7 prosenttia. 

Eduskunnan hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2010 nämä määrä-
rahat ovat samansuuruiset lukuun ottamatta perusväylänpidon määrärahaa, 
joka on 894,243 miljoonaa euroa.30 

2.3 Tarkastuskysymykset 

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla tähdätään tähänastisesta, 
lähinnä eri liikenne- ja väylämuotojen omista näkökulmista tapahtuneesta 
sektorisuunnittelusta kaikki liikennemuodot kattavaan, koko liikennejär-
jestelmän suunnitteluun. Tähän liittyy kuitenkin asennemaailman muutos-
tarpeen lisäksi monia käytännön ja rahoitusteknisiä ongelmia. Tällaisia 
ovat esimerkiksi väylänpidon suunnittelun muuttaminen yhdestä väylä-
muodosta osaksi ympäröivän liikennejärjestelmän toteutusta tai vaiku-
tusarviointien hyödyntäminen tasapuolisesti eri väylätyypeillä.  

Väylänpidon toimijat saattavat käyttää eri menetelmiä hankkeiden arvi-
ointiin tai jopa samoja menetelmiä eri tavoin. Olennainen kysymys onkin, 
palvelevatko käytetyt arviointimenetelmät ja eri väylämuodoista tuotetut 
aineistot väylänpitoa kokonaisuutena tarkastelevaa päätöksentekoa.  

Tarkastuksen pääkysymys oli seuraava: Mitä tietoa väylänpidon hanke-
päätösten tueksi on saatavilla ja miten hyvin tämä tieto tukee väylänpidon 
suunnittelua kokonaisuutena?  

Pääkysymystä tarkasteltiin seuraavien kolmen osakysymyksen avulla: 
A. Miten väyläinvestointien yhteiskuntataloudellinen kannattavuus-

arviointi on toteutettu? 

                                                      
30 Eduskunnan kirjelmä 31/2009 vp. 
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B. Mitä muuta vaikutus- tai vaikuttavuustietoa hankepäätösten tukena on 
käytetty ja miten? 

C. Miten väylähankkeiden perusteluna esitettävää tietoa voitaisiin paran-
taa, jotta se palvelisi nykyistä paremmin eduskuntaa? 

2.4 Tarkastuskriteerit 

Liikennepoliittisista asiakirjoista31 johdetut tarkastuskriteerit olivat seu-
raavat: 
− yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden arviointi väyläinvestointien 

hankepäätösten tukena 
− vaikuttavuuden arviointi väyläinvestointien hankepäätösten tukena. 

2.5 Tarkastuksen rajaus, aineistot ja 
menetelmät 

Tarkastus käsitteli tie-, rata- ja vesiväyläinvestointien toteuttamispäätöksiä 
ja niiden tukena käytettyjä aineistoja. Tarkastuksen kohteina olivat liiken-
ne- ja viestintäministeriö, Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja Merenkulku-
laitos. Tarkastusaineistona käytettiin selvityksiä ja raportteja väylänpidon 
rahoituspäätöksistä, liikenne- ja viestintäministeriön väylänpitoon liittyviä 
asiakirjoja, väyläviranomaisten väylänpitoon liittyviä asiakirjoja ja haas-
tatteluaineistoa.  

Tarkastuksen alussa tehtiin webropol-kysely, jonka avulla kartoitettiin 
väylänpidon osapuolia ja tietoaineistoja. Kyselyn tulokset käsiteltiin ris-
tiintaulukointeina ja avokysymysten vastaukset laadullisena analyysinä. 

Tarkastuksen kohteiksi valittiin 15 vuoden 2004 ministerityöryhmän32 
mietinnössä vuosina 2004−2013 rahoitettavaksi esitettyä hanketta, joiden 
suunnitteluaineistoa, taloudellisia laskelmia ja vaikutusarviointeja tarkas-
teltiin tarkastuskysymysten mukaisesti. Hankkeista kerättiin tietoa myös 
kysymyslomakkeella. Kysymyslomakkeen täyttivät joko väylävirastossa 
hankkeista vastaavat henkilöt tai suunnitteluun osallistuneet konsultit. 
                                                      
31 Liikenne 2030, suuret haasteet, uudet linjat (2007), Liikennepolitiikan linjat ja 
liikenneverkon kehittämis- ja rahoitusohjelma vuoteen 2020 (2008), vuosina 
2003�2010 laaditut toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä talousarvioesitykset. 
Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004�2013 (2004). 
32 Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004�2013 (2004).  
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Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluita. Tarkastukses-
sa haastateltiin eduskunnan valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston jäse-
niä, liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehiä, väylävirastoissa kohde-
hankkeista vastaavia sekä väylänpidon suunnitteluun osallistuneita kon-
sultteja. Haastatteluaineistot käsiteltiin vastauksia laadullisesti vertaileva-
na analyysinä. 
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3 Tarkastushavainnot 

3.1 Väylähankkeiden 
kannattavuuslaskennan tavoitteet ja 
suunnittelu 

3.1.1 Säännökset  

Valtion väylähankkeet ovat yksi osa yhteiskunnan eri toimijoiden pitkä-
vaikutteisista investointihankkeista. Investointihankkeiden suunnittelua, 
vertailua ja hallintaa on yleisesti katsottu olevan hyödyllistä parantaa eri-
laisilla järkiperäisillä menettelyillä. Tätä varten on kehitetty erilaisia me-
netelmiä, apuvälineitä ja niitä koskevia ohjeita. 

Vaikka valtion väylähankkeiden kannattavuuden selvittämistarve esi-
merkiksi kannattavuuslaskelmilla voidaan johtaa yleisestä järkiperäisen 
toiminnan vaatimuksesta tämänluonteisessa toiminnassa, on hyvä tarkas-
tella myös, miten tätä asiaa on käsitelty valtion väylänpitotoimintaan liit-
tyvissä säännöksissä. Tarkastuksessa havaittiin, että väylähankkeiden 
kannattavuuslaskentaan liittyviä asioita on sivuttu seuraavissa väylähank-
keita koskevissa säännöksissä: 
− laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994), 10 § 
− valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

(713/2006), 9 ja 10 § 
− alueiden kehittämislaki (602/2002), 22 ja 24 §, kumottu lailla alueiden 

kehittämisestä (1651/2009) 
− maantielaki (503/2005), 3, 13, 17, 18, 19 ja 22 § 
− ratalaki (110/2007), 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 ja 27 §  
− vesilaki (264/1961), 3 ja 8 § 
− vesiasetus (282/1962), 42, 43, 52, 55, 59 ja 63 §.  

Näistä säännöksistä toisessa ja kuudennessa säännöksessä on lueteltu niitä 
asioita, joita hankeselvityksissä tulisi olla. Niihin sisältyy myös sellaisia 
asioita, jotka ovat tarpeen taloudellisissa kannattavuuslaskelmissa. Näitä 
säännöksiä ei ole kuitenkaan laadittu hankkeiden taloudellisen kannatta-
vuuden näkökulmasta, joten kannattavuuslaskentaa ja -laskelmia ei niissä 
käsitellä yksityiskohtaisesti.  

Maantielaissa ja ratalaissa on määritelty yleistasolla tie- ja rataväylä-
hankkeiden kannattavuuslaskelmalta ja arvioinnilta edellytettäviä vaati-
muksia eri suunnitteluvaiheissa ja niissä on edellytetty myös väyläviran-
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omaisen seuraavan vaikutusten toteutumista hankkeiden käyttöönoton jäl-
keen. Tie- ja rataväylien tapaan ei vesiväylänpitoa ja vesiväylähankkeita 
koskevaa samanlaista pääsäännöstä ole, vaan näitä asioita käsitellään vesi-
laissa, -asetuksessa ja muissa säännöksissä. Näissä säännöksissä ei ole 
samalla tavalla käsitelty hankkeiden suunnittelussa huomioon otettavia tai 
käsiteltäviä asioita. 

Osassa edellä mainituista säännöksistä on yleistasolla sanottu, että väy-
lähankkeiden suunnitelmista olisi käytävä riittävästi selville hankkeista 
aiheutuvat hyödyt, vahingot, haitat ja muut edunmenetykset. Vaikka tässä 
lienee tavoitteena minimoida mahdolliset juridiset oikeuskäsittelyt, palve-
lee tämä vaatimus myös väylähankkeissa laadittavien hyöty-
kustannuslaskelmien tekoa. 

Valtion väylähankkeiden toteuttamispäätösten perusteluihin ja kannatta-
vuuslaskelmiin liittyviä asioita on käsitelty myös eräissä valtion toimintaa 
koskevissa yleisissä säännöksissä.  

Aiemmin tällaisia säännöksiä olivat valtioneuvoston komiteapäätös 
(606/1974, myöhemmin 218/1988, kumottu päätöksellä 1040/2002) ja sitä 
täydentävä ohje (VM:n kirje n:o J 789/10/74, myöhemmin VM:n määräys 
n:o VM 21/01/93). Niiden mukaan komitean edellytetään sisällyttävän 
mietintöönsä selvityksen ehdotuksensa tuottamasta hyödystä ja sen aiheut-
tamista kustannuksista. Edelleen aikaisempia voimassa olleita säännös-
luonteisia asiakirjoja olivat Määräykset ja ohjeet hyötyjen kustannusten 
selvittämisestä komiteatyössä (N:o J 915/10/1975), Pääomakustannusten 
laskentaperusteet (N:o SS 5466, 13.10.1978), vuosittain annetut ohjeet 
toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimiseksi sekä valtion talousarvion so-
veltamista koskevat yleismääräykset. 

Aiemmin viranomaisten toimintaa koskeva yleissäännös oli hallintome-
nettelylaki (598/1982). Sen on korvannut hallintolaki (434/2003). Siinä on 
muun muassa esitetty yleisiä periaatteita viranomaispäätöksestä ja sen pe-
rustelemisesta (43, 44 ja 45 §).  

Laissa valtion talousarviosta (423/1988) on säädetty yleistasolla talous-
arvioehdotuksen perusteluista, määrärahojen käyttösuunnitelmista ja val-
tuusmenettelystä (8, 9 ja 10 §). Lain 22 §:n mukaan valtion omaisuuden 
käytössä on erityisesti otettava huomioon, että valtion omaisuutta on sen 
käyttötarkoitus huomioon ottaen käytettävä tuottavalla tavalla. Asetukses-
sa valtion talousarviosta (424/1988, myöhemmin 1243/1992) on puoles-
taan esitetty yleisiä vaatimuksia virastojen vuosittain laatimille toiminta- 
ja taloussuunnitelmille (10 §). 

Valtiovarainministeriö on toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousar-
vioehdotusten laadinnasta eri aikoina antamissaan määräyksissä esittänyt 
ensiksi yleisiä periaatteita näiden asiakirjojen laadinnasta. Tämän lisäksi on 
annettu tarkempia määräyksiä eräille valtion talousarviossa esitettäville 



 

26 

momenteille. Liikenneväylähankkeiden toteuttamiseen tarkoitettuja mo-
mentteja koskevien tarkempien määräysten sisältö on muuttunut jonkin ver-
ran vuosien kuluessa.  

Esimerkiksi valtiovarainministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmien 
sekä talousarvioehdotusten laadinnasta 26.1.1995 antaman määräyksen 
TM 9501 mukaan "rakennushankkeiden kustannusarvioissa käytettävä ra-
kennuskustannusindeksi ilmoitetaan kehyspäätöksessä. Töistä, joista 
urakkasopimus on jo tehty, arvioidaan lopulliset kokonaismenot urakka-
sopimuksen mukaisesti. Kustannusarvioihin ei sisällytetä arvonlisäveroa. 
Kaikki uudet hankkeet on riittävästi perusteltava liitemuistioissa. Mo-
menttien selvitysosassa selostetaan uusien hankkeiden keskeiset taloudel-
liset ja muut vaikutukset."  

Vuonna 1995 oli myös vielä käytössä rakennushankkeiden kustannusar-
vioiden ylitystapauksissa asian käsittely valtioneuvoston raha-
asiainvaliokunnassa, mistä oli omat määräykset. 

Valtiovarainministeriö on toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talous-
arvioehdotusten laadinnasta 10.4.2002 antamassaan määräyksessä TM 
0206 luetellut kohdassa 3.2.4.6 "Maa- ja vesirakentaminen (77�79)" näitä 
momentteja koskevia, erityisesti huomioon otettavia asioita: 

"Maa- ja vesirakennushankkeiden kustannusarviot ilmoitetaan erikseen 
ilmoitettavan maarakennuskustannusindeksin pisteluvun kustannustasos-
sa. Kaikki maa- ja vesirakentamismäärärahat budjetoidaan kulutus- ja si-
joitusmenomomenteilla ilman arvonlisäveroa, joka budjetoidaan momen-
tille 28.81.23. 

Maa- ja vesirakentamismomenttien määrärahojen käytön jakautuminen 
eri kohteisiin ja käyttötarkoituksiin ilmoitetaan momenttien selvitysosassa.  

Uudis- ja perusparannushankkeiden määrärahat budjetoidaan sijoitus-
menomomenteille. Liikenneväyläinvestoinneista sijoitusmenomomenteille 
budjetoidaan kuitenkin vain merkittävät laajennus- ja uusinvestoinnit, 
muut budjetoidaan kulutusmeno-momenteille. 

Kaikki uudet momenttien selvitysosassa nimetyt hankkeet on riittävästi 
perusteltava selvitysosassa tai liitemuistioissa. Momenttien selvitysosassa 
selostetaan merkittävien uusien hankkeiden keskeiset taloudelliset ja muut 
vaikutukset.  

Momenttien selvitysosassa on esitettävä hankkeisiin ao. momenteille 
budjetoitujen valtion määrärahojen lisäksi myös muiden hankkeisiin osal-
listuneiden rahoitusosuus." 

Valtiovarainministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousar-
vioehdotusten laadinnasta 31.3.2004 antamassa määräyksessä TM 0402 
(siihen 6.4.2005 määräyksellä TM 0501, 6.4.2006 määräyksellä TM 0601 
ja 26.4.2007 määräyksellä TM 0701 tehtyine muutoksineen) on muutettu 
momenttikohtaisia määräyksiä koskevaa sisältöä vuonna 2002 annettuun 
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määräykseen verrattuina. Määräyksen kohdassa 5.4.1 on sanottu, että "re-
aalisijoitusmenoihin tarkoitettua määrärahaa sisältävän momentin selvi-
tysosassa esitetään: 
− ministeriön sijoitusmenolle asettamat alustavat tulostavoitteet, joissa 

selvitetään, miten sijoitusmenolla edistetään yhteiskunnallisen vaikut-
tavuuden kehitystä ja selvitetään investoinnin tai muun sijoituksen yh-
teiskuntataloudellisia tai muita taloudellisia hyötyjä sekä muita vaiku-
tuksia. Tavoitteet ja tiedot esitetään siltä osin kuin niitä ei ole esitetty 
pääluokka- tai lukuperusteluissa, 

− investoinneista investoinnin tai investointiohjelman kokonaiskustan-
nukset ja taloudellinen käyttöaika sekä sille lasketut vuosittaiset pois-
tot (jaksotetut vuosittaiset kulut) samoin kuin arvio vuotuisten ylläpi-
tomenojen ja -tulojen muutoksista, 

− investointihankkeen rahoitussuunnitelma, josta ilmenee investointi-
menojen maksamisen aikataulu ja investointihankkeeseen saatava 
mahdollinen muu rahoitus hankkeeseen osallistuvilta, 

− muut eduskunnan päätöksenteon kannalta olennaiset tiedot, kuten in-
vestointihankkeiden toimenpidesuunnitelmat. 

Merkittävien investointihankkeiden tiedot esitetään mahdollisuuksien mu-
kaan taulukon muodossa ja esittämisessä käytetään hyväksi liitteen 8 In-
vestointihankkeet -lomaketta tai vastaavaa esittämistapaa."  

Valtiovarainministeriön määräys toiminta- ja taloussuunnittelusta sekä 
kehys- ja talousarvioehdotusten laadinnasta (2.4.2008 Nro TM 0802) kor-
vasi edellä mainitun määräyksen. Sen kohdassa 7.11.23 on reaalisijoitus-
menoihin tarkoitettua määrärahaa sisältävän momentin selvitysosasta sa-
ma määräys kuin edellisessä määräyksessä.  

Yhteenveto 

Säännöksissä ei ole yksityiskohtaisella tasolla käsitelty väylähankkeiden 
kannattavuuslaskelmien ja kannattavuusarviointien tavoitteita ja niiden to-
teuttamista. Valtionhallinnon toimintaa koskevien, edellä käsiteltyjen 
säännösten ja yleisen järkiperäisen toiminnan vaatimuksen nojalla on kui-
tenkin pääteltävissä, että väylähankkeiden toteuttamispäätösten perustelu-
jen tulee sisältää hankkeen kannattavuuden selvitys laajasta näkökulmasta. 
Hyötyjen ja haittojen selvittämisen voi katsoa vastaavan säännöksissä 
edellytettyjä taloudellisten vaikutusten selvityksiä. Tässä selvityksessä tu-
lisi tuoda esiin hankkeesta aiheutuvat hyödyt ja haitat suhteessa taloudelli-
siin uhrauksiin. Haittoja ovat ainakin hankkeesta aiheutuvat rahamääräiset 
kustannukset. 
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Tarkastuksessa yksityiskohtaisemmin tutkituissa hankkeissa havaittiin, 
että tällaisia säännösten puitteisiin tulkittavia selvityksiä oli tehty yhtä 
hanketta lukuun ottamatta. 

Säännöksissä on määritelty hyvin väljästi väylähankkeiden kannatta-
vuuslaskennan ja -laskelmien suorittamisen puitteet, joten havaittujen käy-
täntöjen mahtumista säännösten määrittelemiin puitteisiin on turha tarkas-
tella laajemmin. Liikenne- ja viestintäministeriön antamissa yleisohjeissa 
on määritelty säännöksiä tarkemmin väylähankkeiden kannattavuusarvi-
oinnissa käytettäviä tarkasteluasetelmia ja laskentaperiaatteita. Tarkastuk-
sessa tutkittujen väylähankkeiden hyöty-kustannuslaskentaa käsittelevissä 
asiakirjoissa havaittujen käytäntöjen voidaan arvioida olevan pääosin näi-
den yleisohjeiden mukaisia. 

3.1.2 Tavoitteet ja suunnittelu muissa ylätason 
asiakirjoissa  

Valtion talousarvioesitykset 

Tarkastuksessa käytiin läpi vuosien 2004�2010 valtion talousarvio- ja li-
sätalousarvioesitysten väylänpidon kehittämishankkeita koskevat mo-
menttikohdat ja tutkittiin, mitä hankekohtaista kannattavuustietoa niissä 
oli ja olivatko esitetyt tiedot edellä kuvattujen säännösten mukaisia. 

Vuoden 2004 talousarvion laadintamääräyksissä on käytetty väljää il-
maisua "merkittävät laajennus- ja uusinvestoinnit sijoitusmenomomenteil-
le" erotuksena ja jakoperusteena kulutusmenomomenteille budjetoitavista 
hankkeista. Tämä mahdollistaa periaatteessa laajan liikkumavaran merkit-
tävän hankkeen tulkinnassa ja budjetoinnissa.  

Tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan palautteessa liikenne- ja 
viestintäministeriö selostaa muun muassa talousarvioesitysten laadinta-
menettelyä. Ministeriön mukaan kun hankkeelle haetaan sopimusvaltuus 
aloitusvuonna, ilmoitetaan talousarvioesityksessä, mihin maarakennuskus-
tannusindeksiin sopimusvaltuus on laadittu. Valtuus on sitova, eikä sitä 
muuteta, vaikka indeksit muuttuvat. Koska hankkeen toteuttaminen kilpai-
lutetaan, riippuu markkinatilanteesta, minkälaiseksi hintataso muuttuu. 
Mikäli kuitenkin hankkeen edetessä kustannustaso nousee oleellisesti 
suunnitellusta, esitetään sopimusvaltuutta nostettavaksi harkinnan mukai-
sesti. Ministeriön mielestä tulisi olla selvempi linjaratkaisu, miten indek-
sien muutokset otetaan huomioon sen jälkeen, kun hanke on otettu valtion 
talousarvioon.  

Vuoden 2004 varsinaisessa talousarvioesityksessä oli vain kaksi kes-
keneräistä ratahanketta ja keskeneräinen radanpitoon liittyvä radioverkon 
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rakentamishanke, joista oli esitetty kustannusarvio. Talousarvioesitykses-
sä ei ollut mainittu, missä kustannustasossa nämä kustannusarviot ovat.  

Vuonna 2003 voimassa olleissa talousarvion laatimismääräyksissä ei ol-
lut yksiselitteisesti sanottu, missä kustannustasossa maa- ja vesirakennus-
hankkeet oli ilmoitettava. Tätä ei ole myöskään määrätty valtioneuvoston 
päätöksessä valtiontalouden kehyksistä vuosiksi 2004�2007 (VM 
3/214/2003) eikä valtiovarainministeriön määräyksissä toiminta- ja talous-
suunnitelmien sekä talousarvion laadinnasta (TM 0206 ja 0301). Ensin 
mainitussa oli tosin sanottu, että vaalikauden 2004�2007 kehys on ilmoi-
tettu vuoden 2004 hinta- ja kustannustasossa. Kehyspäätöksen liitteenä 
olevassa taulukossa on mainittu, että vuoden 2004 rakennuskustannusin-
deksin muutokseksi on ennustettu +2,0 prosenttia edelliseen vuoteen 2003 
verrattuna. Tästä voi päätellä, että jos myös väylähankkeiden kustannus-
arvioissa käytettävälle maarakennuskustannusindeksille on ennustettu sa-
ma kasvu, budjetissa esitetyn kustannustason pitäisi olla kustannustasossa 
i = 1,02*122,5=124,95 (1995=100) tai i=1,02*107=109,14 (2000=100).  

Vuosien 2005�2010 talousarvioesityksissä on useimpien väylänpidon 
isojen kehittämishankkeiden momenttien selvitysosan tietoina ollut hyvin 
lyhyt sanallinen kuvaus uuden hankkeen tarpeellisuudesta ja hankkeen 
hyöty-kustannussuhde. Vuosien 2005�2010 varsinaisissa talousarvioesi-
tyksissä on ao. momenteilla esitetty uusista hankkeista hyöty-
kustannussuhteita ja lyhyitä sanallisia kuvauksia, ja niiden voi katsoa si-
sältävän selvitystä siitä, miten sijoitusmenolla edistetään yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden kehitystä, tai selvitystä investoinnin tai muun sijoituksen 
yhteiskuntataloudellisesta taikka muusta taloudellisesta hyödystä. 

Vuosien 2004�2010 talousarvioesitysten väylänpidon kehittämismo-
menteilla kerrottujen tietojen voidaan katsoa sisältävän osittain edellä lu-
vussa 3.1.1 selostetuissa valtiovarainministeriön määräyksissä edellytetyt 
tiedot. Esitetyt tiedot vaihtelivat jonkin verran eri vuosina ja erityyppisten 
väylien hankkeissa. 

Yleisimmin valtion talousarvioesityksissä on väylänpidon isojen kehit-
tämishankkeiden momenttien selvitysosan tietoihin sisältynyt hyvin lyhyt 
sanallinen kuvaus uuden hankkeen tarpeellisuudesta, maininta sopimus-
valtuudesta, talousarviomenojen arvioitu jakautuminen tuleville vuosille 
ja hankkeen hyöty-kustannussuhde. Talousarvioesityksissä ei ollut kerrot-
tu kahta vesiväylähanketta lukuun ottamatta väylähankkeiden taloudellista 
käyttöaikaa ja vuotuisia poistoja eikä vuotuisten ylläpitomenojen muutos-
ta.  

Tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan palautteessa liikenne- ja 
viestintäministeriö esittää, että näitä asioita koskevia laadintamääräyksiä ei 
ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi soveltaa, sillä väylien kehittämishank-
keilla on sama käyttöaika kuin liikekirjanpidossa käytettävässä poisto-
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suunnitelmassa on esitetty. Nämä asiat eivät anna ministeriön mukaan li-
säinformaatiota. Koska vesiväyläinvestoinnit veloitetaan väylämaksuja 
määrättäessä, poistoilla on näissä hankkeissa merkitystä informaationa.  

Vuosien 2004�2010 talousarvioesityksiin sisältyvien joidenkin uusien 
hankkeiden yhteydessä oli sanottu sopimusvaltuutena valtion rahoitus-
osuus, mutta ei oltu esitetty koko hankkeen kustannusarviota (esim. Ilma-
lan ratapiha, Mt 101 Kehä I Turunväylä-Vallikallio, Kt 51 Kirkkonummi-
Kivenlahti). Silloin kun koko hankkeen kustannusarvio oli sanottu, sen 
kustannustasoa ei yleensä ollut mainittu. Kustannustason esittäminen on 
kuitenkin yleistynyt selvästi viimeisimmissä talousarvioesityksissä.  

Kun hankkeelle on myönnetty toteutusta varten ensimmäinen sopimus-
valtuus, hankkeen perustelutietoja ei ole enää annettu samalla tarkkuudel-
la myöhemmissä talousarvioesityksissä vaan ainoastaan kunakin vuonna 
hankkeelle myönnetty määrärahaosuus. Mikäli sopimusvaltuudessa on 
tarvittu myöhemmässä vaiheessa muutoksia, muutostarve on hankekohtai-
sesti selostettu samoin kuin varsin lyhyesti muutostarpeen syyt. 

Eri hankkeiden välistä vertailua ei ole tehty talousarvioesityksissä eikä 
myöskään laajempaa vertailua eri liikennemuotojen ja niiden hankkeiden 
välillä. Talousarvioesitysten eri kohdissa olevien tietojen perusteella täl-
laista vertailua ei voida tehdä. 

Ministerityötyhmän mietintö 10.2.2004 

Väylähankkeiden kannattavuuslaskennan ja kannattavuusarviointien ta-
voitteita sekä hankkeiden suunnittelua on käsitelty hallituksen viime ai-
koina muutaman vuoden välein laatimissa ja käsittelemissä hankkeiden to-
teuttamisohjelmissa. Tarkastuksessa tutkittujen toteuttamisohjelmien läh-
tökohtana olivat alun perin 10.2.2004 ministerityöryhmän mietintöön si-
sältyvät luettelot lähivuosina toteutettavista hankkeista. Mietinnössä on 
esitetty hankeluettelot vuosina 2004�2007 aloitettaviksi suunnitelluista 
hankkeista sekä hankeluettelot tämän jälkeen aloitettaviksi suunnitelluista 
hankkeista.  

Vuosien 2004�2007 investointiohjelmaksi esitettiin seuraavat hanke-
luettelot kiireellisyysjärjestyksessä. Teemahankkeet on sanottu priorisoi-
tavan isojen investointien edelle. 

Teemahankkeet 
1. Yli-ikäisen päällysrakenteen uusiminen rataverkolla  
2. Satamien ja terminaalien tieyhteyksien kehittäminen  
3. Kasvavien alueiden kehityksen tukeminen  
4. Pienehköt vesiväylien ja turvalaitteiden kehittämishankkeet  
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5. Pääteiden turvallisuuden parantaminen  
6. Rautateiden tavaraliikenteen edistäminen itäisessä Suomessa  
7. Joukkoliikenteen edistäminen pääkaupunkiseudun säteittäisillä pää-

väylillä  
8. Koulumatkojen olosuhteiden parantaminen maaseututaajamissa.  

Isot investointihankkeet 
1. E18 (valtatie 1) Muurla�Lohja (poliittinen päätös toteutuksesta tehty 

jo ennen 10.2.2004) 
2. Tornion meriväylä  
3. Hakamäentien parantaminen  
4. Raahen meriväylä  
5. Rataosan Seinäjoki�Oulu palvelutason parantaminen, vaihe 1 
6. Valtatie 2 Vihti�Pori  
7. Valtatie 6 Lappeenranta�Imatra  
8. Valtatie 4 Kemin kohta ja sillat  
9. Rataosan Lahti�Luumäki palvelutason parantaminen  
10. Kehä I Turunväylä�Vallikallio  
11. Rataosan Tampere�Seinäjoki palvelutason parantaminen  
12. Kantatie 51 Kirkkonummi�Kivenlahti  
13. Valtatie 5 Lusi�Mikkeli puuttuvat parannustyöt  
14. Valtatie 8 Sepänkylän ohikulkutie, Vaasa  
15. Valtatie 4 Lusi�Vaajakoski  
16. Valtatie 14 Savonlinnan keskusta.  

Vuosien 2008�2013 hankekori 
 
Vuoden 2004 ministerityöryhmän mietinnössä on myös kaksi luetteloa sil-
loisen hallituskauden 2004�2007 jälkeen aloitettaviksi suunnitelluista 
kymmenvuotisohjelman hankkeista. Näiden luettelojen on sanottu olleen 
alustavia. Tieto hankkeiden vaikutuksista täsmentyy suunnittelun edetessä 
ja myös toimintaympäristö muuttuu. Nämä seikat vaikuttavat tämän ryh-
män hankkeiden kiireellisyysjärjestykseen. Työryhmän mukaan kymmen-
vuotisohjelma kannattaa päivittää hallituskausittain. Hallituskauden 2004�
2007 jälkeen aloitettaviksi suunniteltujen hankkeiden luettelot olivat seu-
raavat: 

Teemahankkeet 
−  Rataverkon sähköistäminen  
−  Tasoristeysten poistaminen  
−  Rautateiden tavaraliikenteen edistäminen läntisessä Suomessa  
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− Ajantasaista ja kattavaa tietoa tielläliikkujille tieliikenteen tietoverk-
koa kehittämällä  

− Meluntorjunta pääkaupunkiseudulla.  

Isot investointihankkeet 
−  MARJA-rata, myöhemmin Kehärata  
−  Kehä II Turuntie�Hämeenlinnanväylä  
−  Rataosan Seinäjoki�Oulu palvelutason parantaminen, vaihe 2  
−  E18 (valtatie 7) Koskenkylä�Loviisa�Kotka  
−  Metro/raideyhteys Ruoholahti�Matinkylä, myöhemmin Länsimetro  
−  E18 (Kehä III) Vantaankoski�Lentoasemantie  
−  Kehä I Espoon ja Helsingin alueella  
−  Rataosan Luumäki�Vainikkala lisäraide  
−  Rataosan Luumäki�Imatra tason nosto  
−  E18 (valtatie 7) Hamina�Vaalimaa  
−  E18 (valtatie 7) Haminan ohikulkutie  
−  Valtatie 12 Lahti�Kouvola  
−  Valtatie 3 Tampereen läntinen ohikulku, 2 vaihe  
−  Valtatie 3 Tampere (Ylöjärvi)�Vaasa  
−  Valtatie 5 Päiväranta�Vuorela, Kuopio  
−  Valtatie 8 Turku�Pori  
−  Valtatie 15 Kotka�Kouvola  
−  Valtatie 21 Palojoensuu�Kilpisjärvi  
−  Valtatie 20 Kuusamontie Oulu, Hintta�Korvenkylä  
−  Valtatie 6 Joensuun kohta  
−  Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie  
−  Valtatie 15 Kotkan sisääntulotie  
−  Haminan meriväylä.  

Toteuttamisohjelman perustelut 

Vuoden 2004 ministerityöryhmän mietinnössä ja sen taustaraportissa ei 
ole kovin yksityiskohtaisesti selostettu toteuttamisohjelman laadintapro-
sessia eikä perusteltu esitettyä hankkeiden toteuttamisohjelmaa. Eräitä pe-
rusteluja on kuitenkin esitetty erillisen taustaselvityksen kohdassa 7, in-
vestointipolitiikan määrittelyn lähtökohtia. Yhtenä lähtökohtana on pidet-
ty edellisten hallituskausien toteutuneita investointitasoja. Taustaselvityk-
sessä on todettu, että edellisinä hallituskausina on aloitettu noin miljardin 
euron arvosta kehittämishankkeita lukuun ottamatta edellisen hallituksen 
aikana aloitettua, kolmea poikkeuksellisen suurta hanketta.  
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Toisena lähtökohtana on sanottu olleen tuolloin käynnissä olleiden 
hankkeiden tarvitseman rahoituksen vähentämä osuus investointien koko-
naisrahoitustasosta. Hallituskaudella 2004�2007 on arvioitu tarvittavan 
noin 835 miljoonaa euroa valtion rahoitusta sellaisiin liikennehankkeisiin, 
jotka ovat tuolloin olleet rakenteilla tai joiden aloittamisesta oli aiemmin 
tehty päätös. Tämä merkitsi, että uusien hankkeiden rahoittamiseen olisi 
hallituskaudella 2004�2007 noin 165 miljoonaa euroa, jos miljardin euron 
kehyksissä haluttaisiin pysyä. Jo toteutettavaksi päätettyjen hankkeiden 
seuraavalle hallituskaudelle ulottuva rahoitustarve olisi noin 235 miljoo-
naa euroa. 

Kolmantena lähtökohtana on tuotu esiin hankkeiden arvioinnissa ja prio-
risoinnissa käytettyjä muita periaatteita. Liikenne- ja viestintäministeriön 
vahvistamien ohjeiden mukaisia yleisiä periaatteita on sanottu noudatetun. 
Niiden mukainen hankearviointi on sanottu laadittavan yleensä hankkeen 
suunnittelun yhteydessä ja sen tuloksista tehtävän yksisivuinen yhteenve-
to, ns. hankekortti. 

Hankkeen kannattavuuslaskelman laatimisen on sanottu muodostavan 
tärkeän osan hankearviointia. Laskelmaa voidaan käyttää hankkeen kus-
tannustehokkuuden arviointiin ja hankkeiden vertailuun. Laskelman lop-
putuloksena saadaan hyöty-kustannussuhde eli hankkeen rahamääräisten, 
nykyhetkeen diskontattujen hyötyjen suhde rakentamis- ja muihin kustan-
nuksiin. Hanke on yhteiskuntataloudellisesti kannattava, jos hyöty-
kustannussuhde on yli yksi. Suomessa käytetään muun muassa rahoituk-
sen niukkuuden vuoksi tiukempaa rajaa sille, että hanketta pidetään toteut-
tamiskelpoisena. Liikenne- ja viestintäministeriön hankekoriin pääsyn 
edellytyksenä on, että hyöty-kustannussuhde on vähintään 1,5. Myös alu-
eiden elinvoimaa ja kehitystä tukevien hankkeiden on oltava taloudellises-
ti kannattavia eli hyöty-kustannussuhteen on oltava parempi kuin 1,5.   

  Taustaselvityksessä on edelleen sanottu, että kaikki 10-vuotis-
ohjelmaan ehdolla olevat hankkeet ovat taloudelliselta tehokkuudeltaan 
laatuvarmistettuja. Näiden hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota 
erityisesti siihen, että hankeohjelman vaikutukset elinkeinoelämän kilpai-
lukykyyn, kansalaisten liikkumismahdollisuuksiin ja alueiden kehitykseen 
ovat tasapainossa. Myös niin kutsuttujen yhteiskunnallisten tavoitteiden 
toteutumiseen tulee kiinnittää huomiota eli hankkeiden tulee edistää lii-
kenneturvallisuutta, pienentää liikenteen ympäristöhaittoja ja parantaa lii-
kennejärjestelmän taloudellisuutta. Ohjelman tulee lisäksi olla alueellisesti 
tasapainossa. Hankkeiden aloitusvuoteen vaikuttavat muun muassa suun-
nitelmien valmiusaste, hallinnollisen käsittelyn tilanne sekä mahdolliset 
vaikutukset maarakennusalan markkinatilanteeseen. 
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Ainoana hankekohtaisena hankkeen tarpeellisuutta tai kannattavuutta 
kuvaavana tietona on ilmoitettu hyöty-kustannussuhdeluku. Tätä ei ole 
kuitenkaan sanottu kaikista hankkeista. 

Perustelujen arviointia 

Kahden ensimmäisen rahoituksen asettamia puitteita koskevien perustelu-
jen ja esitettyjen hankeluetteloiden tarkastelun perusteella havaitaan, että 
jo vuosiksi 2004�2007 priorisoitaviksi sanottujen teemahankkeiden koko-
naiskustannusarvio on noin 430 miljoonaa euroa ja isojen investointi-
hankkeiden kokonaiskustannusarvio 940 miljoonaa euroa. Tämä merkit-
see, että pelkästään teemahankkeiden sanottu priorisointi käyttää kokonai-
suudessaan hallituskauden 2004�2007 rahoitusvaran ja osa rahoituksesta 
ulottuu seuraavallekin hallituskaudelle. Vaikka kaikkien hankkeiden vuo-
tuista rahoitusta siirrettäisiin pieniin eriin, esitetyistä isoista investointi-
hankkeista voitaisiin silti aloittaa käytännössä vain osa hallituskaudella 
2004�2007 eikä seuraavalle hallituskaudelle jäisi yhtään rahoitusvaraa uu-
sille hankkeille. 

Ministerityöryhmän mietinnössä on ratkaistu tämä ongelma niin, että 
osa hankkeista on esitetty toteutettavaksi ns. elinkaarimallilla, jolloin val-
tio maksaa niiden kustannukset valtion ulkopuolisille rahoittajille jälkikä-
teen. 

Kun tarkastellaan kolmatta esitettyä perusteluryhmää ja esitettyjä hanke-
luetteloja, havaitaan, että hankekoreissa on joitakin hankkeita, joiden hyö-
ty-kustannussuhde on tuohon ajankohtaan mennessä laadittujen selvitys-
ten ja hankekorttien mukaan ollut alle 1,5 eli taustaselvityksessä ilmoitettu 
hankekoriin pääsyn edellytyksenä oleva ehto ei ole täyttynyt. Tällaisia 
hankkeita oli vuosien 2004�2007 hankekorissa kaksi (vt 2 Vihti�Pori ja vt 
5 Lusi�Mikkeli) sekä vuosien 2008�2013 hankekorissa yhteensä 11. 

Edellä sanotun perusteella muodostuu kuva, että hankeohjelman taus-
taselvityksessä noudatettaviksi esitettyjä lähtökohtia ja perusteluja ei ole 
todellisuudessa noudatettu. Hankkeiden rajallista rahoituskehystä on kier-
retty suunnittelemalla osa hankkeita toteutettavaksi aluksi muulla kuin 
valtion rahoituksella, jolloin näistä hankkeista valtiolle aiheutuvat maksut 
siirtyvät tulevaisuuteen. Tästä aiheutuvia erilaisia riskejä ei ole hankeoh-
jelmissa käsitelty.  

Joidenkin hankkeiden listalle pääsyn perusteina ovat olleet muut seikat 
kuin riittävä hyöty-kustannussuhde, vaikka listalle pääsyn kriteerinä on 
sanottu olleen vähintään hyöty-kustannussuhde 1,5.  
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Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko 2008 

Liikenne- ja viestintäministeriö valmisteli keväällä 2008 valtioneuvoston 
liikennepoliittisen selonteon eduskunnalle, ja valtioneuvosto hyväksyi sen 
27.3.2008. Selonteko pohjautui pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen 
ohjelmaan, jonka mukaan �Hallitus linjaa vaalikauden alussa eduskunnal-
le annettavalla selonteolla liikennepolitiikan pitkän aikavälin suuntaviivat. 
Selonteko pitää sisällään vaalikauden 2007−2011 väyläinvestointiohjel-
man sekä liikennejärjestelmän kokonaisuuden hallintaan perustuvan pitkä-
jänteisen liikenteen ja infrastruktuurin kehittämis- ja investointiohjelman." 
Pitkäjänteisyydellä tarkoitettiin tässä yhteydessä 10−15 vuoden aikajän-
nettä. Selonteon mukaan sen näkökulma kattaa koko liikennejärjestelmän. 

Selonteon osassa 10 on liikenneverkon kunnossapito- ja kehittämisoh-
jelma. Siinä on todettu väylien kunnossapidosta muun muassa, että ole-
massa olevat liikenneväylät pidetään kunnossa perusväylänpidon toimin. 
Perusväylänpito sisältää väylien päivittäisen hoidon ja ylläpidon, loppuun 
käytettyjen rakenteiden korvaamisen, liikenteen ohjauksen sekä pienet, 
tavallisesti enintään muutaman sadan tuhannen euron investoinnit. 

Selonteon mukaan perusväylänpidon ja yksityisteiden rahoitusta on tar-
koitus lisätä vuosina 2008�2012 yhteensä 165 miljoonalla eurolla. Tästä 
72 miljoonaa euroa menee tienpitoon, 57 miljoonaa euroa radanpitoon, 6 
miljoonaa euroa vesiväylänpitoon ja 30 miljoonaa euroa yksityistienpito-
avustuksiin. Selonteossa on tässä yhteydessä kerrottu, että muun muassa 
seuraavia hankkeita on tarkoitus rahoittaa näillä perusväylänpidon varoilla:  
− Aloitetaan seuraavat rataverkon perusparannushankkeet: vuonna 2009 

rataosa Porokylä�Vuokatti (27 milj. euroa), vuonna 2010 rataosa Joen-
suu�Ilomantsi (10 milj. euroa) ja vuonna 2011 rataosa Äänekoski�
Haapajärvi (20 milj. euroa). 

− Toteutetaan Pietarsaaren meriväylä (noin 8 milj. euroa). 

Selonteossa on lueteltu eräitä investointiohjelman lähtökohtia. Tarvittavil-
la kehittämistoimenpiteillä esimerkiksi parannetaan rataverkon kantavuut-
ta ja välityskykyä samoin kuin kapeita ja mutkaisia päätiejaksoja sekä ke-
hitetään kaupunkiseutujen liikenneyhteyksiä. Selonteon mukaan aiemmat 
hallitukset ovat päättäneet aloittaa noin 25 liikenneinvestointia, joiden yh-
teenlasketut kustannukset ovat noin 3 100 miljoonaa euroa. Näistä aiheu-
tuu nykyisellä hallituskaudella 2007�2011 noin 1 500 miljoonan euron ja 
myöhemmin noin 1 100 miljoonan euron kustannukset. Edelleen selonte-
on mukaan käynnissä olevien ja päätettyjen liikenneinvestointien menot 
hallituskaudella 2007�2011 ovat noin 400 miljoonaa euroa vuodessa. Ai-
empien hallitusten aikana menot olivat 500 miljoonaa euroa. 
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Selonteossa on taulukko käynnissä olevista ja päätetyistä hankkeista. 
Taulukossa on 23 hanketta, ja niiden yhteenlaskettu kustannusarvio on 
3 150 miljoonaa euroa. Lisäksi on erikseen sanottu hallitusohjelmassa to-
detun, että E18 Helsinki�Vaalimaa-moottoritien (noin 750 miljoonaa eu-
roa) toteuttamisesta yhtenä kokonaisuutena päätetään tällä hallituskaudel-
la. Lisäksi Länsimetron valtionapuun varataan enintään 30 prosenttia 
hankkeen tarkistetusta kustannusarviosta, joka on 714 miljoonaa euroa. 
Suunnitteluun on jo varattu 15 miljoonaa euroa, ja rakentamiseen varataan 
enintään 200 miljoonaa euroa. Metron rakentaminen alkaa aikaisintaan 
vuonna 2010. 

Suurin osa taulukossa olevista hankkeista on samoja kuin ne, jotka tässä 
luvussa on aiemmin mainittu tarkasteltaessa vuoden 2004 ministerityö-
ryhmän vuosien 2004�2007 hankeluettelon toteutumista ja sen ulkopuo-
lelta tulleita hankkeita. Taulukossa on myös ennen vuotta 2004 käynnis-
tetty Vuosaaren sataman liikenneväylät -hanke, koska se ei ollut keväällä 
2008 vielä valmistunut. Vuoden 2004 luettelossa olevista hankkeista Tor-
nion meriväylää ei ole kevään 2008 taulukossa, koska tämä hanke oli jo 
valmistunut. Vuoden 2008 taulukossa on uutena hankkeena mainittu Sa-
vonlinna�Huutokoski-ratahanke, vaikka tähän hankkeeseen ei ole valtion 
vuosien 2004�2010 talousarvioesitysten tietojen mukaan käytetty rataver-
kon kehittämishankkeisiin osoitettuja määrärahoja. 

Liikennepoliittisessa selonteossa on lyhyet maininnat investointiohjel-
man laadinnasta ja hankkeiden valintakriteereistä. Selonteon mukaan lii-
kenneverkon kehittämishankkeet ovat tavallisesti sellaisia vähintään 20�
30 miljoonan euron investointeja, joilla parannetaan liikenneoloja. Hanke-
ehdotukset on sanottu arvioidun ensiksi niiden yhteiskuntataloudellisen 
tehokkuuden näkökulmasta. Vain yhteiskuntataloudellisesti tehokkaita 
hankkeita on sanottu otetun jatkotarkasteluun. Valinnan perusteena on ol-
lut se, että hankkeen hyöty-kustannussuhde on yli 1,5. Toisaalta selonte-
ossa on sanottu, että olemassa olevien ratojen ja teiden parannushankkeille 
hyöty-kustannussuhdetta ei aina voida yksiselitteisesti laskea. Esimerkki-
nä on mainittu vt 5 Päiväranta�Vuorela-hanke.  

Selonteossa on myös sanottu, että hankkeita vaalikauden investointioh-
jelmaan valittaessa on kiinnitetty huomiota maakuntien ja elinkeinoelä-
män prioriteetteihin, alueelliseen tasapainoon sekä kansainvälisiin sitou-
muksiin (muun muassa Pohjolan kolmio). Lopulliseen ajoitukseen vaikut-
tavat hankkeen suunnitelmavalmius, hallinnolliset päätökset ja vaikutuk-
set maarakennusalan markkinatilanteeseen. 

  Selonteossa on esitetty vaalikauden 2007�2011 investointiohjelma, 
jossa on 13 uutta liikenneverkon kehittämisinvestointia arvoltaan 1 135 
miljoonaa euroa. Vaalikaudella 2007�2011 alkavista hankkeista on tau-
lukko, jossa ovat seuraavat hankkeet: 
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Päätetyt hankkeet 
− Valtatie 5 Lusi�Mikkeli 
− Kehärata 
− Kantatie 51 Kirkkonummi�Kivenlahti 
− Valtatie 14 Savonlinnan keskustan järjestelyt 
− Länsimetron valtionapu. 

Uudet hankkeet 
− Valtatie 8 Sepänkylän ohikulkutie (Vaasa) 
− E18 Haminan ohikulku 
− E18 Kehä III:n 1. osa 
− E18 Koskenkylä�Kotka 
− Pohjanmaan rata: Seinäjoki�Oulu, 1. vaiheen jatko 
− Pohjanmaan rata: lisäraide Kokkola�Ylivieska 
− Rovaniemi−Kemijärvi- ja Seinäjoki�Vaasa-rataosien sähköistykset 
− Yhteysalukset ja maantielautat 
− Valtatie 5 Päiväranta�Vuorela, Kuopio (�Kallan sillat�) 
− Valtatie 12 Tampereen rantaväylä 
− Valtatie 6 Joensuun kohta 
− Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohitus 
− Uudenkaupungin meriväylä 
− Vaalikauden akuutit elinkeinopoliittisesti tärkeät hankkeet (esim. kai-

vos- ja matkailuhankkeet)  
− Vaalikauden teemahankkeet (esim. pääteiden turvallisuuden paranta-

minen ja joukko- ja kevytliikenteen olojen edistäminen). 

Edellä olevaan luetteloon sisältyy Länsimetro-hanke, joka oli jo edellisen 
ministerityöryhmän mietinnön tarkastelussa mukana erikseen nimettynä 
hankkeena. Lisäksi luettelon hankkeista kolme ovat osia edellisen ministe-
rityöryhmän tarkastelussa mukana olleesta yhdestä hankkeesta, joka oli 
E18-moottoritie Helsinki�Vaalimaa.  

Selonteon ja sen perustelujen arviointia 

Selonteon mukaan sen näkökulma kattaa koko liikennejärjestelmän. Se-
lonteon konkreettiset tavoitteet liittyvät kuitenkin lähinnä yksittäisten väy-
lähankkeiden toteuttamisajankohtiin ja tästä muodostuvaan hankeohjel-
maan. Hankeohjelman suunnittelukriteerit ja mukaan otettujen hankkeiden 
valintakriteerit on esitetty suppeasti ja yleisellä tasolla. Ainoana hanke-
kohtaisena hankkeen tarpeellisuutta tai kannattavuutta kuvaavana tietona 
on ilmoitettu hyöty-kustannussuhdeluku. Tätä ei ole kuitenkaan sanottu 
kaikista hankkeista. 
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Hankkeiden toteutuspäätösten sitovuus vaihtelee teksti-ilmaisuissa. Li-
säksi ilmaisuissa käsite ja sen sisältö ovat ristiriitaisia tai epäselviä. Eräi-
den hankkeiden selonteossa jo tehdyksi sanotut toteutuspäätökset eivät to-
siasiassa selonteon laatimisajankohtana ole olleet eduskunnan hyväksy-
miä. 

Hallituskaudella 2008�2011 alkaviksi suunniteltuja hankkeita ei ole ase-
tettu kiireellisyysjärjestykseen, kuten vuoden 2004 mietinnössä oli tehty 
hallituskaudella 2004�2007 alkaviksi suunnitelluista hankkeista. 

Selonteossa on väljennetty ohjelman laadinta- ja hankkeiden valintakri-
teereitä verrattuna edelliseen ministerityöryhmän selvitykseen: 
− Kaikkien hankkeiden ei enää tarvitse olla hyöty-kustannussuhteeltaan 

yli 1,5. 
− Ei ole esitetty enää tarkkaa hallituskauden rahoituksen kehyspuitetta, 

jossa pyritään pysymään ohjelman suunnittelussa.  

Edellä olevassa hankeluettelossa on huomionarvoista se, että usea hanke 
oli tarkoitus toteuttaa valtion ulkopuolisella rahoituksella siten, että valti-
olle niistä aiheutuvat maksut siirtyvät erilaisilla sopimusjärjestelyillä tule-
vaisuuteen. Tähän voi olla syynä se, että valtioneuvoston vuosittain teke-
mät budjetin kehyspäätökset tuleville vuosille rajoittavat halutun hanke-
määrän toteuttamista esitetyssä aikataulussa perinteisellä tavalla. Liittees-
sä 1 on esitetty valtioneuvoston vuosina 2003�2009 tekemät pääluokan 31 
määrärahojen kehyspäätösten määrärahatasot tuleville vuosille. Kehysten 
mukaiset määrärahatasot ovat olleet hitaasti nousevia, eikä esimerkiksi 
keväällä 2008 tehdyssä kehyspäätöksessä ole nähtävissä suurta tasokoro-
tusta tulevina vuosina. Asiaa voidaan tarkastella myös laskemalla esitetyn 
hanketaulukon rahoitustarvevaikutuksia, jos taulukon hankkeet toteutettai-
siin perinteisellä valtion talousarviorahoitustavalla.  

Luettelon hankkeiden käynnistämisen aiheuttamaa talousarviorahoitus-
tarvetta vuosina 2008�2011 voidaan tarkastella kahden hankkeiden tar-
kemman ajoitusvaihtoehdon avulla. Ensiksi voidaan tarkastella sitä vaih-
toehtoa, että luettelon hankkeiden esitetty kokonaiskustannus jaetaan ta-
saisesti aikavälin 2008�2011 eri vuosille. Tällöin saadaan noin 300 mil-
joonan euron vuotuiskustannus. Tämän verran tulisi vuotuinen rahoitus-
tarve kasvamaan entisten hankkeiden aiheuttaman rahoitustarpeen lisäksi, 
jos luettelon hankkeet käynnistettäisiin heti ja ne toteutettaisiin vuosina 
2008�2011. Toiseksi voidaan tarkastella eräänlaista minimirahoitustarvet-
ta aikavälillä 2008�2011, jolloin luettelon hankkeet käynnistettäisiin vasta 
aikavälin lopussa eli vuonna 2011, jolloin niiden päärahoitustarve siirtyisi 
käytännössä seuraaville hallituskausille. Jos oletetaan, että hankkeen to-
teutuksen käynnistämisestä aiheutuu ensimmäisenä vuonna keskimäärin 5 
miljoonan euron talousarviorahoitustarve, tarvitaan vuonna 2011 taulukon 
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hankkeiden käynnistämiseen noin 100 miljoonan euron rahoitus. Tällöin 
voidaan vielä pysyä käytännössä valtioneuvoston tulevien vuosien talous-
arvioiden kehyspäätöksessä. Haittapuolena tästä on kuitenkin se, että noin 
1 000 miljoonan euron loppurahoitustarve siirtyy käytännössä seuraaville 
hallituskausille. Kun tämä lisätään aiemmin aloitettujen hankkeiden esitet-
tyyn 1 100 miljoonan euron rahoitusvaikutukseen vuoden 2011 jälkeisille 
hallituskausille, saadaan jo 2 100 miljoonan euron rahoitustarve tulevina 
hallituskausina. 

Siitä, että hankkeet toteutetaan valtion ulkopuolisella rahoituksella ja 
valtiolle tästä aiheutuvia maksuja siirretään yhä enemmän tulevaisuuteen, 
aiheutuu erilaisia riskejä, joita ei ole käsitelty selonteossa tarkemmin. Se-
lonteosta tulee sellainen vaikutelma, että sen suunnittelun näkökulma on 
optimistinen, suppea ja lyhyellä aikavälillä. 

Väylähankkeet toiminta- ja taloussuunnittelussa 

Yleistä toiminta- ja taloussuunnitelmien laadinnasta ja käytöstä 

Valtion virastojen on säännösten mukaan laadittava vuosittain toiminta- ja 
taloussuunnitelma (TTS) tuleville lähivuosille. Näiden suunnitelmien laa-
dintaan ovat vaikuttaneet viime vuosina valtioneuvoston vahvistamat, hal-
linnonalakohtaiset kehykset budjetin määrärahatasoille neljäksi tulevaksi 
vuodeksi ja väylävirastoissa lisäksi hallituskausittainen rahoitusvaran ja 
liikennehankkeiden toteuttamisen suunnittelu. 

Valtioneuvoston vuosittain päättämät määrärahakehykset tuleville vuosil-
le ovat koskeneet paitsi koko valtion budjettitalouden menokehyksiä myös 
eri hallinnonalojen yhteenlaskettuja määrärahatasoja. Tämän lisäksi on il-
moitettu näihin tasoihin vaikuttaneita määrärahakohtaisia muutoksia muun 
muassa väylänpitomäärärahoissa. 

Tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan palautteessa liikenne- ja 
viestintäministeriö ilmoittaa, että keskeisessä merkityksessä väylien kehit-
tämishankemomenttien määrärahojen mitoitukselle on niin kutsuttu infra-
hanketaulukko. Siinä on esitetty peruslaskelman mukaiset hankkeet eli kes-
keneräiset hankkeet ja niiden edellyttämä vuotuinen rahoitustarve sekä hal-
lituksen muussa yhteydessä (esim. edellisessä kehyspäätöksessä) hyväk-
symät aloitettavat uudet hankkeet. Kehittämissuunnitelmaosaan sisältyvät 
muut uudet hankkeet. Kehittämismomenttien määrärahojen suuruus tulee 
automaattisesti päätettyjen hankkeiden rahoitustarpeen mukaisesti. Palaut-
teen mukaan viime vuosina on ollut ongelmana, että hankkeita on aloitet-
tu useita ja valtiovarainministeriö ei ole enää hyväksynyt niin kutsutun 
optimiaikataulun mukaisen määrärahamitoituksen edellyttämää vuotuista 
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rahoitusta. Tämä aiheuttaa usein hankkeiden kustannusten nousua ja hyöty-
jen syntymisen siirtymistä. Vaikuttavuusarviot eivät voi siis ministeriön 
mukaan pitää paikkaansa, jos hankkeen toteuttaminen tehdään palasittain ja 
hanke venyy. 

 Kehyksiä on tarkistettu vuosittain ja tarkistuksessa on otettu huomioon 
muun muassa hallituksen ja eduskunnan edellisen kehyspäätöksen jälkeen 
päättämät muutokset määrärahoihin ja toimintaan. Määrärahakehysten 
pohjalta valtiovarainministeriö on kirjeellään pyytänyt vuosittain ministe-
riöiltä hallinnonalansa toiminta- ja taloussuunnitelman seuraavana vuonna 
annettavan uuden kehyspäätöksen pohjaksi. Valtiovarainministeriön kir-
jeessä on annettu myös joitakin ohjeita suunnitelmien laadinnasta. Liit-
teessä 1 olevassa taulukossa 1 on esitetty valtioneuvoston 2003�2009 te-
kemien vuosittaisten kehyspäätösten mukaiset liikenne- ja viestintäminis-
teriön hallinnonalan määrärahakehykset seuraaviksi vuosiksi. 

Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut vuosittain valtioneuvoston 
kehyspäätöksen ja valtiovarainministeriön ohjeiden jälkeen ohjeet hallin-
nonalansa virastoille toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaa varten. Oh-
jeissa on annettu momenttikohtaiset määrärahakehykset, joihin suunnitel-
man peruslaskelman mukainen toiminnan taso on tullut laatia. Liikenne- 
ja viestintäministeriön hallinnonalan peruslaskelman mukainen koko-
naismäärärahataso on näissä ministeriön ohjeissa ollut yleensä hieman 
korkeampi kuin valtioneuvoston kehyspäätöksessä (vrt. liitteen 1 taulukot 
1 ja 2). Tätä korkeampaa kokonaismäärärahatasoa on liikenne- ja viestin-
täministeriön ohjeissa joinakin vuosina hieman perusteltu. 

Väylävirastot ovat laatineet vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelmat 
ohjeiden perusteella ja toimittaneet ne liikenne- ja viestintäministeriölle. 
Suunnitelman peruslaskelman mukaiset väylänpidon määrärahat moment-
titasolla ovat olleet eräissä toiminta- ja taloussuunnitelmissa liikenne- ja 
viestintäministeriön laadintaohjeiden mukaiset. Toisissa taas nämä luvut 
ovat olleet suurempia (esim. Tiehallinnon TTS 2008�2011). 

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt valtiovarainministeriölle 
vuosittain kirjeen, joka on sisältänyt hallinnonalan kehysehdotuksen sekä 
liitteinä virastojen ja laitosten suunnitelmien ja esitysten pohjalta hallin-
nonalan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä eri momenttien suunnitellut 
määrärahatasot. Ministeriö on tehnyt valtiovarainministeriön määräyksen 
mukaisesti kaksi vaihtoehtoista ehdotusta tulevista kehyksistä ja määrära-
hoista. Toisessa niin sanotussa peruslaskelmassa on sanottu pyrityn pysy-
mään voimassa olevan valtioneuvoston hallinnonalalle päättämän koko-
naiskehyksen puitteissa. Tarkkaan ottaen alkuperäisessä kehystasossa ei 
ole kuitenkaan pysytty, vaan liikenne- ja viestintäministeriön esittämät 
momenttikohtaiset väylänpidon määrärahat ovat olleet hieman suurempia 
(vrt. liitteen 1 taulukot 1 ja 3). Toisena vaihtoehtona on ollut kehys- tai 
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kehittämisehdotus, joka on ollut määrärahatasoltaan myös hieman suu-
rempi kuin alkuperäinen kehystaso. Tätä suurempaa määrärahatasovaih-
toehtoa on perusteltu ministeriön kirjeen liitteissä.  

Valtioneuvosto on päättänyt seuraavana vuonna hallinnonalojen tulevien 
vuosien uudet kokonaismäärärahatasot. Ne ovat yleensä olleet hieman 
korkeampia kuin aiemmissa kehyksissä mutta alempia kuin liikenne- ja 
viestintäministeriön esittämän kehittämisvaihtoehtoehdotuksen määrära-
hataso (vrt. liitteen 1 taulukkojen eri vuosien luvut).  

Vuosien 2005�2008 kehysten perustelumuistiossa on sanottu, että lii-
kenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan määrärahakehyksissä on va-
rauduttu ministerityöryhmän mietinnön ehdotusten rahoittamiseen siltä 
osin, kuin linjauksia on tarkoitus toteuttaa vuoteen 2007 ulottuvan halli-
tuskauden aikana. Vaalikaudella 2004�2007 aloitettavien isojen liikenne-
hankkeiden toteuttaminen ja rahoittaminen ulottuu myös tuleville hallitus-
kausille. Hallitus on rajannut tuleville hallituskausille ulottuvan hankkei-
den rahoitusvastuun noin 1 200 miljoonaan euroon (ilman arvonlisäveroa 
984 miljoonaa euroa). Merkittävimmät vaalikaudella 2004�2007 aloitetta-
vat liikennehankkeet ovat perustelumuistion mukaan Muurla�Lohja-
moottoritien rakentaminen, Hakamäentien rakentaminen, Ilmalan ratapi-
hatyöt, Tornion ja Raahen meriväylien syventämiset sekä Seinäjoki�Oulu-
radan parannustyöt. Perustienpidon ja perusradanpidon määrärahatasoa on 
tarkoitus nostaa 13,7 miljoonalla eurolla. 

Seuraavien vuosien kehyspäätöksissä ja kehysten perustelumuistioissa 
on varauduttu muiden uusien liikennehankkeiden käynnistykseen ja koro-
tettu ao. vaalikaudella käynnistettävistä liikennehankkeista tuleville halli-
tuskausille ulottuvaa rahoitusvastuuta vähitellen niin, että sen on vuosien 
2009�2012 kehyksissä sanottu olevan noin 2 864 miljoonaa euroa. 

Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmat 

Tiehallinto on joinakin vuosina laadittujen toiminta- ja taloussuunnitelmien 
alussa luetellut suunnittelun lähtökohtina olleita asiakirjoja. Lähtökohtaa 
suunnittelulle on sanottu antaneen muun muassa liikenne- ja viestintämi-
nisteriön vuosittain antamat toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet, 
liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2004 alkavaa hallituskautta varten 
tekemät selvitykset, liikenne- ja viestintäministeriön TTS 2004�2007, mi-
nisterityöryhmän 10.2.2004 valmistunut mietintö, pääministeri Matti Van-
hasen II hallituksen liikennepoliittinen selonteko (27.3.2008), väylähank-
keiden rahoituksen kehyspäätös (11.3.2008) ja valtion talousarvio. 

Tiehallinnon TTS:t 2003�2006, 2004�2007, 2005�2008, 2006�2009, 
2007�2011, 2008�2011, 2008�2012 ja 2009�2013 sisältävät toiminta- ja 
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taloussuunnitelman laadintaohjeiden mukaisesti periaatteessa kahdet tie-
hankkeiden toteutussuunnitelmat. Toinen suunnitelma on sovitettu ns. pe-
ruslaskelman mukaiseen rahoitustasoon ja toinen tehty niin sanotun kehit-
tämislaskelman mukaan. Joissakin toiminta- ja taloussuunnitelmissa on 
käytetty myös muita suunnitelmaversiokäsitteitä. Esimerkiksi TTS:ssa 
2008�2011 puhutaan Tiehallinnon perussuunnitelmasta, kun selostetaan 
liikenne- ja viestintäministeriön ohjeissa tarkoitettua kehittämissuunnitel-
maa. 

Tienpidon hankkeet on jaettu näissä suunnitelmissa niin sanotuilla pe-
rustienpidon määrärahoilla rahoitettaviin hankkeisiin ja isoihin, talousar-
viossa hankekohtaisesti rahoitettaviin tienpidon hankkeisiin. Perustienpi-
don toimintojen ja hankkeiden nimitykset ja ryhmittelyt vaihtelevat jonkin 
verran eri vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmissa sekä myös joidenkin 
toiminta- ja taloussuunnitelmien sisällä. Esimerkiksi TTS:ssa 2003�2006 
perustienpito on jaoteltu hoitoon, ylläpito- ja korvausinvestointeihin, laa-
jennus- ja uusinvestointeihin, liikenteen hallintaan, suunnitteluun, hallin-
toon ja palveluprojekteihin. TTS:ssa 2007�2011 perustienpito on jaoteltu 
hoitoon ja käyttöön, ylläpito- ja korvausinvestointeihin, liikenteen opera-
tiiviseen ohjaukseen, liikenneympäristön parantamiseen, tiehankkeiden 
suunnitteluun ja tienpidon hallintoon sekä tutkimus- ja kehittämistoimin-
taan. TTS:ssa 2008�2011 on käytetty useampaa kuin yhtä jaottelua. 
TTS:ssa 2009�2013 perustienpito on jaoteltu hoitoon, ylläpito- ja korva-
usinvestointeihin, liikenteen operatiiviseen ohjaukseen, laajennus- ja uus-
investointeihin ja suunnitteluun. 

Osassa tarkastelluissa peruslaskelman mukaisissa toiminta- ja talous-
suunnitelmissa on ilmoitettu, ettei suunnittelukaudella aloiteta uusia isoja 
tienpidon hankkeita talousarvioissa tai muissa yhteyksissä siihen mennes-
sä tehtyjen toteutuspäätösten lisäksi. Myös perustienpidon määrärahoilla 
rahoitettavien tienpidon hankkeiden rahoitusosuus on näissä suunnitelmis-
sa ollut alemmalla tasolla kuin kehittämissuunnitelmissa. 

Kaikki toiminta- ja taloussuunnitelmien peruslaskelman mukaisessa 
suunnitelmassa mainitut isojen hankkeiden toteuttamisesta jo tehdyt pää-
tökset eivät ole tosin olleet eduskunnan tekemiä tai sitä sitovia. Esimer-
kiksi TTS:ssa 2009�2013 on esitetty, että "hallituksen päätösten mukai-
sesti varsinaisella suunnitelmakaudella 2010�2013 käynnistyy ainakin yh-
deksän uutta tiehanketta, joiden rakentamiskustannukset ovat yhteensä 
noin 1 000 miljoonaa euroa. Merkittävimmät hankkeet ovat E18-tien ke-
hittäminen Haminan kohdalla sekä elinkaarihankkeena toteutettava moot-
toritieosuus Koskenkylän ja Kotkan välillä." Näiden toteutusajankohdat 
eivät ole olleet vielä tuolloin eduskunnan hyväksymiä. 

Useissa toiminta- ja taloussuunnitelmissa on perusteltu E18-yhteysväliin 
Turku�Vaalimaa liittyvien osahankkeiden tarpeellisuutta ja kiireellisyyttä 
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muihin hankkeisiin verrattuna sillä, että Suomi on sitoutunut kansainväli-
sesti E18-tien Turku�Vaalimaa-yhteysvälin kehittämiseen kokonaisuudes-
saan moottoritietasoiseksi vuoteen 2015 mennessä. Tämän sitoutumisen 
luonnetta ja voimakkuutta ei kuitenkaan ole kuvattu tässä yhteydessä tar-
kemmin eikä myöskään sitä, oliko myös eduskunta hyväksynyt tämän si-
toumuksen. 

Joissakin toiminta- ja taloussuunnitelmissa on suunniteltu myös, että pe-
ruslaskelman mukaisessa suunnitelmassa aloitetaan uusia kehittämishank-
keita suunnittelukaudella. Esimerkiksi TTS:ssa 2006�2009 on peruslas-
kelman mukaisessa suunnitelmassa suunniteltu aloitettavan yksi uusi tie-
verkon kehittämishanke: Vt 6 Lappeenranta�Imatra. Kaikki muut silloin 
vielä aloittamattomat, ministerityöryhmän hallituskaudelle esittämät 
hankkeet (8 kpl) sisältyvät vain kehittämissuunnitelman mukaiseen vaih-
toehtoon. TTS:ssa 2007�2011 on peruslaskelman mukaisella rahoitusta-
solla suunniteltu käynnistettävän "vuoden 2006 talousarvion selvitysosas-
sa ennakoidut" kaksi hanketta: Vt 6 Lappeenranta�Imatra ja Kehä I Espoo 
vuonna 2007. Toisaalta suunnitelman taulukosta 14 saa sen kuvan, että 
kaudella 2007�2011 on perussuunnitelman mukaan tarkoitus aloittaa 
muutkin ministerityöryhmän ykköskorin hankkeet. TTS:n 2008�2011 pe-
ruslaskelman mukaan vuonna 2007 käynnistyvät Sepänkylän ohikulku-
tietä lukuun ottamatta kaikki loput ministerityöryhmän ns. ykköskorin 
hankkeet. Varsinaisella suunnitelmakaudella käynnistyy kaksi uutta han-
ketta vuonna 2008. 

Tiehallinto on toiminta- ja taloussuunnitelmissaan ilmaissut tyytymät-
tömyytensä peruslaskelman mukaiseen tienpidon rahoitustasoon. Se on 
perustellut tätä tieverkon kuntoon ja kehittämistarpeeseen liittyvillä argu-
menteilla ja ilmaisuilla. Peruslaskelman vaikutus teiden kunnon ylläpitä-
miseen on esitetty toiminta- ja taloussuunnitelmissa kuitenkin niiden eri 
osissa eri tavalla. Tieverkon kunnon ylläpito -käsite vaikuttaa eri vuosien 
toiminta- ja taloussuunnitelmien perusteella monitulkintaiselta. Tätä asiaa 
on tarkasteltu myös aiemmissa eri väylien kunnossapitotarkastuksissa.  

Tiehallinto on painottanut toiminta- ja taloussuunnitelmissaan enemmän 
sitä, että peruslaskelman mukainen rahoitustaso on ollut liian alhainen tie-
verkon kehittämiseksi riittävästi kuin tieverkon kunnon säilyttämistä. Ra-
hoitusta ei ole ollut tarpeeksi isojen tiehankkeiden riittävän määrän toteut-
tamiseksi kulloinkin tarkastellulla ajanjaksolla. Esimerkiksi Tiehallinnon 
TTS:ssa 2007�2011 on esitetty, että valtiovarainministeriön ohjeiden mu-
kaisiin rahoituskehyksiin pohjautuva peruslaskelma merkitsisi, toisin kuin 
hallitus ja eduskunta ovat linjanneet, tieverkon kehittämisen pysähtymistä. 
Tiehallinnon mielestä peruslaskelmaa realistisempaa on, että suunnitelma-
kaudella käynnistetään kaikki ministerityöryhmän ykköskorin vielä aloitta-
mattomat hankkeet. Tämä on mahdollista, jos kehyksinä käytetään liikenne- 
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ja viestintäministeriön kehittämisvaihtoehdon mukaista rahoitusta. Tämän-
kin vaihtoehdon ongelma on Tiehallinnon mukaan rahoituksen vähenemi-
nen vuoden 2008 jälkeen, jolloin käynnissä olevien hankkeiden jatkorahoi-
tus kaventaa uusien aloitusmahdollisuuksia. 

Vuosien 2008�2011 TTS:ssa on esitetty, että käynnissä olevien ja aloi-
tettavaksi päätettyjen hankkeiden rahoitustarve vuosina 2008�2009 on yh-
teensä noin 200 miljoonaa euroa vuodessa, kun mukaan lasketaan myös 
palvelumaksut jälkirahoitushankkeesta vt 4 Järvenpää�Lahti ja vuonna 
2008 liikenteelle avattavasta elinkaarihankkeesta vt 1 Muurla�Lohja. Ke-
hittämissuunnitelman toteuttaminen ja pääteiden uudistaminen pitkäjän-
teisesti kohtuullisen nykyaikaiselle tasolle edellyttäisi tasaisesti noin 350 
miljoonan euron vuosirahoitustasoa. Kehittämissuunnitelma vastaa Tie-
hallinnon mukaan paremmin päätiestön pitkäjänteisen kehittämisen tarpei-
ta. 

Kullakin suunnitelmakaudella aloitettavaksi kaavailluista tienpidon 
isoista kehittämisinvestoinneista on esitetty priorisoituja hankekoreja. Ne 
lienee laadittu tietyillä oletuksilla ja suunnitteluperiaatteilla. Yksi suunnit-
teluperiaate on ollut rahoituskehyksien puitteisiin sovittaminen. Tiehallin-
non eri vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmissa on esitetty joitakin 
hankkeita rahoituskehysten puitteisiin mahduttavia laskentaperiaatteita. 
Vuosiksi 2004�2007 laaditun TTS:n mukaan tie-, rata- ja vesiväylien uu-
siin hankkeisiin tavoitellaan aikavälille 2004�2007 yhteensä noin miljar-
din euron rahoitusta. Tiehallinto on arvioinut, että tiehankkeiden osuus voi 
olla tästä noin 600 miljoonaa euroa. Se mahdollistaisi TTS:ssa 2004�2007 
esitetyn hankeohjelman toteuttamisen optimaalisella tavalla siten, että 
vuosina 2004�2006 aloitetaan tasaisesti 3�4 hanketta. 

TTS:ssa 2005�2008 on esitetty, että hankekorit on laadittu keskimäärin 
120 miljoonan euron vuosirahoitustasolle ilman E18-tien kehittämishanket-
ta välillä Muurla�Lohjanharju. Taustalla on oletuslaskelma, jossa kukin 
hanke saa aloitusvuonna 3�5 miljoonaa euroa kilpailutukseen ja valmistele-
viin töihin. Sen jälkeen seuraa varsinainen toteutus 2�3 vuodessa. Hankkeet 
ja niiden esitetty priorisointi (aloitusvuosijärjestys) ovat suunnitelman mu-
kaan samat, vaikka kehittämisen kokonaisvolyymi toteutuisi jonkin verran 
edellä oletettua pienempänä tai suurempana. Tuolloin on suunniteltu, että 
kehä III:n jatke Vuosaaren satamaan, 60 miljoonaa euroa, rahoitetaan osana 
sataman kaikkia väyläinvestointeja erillään tienpidon rahoituskehyksistä. 

Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmien liitteinä on esitetty siinä to-
teutusohjelmassa tai hankekoreissa olevien hankkeiden ns. hankekortit. Nii-
hin on yleensä merkitty hankkeen hyöty-kustannussuhteet ja lyhyet sanalli-
set perustelut hankkeen tarpeellisuudesta. Toiminta- taloussuunnitelmissa 
ei ole tavallisesti esitetty hankekoreissa olevien hankkeiden keskinäisiä 
vertailukriteerejä tai tärkeysperusteita (poikkeuksena E18-tiehen liittyvät 
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tiehankkeet). Suunnitelmien varsinaisessa tekstiosassa on yleisimmin il-
moitettu hankekohtaisina tietoina hankkeiden kustannusarviot sekä hank-
keiden hyöty-kustannussuhteet. Hankekoreihin sijoitetut hankkeet eivät 
näytä olevan kustannusarvion tai hyöty-kustannussuhteen mukaisessa lu-
kuarvojärjestyksessä. Hankekoreissa esitetyn hankejoukon on katsottu 
muodostavan riittävän pohjan tehdä lähivuoden aloituspäätökset. Kaikissa 
toiminta- ja taloussuunnitelmien varsinaisissa tekstiosissa on esitetty kui-
tenkin sanallinen tai taulukoitu yhteenveto molempien tarkasteltujen ra-
hoitustasojen mukaisten hankkeiden vaikutuksista ja vaikutusten eroista 
liikennejärjestelmään. 

TTS:aan 2005�2008 sisältyy liikenneväyläpolitiikkaa tuolloin valmistel-
leen ministerityöryhmän kaikkien vuosiksi 2004�2007 esittämien hank-
keiden aloittaminen työryhmän priorisoimassa järjestyksessä. Koska 
suunnittelukausi ulottuu yhden vuoden tätä ajanjaksoa pidemmälle, Tie-
hallinto esittää suunnitelmassaan, että kauden viimeisenä vuotena aloite-
taan vielä viisi hanketta. Ministerityöryhmän vuosien 2008�2013 hanke-
koriin nimeämät hankkeet ovat Tiehallinnon mielestä kaikki hyvin perus-
teltuja, mutta Suomen sitoumuksiin viitaten on ajankohtaisimpien, vielä 
puuttuvien E18-hankkeiden syytä saada riittävä prioriteetti. Tältä osin 
Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmassa on priorisoitu ns. kakkos-
korin hankkeita ministerityöryhmän mietintöä yksityiskohtaisemmin. 

Myös TTS:n 2007�2011 liitteessä 2 on esitetty Tiehallinnon oma näke-
mys ministerityöryhmän kakkoskorin hankkeiden toteuttamisjärjestykses-
tä.   

Uusien hankkeiden rahoitukseen on sanottu olevan tarkoitus soveltaa 
enenevässä määrin elinkaarimallia. Hankkeiden toteutusajankohtia kuvaa-
vassa taulukossa esitetään hankkeista kuitenkin vain normaali rakentami-
sen kustannusarvio. Jää epäselväksi, mitä rahoituskehyksiä on käytetty täl-
laisten hankkeiden toteutusajankohtia suunniteltaessa ja kuinka paljon 
menoja niistä aiheutuu valtiolle eri vuosina. 

Tienpidon joistakin pienemmistä hankkeista on koottu ministerityöryh-
män mietinnössä ja Tiehallinnon TTS:sta 2006�2009 alkaen niin sanottuja 
teemapaketteja. Teemapaketit on alun perin TTS:n 2006�2009 mukaan ol-
lut tarkoitus toteuttaa perustienpidon rahoituksella.  

 Toiminta- ja taloussuunnitelmissa on selostettu pienten tienpidon hank-
keiden rahoituskäytäntöä. TTS:n 2005�2008 mukaan perustienpidon uus- ja 
laajennusinvestointeja toteutetaan sekä keskitetysti rahoitettavien teemaoh-
jelmien että vastaavin tiepiirien ohjelmoimin liikenneoloja parantavin ns. 
alueellisin tiehankkein. Tiepiirien ohjelmoimat perustienpidon investoinnit 
ovat kooltaan pieniä, kustannusarvioltaan yleensä alle 1 miljoonaa euroa. 
Näillä hankkeilla pyritään poistamaan ensisijaisesti akuutteja liikennetur-
vallisuusongelmia ja muita paikallisia puutteita. Keskitettyihin teema-
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paketteihin on puolestaan koottu jonkin verran sellaisia suurempia hank-
keita (kustannusarvio 2�10 miljoonaa euroa), jotka ovat yksinään liian 
pieniä valtion talousarviossa nimettyinä hankkeina käsiteltäviksi. 

TTS:n 2007�2011 mukaan perustienpidon liikenneympäristön paranta-
minen -osaan sisältyvät laajennus- ja uusinvestoinnit voidaan jaotella 
kolmeen ryhmään: 
− akuutit pienet parannukset 
− alueelliset pienet investoinnit 
− teemahankkeet. 

Ministerityöryhmän mietinnössä nimettyjen tienpidon teemapakettien to-
teuttamisen on esitetty olevan tärkeysjärjestyksessä kärkipäässä, ennen 
isoja kehittämishankkeita. Ministerityöryhmä ei ole ottanut kantaa teema-
hankkeiden tärkeyteen suhteessa muihin perustienpidon pieniin investoin-
tihankkeisiin. TTS:n 2006�2009 peruslaskelmassa on ilmoitettu, että tee-
mapakettien "satamien ja terminaalien tieyhteyksien kehittäminen" ja 
"pääteiden turvallisuuden parantaminen" toteutus on aloitettu vuonna 
2005 ja suunnitelmakaudella on tarkoitus aloittaa teemapaketti "kasvavien 
alueiden kehityksen tukeminen". Muiden teemapakettien toteutusajankoh-
taa ei ole esitetty suunnitelman peruslaskelmassa. Kuitenkin TTS:n 2006�
2009 perussuunnitelmaan sisältyy yhden uuden ison kehittämishankkeen 
toteuttaminen suunnittelukaudella. Tältä osin suunnitelma poikkeaa minis-
terityöryhmän mietinnön linjauksesta. 

TTS:n 2007�2011 peruslaskelmassa on esitetty, että perustienpidon 
määrärahan käytössä priorisoidaan tärkeimmäksi akuutit pienet parannus-
kohteet, sitten alueelliset investoinnit ja viimeiseksi teemahankkeet. Pe-
russuunnitelmaan sisältyy neljän teemahankkeen toteuttaminen suunnitte-
lukaudella. Joukkoliikennejärjestelyt pääkaupunkiseudulla -teeman toteu-
tusta ei esitetä suunnittelukaudella, mutta sen sijaan esitetään kahden ison 
kehittämishankkeen aloitusta. Tältä osin tämä suunnitelma poikkeaa mi-
nisterityöryhmän mietinnön linjauksesta. 

TTS:n 2008�2011 mukaan alhainen rahoituskehys ei mahdollista tee-
mahankkeiden toteutusta niiden alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.  

Ratahallintokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmat 

Myös Ratahallintokeskuksen TTS:issa 2003�2006, 2004�2007, 2005�
2008, 2006�2009, 2007�2011, 2008�2011, 2009�2012 ja 2010�2013 on 
esitetty sekä peruslaskelman että kehittämissuunnitelman mukaisia radan-
pidon suunnitelmia suunnittelukaudelle. Radanpidon hankkeet on jaettu 
suunnitelmissa niin sanotun perusradanpidon määrärahoilla rahoitettaviin 
investointihankkeisiin ja isoihin, budjetissa hankekohtaisesti rahoitettaviin 
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radanpidon investointihankkeisiin. Perusradanpidon toimintojen ja inves-
tointihankkeiden nimitykset ja ryhmittelyt vaihtelevat jonkin verran eri 
vuosien suunnitelmissa. Esimerkiksi TTS:n 2003�2006 mukaan perusra-
danpito jakautuu kunnossapitoon, korvausinvestointeihin, liikenteenohja-
ukseen, hallintoon ja kiinteistöjen kuluihin. Perusradanpidon investointi-
hankkeita ovat useimmissa suunnitelmissa olleet korvausinvestointi- ja yl-
läpitoinvestointihankkeet. Isoja, budjetissa hankekohtaisesti rahoitettavia 
hankkeita ovat olleet laajennus- ja uusinvestointihankkeet. Lisäksi joissa-
kin suunnitelmissa on käsitelty näistä erillään olevina investointihankkei-
na vähäliikenteisten ratojen investointihankkeita sekä niin sanottuja tee-
mahankkeita. Suunnitelmissa on käytetty myös yksittäisistä hankkeista 
muita nimityksiä, kuten peruskorjaus, perusparannus, uusiminen, ajanmu-
kaistus, parantaminen, tason nosto, laajentaminen tai kehittäminen. 

Peruslaskelman mukaisilla kehittämishankkeiden määrärahoilla rahoitet-
tavien isojen investointihankkeiden rahoitusosuus on ollut vuosien 2004�
2007 ja 2005�2008 TTS:issa samalla tasolla kuin kehittämissuunnitelmis-
sa. Sen sijaan kaikissa toiminta- ja taloussuunnitelmissa peruslaskelman 
mukaiset korvausinvestointihankkeiden määrärahat ovat selvästi alemmal-
la tasolla kuin kehittämissuunnitelmissa. Tämä viittaa siihen, että Ratahal-
lintokeskus on tuolloin priorisoinut Tiehallintoa enemmän isoja kehittä-
mishankkeita niin sanottujen korvausinvestointien sijasta. 

Tiehallinnon tavoin myös Ratahallintokeskus on esittänyt toiminta- ja 
taloussuunnitelmissa, että peruslaskelman mukainen rahoitustaso ei ole ol-
lut riittävä rataverkon kunnon ylläpitämiseksi tai kehittämiseksi riittävästi. 
Ratahallintokeskuksen mukaan radanpidon rahoitusta ei ole viime vuosina 
ollut tarpeeksi, jotta tarkastellulla ajanjaksolla olisi voitu toteuttaa riittävä 
määrä hankkeita. 

Kullakin suunnitelmakaudella radanpidon muutamista tärkeimmistä 
isoista kehittämisinvestoinneista sekä pienemmistä hankkeista kootuista 
niin kutsutuista teemahankkeista on esitetty luettelo ja toteutusohjelma 
tärkeysjärjestyksessä. Eri vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmissa on esi-
tetty joitakin rahoituskehysten puitteisiin mahduttavia näiden hankkeiden 
laskentaperiaatteita mutta ei tarkempia hankkeiden keskinäistä vertailua 
kuvaavia ja mahdollistavia tietoja. TTS:ssa 2008�2011 on viitattu loka-
kuussa 2006 julkaistuun Ratahallintokeskuksen Rautatieliikenne 2030 -
selvitykseen, josta hankkeet ja niiden priorisointi on sanottu johdetun.  

TTS:n 2003�2006 mukaan radanpidon kokonaisrahoituksesta on vähen-
netty ensin ns. perusradanpidon vaatima arvioitu osuus, jolloin jäljelle on 
jäänyt niin sanottujen kehittämishankkeiden osuus. Peruslaskelman ja kehit-
tämislaskelman määrärahatasoja on käytetty periaatteessa isojen radanpidon 
hankkeiden priorisointisuunnittelussa. Joidenkin vuosien toiminta- ja talous-
suunnitelmiin on sisältynyt taulukkoja tai luetteloja, joissa on ilmoitettu 
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kustannusarviot toteutettaviksi esitetyistä radanpidon kehittämishankkeista. 
Suunnitelmien liitteinä ovat olleet hankekortit, joissa on myös lyhyt sanalli-
nen kuvaus hankkeen tarpeellisuudesta ja joistakin hankkeista hyöty-
kustannussuhde. 

Jotkin radanpidon kehittämishankkeista on tosin sanottu suunnitellun 
rahoitettaviksi ns. erillisrahoituksella, joka ei sisälly radanpidon rahoitus-
kehyksiin. Näitä ovat olleet Vuosaaren satamarata, ns. rakennerahasto-
hankkeet, radioverkon rakentamistyöt ja joissakin suunnitelmissa myös 
pääkaupunkiseudun ratahankkeet. Ne on erotettu toiminta- ja taloussuun-
nitelmissa muista hankkeista ja käsitelty suunnitelmissa erikseen.  

Eräistä pienemmistä radanpidon hankkeista on koottu suunnitelmiin niin 
kutsuttuja teemapaketteja, joita on käsitelty joidenkin suunnitelmien han-
kepriorisoinneissa yhtenä hankkeena. Joissakin toiminta- ja taloussuunni-
telmissa on sanottu, että osa teemahankkeiden sisältämistä pienistä hank-
keista toteutetaan perusradanpidon ja osa kehittämishankkeiden rahoituk-
sella. Samoin on esitetty joistakin isoista kehittämishankkeista. Joidenkin 
isojen kehittämishankkeiden sisältö on selvästi muuttunut eri vuosina. 
Esimerkiksi Lahti�Vainikkala-yhteysvälin parannushanke on jaettu myö-
hemmissä suunnitelmissa kahtia Lahti�Luumäki- ja Luumäki�Vainikkala-
hankkeiksi. Myös Seinäjoki�Oulu-yhteysvälin parannushankkeen sisältö 
on eri vuosien suunnitelmien perusteella muuttunut selvästi. 

Toiminta- ja taloussuunnitelmissa ei ole ollut hankkeiden keskinäiseen 
vertailuun ja arviointiin liittyviä tietoja. Kaikissa suunnitelmissa on kui-
tenkin esitetty sanallinen tai taulukoitu yhteenveto molempien tarkasteltu-
jen rahoitustasojen ja niiden mukaisten hankkeiden vaikutuksista liikenne-
järjestelmään. 

Joidenkin hankkeiden nimi ja tärkeysjärjestys muihin hankkeisiin ver-
rattuina on pysynyt samana koko ajan. Toisaalta joinakin vuosina suunni-
telmiin on tullut uusia hankkeita, jotka ovat ohittaneet tärkeysjärjestykses-
sä aikaisempia hankkeita. Tällaisia hankkeita ovat olleet Ilmalan ratapiha-
hanke, Keski-Pasilan kehittämishanke ja Talvivaaran kaivosratahanke. 

Suunnitelmissa rataverkon jatkosähköistyshankkeiden tärkeysjärjestys 
tai kannattavuus on muuttunut selvästi. TTS:ssa vuosiksi 2003�2006 oli 
esitetty, että vuonna 1998 tehdyn kannattavuusselvityksen mukaan säh-
köistystä tulisi jatkaa Itä-Suomessa Joensuun ympäristössä tai Etelä-
Suomessa Hyvinkää�Hanko-rataosalla. TTS:ssa vuosiksi 2009�2012 oli 
taas esitetty, että vuonna 2005 tehdyn selvityksen mukaan minkään rata-
osan sähköistäminen ei ole yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa. Toi-
saalta on todettu, että ratojen jatkosähköistys on hallitusohjelmassa yhtenä 
tavoitteena. 

Edellä kuvatut piirteet aiheuttavat sen, että Ratahallintokeskuksen toi-
minta- ja taloussuunnitelmista on ulkopuolisen vaikea saada selkeä kuva 
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radanpidon hankkeiden keskinäisen tärkeysjärjestyksen perusteluista, 
hankkeiden yhteiskuntataloudellisesta kannattavuudesta tai näiden muu-
toksista eri suunnitelmissa. 

Merenkulkulaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelmat 

Myös Merenkulkulaitoksen TTS:issa 2007�2011, 2008�2011, 2009�2012 
ja 2010�2013 on esitetty sekä peruslaskelman että kehittämissuunnitelman 
mukaisia vesiväylänpidon suunnitelmia suunnittelukaudelle. Vesiväylän-
pidon investointihankkeet on jaettu suunnitelmissa vuoteen 2007 asti Me-
renkulkulaitoksen toimintamenomäärärahoilla rahoitettaviin investointi-
hankkeisiin ja isoihin, budjetissa hankekohtaisesti rahoitettaviin vesi-
väylänpidon investointihankkeisiin. Pieniä, toimintamenomäärärahoista 
rahoitettavia vesiväylänpidon hankkeita ei ole käsitelty suunnitelmissa. 
Niissä on käsitelty edellä mainituista ryhmistä erillään olevana investoin-
tihankkeena niin sanottua teemahanketta, joka sisältää pienehköjä vesi-
väylänpidon investointiluonteisia korjaus- tai parannushankkeita. Vesi-
väylänpidon toimintojen ja investointihankkeiden nimitykset ja ryhmitte-
lyt vaihtelevat jonkin verran eri vuosien suunnitelmissa sekä poikkeavat 
myös muiden väylävirastojen väylänpidon nimityksistä ja ryhmittelyistä. 
Vuodesta 2008 lähtien vesiväylänpidolla on ollut oma momentti valtion 
talousarviossa. 

Peruslaskelman mukaisilla kehittämishankkeiden määrärahoilla rahoitet-
tavien suurten investointihankkeiden rahoitusosuus on ollut eri vuosien 
toiminta- ja taloussuunnitelmissa alemmalla tasolla kuin kehittämissuun-
nitelmissa. Toiminta- ja taloussuunnitelmissa peruslaskelmaan ei sisälly 
edellä kuvattua vesiväylänpidon teemahanketta, mutta sen sijaan kehittä-
missuunnitelmassa se on. Tämä viittaa siihen, että Merenkulkulaitos prio-
risoi isoja kehittämishankkeita tämän teemahankkeen sijasta. 

Muiden väylävirastojen tavoin Merenkulkulaitos on esittänyt toiminta- 
ja taloussuunnitelmissa, että peruslaskelman mukainen rahoitustaso on ol-
lut liian alhainen, jotta vesiväylien kuntoa voitaisiin ylläpitää tai kehittää 
riittävästi. Laitoksen mukaan "nykyisen väylästön kunto heikkenee nope-
ammin kuin mihin peruslaskelman mukaisen rahoituksen mahdollistamilla 
korjaustoimenpiteillä pystytään reagoimaan".  

Kullakin suunnitelmakaudella vesiväylänpidon muutamista tärkeimmiksi 
katsotuista isoista kehittämisinvestoinneista on esitetty luettelo tärkeysjärjes-
tyksessä. Toiminta- ja taloussuunnitelmissa on viitattu noin neljän vuoden 
välein Merenkulkulaitoksen laatimiin meri- ja sisävesiväylien kehittämis-
ohjelmaselvityksiin sekä niiden päivityksiin, joista hankkeet ja niiden prio-
risoinnin on sanottu johdetun. 
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Vuosaaren meriväylähanke on rahoitettu erillisestä määrärahasta, eikä 
tätä hanketta ole verrattu muihin väylähankkeisiin. 

Toiminta- ja taloussuunnitelmissa on ilmoitettu toteutettavaksi esitetyis-
tä vesiväylänpidon kehittämishankkeista eri vuosien määrärahatarvearviot 
ja hankkeiden hyöty-kustannussuhteet. Suunnitelmien liitteissä ei ole ollut 
hankekortteja kuten muiden väylävirastojen toiminta- ja taloussuunnitel-
missa. 

Joidenkin hankkeiden tärkeysjärjestys muihin hankkeisiin verrattuna on 
pysynyt samana koko ajan. Toisaalta viime vuosina suunnitelmiin on tul-
lut uusia hankkeita, jotka ovat ohittaneet tärkeysjärjestyksessä aikaisempia 
hankkeita. Tällaisia ovat olleet Pietarsaaren, Savonlinnan syväväylän siir-
to-, Pori�Mäntyluodon ja Kaskisten väylähankkeet. 

Yhteenveto 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toiminta- ja taloussuunni-
telmia ei yleensä ole laadittu tarkasti valtiontalouden vuotuisten kehysten 
puitteisiin vaan tätä hieman korkeampaan rahoitustasoon. 

Väylävirastojen toiminta- ja taloussuunnitelmista käyvät ilmi virastojen 
esitykset väylänpidon rahoitustarpeista tulevina vuosina sekä rahoitustar-
peen jakautumisesta väylävirastojen käyttämille hankeryhmille ja joillekin 
isoille väylähankkeille. Myös kahden tarkastellun rahoitustason vaikutuk-
sista liikennejärjestelmiin on esitetty erilaisia sanallisia kuvauksia. Suun-
nitelmien tietojen avulla ulkopuolisen on vaikea saada selkeä kuva väy-
länpidon hankkeiden keskinäisen tärkeysjärjestyksen perusteluista, hank-
keiden yhteiskuntataloudellisesta kannattavuudesta sekä näiden muutosten 
perusteluista eri vuosina laadituissa suunnitelmissa. 

Väylävirastojen toiminta- ja taloussuunnitelmissa tulee esiin muun muassa 
se, että valtion viime vuosien talousarvioiden väylänpidon määrärahojen 
momenttijaottelu on keinotekoinen ja rajoittaa sellaista suunnittelua, jonka 
perusteella päätöksenteossa voitaisiin käsitellä mahdollisia erilaisia väylän-
pidon toimintalinjausvaihtoehtoja. Näyttää siltä, että valtion talousarvioiden 
nykyisten määrärahojen jaottelu vaikuttaa osaltaan siihen, että väylävirasto-
jen toiminta- ja taloussuunnitelmat ovat keskittyneet kahteen tai kolmeen 
kokonaisuuden kannalta toisiinsa nähden erilliseen ja tavallaan ristiriitaiseen 
tarkasteluun ja ajatuskulkuun. Yhtäältä suunnitellaan ja suunnitelmissa vies-
titään niin sanotun perusväylänpidon määrärahojen vähäisyydestä, jonka sa-
notaan aiheuttavan muun muassa väylien kunnon huononemista. Toisaalta 
suunnitellaan ja viestitään perusväylänpitorahoituksen olevan riittämätöntä 
pienten tarpeellisten investointihankkeiden toteuttamiseksi. Samaan aikaan 
suunnitellaan toisaalta suhteellisen suuri osuus väylänpidon kokonaisrahoi-
tuksesta käytettäväksi muutamiin, harvoihin isoihin kehittämishankkeisiin 



 

51 

jonkin väyläverkon osan tason nostamiseksi. Suunnittelussa ja suunnitel-
missa tarkastellaan kahta toiminnan kokonaisrahoitus-tasovaihtoehtoa, jois-
sa edellä mainittujen investointiryhmien osuuksilla väylänpidon kokonais-
rahoituksesta ei ole suurta eroa. Suunnittelussa ja suunnitelmissa ei tarkas-
tella tai tuoda esiin selkeästi muita toimintalinjausvaihtoehtoja, kuten sitä, 
olisiko kokonaisuuden kannalta järkevää ohjata osa muutaman suuren ke-
hittämishankkeen rahoituksesta esimerkiksi muun väyläverkon rakentei-
den alkuperäisen teknisen tason säilyttämiseen tai tason palauttamiseen 
taikka useisiin pieniin investointihankkeisiin väyläverkon lukuisampien 
osien tason nostamiseksi.  

Eri väylien perusväylänpidon määrärahoilla rahoitettavista toiminnoista 
käytetään erilaisia nimikkeitä ja niiden ryhmittelyjä. On huomattava, että 
moniin perusväylänpidon väylähankkeisiin, kuten korvausinvestoinnit, si-
sältyy sekä väylien rakenteiden alkuperäistä teknistä tasoa säilyttäviä tai 
palauttavia toimenpiteitä että sitä selvästi parantavia toimenpiteitä. Suun-
nittelun ja päätöksenteon selkeyden kannalta muodostaa ongelman se, että 
tasoa nostavilla toimenpiteillä ei ole luonnollista ylärajaa, joten tällaisia 
toimenpiteitä voidaan aina haluttaessa esittää lisää esimerkiksi korvausin-
vestointihankkeisiin. Tämä hämärtää suunnitelmissa ilmoitettavan perus-
väylänpidon rahoitustarpeen sisältöä. Jotta edellä kuvattujen väylänpidon 
vaihtoehtoisten toimintalinjausvaihtoehtojen tarkastelu olisi helpompaa ja 
selkeämpää, tulisi nykyistä paremmin olla selvillä, kuinka paljon resursse-
ja tarvitaan väyläverkon rakenteiden alkuperäisen teknisen tason ylläpitä-
miseksi tai palauttamiseksi ja mikä osuus tarvitaan tämän tason nostami-
seksi halutulta osin.  

3.1.3 Taloudellisten laskelmien kehitys väylähankkeissa 

Suuri osa liikenteestä hoidettiin 1800-luvulla vesitse. Tällöin rakennettiin 
Senaatin toimesta myös suuri osa nykyisistä Suomen sisävesikanavista. 
Suomen harva tieverkosto oli 1900-luvun alussa pääosin kuntien ja yksi-
tyisten ylläpitämää. Rataverkosto rakennettiin Suomessa pääosin nykyisen 
laajuiseksi 1900-luvun alkuun mennessä, ja se oli osittain yksityisten yhti-
öiden ja osittain valtion omistamaa ja hoitamaa. Rautatiet ja niiden liiken-
ne muuttuivat 1940�1960-luvuilla valtaosiltaan valtion laitoksen, VR:n, 
hallinnoimiksi. Myös niin sanotut yleiset tiet ja vesiväylät siirtyivät valta-
osiltaan valtion hallintaan, ja niiden väylänpito tuli valtion vastuulle. Sa-
maan aikaan myös näiden väylien verkosto kasvoi voimakkaasti. 

Ainakin 1800-luvulta lähtien tärkeimpiä liikenneväyliä on suunniteltu ja 
rakennettu Suomessa jollain tavalla laajemmasta, koko valtakunnan tai 
sen jonkin alueen näkökulmasta. Uuden väyläyhteyden tarvetta on perus-
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teltu vähintään sanallisilla argumenteilla. Perustelut ovat olleet joissakin 
hankkeissa selvästi poliittisia. Joissakin tarkasteluissa ovat olleet mukana 
myös taloudelliset laskelmat.33  

Valtion tiehankkeissa alettiin tehdä nykyisen kaltaisia kannattavuuslas-
kelmia sotien jälkeen. Tiehankkeissa ryhdyttiin 1980-luvulla käyttämään 
nykyisen hyöty-kustannuslaskelman kaltaista mallia. TVH ja sittemmin 
Tielaitos hyväksyi tuolloin omat yhteiskuntataloudellisten kustannusten 
laskentaperusteensa sekä hyötyjen ja haittojen hinnoitteluperusteet.34  

Ainakin joissakin ratahankkeissa oli jo 1800-luvulta lähtien tehty erään-
laisia kannattavuuslaskelmia toteuttamisesta päätettäessä. VR teki sotien 
jälkeisten ratahankkeiden yhteydessä omasta näkökulmastaan liiketalou-
dellisia laskelmia, mutta niissä aikasäästö ei ollut samalla tavalla mukana 
kuin tiehankkeissa. Laskelmassa olivat hyötyinä lähinnä matkalippu- ja 
rahtitulot, jotka olivat periaatteessa riippuvaisia tehtyjen matkojen pituu-
desta. 

Yhteiskuntataloudellisia kannattavuuslaskelmia on tehty rautateillä ai-
nakin 1970-luvulta lähtien. Esimerkiksi 1970-luvun puolivälissä tehtiin 
Helsingin itäisiä yhteyksiä käsittelevä kannattavuuslaskenta, jossa oli yh-
teiskuntataloudellinen näkökulma matka-aikasäästöineen35.  

Merenkulkulaitoksessa laskelmien tekemisestä on laadittu ensi kerran 
sisäinen ohje 1980-luvulla. Vesiväylähankelaskelmissa oli hyötynä pää-
asiassa kuljetettavan rahdin yksikkökustannusten pieneneminen, kun kul-
jetusyksikköä suurennettaessa aluskustannukset kasvavat hitaammin kuin 
kuljetettavan rahdin määrä. Aluskustannukset sisältävät alusten ja niiden 
miehistön kustannukset. Vesiväylähankkeiden kannattavuuslaskelmat oli-
vat kuljetustaloudellisia laskelmia ja johtivat käytännössä yleensä tarjolla 
oleviin isompiin kuljetusyksiköihin ja väylien suurentamiseen tätä varten. 
Silloin ei mukaan otettu ulkoisia kustannuksia.   

Eri liikennealan toimijoiden suurempaan yhteistyöhön ja toiminnan 
koordinointiin alkoi 1980-luvulla syntyä aiempaa suurempaa ja järjestel-
mällisempää tarvetta. Tällöin syntyivät liikennejärjestelmäajattelu ja lii-
kennejärjestelmäsuunnittelukäytäntö. Eri väylävirastojen kesken vallitsi 
1990-luvun alussa kilpailu määrärahoista, ja siksi liikenneministeriö halu-
si saada yhtenäiset laskelmat, joilla voisi verrata eri väylämuotojen hank-
keita. 

                                                      
33 Vrt. lukuisat yksittäisten kanavien ja rataosien historiaa käsittelevät julkaisut, 
esim. Saimaan kanavan historia ja Helsinki�Hämeenlinna-rautatien historia. 
34 Esim. Tielaitoksen julkaisut: Tieliikenteen ajokustannukset vuosina 1990, 1991, 
1992, 1993 ja 1994.  
35 Liikenneviraston palaute tarkastuskertomusluonnoksesta. 
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Liikenneministeriö asetti vuoden 1993 alussa työryhmän yhdenmukais-
tamaan eri väylähankkeiden vaikutusselvityksiä ja yhteiskuntataloudellisia 
laskelmia. Työryhmä sai valmiiksi raportin vuonna 1994.36 Liikennemi-
nisteriö vahvisti kirjeellään37 raportissa esitetyt suositukset ja edellytti, et-
tä niitä noudatetaan siitä lähtien liikenneväylähankkeiden vaikutusselvi-
tyksissä. Raportin mukainen vaikutusselvitys tuli tehdä kaikista valtion ta-
lousarvioissa eritellyistä liikenneväylähankkeista. Lisäksi kunkin selvityk-
siä teettävän organisaation tuli laatia omat tarkemmat soveltamisohjeet 
omalle alalleen. 

Työryhmän raportin mukaan sekä yksittäisistä hankkeista että laajem-
mista hankeohjelmista laaditaan kustannus-hyötyanalyysin periaatteiden 
mukainen yhteiskuntataloudellinen vaikutusselvitys. Se sisältää neljä 
osaa: taustaselvityksen, yhteiskuntataloudellisen laskelman, sitä täydentä-
vät muut selvitykset sekä hankkeen jakaumavaikutuksia ja rahoitusta kos-
kevan tarkastelun. 

Taustaselvityksessä on tarkoitus määritellä hankkeen sisältö ja laajuus 
sekä esittää hankkeen kustannusarvio, liikenteelliset vaikutukset ja muut 
taustatiedot. 

Hankkeen yhteiskuntataloudellinen kannattavuuslaskelma on raportin 
mukaan vaikuttavuusselvityksen ydin. Tästä laskelmasta käytetään nimi-
tystä YHTALI-laskelma. Sen laadinnassa on käytettävä kustannus-
hyötyanalyysin periaatteita. 

Täydentävissä selvityksissä on tarkoitus eritellä YHTALI-laskelmaa ja 
esittää muita vaikutuksia, jotka eivät sisälly YHTALI-laskelmaan. 

Jakaumaa ja rahoitusta koskevassa tarkastelussa esitetään esimerkiksi 
hankkeen vaikutusten kohdentuminen eri osapuolille. 

YHTALI-laskelma sisältää raportin mukaan yleensä seuraavat osat: 
− hankkeen investointikustannukset 
− väylän ylläpito- ja kunnossapitokustannusten muutokset 
− kuluttajien ylijäämän muutokset (aika- ja ajoneuvokustannusten muu-

tokset sekä matkalippukustannusten ja rahtimaksujen muutokset) 
− liikennepalvelun tuottajan ylijäämän muutokset (liikennöintikustan-

nusten sekä lippu- ja rahtitulojen muutokset) 
− ulkoisten vaikutusten muutokset (onnettomuuksien, päästöjen, melun 

sekä muiden ympäristövaikutusten muutokset). 

                                                      
36 Liikenteen väylähankkeiden vaikutusselvitysten yhdenmukaistaminen. LM:n 
julkaisuja 26/94. 
37 Liikenneministeriön päätös 27.9.1994, dnro 178/05/93. 
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Kaikkien liikennemuotojen YHTALI-laskelmat tuli raportin mukaan tehdä 
samoilla periaatteilla. Liikennemuotojen erilaisuuden vuoksi laskelmien 
yksityiskohdat voivat kuitenkin erota toisistaan. Raportissa ei esitetty yh-
tenäisiä yksikköhintoja ajoneuvo-, alus- ja liikennöintikustannuksille. 
Kaikkien liikennemuotojen hankkeiden aika-, onnettomuus- ja ympäristö-
kustannusten yksikköhinnoille esitettiin Tielaitoksessa käytössä olleita ar-
voja. 

YHTALI-laskelmaan tuli raportin mukaan aina liittää herkkyysanalyysi. 
Herkkyystarkastelun tuli osoittaa ne rajat, joiden sisällä hankkeen kannat-
tavuus säilyy hyväksyttävänä. Lisäksi YHTALI-laskelmasta tuli laatia ha-
vainnollinen yhteenveto, joka sisällytetään päättäjille esitettävään vaiku-
tusselvitykseen. 

Laskelmaan sisällytetyt arvotetut erät oli raportin mukaan esitettävä 
myös määrällisinä. Tällaisia eriä olivat muun muassa liikennesuoritteiden, 
onnettomuuksien, päästöjen ja ruuhkautumisen muutokset. Tämä oli teh-
tävä myös siksi, että päätöksenteossa voitiin todeta, olivatko niissä tapah-
tuvat muutokset asetettujen tavoitteiden mukaisia riippumatta siitä, mikä 
YHTALI-laskelman osoittama kannattavuus oli. 

Väylälaitokset laativat vuonna 1994 liikenneministeriön tekemän YH-
TALI-päätöksen jälkeen omia tarkempia ohjeitaan sekä kehittivät tahoil-
laan muuten hankearviointia ja sen käytäntöjä. Tielaitos julkaisi vuoden 
1994 jälkeen useampia omia täydentäviä ohjeita, hankearvioinneissaan 
käytettäviä yksikköhinta-arvoja ja niitä koskevia selvityksiä.38 Ratahallin-
tokeskus laati ensimmäiset omat hankearviointiohjeensa vuonna 2000 ja 
Merenkulkulaitos vuonna 2001. Näissä virastoissa oli kuitenkin jo tätä en-
nen omat sisäiset käytänteet muun muassa laskelmissa käytettävistä yk-
sikköhinnoista. 

Liikenneministeriö asetti vuonna 1997 työryhmän, jonka tehtäväksi tuli 
laatia koko liikennesektoria koskevia ennusteita. Tämän työryhmän ohja-
uksessa alkoi liikenne-ennusteiden tutkimusohjelma (LIIKE), jonka ta-
voitteena oli tuottaa uutta tietoa liikennesektorin ennusteiden yhtenäistä-
miseksi ja niiden uskottavuuden parantamiseksi. Tutkimusohjelman yhte-
nä osana laadittiin ohje hanke-ennusteiden laadinnasta,39 millä pyrittiin 
varmistamaan yhtenäiset lähtökohdat ja ennusteiden keskinäinen vertailu-
kelpoisuus. 

                                                      
38 Esim. Tieliikenteen ajokustannukset 1995, 1996, Aikakustannukset 1999, Ajo-
neuvokustannukset 1999 ja Onnettomuuskustannukset Suomessa ja Ruotsissa 
1999. 
39 Hanke-ennusteiden laadinta. LM:n julkaisuja 54/98. 
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Raportissa oli lueteltu yleistasolla siihenastisissa hanke-ennusteissa ha-
vaittuja puutteita, määritelty hanke-ennusteelle asetettavia yleisiä ja han-
kekohtaisia vaatimuksia, käytettäviä menetelmiä ja tarvittavia lähtötietoja. 
Lopuksi oli esitetty ohjeita hanke-ennusteen dokumentoinnista ja ennuste-
aineiston tallennuksesta. Raportin mukaan ennusteen dokumentoinnissa 
on hyvä pitää nyrkkisääntönä, että ennuste tulee voida tarvittaessa laatia 
uudestaan tallennettavien dokumenttien perusteella, jotta tulokset voidaan 
tarkistaa.  

Vuonna 1998 liikenneministeriö teetti hankearvioinnin kehittämistar-
peista selvityksen.40 Siinä pidettiin hyöty-kustannuslaskentaa edelleen pe-
riaatteessa oikeansuuntaisena tapana yhdenmukaistaa hankkeiden vaiku-
tusselvityksiä. Selvityksessä tehtiin kuitenkin runsaasti ehdotuksia han-
kearvioinnin kehittämiseksi tai parantamiseksi. Kiireellisimmiksi katsotut 
kehittämistarpeet olivat 
− hankearvioinnin raportoinnin testaus 
− laskenta-arvojen ajantasaistaminen 
− hankearvioinnin tekijän käsikirja 
− hankearvioinnin seuranta. 

Liikenneministeriö laaditutti vuonna 2000 uudet hankearvioinnin yleisoh-
jeet,41 joiden tavoitteena oli täsmentää hankearviointiin liittyvää ohjeistus-
ta käytännön kokemusten, aikaisemmista raporteista saatujen lausuntojen 
sekä hankearvioinnista käytyjen keskustelujen perusteella. Liikenneminis-
teriö edellytti kirjeessään,42 että kaikkien valtion talousarviossa eriteltyjen 
liikenneväylähankkeiden vaikutusarvioinneissa sovelletaan uutta hankear-
vioinnin yleisohjetta. 

Uudessa yleisohjeessa oli otettu muun muassa hyöty-kustannus-
laskelman rinnalle tasavertaisina analyysiosina vaikutusten analyysi ja to-
teutettavuuden arviointi. Vaikutusten analyysissa oli ohjeen mukaan tuo-
tava esiin erityisesti ne hyödyt ja haitat, joita ei ole rahamääräisesi arvioi-
tu. Vaikutustarkasteluihin oli liitettävä tavoitteellisuutta sekä arvioitava 
vaikutusten hyvyyttä ja merkittävyyttä. Toisaalta yleisohjeessa sanottiin, 
että käytettävissä ei ollut sellaisia selkeitä menetelmiä, joilla olisi voitu 
tuottaa määrällistä ja analyyttista tietoa hankkeiden vaikuttavuudesta ta-
voitteiden toteutumisen näkökulmasta. 

                                                      
40 Liikenteen hankearvioinnin kehittämistarpeet. LM:n julkaisuja 38/98. 
41 Hankearvioinnin yleisohjeet. LM:n julkaisuja 8/2000. 
42 LM:n kirje 21.7.2000. Dnro 178/05/93. 
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Toteutettavuuden arviointi -osassa lueteltiin esimerkkejä asioista, joita 
tässä osassa tulisi selvittää. Tarkempia ohjeita selvitysten sisällöstä ja me-
netelmistä ei esitetty.  

Yleisohjeessa ei annettu konkreettisia ohjeita edellä mainittujen kolmen 
osa-alueen analyysien yhteen sovittamisesta taikka painottamisesta arvi-
ointikehikon päätelmä- tai yhteenveto-osassa. Yleisohjeessa mainittiin 
myös eräitä ennuste- ja laskentamenetelmiä, jotka vaikuttavat eri tavoin 
erityyppisten hankkeiden kannattavuuslaskelmien lopputulokseen. Ennus-
te- ja laskentamenetelmien käytön kehittäminen edellyttää ohjeistusta sii-
tä, minkälaisia eri menetelmiä käytetään erityyppisten hankkeiden arvi-
oinnissa. Ohjeissa ei kuitenkaan annettu asiasta tämän tarkempaa ohjeis-
tusta. 

Liikenne- ja viestintäministeriö vahvisti kannattavuuslaskelmissa käy-
tettävät yksikkökustannukset ensi kerran vuonna 2001.  

3.1.4 Voimassa olevat, taloudellisia laskelmia koskevat 
määräykset ja ohjeet 

Liikenne- ja viestintäministeriö päätti vuonna 2001 eli pian edellisen tar-
kistuksen jälkeen tarkentaa uudelleen liikenneväylähankkeiden hankear-
vioinnin yleisohjeistusta. Työtä valmistelemaan asetettiin erillinen ohjaus-
ryhmä. Itse työ teetettiin konsultilla ja sitä ohjasi oma työryhmä. Uusi lii-
kenneväylähankkeiden yleisohje valmistui vuonna 2003.43  

Liikenne- ja viestintäministeriö vahvisti kirjeellään44 yleisohjeen. Kirjeen 
mukaan yleisohjetta on noudatettava kaikkien liikenne- ja viestintäministe-
riön toiminta- ja taloussuunnitelmiin, investointiohjelmiin tai talous-
arvioihin ehdolla olevien liikenneväylähankkeiden arvioinnissa. Soveltuvin 
osin ohjetta voidaan käyttää muidenkin liikennehankkeiden arviointiin.  

Yleisohjeissa on käytetty pääpiirteittäin samaa arviointikehikkoa ja sen 
osatekijöitä kuin aiemmissa, vuonna 2000 tehdyissä yleisohjeissa. Uusissa 
ohjeissa on käytetty kuitenkin paikoin hieman erityyppisiä sanoja ja lausei-
ta. Lisäksi on lisätty uutta sisältöä arvioinnin joitakin osia koskeviin ohjei-
siin. Seuraavassa on eräitä uusia ilmaisuja. 

Vaikutukset voidaan ohjeen mukaan kuvata määrällisesti tai laadullisesti. 
Vaikutuksia arvioidaan kannattavuuslaskelman avulla sekä arvioimalla vai-
kutuksia kokonaisuudessaan eri näkökulmista. Hankkeen vaikutusten koko-
naisarviointia suhteessa liikennepoliittisiin linjauksiin kutsutaan vaikutta-
vuuden arvioinniksi. Hankkeen ja sen vaikutusten analysointi eri näkö-
                                                      
43 Liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohje. LVM:n julkaisuja 34/2003. 
44 LVM:n kirje 24.10.2003. Dnro 1616/40/2003. 
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kulmista on ohjeen mukaan koko arviointitehtävän pääasia. Analyysin pe-
rusteella tehdään päätelmät.  

Ohjeissa ei edelleenkään sanota analyysin eri osa-alueiden yhteen sovit-
tamisesta päätelmävaiheessa. Yleisohjeissa ei myöskään enää puhuta oh-
jeen soveltamisesta hankekohtaisen tarkastelun ohella laajempien hanke-
ohjelmien arviointiin. 

Eräitä asioita on säilynyt uusimmissa ohjeissa ennallaan aiempiin verrat-
tuina. Näitä ovat esimerkiksi hyöty-kustannuslaskelman laadintaa koske-
vat ohjeet. 

Väylävirastot ovat laatineet liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 
2003 määräysten ja yleisohjeiden perusteella omia tarkentavia ohjeitaan 
väylähankkeiden arvioinnista sekä myös eräiden muiden liikennealan 
hankkeiden arvioinnista. 

Tiehallinnossa otettiin käyttöön vuonna 2004 ensimmäinen tiehankkei-
den arviointiohje, joka täydensi liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 
2003 hankearvioinnin yleisohjetta. Tämän ohjeen julkaisemisen jälkeen 
tienpidon vaikutusten arvioinnin menetelmiä kehitettiin edelleen. Vuonna 
2008 otettiin käyttöön nykyisin voimassa olevat tiehankkeiden arvioin-
tiohjeet. Suurimmat muutokset ohjeen uudessa versiossa ovat uusittu vai-
kuttavuuden arvioinnin menetelmä, hankkeiden vaikutusten jälkiarvioin-
nin menettelyn esittäminen sekä ohjeet siitä, miten hankkeen vaikutuksiin 
liittyviä epävarmuuksia voidaan kuvata aiempaa paremmin. 

Tiehallinnossa on laadittu 2000-luvulla viiden vuoden välein edellä 
mainittuja ohjeita täydentämään erilliset tieliikenteen ajokustannusten las-
kentaa ja yksikköarvoja kuvaavat ohjeet. Niissä on esitetty muun muassa 
liikenne- ja viestintäministeriön erillisillä kirjeillä hyväksymät ajoneuvo-, 
matka-aika-, onnettomuus- ja ympäristökustannusten yksikköarvot (esim. 
LVM:n kirje 194/08/2006). Ohjeissa esitetyt yksikköarvot on sanottu laa-
ditun ensisijaisesti Tiehallinnon sisäiseen käyttöön sovellettaviksi eri 
suunnittelutilanteissa. 

Viimeisin julkaisu Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2005 
korvaa edellisessä ohjeessa Tieliikenteen ajokustannukset 2000 sanotut 
yksikköarvot. Aiemmasta ohjeesta poiketen vuoden 2005 ohjeessa esite-
tään vain ajokustannusten yksikköarvot ja ajokustannusten laskenta on oh-
jeistettu erillisessä julkaisussa Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvo-
jen määrittäminen � Taustaraportti 2005. Siihen on tehty vuoden 2000 oh-
jeeseen verrattuna uuden tutkimustiedon perusteella useita täsmennyksiä. 
Laskentaohjeessa on otettu huomioon myös yksikköarvojen päivitystyön 
yhteydessä tehdyt menetelmämuutokset. 

Ratahallintokeskus on laadituttanut vuonna 2004 viimeisimmän liikenne- 
ja viestintäministeriön hankearvioinnin yleisohjetta täydentävän ratainves-
tointien hankearviointiohjeen. Siinä on tuotu esille ratahankkeiden vaiku-
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tusten erityispiirteitä ja näiden vaikutusten arvioimiseksi soveltuvia mene-
telmiä. Ohjeessa on esitetty myös rautatieliikennettä koskevia yksikkökus-
tannuksia, joiden avulla rautatieliikennettä koskevia vaikutuksia on muu-
tettavissa rahamääräisiksi hankkeen kannattavuuslaskelmaa varten. 

Merenkulkulaitos laaditutti vuonna 2005 omat ministeriön viimeisintä 
yleisohjetta tarkentavat vesiväylien hankearviointiohjeet. Niiden mukaan 
kannattavuuslaskelmassa tuotettava hyöty-kustannussuhde on tärkein 
hankkeen päätöksentekoon vaikuttava tunnusluku. Ohjeeseen on teetetty-
jen arvioiden perusteella sisällytetty myös joidenkin alustyyppien arvioi-
tuja keskimääräisiä aluskustannuksia.  

Ohjeen mukaan hankearviointia edellyttävät meriväylähankkeet ovat 
pääsääntöisesti olemassa olevien väylien laajennusinvestointeja. Tällainen 
hanke sisältää tavanomaisesti väylän syventämisen sekä väylän leventä-
misiä ja oikaisuja. Väylän syventämiseen liittyy lähes aina myös satamiin 
kohdistuvia investointeja. Tällaisten hankkeiden kannattavuus perustuu 
pääasiassa suuremman aluskoon avulla saavutettaviin liikennöintikustan-
nussäästöihin. Aluskäyntien vähentyessä myös alusten päästöt vähenevät. 

Hankearviointia edellyttäviä sisävesihankkeita ovat muun muassa uudet 
kanavat sekä nykyisiä kanavia ja väyliä koskevat laajennusinvestoinnit. 
Sisävesihankkeilla tavoitellaan yleensä kuljetustaloudellisia säästöjä. Esil-
lä on ollut myös sellaisia hankkeita, joiden tavoitteena on laajentaa huvi-
veneilyyn ja risteilyliikenteeseen soveltuvaa vesiväylästöä ja edistää siten 
vaikutusalueensa matkailuelinkeinoa. Kannattavuuslaskelmaan tällaisia 
hyötyjä ei kuitenkaan saa Merenkulkulaitoksen ohjeen mukaan sisällyttää. 

Liikenne- ja viestintäministeriö on laadituttanut viime vuosina myös 
eräiden muiden liikennealan hankkeiden arvioinnin yleisohjeita.45 Niissä 
on käytetty samoja periaatteita kuin edellä mainituissa väylähankkeiden 
arviointiohjeissa. 

Yhteenveto 

Liikenne- ja viestintäministeriön määräyksissä ja väylävirastojen ohjeissa 
ei ole määritelty täysin yksiselitteisesti rajaa, minkäsisältöisissä hankkeis-
sa hyöty-kustannuslaskelmia tulisi tehdä ja minkäsisältöisissä ei. Ohjeissa 
on kyllä määritelty jonkin verran niiden soveltamisalaa erinimisissä hank-
keissa. Esimerkiksi aiemmissa tarkastuksissa on kuitenkin todettu, että sa-
mannimisten hankkeiden sisällöissä esiintyy jonkin verran vaihtelevuutta 
                                                      
45 Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet. LM:n julkaisuja 59/98. 
Matkakeskushankkeiden vaikutusarviointikehikko. LVM:n julkaisuja 17/2002. 
Kevyen liikenteen vaikutusten arvioinnin yleisohje. LVM:n julkaisuja 32/2004. 
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tarkasteltaessa esimerkiksi korvausinvestointi-, peruskorjaus- tai peruspa-
rannus-nimillä olevia hankkeita. Jotkin hankkeet sisältävät vain pelkästään 
alkuperäisen tason säilyttäviä tai palauttavia töitä ja jotkin myös merkittä-
västi tätä tasoa selvästi parantavia töitä. Hyöty-kustannuslaskelmien so-
veltamisala vaihtelee jonkin verran eri väylämuotojen hankkeita koskevis-
sa ohjeissa. Näissä ohjeissa on käytetty myös eri väylämuotojen hankkeis-
ta hieman erilaisia nimike- ja suunnitteluvaihejaotteluja.  

Määräyksissä ja ohjeissa ei ole annettu kaikilta osin yksiselitteisiä reu-
naehtoja tai puitteita liikenne-ennusteiden tekemiselle. Tämä mahdollistaa 
sen, että liikenne-ennusteita laaditaan vaihtelevilla tavoilla, ja tämä puo-
lestaan hankaloittaa osaltaan eri hankkeiden vertailtavuutta. 

Ohjeiden sisällön perusteella vaikuttaa siltä, että laskentamenettelyillä ja 
niiden tuloksena saatavalla hankkeen kannattavuutta kuvaavalla hyöty-
kustannussuhteella ei ole suoraa riippuvuussuhdetta väylän tai väylänosan 
kapasiteetin käyttöasteeseen. Väylähankkeen kannattavuuden kuvaami-
sessa voidaan nimittäin myös ajatella, että väylän tai väylänosan tason pa-
rannushankkeen kannattavuus riippuisi suoraan väylän tai väylänosan ka-
pasiteetin käyttöasteesta siten, että väylän käyttöasteen lähestyessä ja ylit-
täessä sen teoreettisen kapasiteetin liikenne hidastuu tai pysähtyy ja tästä 
aiheutuu myös rahamääräisten haittojen voimakas kasvu, jolloin väy-
länosan parannustarpeen kiireellisyys kasvaa. Käytännössä ainakin Suo-
messa väylien tai väylänosan toteutunut käyttöaste saavuttaa teoreettisen 
kapasiteetin tai menee sen yli suhteellisen harvoin ja silloinkin vain pie-
nen osan vuorokaudesta.  

Voidaan tosin myös ajatella, että välillisesti tällainen riippuvuussuhde 
on olemassa laskentamenettelyissä, sillä ohjeiden mukaisista laskenta-
komponenteista ainakin liikenteen aikakustannukset kasvavat, jos väylien 
käyttöaste lähestyy kapasiteettia ja menee sen yli.  

Käytettävät yksikköarvot ovat 2000-luvulla olleet samat viisi vuotta ker-
rallaan, ja viimeisimmät yksikköarvot on otettu käyttöön vuonna 2005. 
Sen sijaan hankkeiden kustannusarvioita on liikenne- ja viestintäministe-
riön ohjeen mukaan päivitettävä jatkuvasti. Toisaalta taas Tiehallinnon 
ohjeissa on sanottu, että myös kustannusarviot on muutettava käytettävien 
yksikköhintojen kustannustasoon eli tämän perusteella esimerkiksi vuo-
desta 2005 lähtien tehtävissä laskelmissa vuoden 2005 kustannustasoon. 
Käytännössä eri asiakirjoissa esitetyissä hankkeiden kustannusarvioiden 
muutoksissa ei ole sanottu aina kustannustasoa eikä sitä, mikä osa kasvus-
ta johtuu kustannustason muutoksesta. Myöskään tarkastelua kustannus-
arvion muutoksen vaikutuksesta hyöty-kustannussuhteen muutokseen ei 
ole tehty.  

Yksittäistä väylähanketta laajempien kokonaisuuksien, esimerkiksi väy-
läohjelmien tai väylänpidon toimintalinjausvaihtoehtojen, tarkastelussa 
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käytettävistä väylähankkeiden yhteydessä tehtävien kannattavuustarkaste-
lujen kaltaisista laskelmista ei ole ohjeita. Tämä ei kannusta erilaisten 
mahdollisten väylänpidon toimintalinjausvaihtoehtojen laatimiseen väy-
länpidon suunnittelussa sekä niiden käsittelyyn päätöksenteossa. Yksit-
täistä väylähanketta laajemmissa väylänpidon toimintalinjaussuunnittelus-
sa voidaan esimerkiksi ajatella, että joidenkin väylänosien kunnossapidon 
vähentäminen ja näin säästyvien varojen siirtäminen esimerkiksi jonkin 
toisen väylänosan suureen investointihankkeeseen aiheuttaa vähemmän 
kunnossa pidetyllä väyläverkolla sen liikenteelle haittoja, esimerkiksi vii-
västystä, ja edelleen suuremmat aikakustannukset verrattuna siihen, että 
tätä leikkausta ei tehtäisi. Kunnossapitosäästöjen rahamääräisiä vaikutuk-
sia, kuten viivästyksistä aiheutuvia aikakustannuksia, voi tällöinkin peri-
aatteessa verrata nollavaihtoehtoon samoilla periaatteilla kuin yksittäisten 
investointihankkeiden kannattavuuslaskelmissa.  

3.1.5 Taloudellisten laskelmien viimeaikaisia 
kehittämishankkeita 

Liikenne- ja viestintäministeriö laaditutti vuonna 2008 muistion hankear-
vioinnin kehittämistarpeista.46 Muistiossa on esitetty haastatteluihin perus-
tuva asiantuntijanäkemys liikenteen yhteiskuntataloudellisen arvioinnin 
kehittämistarpeista ja niiden tärkeysjärjestyksestä Suomessa. Muistiossa 
on päädytty arvioon, että vuonna 1994 laadittu YHTALI-ohje on vakiin-
nuttanut asemansa liikenneväylähankkeiden kannattavuuden arvioinnissa. 
YHTALI-kehikon olemassaololle ja käytölle on nähty vahvuuksia mutta 
myös kehittämistarpeita. 

Ongelmana on muistion mukaan muun muassa se, että YHTALI-
kehikko ja -ohjeet on laadittu hanketason vaikutusarviointiin. Kehikon 
toimivuus hanketta laajempien kokonaisuuksien vaikutusten arviointiin on 
vähintään rajallinen. Ohjelmien ja strategioiden vaikutusten arvioinnissa 
ongelmanasettelu on lähtökohdiltaan niin paljon hanketason arviointia laa-
jempi, ettei YHTALI-ohjeen kehittäminen laajempaan arviointiin sopi-
vaksi ole mielekästä � jos mahdollistakaan. Muistiossa on todettu, että laa-
jojen vaikutusten toistettavissa olevaan käsittelyyn ja arviointiin ei ole oh-
jeistusta, kehikkoa tai edes vakiintunutta käytäntöä. Tästä seuraa, että oh-
jelmien ja strategioiden vaikutusten arviointiin on lähdettävä kehittämään 
tarkoitukseen sopivaa kehikkoa ja soveltamaan tarkoitukseen soveltuvia 
menetelmiä. 
                                                      
46 Metsäranta, Heikki. Liikenteen yhteiskuntataloudellisen arvioinnin tutkimus- ja 
kehittämistarpeet. Muistio 4.3.2008. Strafica Oy. 
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Nykyisten ohjeiden perusteella on nähty olevan kehittämistarpeita myös 
hanketason arvioinnissa. Hankearvioinnin ohjeistuksen kehittämisellä py-
ritään ajanmukaisempaan ja nykyistä paremmin hanketason arvioinnissa 
esille tuleviin kysymyksiin vastaavaan hankearviointiohjeeseen. 

Muistiossa todettuihin kehittämiskohteisiin vastaamiseksi on suositeltu 
seuraavaa etenemistapaa: 
1. Aloitetaan hankearvioinnin uudistustyö laatimalla (a) yhteenveto ja 

analyysi hankearvioinnin kehikoista ja yksityiskohdista eri maissa se-
kä (b) perustelumuistiot ohjesuosituksineen hankearvioinnin yksittäi-
sistä kehittämis-kohteista Suomessa. 

2. Otetaan käyttöön vaikuttavuuden arvioinnin menetelmä toiminta- ja 
taloussuunnitelmien vaikuttavuuden arvioinnissa. Ohjeistus laaditaan 
nykyisten tavoitteiden ja mittareiden pohjalta. Samalla arvioidaan 
kriittisesti muun muassa kriteerien ja mittareiden kehittämistarpeita 
sekä ohjelmoidaan tarvittavat jatkotoimet. 

3. Otetaan huomioon liikennejärjestelmätason vaikutustenarvioinnin ke-
hittämistarpeet kehitettäessä liikennejärjestelmäsuunnittelun ja -työn 
ohjeistusta. 

4. Käsitteellistetään liikennepolitiikan tavoitteet ja linjaukset vaikutus-
kartaksi kriteereineen ja mittareineen.  

Tämän pohjalta luodaan sellainen käytäntö palvelutason ja vaikutusten 
seurannasta, jonka perusteella voidaan analysoida tavoitteiden ja toiminta-
linjojen toteutumisen astetta. 

Uuden hankearviointiohjeen laadinta on muistion mukaan ajankohtainen 
vuonna 2010, jolloin yksikköarvojen seuraava päivitys on suunniteltu teh-
täväksi. Strategisen ja ohjelmatason vaikutusten arvioinnin kehittämiseen 
liittyy näiden rinnalla useita tutkimus- ja kehittämiskohteita. Valtakunnal-
lisesti yhdenmukaiselle strategia- ja ohjelmatason arviointikehikon ja -
ohjeistuksen laatimiselle ei toistaiseksi ole edellytyksiä � eikä ehdotonta 
tarvettakaan. Arvioinnin edellytyksiä on kuitenkin pyrittävä järjestelmälli-
sesti parantamaan ja ohjeistuksen tarvetta on pohdittava uudelleen kehi-
tystyön aktivoituessa. 

Tarkastuksen ajankohtana saadun tiedon mukaan liikenne- ja viestintä-
ministeriössä on tarkoitus päivittää yksikkökustannuksia vuonna 2010, 
mutta muiden vuoden 2008 raportissa esitettyjen kehittämisasioiden ete-
nemisestä ei ole tietoja. 
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3.2 Väylähankkeiden vaikuttavuuden 
arvioinnin periaatteet 

3.2.1 Säännökset 

Varsinaista väylähankkeiden vaikuttavuuden arviointia ei lainsäädännössä 
edellytetä, mutta eräänlaiseksi vaikuttavuuden arvioinniksi voidaan tulkita 
esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain, YVA-lain, maantielain ja rata-
lain edellyttämät tarkastelut. Liikennejärjestelmänäkökulma on esitetty 
valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa ja ratalaissa. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja -asetus (895/1999) säätelevät 
alueiden suunnittelua, rakentamista ja käyttöä kaavoituksen keinoin. Ta-
voitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan 
edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistetään ekologisesti, taloudelli-
sesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Maankäyttö- ja ra-
kennuslaki edellyttää, että valtion viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa 
huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, edistää niiden toteut-
tamista sekä arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia aluerakenteen ja aluei-
den käytön kannalta.  

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) määrittelee 
ympäristövaikutuksiksi vaikutukset: 
1. ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen 
2. maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja 

luonnon monimuotoisuuteen 
3. yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan 

ja kulttuuriperintöön 
4. luonnonvarojen hyödyntämiseen 
5. edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä selvitetään ja arvioidaan tiet-
tyjen hankkeiden ympäristövaikutukset ja kuullaan viranomaisia sekä nii-
tä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, kuten myös sellaisia 
yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat 
koskea. Menettelyä sovelletaan sellaisiin hankkeisiin ja niiden muutok-
siin, jotka on arvioitava Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen 
täytäntöön panemiseksi tai joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia Suomen luonnon ja muun ympäristön erityispiirtei-
den vuoksi. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kohteet määritel-
lään tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettelystä (713/2006). Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjel-
mien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005) määrittelee, miten 
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ympäristövaikutusten arviointia sovelletaan viranomaisen niihin suunni-
telmiin ja ohjelmiin, jotka perustuvat lakiin, asetukseen tai hallinnolliseen 
määräykseen. 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa47 määritellään, että liiken-
nejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittä-
vät eri liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiä.  

Maantielaissa (503/2005) säädetään, että tien yleissuunnitelmassa on 
esitettävä selvitys maantien tarpeellisuudesta ja tutkituista vaihtoehdoista. 
Tien arvioiduista vaikutuksista on esitettävä vaikutukset tie- ja liikenne-
oloihin, liikenneturvallisuuteen, maankäyttöön, kiinteistörakenteeseen ja 
ympäristöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Samaa 
selvitystä ei vaadita uudelleen siltä osin, kuin ympäristövaikutusten arvi-
ointiselostus sisältää maantielain säännösten mukaiset tiedot. Ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitetun tiehankkeen 
yleissuunnitelmaan on liitettävä kyseisen lain mukainen arviointiselostus. 
Tiesuunnitelmaan tulee liittää arvio tien vaikutuksista, joita ei kuitenkaan 
maantielaissa erikseen eritellä. 

Rataverkon kehittämisestä ja kunnossapidosta on säädetty ratalaissa 
(110/2007). Rataverkon tulee tarjota yhteydet turvalliseen ja toimivaan 
liikkumiseen ja kuljettamiseen maan eri alueiden välillä ottaen huomioon 
väestön sekä eri elinkeinoalojen kuljetustarpeet. Huomiota on kiinnitettä-
vä siihen, että rautatiet osana koko liikennejärjestelmää edistävät valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista ja alueiden kehittä-
mistä sekä maankäytön suunnittelussa yhdyskuntarakenteelle ja ympäris-
tölle asetettavien tavoitteiden toteutumista. Laissa säädetään myös, että 
rautatien suunnittelun tulee tarpeen mukaan perustua liikennejärjestelmän 
kehittämistä koskevaan suunnitteluun. 

Ratalain mukaan ratahankkeen yleissuunnitelmassa on esitettävä rauta-
tiealueen ja rautatieliikenteen arvioidut vaikutukset, kuten vaikutukset tie- 
ja liikenneoloihin, liikenneturvallisuuteen, maankäyttöön, kiinteistöraken-
teeseen ja ympäristöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyy-
teen. Ratasuunnitelmaan on liitettävä arvio rautatien vaikutuksista, joita ei 
laissa erikseen määritellä. 

                                                      
47Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. 
30.11.2000. Valtioneuvoston päätös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
tarkistamisesta. 13.11.2008. 
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3.2.2 Määräykset ja ohjeet 

Yhteiskuntataloudellisen kannattavuuslaskelman lisäksi väylähankkeiden 
vaikutuksia ja niiden merkittävyyttä kuvataan hankkeen vaikuttavuuden 
arvioinnin avulla. Väylähankkeiden arvioinnin yleisohjeessa48 (niin kut-
suttu YHTALI-ohje) todetaan, että ohjeiden mukaan tehty kannattavuus-
laskelma kertoo hankkeen hyvyyden mahdollisimman vertailukelpoisesti 
ja vaikuttavuuden arviointi kuvaa hankkeen vaikutuksia useista eri näkö-
kulmista. Ohjeessa sanotaan, että kaikissa hankkeissa tulee noudattaa siinä 
esitettyä kehikkoa, pääperiaatteita, laskenta-arvoja ja yksikköarvoja. Eri 
hankkeiden välillä voi sen sijaan olla eroja siinä, mitä vaikutuksia otetaan 
huomioon ja kuinka laajasti tai tarkasti niitä arvioidaan. Tästä syystä arvi-
oinnin dokumentointi ja arvioinnissa tehtyjen sovellusten sekä päätelmien 
perustelut ovat hyvin tärkeitä.  

Arviointi on dokumentoitava läpinäkyvästi ja sillä tarkkuudella, että se 
on päivitettävissä. Vaikuttavuuden arviointi voidaan dokumentoida erilli-
senä raporttina tai muistiona.49 Arviointi on voitava päivittää, jotta hanke 
saadaan vertailukelpoiseksi eri aikoina suunniteltujen ja arvioitujen hank-
keiden kanssa. Dokumentoinnin perusteella on myös voitava tarkistaa, 
onko arviointi laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Vaikuttavuuden arviointi edellyttää perustelevaa sanallista kuvausta sii-
tä, millaisia vaikutuksia ja vaikutusmekanismeja hankkeella on eri näkö-
kulmista katsottuina. Ensisijaisesti arvioidaan investointivaihtoehtojen ja 
vertailuvaihtoehdon välistä eroa. Lisäksi voidaan arvioida muutosta nyky-
tilaan verrattuna.50 

YHTALI-ohjeessa51 määritellään vaikuttavuuden arvioinnin näkökul-
miksi päivittäinen liikkuminen, elinkeinoelämä, aluekehitys, ympäristö, 
turvallisuus sekä taloudellisuus. Näille on lisäksi määritelty osatekijöitä 
sekä niihin liittyviä vaikutusten kohteita. 

Ratainvestointien ja vesiväyläinvestointien hankearviointiohjeissa vai-
kuttavuuden arviointi on ohjeistettu melko suppeasti YHTALI-ohjeessa 
(taulukko 1). Tiehankkeiden investointiohjeessa esitetään uusi menetelmä 
vaikuttavuuden arvioimiseksi.  

                                                      
48 Liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohje (2003), s. 53. 
49 Liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohje (2003), s. 52.  
50 Liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohje (2003), s. 44�49. 
51 Liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohje. (2003), s. 44�49. 
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Tiehankkeiden arviointiohjeen lisäksi tiehankkeiden arviointia ohjeis-
tamaan on laadittu tienpidon vaikutuskartta56 ja ohje tienpidon hankkeiden 
vaikutusten jälkiarvioinnista.57 

Voidaan todeta, että liikennemuotokohtaisissa ohjeissa ja liikenneinves-
tointien arvioinnin yleisohjeessa ei ole täysin yhteneväisesti määritelty 
vaikuttavuus-käsitettä, arviointitarkkuutta eikä raportoinnin ohjeistusta. 
Ohjelmien ja toimintalinjausten vaikuttavuuden arvioinnista ei ole ole-
massa ohjetta. 

Liikenteen yhteiskuntataloudellisen arvioinnin kehittämistarpeita käsit-
televässä muistiossa58 todetaan, että YHTALI-kehikko on toistaiseksi ai-
noa perusteltu, ohjeistettu ja toistettava menetelmä, jolla esimerkiksi maan 
eri osien ja eri liikennemuotojen hankkeita voidaan arvioida edes jotenkin 
yhteismitallisesti. Menetelmän etuna pidetään sitä, että se estää sen, että 
samat hyödyt lasketaan kaksinkertaisesti tai että keksitään vailla teoreetti-
sia perusteita olevia hyötyjä. 

YHTALI-kehikon mukaan laskettua hyöty-kustannussuhdetta todetaan 
kritisoidun muun muassa siitä, että kannattavuuslaskelma ja yksikköarvot 
eivät ota huomioon sellaisia olennaisia vaikutuksia, jotka liittyvät esimer-
kiksi joukko- tai kevyen liikenteen laadullisiin palvelutasotekijöihin, lii-
kenteen älykkyyden kehittämisen hyötyihin, logistisiin vaikutuksiin taikka 
aluekehityksen, elinkeinoelämän tai kaupunkirakenteen laajoihin hyötyi-
hin. YHTALI-kehikko ei myöskään auta vastaamaan olennaiseen kysy-
mykseen siitä, onko kannattavampaa tehdä pieniä parannuksia nopeasti 
vai suuria hankkeita hitaasti. 

Muistion mukaan YHTALI-kannattavuuslaskelmia on kritisoitu myös 
siitä, että laskelmat sekä niiden taustalla olevat mallitarkastelut ovat usein 
puutteellisesti dokumentoituja ja ulkopuolisille vaikeasti avautuvia. 

Muistiossa korostetaan sitä, että YHTALI-ohje on laadittu hanketason 
vaikutusarviointia varten. Tästä seuraa, että koko liikennejärjestelmätason 
tarkasteluissa esimerkiksi liikenteen kysyntäennusteisiin sisältyy suurella 
todennäköisyydellä päällekkäisyyksiä ja epäloogisuuksia. Muistion mu-
kaan liikennepoliittinen keskustelu toimii yksittäisten argumenttien ympä-
rillä ja kokonaisvaikutukset sekä järjestelmätason merkitys jäävät käsitte-
lemättä.  

                                                      
56 Tienpidon vaikutuskartta. Tiehallinnon selvityksiä 1/2007. 
57 Tienpidon hankkeiden vaikutusten jälkiarviointi. Tiehallinnon selvityksiä 
20/2005.  
58 Metsäranta, Heikki (2008). Liikenteen yhteiskuntataloudellisen arvioinnin tut-
kimus- ja kehittämistarpeet. 
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Muistiossa esitetään 15-kohtainen luettelo hankearvioinnin kehittämis-
tarpeista. Näinä tarpeina on mainittu muun muassa, että hankkeiden jäl-
kiarviointi tulee ohjeistaa ja vaatia tehtäväksi sekä vaikutusarvioiden do-
kumentointivaatimuksia tulee tiukentaa. 

Ohjelma- ja strategisen tason vaikutusarvioinnin kehittämisessä toimin-
ta- ja taloussuunnitelmien tasolla tulisi ottaa käyttöön vastaava vaikutta-
vuuden arvioinnin menetelmä kuin Tiehallinnon toimesta on kehitetty59 
sekä hankkia nykyistä parempaa tietoutta perusväylänpidon vaikutusme-
kanismeista ja siitä, miten rahoituksen muutokset vaikuttavat toimintastra-
tegioihin. 

Väylänpidon strategioiden tason vaikutusarvioinnin kehittämisellä tulee 
muistion mukaan pyrkiä siihen, että verkolliset ja yhteyskäytävien inves-
tointisuunnitelmat ovat vertailukelpoisia. Tähän liittyviä kehittämiskohtei-
ta ovat sellaiset tutkimus- ja selvitystarpeet, jotka liittyvät liikenne-
ennusteisiin ja yhteisvaikutuksiin, aluekehitysvaikutuksiin ja yhdyskunta-
rakenteeseen ja logistiikkaan kohdistuviin vaikutuksiin sekä suunnitel-
mien vaiheittaiseen toteuttamiseen.  

3.3 Hankkeiden kannattavuuslaskelmien 
periaatteiden toteutuminen 

3.3.1 Hyväksyttyjen hankeohjelmien toteutuminen 

Seuraaviin luetteloihin on koottu 10.2.2004 päivätyssä ministeri-
työryhmän mietintöön sisältyvät vuosien 2004�2007 hankekorin hankkeet 
kiireellisyysjärjestyksessä ja vuosien 2008�2013 hankekorin hankkeet. 
Hankkeen nimen vieressä on maininta sen toteutuspäätöstilanteesta. To-
teutuspäätökseksi on katsottu ensimmäinen hankekohtaisesti valtion ta-
lousarviossa myönnetty määräraha. Ensimmäisen ja toisen hankekorin 
loppuun on lisätty ne hankekorien ulkopuolelta tulleet hankkeet, joiden to-
teuttamisesta on päätetty hankekohtaisesti talousarvioissa näiden hankeko-
rien voimassaoloaikoina. 

 

 

                                                      
59 Tiehankkeiden arviointiohje (2008). 
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Vuosien 2004�2007 hankekori                                     
 

Hanke Milloin myönnetty 1. sopimusvaltuus       
tai hankekohtainen määräraha 

1. E18 (valtatie 1) Muurla�Lohja vuoden 2004 1. lisätalousarvio 

2. Tornion meriväylä vuoden 2005 talousarvio 

3. Hakamäentien parantaminen vuoden 2005 talousarvio 

4. Raahen meriväylä vuoden 2006 talousarvio 

5. Rataosan Seinäjoki�Oulu palvelutason  
parantaminen, vaihe 1 

vuoden 2007 talousarvio 

6. Valtatie 2 Vihti�Pori vuoden 2006 talousarvio 

7. Valtatie 6 Lappeenranta�Imatra vuoden 2007 talousarvio 

8. Valtatie 4 Kemin kohta ja sillat vuoden 2007 talousarvio 

9. Rataosan Lahti�Luumäki palvelutason   
parantaminen 

vuoden 2007 talousarvio 

10. Kehä I Turunväylä�Vallikallio vuoden 2007 talousarvio 

11. Rataosan Tampere�Seinäjoki palvelu-
tason parantaminen 

poistettu myöhemmin hankekorista,           
rahoitettu perusradanpidon määrärahoilla 

12. Kantatie 51 Kirkkonummi�Kivenlahti vuoden 2007 talousarvio 

13. Valtatie 5 Lusi�Mikkeli puuttuvat         
parannustyöt 

vuoden 2009 talousarvio 

14. Valtatie 8 Sepänkylän ohikulkutie,     
Vaasa 

ei ole toistaiseksi myönnetty ensimmäistä   
toteutusmäärärahaa talousarviossa 

15. Valtatie 4 Lusi�Vaajakoski vuoden 2007 talousarvio 

16. Valtatie 14 Savonlinnan keskusta vuoden 2007 talousarvio 

 

Hankekorin ulkopuolelta tulleet hankkeet 
                                                    

Hanke Milloin myönnetty 1. sopimusvaltuus      
tai hankekohtainen määräraha 

Ilmalan ratapiha vuoden 2006 talousarvio 

Keski-Pasilan palvelutason parantaminen vuoden 2007 talousarvio 
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Vuosien 2008�2013 hankekori 
                                                   

Hanke Milloin myönnetty 1. sopimusvaltuus      
tai hankekohtainen määräraha 

MARJA-rata, myöhemmin Kehärata vuoden 2009 talousarvio 

Kehä II Turuntie�Hämeenlinnanväylä poistettu luettelosta 

Rataosan Seinäjoki�Oulu palvelutason     
parantaminen, vaihe 2 

 

E18 (valtatie 7) Koskenkylä�Loviisa�Kotka vuoden 2010 talousarvio 

Metro/raideyhteys Ruoholahti�Matinkylä, 
myöhemmin Länsimetro 

vuoden 2009 talousarvio 

E18 (Kehä III) Vantaankoski�
Lentoasemantie 

vuoden 2009 talousarvio 

Kehä I Espoon ja Helsingin alueella  

Rataosan Luumäki�Vainikkala lisäraide  

Rataosan Luumäki�Imatra tason nosto  

E18 (valtatie 7) Hamina�Vaalimaa  

E18 (valtatie 7) Haminan ohikulkutie  

Valtatie 12 Lahti�Kouvola  

Valtatie 3 Tampereen läntinen ohikulku, 2 
vaihe 

vuoden 2006 talousarvio 

Valtatie 3 Tampere (Ylöjärvi)�Vaasa  

Valtatie 5 Päiväranta�Vuorela, Kuopio vuoden 2009 1. lisätalousarvio 

Valtatie 8 Turku�Pori  

Valtatie 15 Kotka�Kouvola  

Valtatie 21 Palojoensuu�Kilpisjärvi  

Valtatie 20 Kuusamontie Oulu, Hintta�
Korvenkylä 

vuoden 2006 talousarvio 

Valtatie 6 Joensuun kohta vuoden 2009 1. lisätalousarvio 

Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie  

Valtatie 15 Kotkan sisääntulotie  

Haminan meriväylä vuoden 2007 talousarvio 
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Hankekorin ulkopuolelta tulleet hankkeet 
 

Hanke Milloin myönnetty 1. sopimusvaltuus      
tai hankekohtainen määräraha 

E18 Vaalimaan rekkaparkkialue vuoden 2008 talousarvio 

Talvivaaran kaivoksen ratahanke vuoden 2007 lisätalousarvio 

Pietarsaaren meriväylä vuoden 2009 talousarvio 

Seinäjoki�Vaasa-sähköistys vuoden 2009 talousarvio 

Kilpilahden uusi tieyhteys vuoden 2009 talousarvio 

Porin Mäntyluodon meriväylä vuoden 2009 1. lisätalousarvio 

Kokkola�Ylivieska 2. raide vuoden 2010 talousarvio 

Lisäksi Ratahallintokeskus on tuonut talous-
arvioesityksiin hanke-erittelyn myös eräistä 
isoista perusparannushankkeista (Savon-
linna�Huutokoski sekä Porokylä�Vuokatti) 

talousarviot 2008 ja 2009 

Luetteloiden hankkeita ja niiden toteutustilannetta tarkastelemalla voidaan 
havaita, että hankkeiden toteutunut käynnistysjärjestys on varsinkin luettelon 
loppupäässä erilainen kuin vuoden 2004 ohjelmassa oli alun perin esitetty. 
Hankkeiden ajateltu toteutusjärjestys ei ole ollut niiden hyöty-
kustannussuhteen suuruuteen perustuva, eikä niiden toteutunut järjestys 
ole ollut tämän suhdeluvun mukaisessa suuruusjärjestyksessä. Listan ul-
kopuolelta on tullut joukko uusia hankkeita toteutukseen listalla olevien 
ohi. Jotkin listan alkupäässä olevat hankkeet eivät ole vieläkään edenneet 
toteutukseen.  

Luetteloista ei käy ilmi se, että joidenkin hankkeiden sisältö on muuttu-
nut merkittävästi alun perin suunnitellusta. 

3.3.2 Väylävirastojen käytännöt ja näkemyksiä 
kannattavuuden arviointijärjestelmästä 
haastattelujen perusteella 

Tarkastuksessa kysyttiin ja saatiin vastauksia eräiltä liikenne- ja viestin-
täministeriön sekä väylävirastojen edustajilta ja väylähankkeiden konsul-
teilta hankkeiden kannattavuusarvioinneissa noudatetuista menettelyistä ja 
noudatettavista käytännöistä, muun muassa siitä, miten hyöty-kustannus-
laskelmat laaditaan.  
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Ministeriön ohjeiden noudattaminen 

Kaikkien väylävirastojen edustajat ilmoittivat, että ministeriön antamia, 
kulloinkin voimassa olleita yleisohjeita on noudatettu hankkeiden kannat-
tavuusarvioinneissa. Ministeriön ohjeiden on katsottu mahdollistavan jon-
kin verran vaihtelevuutta hankkeiden arvioinneissa. Liikkumavaraa on 
katsottu olevan esimerkiksi siinä, miten liikenne-ennusteet laaditaan ja 
miten hankkeesta aiheutuvat liikennesiirtymät valitaan, sekä siinä, ote-
taanko mukaan joitakin laskentakomponentteja (esimerkiksi melu- ja tur-
vallisuusvaikutukset), jos hankkeella ei oleteta olevan niihin vaikutusta. 

Tiehankkeiden kannattavuusarvioissa on käytetty usein valtakunnallisen 
tieliikenne-ennusteen mukaisia tieliikenteen kasvukertoimia.  Pääkaupun-
kiseudun tiehankkeissa on käytetty YTV:n laadituttamaa liikenne-
ennustetta. Ratahankkeissa on käytetty Ratahallintokeskuksen aika ajoin 
laatimia tavaraliikenne-ennusteita sekä rautatieliikenteen harjoittajalta 
saatuja, rataosakohtaisia liikenne-ennusteita. Vesiväylähankkeissa on käy-
tetty suunnittelun alkuvaiheessa Merenkulku-laitoksen aika ajoin laatimia 
satamien alusliikenne-ennusteita. Tätä liikenne-ennustetta on hankkeen 
myöhemmissä vaiheissa muutettu satamilta ja kuljetuksia käyttäviltä yri-
tyksiltä saatujen tietojen mukaiseksi. 

Tiehankkeissa ei ole yleensä tarkasteltu hankkeen vaikutuksia laajem-
min muuhun väyläverkostoon. Ratahankkeissa on oletettu, että tietty osa 
tieliikenteestä siirtyy rautatien käyttäjiksi. Vesiväylähankkeissa satamien 
ja muiden liikennemuotojen välisten liikennesiirtymien huomioon ottami-
nen on ollut tapauskohtaista. 

Eräistä kanavahankkeista tehtyjen kannattavuusarviointien mukaan 
hankkeiden kannattavuutta ei ole saavutettu, koska ministeriön ohjeissa ei 
ole otettu huomioon matkailulle ja vapaa-ajan vesiliikenteelle aiheutuvia 
hyötyjä. Näitä koskevissa erillislaskelmissa on suuria epävarmuustekijöi-
tä. Vesiväylähankkeiden toteuttamisen matkailullisista syistä ei ole katsot-
tu kuuluvan liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle. 

Ministeriön ohjeissa ei oteta huomioon aluetaloudellisia vaikutuksia, 
koska ne ovat tulkinnanvaraisia ja osittain päällekkäisiä. Myöskään työlli-
syysvaikutuksia ei oteta huomioon. 

Eräiden haastateltavien mukaan ministeriössä ei ole riittävää hankkeiden 
kannattavuusarvioiden kontrollia. Ministeriön ohjeissa annetut yhdenmu-
kaiset päälaskentaperiaatteet ovat vain yksi kannattavuus-laskelmien luo-
tettavuutta takaava tekijä. Kannattavuuslaskelmien tulokset ovat herkkiä 
muun muassa käytetylle liikenne-ennusteelle, aikasäästöjen laskennassa 
tehdyille oletuksille ja kustannusarvion oikeellisuudelle. Epävarmuutta 
liittyy myös käytettyjen yksikköarvojen määrittämiseen, mutta tämä ei 
vaikuta hankkeiden keskinäiseen vertailtavuuteen.  
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Joidenkin haastateltujen mielestä eri liikennemuotojen ja erityyppisten 
saman liikennemuodon väylähankkeiden hyöty-kustannussuhteita ei pitäi-
si verrata keskenään. Sen sijaan samantyyppisissä yhden liikennemuodon 
hankkeissa ainakin suhdeluvun suuret erot kuvaavat kohtuullisen hyvin 
hankkeiden keskinäisiä kannattavuuseroja. Tiehankkeissa on kolme eri-
tyyppistä ryhmää, joiden kunkin sisällä tällaista vertailua voidaan tehdä 
− suurimpien kaupunkien pääväylien parannushankkeet 
− pitkien yhteysvälien moottoritiehankkeet 
− muiden kaupunkien pääväylien parannushankkeet. 

Väylävirastojen omien ohjeiden noudattaminen  

Joidenkin haastateltujen mukaan Tiehallinnon oma ohje ei ole kaikilta 
osin yksiselitteinen ja mahdollistaa toisistaan poikkeavia valintoja ar-
vioinnissa (esim. arvioinnin laajuus, arviointitapauksen valinta, vaikutus-
alueen rajaus, liikenne-ennusteen laadinta, vertailuvaihtoehdon ja herk-
kyystarkastelujen valinta). Hyöty-kustannusanalyysiin ohjetta kuitenkin 
pääperiaatteiltaan noudatetaan. Sen sijaan vaikuttavuuden arvioinnin me-
netelmä on sen verran uusi, ettei sitä ole saatu vielä vietyä käytäntöön. 
Erityisiä ongelmia on hankearviointien dokumentoinnissa, ja se ei ole oh-
jeen edellyttämällä tasolla. 

Joidenkin haastateltujen mukaan ratahankkeiden ohjeet mahdollistavat 
liikkumavaraa esimerkiksi liikenne-ennusteen ja hankkeesta aiheutuvien 
liikennesiirtymien valinnoissa. Hyöty-kustannussuhdetta ei ratahankkei-
den arvioinnin lopputuloksissa painoteta kovin paljon. Tätä suhdetta 
enemmän on esimerkiksi kaupunkiratahankkeissa painotettu hankkeen 
muiden määrällisten ja laadullisten vaikutusarviointien tuloksia. 

Ratahankkeissa laadullisia vaikutuksia jää usein hyöty-kustannussuh-
teen laskennan ulkopuolelle. Ongelmana ovat myös muun muassa liiken-
nöintikustannusten ja päästökustannusten määrittely. Esimerkiksi akseli-
painon noston kannattavuuslaskentaa ei voida tehdä ohjeen mukaisesti, 
koska rautatieliikenteen harjoittaja ei anna tarkempaa tietoa liikennöinti-
kustannuksista liikesalaisuuteen vedoten. 

Vesiväylähankkeiden ohjeet mahdollistavat liikkumavaraa esimerkiksi 
liikenne-ennusteen ja hankkeesta aiheutuvien eri satamien välisten liiken-
nesiirtymien valinnoissa. Liikenteen ennuste- ja kasvutiedot perustuvat sa-
tamilta ja varustamoilta kyselyllä saatuihin tietoihin. Liikenteen oletetaan 
laskelmissa lisääntyvän tiettyyn rajaan ja sen jälkeen pysyvän vakiona. 
Myös aluskustannusten oletetaan pysyvän vakiona laskenta-aikana. Todel-
lisuudessa näiden tila ei pysy vakiosuuruisena. Toteutumatietojen mu-
kaan satamien liikennemäärät ovat kasvaneet tähän mennessä suhteellisen 
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tasaisesti eikä mitään todella suuria liikennesiirtymiä eri satamien välillä 
ole ollut. 

Riski ennakoidun alusliikenteen toteutumatta jäämisestä on viime vuo-
sina tullut entistä suuremmaksi. Tämä heikentää hyöty-kustannuslaskel-
mien luotettavuutta. Satamien väylähankkeiden alusliikenne-ennusteiden 
luotettavuutta on mahdollista parantaa hankkeiden toteuttamisesta tehtä-
villä sopimuksilla ja maksujärjestelyillä kuljetusten tarvitsijoiden ja sata-
mien kanssa. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, jos väylähankkeen kan-
nattavuus on kiinni vain yhden yrityksen liikenteestä. Tällaisia järjestelyjä 
on tehtykin viime aikoina.  

Ratahallintokeskus on käyttänyt ratahankkeiden kannattavuus-
laskelmissaan soveltuvilta osin Tiehallinnon määrittämiä yksikköarvoja. 
Merenkulussa taas on kyse osin niin erilaisista kustannuseristä, ettei samo-
ja periaatteita voida soveltaa. Kukin väylävirasto on päivittänyt yksikkö-
arvoja itsenäisesti. Myös liikenne-ennusteet on laadittu väylälaitoksissa it-
senäisesti, eikä niistä ole ollut yhtenäistä laatukontrollia. Yksikköarvojen 
päivittäminen perustuu tilastoihin hinta- ja palkkatasosta, mutta myös joi-
takin indeksejä käytetään (muun muassa elinkustannusindeksi). 

Haastateltujen mukaan tiehankkeiden arviointiohje sopii hyvin tarkoitet-
tuun käyttötarkoitukseen, mutta sitä voitaisiin noudattaa tunnollisemmin 
ja yhdenmukaisemmin. Menetelmällisiä ongelmia aiheuttaa lähinnä vai-
kuttavuuden arvioinnin menetelmä, koska se koetaan vaikeaksi ja epä-
selväksi. Asian korjaamiseksi on järjestetty tiepiireille ja suunnittelukon-
sulteille koulutusta. Ministeriön yleisohjetta on pidetty joiltain osin van-
hentuneena, ja se tulisi päivittää. Ministeriön yleisohjeen hyöty-
kustannuslaskelmaa täydentävistä menetelmistä on sanottu olevan heikko. 

Ajokustannusten yksikköarvoista on tarpeen päivittää muulloin kuin 
työaikana tehtyjen matkojen aikasäästöjen arvot sekä melun yksikköarvot. 
Vapaa-ajan matkojen arvot perustuvat tällä hetkellä asiantuntija-arvioon 
niiden suhteesta työajalla tehdyn matkan arvoon (joka perustuu keskimää-
räisiin palkkakustannuksiin). Viimeaikaiset tutkimukset (mm. Tanskan 
maksuhalukkuustutkimus) indikoivat nykyisten vapaa-ajan matka-aika-
säästöjen yksikköarvojen olevan liian alhaisia. Ruotsissa ja Norjassa on 
tällä hetkellä käynnissä ajan arvon maksuhalukkuus-tutkimukset, ja niiden 
tulokset kertovat lisää asiasta. Tiehallinnon johtoryhmä on suosittanut 
toukokuussa 2009, että vuoden 2010 päivityksen yhteydessä muiden Poh-
joismaiden vapaa-ajan matka-aikasäästöjen arvot siirrettäisiin Suomeen 
käyttämällä niin sanottua arvojen siirto -menetelmää.  
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Hankkeiden arviointiohjeiden soveltamisala 

Tiehallinnon edustajien mukaan Tiehallinnon ohjeen mukainen tiehank-
keiden arviointi on tehty kaikille ministeriön toiminta- ja taloussuunnitel-
miin, investointiohjelmiin tai talousarvioihin sisältyville tiehankkeille. 
Tiehallinnon ohjeen mukaan hyöty-kustannuslaskenta on osa tiehankkeen 
arviointia. Tiehallinnon ohje suosittaa, että hankearviointi laaditaan myös 
niille laajennus- ja uusinvestoinneille, joissa tarvitaan vähintään tiesuunni-
telma. Varsinaista hankkeen euromääräistä rajaa, milloin arvio on tehtävä 
ja milloin ei, Tiehallinnon ohjeessa ei ole asetettu. 

Ratahallintokeskuksen edustajien mukaan hyöty-kustannuslaskelma on 
tehty rataverkon isoissa kehittämishankkeissa, joihin on liittynyt selvää 
palvelutason nostoa. Korvausinvestoinneissa ei tehdä yleensä tällaista las-
kentaa. Vähäliikenteisten ratojen kannattavuuslaskentaa on kuvattu Rata-
hallintokeskuksen erillisessä raportissa ja sähköistettävien rataosien kan-
nattavuuslaskentaa eri raporteissa. Näiden hankkeiden toteutumiseen ovat 
kuitenkin vaikuttaneet ratkaisevasti muut kuin hankkeiden lasketut hyöty-
kustannussuhteet (aluepoliittiset tekijät). 

Merenkulkulaitoksen edustajien mukaan hyöty-kustannuslaskelma on 
tehty niissä vesiväylien isoissa kehittämishankkeissa, jotka eritellään bud-
jetissa. Vesiväylien kunnossapitohankkeissa ja ruoppaushankkeissa ei 
tehdä tällaista laskentaa, eikä se ole järkevää niiden pienuuden takia (ne 
ovat olleet enintään noin 1 milj. euron hankkeita).  

Tiehankkeissa hyöty-kustannuslaskenta on painottunut hankkeen yleis-
suunnitteluvaiheeseen, mutta alustavaa laskentaa saatetaan tehdä jo esi-
suunnittelun yhteydessä. Yhtenä ongelmana on, että tiehankkeiden vaiku-
tusten arviointi painottuu YVA- ja yleissuunnitteluvaiheisiin eikä suunnit-
telun alkupäässä tuoteta riittävästi tietoa vaikutuksista suunnittelun tueksi. 
Varsinaisen arvioinnin alkaessa joudutaan usein toteamaan, että hankkeen 
vaikutuksista on oikeastaan aika niukasti tietoa. Tiepiirit ovat tilanneet 
hankearvioinnit ja kantaneet vastuun niistä. 

Ratahankkeissa hyöty-kustannuslaskenta on tehty yleensä hankkeen esi- 
tai tarveselvitysvaiheissa. Toisinaan se on tehty myös yleissuunnittelu-
vaiheessa.  

Laskennan järjestäminen ja laskelmien dokumentointi 

Väylähankkeiden hyöty-kustannuslaskelmat on tilattu osana muuta suun-
nittelua liikenne- ja väyläsuunnittelun konsulteilta. Tilaajana ja arvioinnin 
hyväksyjänä on ollut rata- ja vesiväylähankkeissa ao. väyläviraston tähän 
keskittynyt yksikkö. Tiehankkeissa tilaajana ja arvioinnin hyväksyjänä on 
ollut ao. tiepiiri, joka on toimittanut suunnitteluaineiston Tiehallinnon 
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keskushallintoon tarkastettavaksi. Suunnitelmien tarkastus on kuitenkin 
tehty vain teknisestä näkökulmasta (tiensuunnittelun ja -rakentamisen oh-
jeiden ja laatuvaatimusten noudattaminen), ja vaikutusten arviointi on jää-
nyt tarkastuksen ulkopuolelle. Saatujen tietojen perusteella aineistoja ei 
ole myöskään tarkastutettu ulkopuolisilla tahoilla. Laskelmien ja muun 
vaikutusten arvioinnin laadunvarmistusta ei ole ollut riittävästi. 

Tiehankkeiden hyöty-kustannuslaskelmien ja muun vaikutusten arvioin-
nin dokumentointi on ollut tiepiirien vastuulla, ja dokumentoinnissa on ol-
lut puutteita valitettavan usein.  

Ratahankkeiden hyöty-kustannuslaskelmien dokumentointi on sisältynyt 
periaatteessa hankkeiden suunnitteluaineistoon ja muihin raportteihin. 
Niissä ei ole kuitenkaan esitetty kaikkia lähtötietoja ja laskennan vaiheita 
yksityiskohtaisesti, joten laskelmien toistettavuus on niiden tietojen perus-
teella huono. 

Vesiväylähankkeiden hyöty-kustannuslaskelmien dokumentointi on si-
sältynyt Merenkulkulaitoksen aika ajoin laadituttamien väyläohjelmien 
liitteisiin tai erillisiin raportteihin. Tarvittaessa on voitu pyytää konsultilta 
lisätietoja. Myös näitä laskelmia on vaikea toistaa jälkikäteen. 

Hyöty-kustannuslaskelmien herkkyystarkasteluja on tehty tavallisesti 
merkittävimpien epävarmuustekijöiden suhteen, mutta turhan usein ne 
ovat mekaanisia tyyliin kustannusarvio +/- 20 prosenttia tai liikenne-
ennuste +/- 30 prosenttia. Herkkyystarkasteluihin olisi kuitenkin syytä pa-
nostaa enemmän kuin nykyisin tehdään. Herkkyystarkastelujen dokumen-
tointi on ollut samalla tasolla kuin varsinaisten laskelmien, eli se on "vaih-
televaa".  

Hyöty-kustannuslaskelmien riippumattomuutta ei ole valvottu riittävästi, 
vaan kyse on ollut tuotettuun asiantuntijatietoon luottamisesta. Nykyinen 
valvonta perustuu suurelta osin siihen käsitykseen, että laskelmat on tehty 
oikein. Uuden Liikenneviraston sisällä tulisi valvoa tarkemmin tehtyjen 
laskelmien laatua. Ministeriön taas tulisi kantaa nykyistä suurempaa vas-
tuuta eri väylähankkeiden arviointien keskinäisessä laadunvalvonnassa. 

Laskelmien merkitys 

Jotkut haastateltavat ovat havainneet sanottavan, että hyöty-kustannus-
suhteen merkitys on liian korostunut päätöksenteossa. Toisaalta esimer-
kiksi Uudeltamaalta löytyy paljon hyöty-kustannussuhteeltaan erinomaisia 
hankkeita, mutta niiden edelle menee huonomman hyöty-kustannus-
suhteen hankkeita muualta maasta. Tässä mielessä voidaan kyseenalaistaa 
väite hyöty-kustannussuhteen dominoivasta asemasta. Toisaalta päätök-
senteossa voi olla vaikea saada vietyä eteenpäin sellaista hanketta, jonka 
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hyöty-kustannussuhde on alle yhden. Ministeriön käyttöön ottama raja 1,5 
on täysin mielivaltainen raja. Tiehallinnon sisällä hyöty-kustannussuhde 
on ollut yksi kriteeri valittaessa toiminta- ja taloussuunnitelman hankkeita. 
Haastateltujen mukaan Tiehallinnon viimeisimmässä, vuosien 2009�2013 
toiminta- ja taloussuunnitelmassa on noin 20 hanketta, ja niistä vain kah-
den hyöty-kustannussuhde on alle 1,5. Tämä puolestaan kertoo, että hyö-
ty-kustannussuhde on merkittävä tekijä tiehankkeiden etenemisen kannal-
ta. 

Hyöty-kustannussuhteen roolia suurempi kysymys on, tapahtuuko pää-
tös hankkeiden toteuttamisesta tällä hetkellä oikeassa paikassa, siis siellä, 
missä on paras käsitys tienpidon rahoituksen tehokkaasta kohdentamises-
ta. Kokonaisuuden kannalta rahoituksen jakautumista eri liikennemuoto-
jen väyliin tulisi tarkastella perustellusti. Haastateltujen mukaan eduskun-
nan liikennepolitiikan valmistelu on liian hankekeskeistä ja tavoitteiden 
asetanta liian epämääräistä. 

Toteutetuissa isoissa rataverkon kehittämishankkeissa ei ole yleensä ollut 
hanketta, joka ei olisi ollut hyöty-kustannussuhteeltaan kannattava (esi-
merkkeinä viime aikoina Seinäjoki�Oulu- sekä Lahti�Luumäki-ratojen pa-
rannukset). Pääkaupunkiseudun joukkoliikennehankkeissa ratkaisevia 
hankkeen toteutumiselle ovat olleet hyöty-kustannussuhteen ohella laadulli-
set tekijät, kuten sujuvuuden kasvu (Leppävaaran, Tikkurilan ja Keravan 
kaupunkiradat).  Seinäjoki�Vaasa-radan sähköistys- ja Savonlinna�Huuto-
koski-radan perusparannushankkeet ovat olleet hyöty-kustannussuhteeltaan 
alle kannattavuusrajan. Ne on kuitenkin päätetty toteuttaa muilla kuten alue-
poliittisilla perusteilla.  

Tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan palautteessa Liikennevi-
rasto ilmoittaa, että Savonlinna�Huutokoski-rataosan perusparannushank-
keen toteuttamispäätös eroaa muista ratahankkeista siten, että päätös teh-
tiin liikenne- ja viestintäministeriössä. Hanketta perusteltiin puuhuollon 
turvaamisella ja taustalla oli metsäteollisuuden näkemys kohtuullisen suu-
resta liikennekysynnästä. 

Vesiväylähankkeissa ei ole ollut sellaista isoa toteutettua kehittämis-
hanketta, joka ei olisi ollut hyöty-kustannussuhteen laskentatulokseltaan 
kannattava. Merenkulkulaitos on esittänyt viiden vuoden välein laaditussa 
väyläohjelmassaan ministerityöryhmälle ja valtioneuvoston liikennepoliit-
tiseen selontekoprosessiin joukon vesiväylähankkeita, jotka ovat sitten va-
likoituneet toteutukseen poliittisen ym. prosessin tuloksena tietyssä järjes-
tyksessä. Myöhemmissä vaiheissa on ollut vaikea lisätä hankkeita tähän 
listaan tai poistaa niitä siitä. 
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Laskelmien jälkiseuranta ja niiden osuvuuden arviointi 

Tiehankkeiden hyöty-kustannuslaskelmien toteutumista tai osuvuutta ei 
ole järjestelmällisesti seurattu, mutta joitakin yksittäisiä tarkasteluja on 
tehty. Tieliikenne-ennusteiden toteutumista on seurattu jonkin verran, ja 
liikenteen kasvu on yleensä tällöin osoittautunut ennakoitua suuremmaksi. 

Uuteen tiehankkeiden arviointiohjeeseen on lisätty hankkeiden vaikutus-
ten jälkiarviointi. Vaikka uusien ohjeiden mukaisia jälkiarviointeja ei ole 
vielä juurikaan tehty, velvoittaa maantielaki seuraamaan tiehankkeiden 
vaikutuksia. Lain hengen mukaista on myös käyttää tällä tavoin tuotettua 
tietoa vaikutusten arvioinnin kehittämiseen. Vaikka jälkiarviointeihin on 
kehitetty menettely, niiden laatimiselle ei maantielaista huolimatta ole 
muodostettu toimintatapaa. 

Ratahankkeissa ei ole tehty hyöty-kustannuslaskelmien osuvuuden jäl-
kiarviointeja. Joidenkin haastateltavien mukaan on mahdotonta selvittää 
laskelman tarkkaa toteutumaa, koska laskenta-aika on 30 vuotta. Lisäksi 
nollavaihtoehdon toteutuneita vaikutuksia on mahdotonta selvittää jälkikä-
teen. Joidenkin ratahankkeiden jälkiarviointeja on kuitenkin tehty. Niissä 
on tarkasteltu muiden kuin hyöty-kustannuslaskennassa käytettyjen teki-
jöiden toteutumaa (esim. aluetaloudellisia vaikutuksia). 

Vesiväylähankkeissa ei ole tehty hyöty-kustannuslaskelmien jälkiar-
viointeja. Joidenkin haastateltavien mukaan on mahdotonta selvittää tark-
ka toteutuma, koska laskenta-aika on 30 vuotta.  

Liikenne- ja viestintäministeriö on teettänyt väylähankkeiden kustannus-
ten hallintaan liittyvän selvityksen vuonna 2007.60 

Yhteenveto 

Haastateltujen mukaan ministeriön ja väylävirastojen antamia, kulloinkin 
voimassa olleita ohjeita on noudatettu väylähankkeiden kannattavuusar-
vioinneissa. Ohjeiden on katsottu mahdollistavan jonkin verran vaihtele-
vuutta hankkeiden arvioinneissa. Liikkumavaraa on katsottu olevan esi-
merkiksi siinä, miten liikenne-ennusteet laaditaan ja hankkeesta aiheutu-
vat liikennesiirtymät valitaan, sekä siinä, otetaanko mukaan joitakin las-
kentakomponentteja (esim. melu- ja turvallisuusvaikutukset), jos hank-
keella ei oleteta olevan niihin vaikutusta. 

Liikenne-ennusteet on laadittu väylävirastoissa itsenäisesti, eikä niille ole 
ollut yhtenäistä laatukontrollia. Tiehankkeissa ei ole yleensä tarkasteltu 

                                                      
60 Arvio väylähankkeiden kustannusarvioiden ylityksistä ja ehdotukset toimenpi-
teiksi. Selvitysmiehen raportti. LVM:n julkaisuja 69/2007. 
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hankkeen vaikutuksia laajemmin muuhun väyläverkostoon. Ratahankkeis-
sa on oletettu, että tietty osa tieliikenteestä siirtyy rautatien käyttäjiksi. 
Vesiväylähankkeissa satamien ja muiden liikennemuotojen välisten lii-
kennesiirtymien ottaminen huomioon on ollut tapauskohtaista. 

Haastateltavien mukaan ministeriössä ei ole kyseenalaistettu sinne toi-
mitettujen kannattavuuslaskelmien laatua eikä hankkeiden kannatta-
vuusarvioiden kontrollia ole ollut riittävästi. 

Tiehankkeiden arviointiohjeen noudattamisessa on ongelmia aiheuttanut 
lähinnä uusi vaikuttavuuden arvioinnin menetelmä, koska se koetaan vai-
keaksi ja epäselväksi. Ministeriön yleisohjetta on pidetty joiltain osin van-
hentuneena, ja se tulisi päivittää. 

Väylävirastot ovat tilanneet hankkeiden hyöty-kustannuslaskelmat osa-
na muuta suunnittelua liikenne- ja väyläsuunnittelun konsulteilta. Laskel-
mien ja muun vaikutusten arvioinnin laadunvarmistusta ei ole katsottu ol-
leen riittävästi. Myös hankkeiden hyöty-kustannuslaskelmien dokumen-
toinnissa ja laskelmien säilyttämisessä on ollut usein puutteita. Muun mu-
assa näistä syistä laskelmien täydellinen toistettavuus jälkikäteen on ollut 
huono. Hyöty-kustannuslaskelmien riippumattomuutta ei ole valvottu riit-
tävästi, ja käsitys laskelmien oikeellisuudesta on perustunut suurelta osin 
luottamukseen.  

Haastatellut ovat katsoneet, että väylävirastojen sisällä olisi tullut valvoa 
tarkemmin tehtyjen laskelmien laatua. Myös ministeriön tulisi kantaa ny-
kyistä suurempaa vastuuta eri väylähankkeiden arviointien keskinäisestä 
laadunvalvonnasta. Tilanne tulee tältä osin uudelleen arvioitavaksi Lii-
kenneviraston aloitettua toimintansa. 

Hyöty-kustannussuhteen painoarvo ei ole ollut väylähankkeiden toteu-
tuksesta päätettäessä ratkaiseva, sillä erinomaisen hyöty-kustannussuhteen 
omaavia hankkeita ovat monet muut hankkeet ohittaneet. Jotkin hankkeet 
on päätetty toteuttaa lähinnä muulla perusteella kuin hyöty-kustannus-
suhteen osoittamalla kannattavuudella (esim. aluepolitiikka). Päätöksen-
teossa ei kuitenkaan ole ollut helppoa saada vietyä eteenpäin hanketta, jos 
sen hyöty-kustannussuhde on ollut alle yksi. 

Väylähankkeiden hyöty-kustannuslaskelmien toteutumista tai osuvuutta 
ei ole järjestelmällisesti seurattu; vain joitakin yksittäisiä tarkasteluja on 
tehty. 
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3.4 Hankekohtaisten suunnittelutietojen 
tarkastelu ja näiden hankkeiden 
toteutuminen  

Tarkastuksessa tutkittiin tarkemmin otannalla joidenkin luvussa 3.1.2 se-
lostetun vuoden 2004 ministerityöryhmän mietinnössä esitettyjen luette-
loiden hankkeiden taloudellisia laskelmia ja vaikutusarviointitietoja. Tar-
kemmin tarkasteltavat hankkeet pyrittiin valitsemaan yhtäältä siten, että 
ne olisivat mahdollisimman tuoreita, jotta ne kuvaisivat mahdollisimman 
hyvin väylävirastojen toiminnan nykyistä tilannetta. Toisaalta hankkeista 
tuli olla eduskunnan tekemä toteutuspäätös, joten vasta eriasteisissa suun-
nitteluvaiheissa olevat hankkeet karsiutuivat tästä tarkastelusta. 

Monet tarkastellut hankkeet ovat olleet vireillä jo useita vuosia, ja nii-
den eri vaiheissa on laadittu erilaisia suunnitelmia ja selvityksiä sekä tehty 
erilaisia hallinnollisia päätöksiä. Seuraavassa on esitetty lähinnä niitä sel-
vityksiä ja vaiheita, joissa on laadittu ja esitetty jonkinlaisia hyöty-
kustannuslaskelmia tai niihin olennaisesti vaikuttavia tekijöitä. 

3.4.1 Tiehankkeet 

Tarkemmin tarkastettavaksi valittiin seuraavat tieväylähankkeet: 
− Valtatie 4 Kemin kohta ja sillat (myönnetty 1. hankekohtainen määrä-

raha vuoden 2007 talousarviossa) 
− Kantatie 51 Kirkkonummi�Kivenlahti (myönnetty 1. hankekohtainen 

määräraha vuoden 2007 talousarviossa) 
− Valtatie 14 Savonlinnan keskusta (myönnetty 1. hankekohtainen mää-

räraha vuoden 2007 talousarviossa) 
− E18 (Kehä III) Vantaankoski�Lentoasemantie (myönnetty 1. hanke-

kohtainen määräraha vuoden 2009 talousarviossa) 
− Valtatie 5 Päiväranta�Vuorela, Kuopio (myönnetty 1. hankekohtainen 

määräraha vuoden 2009 1. lisätalousarviossa). 

Valtatie 4 Kemin kohta ja sillat 

Hanke on merkitty 10.2.2004 päivätyssä ministerityöryhmän mietinnössä 
vuosien 2004�2007 niin sanottujen isojen hankkeiden hankekoriin kiireel-
lisyysjärjestyksessä kahdeksannelle sijalle. Hankkeen sanallisina peruste-
luina on esitetty, että hankkeella parannetaan vilkasliikenteinen ja onnet-
tomuusaltis valtatie moottoritieksi ja rakennetaan Kemijoen ylittävät sillat. 
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Hankkeen kustannusarvioksi on esitetty 49 miljoonaa euroa ja hyöty-
kustannussuhteeksi 2,2. 

Erilaisia, hankkeeseen liittyviä tai sitä sivuavia selvityksiä on tehty ai-
nakin 1970-luvulta lähtien silloisissa TVH:ssa, Lapin tiepiirissä ja Tielai-
toksessa. Myös eriasteisissa alueen kaavoissa on varauduttu moottori-
tietasoisen pääväylän ja siihen liittyvien muiden väylien rakentamiseen. 
Vuonna 1992 tehdyssä tarveselvityksessä on todettu, että valtatien paran-
taminen on tarpeen palvelutason ja liikenneturvallisuuden säilyttämiseksi. 
Tien mitoitustavoitteeksi on esitetty 2-ajoratainen ja 4-kaistainen kaupun-
kimoottoritie.  

Tarkastuksessa tehtyyn kyselyyn saadun vastauksen mukaan hyöty-
kustannuslaskelmia on tehty ainakin 1990-luvun puolivälissä vuonna 1997 
valmistuneen yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä. Yleissuunnitel-
massa on esitetty tien eri osien liikennemäärien pohjatietona vuoden 1995 
keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät, jotka ovat yhteysvälin eri osilla 
välillä 3 000�14 300 ajoneuvoa vuorokaudessa.61 Tästä on koko yhteysvä-
lin läpikulkuliikenteen keskimääräiseksi osuudeksi oletettu noin 3 000 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Matkailun huippukausina läpikulkuliikennettä 
on 5 000�6 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ruuhkassa ajamista on arvioitu 
olleen vuonna 1995 noin 5 prosenttia koko yhteysvälin liikennesuorittees-
ta. 

Vuoden 2015 liikenne-ennusteena on tarveselvityksen yhteydessä käy-
tetty vuodelle 2010 tehtyä ennustetta, jonka on sanottu olleen Tielaitoksen 
silloisen yleisen liikenne-ennusteen mukainen. EMME/2-ohjelmalla teh-
dyssä ennusteessa on otettu huomioon maankäytön kasvuarviot. Valtatiellä 
ennustettu liikennemäärän kasvu on noin 45 prosenttia. Vuoden 2015 lii-
kenne-ennusteen perusteella on arvioitu, että ruuhkaliikenteen osuus kas-
vaa noin 20 prosenttiin. 

Erityyppisten teiden keskimääräisen onnettomuusasteen perusteella on 
arvioitu, että henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien määrä vähenee 
tavoiteltavalla tiellä keskimäärin neljällä vuodessa. Tästä on laskettu, että 
30 vuoden aikana tavoiteltavalla tiellä tapahtuu 120 henkilövahinko-
onnettomuutta vähemmän kuin silloisella tiellä.  

Pääosalla hanketta tielinjaus on ollut sidoksissa tuolloin jo valmiina ol-
leen moottoriliikennetien sijaintiin, joten realistisia vaihtoehtoisia linjauk-
sia ei ole ollut. Hankkeen eteläpäässä, jossa tie on uudessa maastokäytä-
vässä, on kuitenkin tarkasteltu viittä vaihtoehtoa: 0, 0+, 1, 2 ja 3. Yksit-
täisten eritasoliittymien kohdilla on lisäksi tarkasteltu muutamia alavaih-
toehtoja. 
                                                      
61 Valtatie 4 Kemin kohdalla. Yleissuunnitelma. Lapin tiepiiri 1997, s. 9. 
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Yleissuunnitelmassa hankkeen rakentamiskustannukset olivat 190 mil-
joonaa markkaa ja valtion osalta hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 
188 miljoonaa markkaa. Kustannusarvio on laadittu tierakennuskustan-
nusindeksin tasoon 136 (indeksin lähtökohtavuotta ei ole merkitty62). 
Yleissuunnitelmassa on sanottu, että kokonaiskustannusarvioon eivät si-
sälly muun muassa ns. Etelänväylän 10 miljoonan markan kustannukset, 
mutta hyöty-kustannuslaskelmiin nämä kuitenkin sisältyivät. Tarkastelu-
ajanjaksona on 30 vuotta, ja toisen ajoradan sekä uuden moottoriliikenne-
tieosuuden käyttöönottovuodeksi on oletettu 2005. Käytetty korkokanta 
on 6 prosenttia. Laskelmissa on otettu huomioon rakentamisen aikaiset 
korot sekä jäännösarvot. Laskennat on sanottu tehdyn IVAR-ohjelmalla. 
Hyöty-kustannuslaskelman ajokustannusten yksikköarvoina on sanottu 
käytetyn Tielaitoksen vuosien 1994/1995 arvoja. Muista laskentaperus-
teista ei löydy mainintaa yleissuunnitelmasta. 

Yleissuunnitelmassa lasketut hyödyt ovat yhteensä 750 miljoonaa markkaa 
eli noin 127 miljoonaa euroa. Hyödyistä ajokustannusten osuus on 710 mil-
joonaa markkaa ja melun vähenemisen 52 miljoonaa markkaa. Ajokustan-
nushyödyistä ajoneuvokustannushyötyjä on 220 miljoonaa markkaa, aika-
kustannuksien vähenemisiä 465 miljoonaa markkaa ja onnettomuuskustan-
nuksien vähenemisiä 23 miljoonaa markkaa. Lisäkustannuksena on esitetty 
kunnossapitokustannusten nousu 14 miljoonalla markalla eli noin 2,4 mil-
joonalla eurolla. Hankkeen hyöty-kustannussuhteeksi on saatu 3,2. 

Laskelmissa on tutkittu hyöty-kustannussuhteen herkkyyttä rakentamis-
kustannusten ja liikennemäärien muutoksille. Hyöty-kustannussuhteen on 
laskettu pysyvän korkeana, vaikka liikenteen kasvu olisi vain noin 20 pro-
senttia tai vaikka rakentamiskustannukset nousisivat noin 20 prosenttia. 

Tarkastuksessa tehtyyn kyselyyn saadun vastauksen mukaan hankkeen 
hyöty-kustannuslaskelma on päivitetty jossakin vaiheessa vuosina 1997�
2002. Päivityksestä ei ole löydetty dokumenttia. 

Tiehallinnon Lapin tiepiiri on laadituttanut vuonna 2001 tiesuunnitel-
man, ja sen selostusosassa hankkeen kustannusarvioksi on merkitty 230 
miljoonaa markkaa (noin 38,6 milj. euroa), josta Tiehallinnon osuus on 
211,1 miljoonaa markkaa (maarakennuskustannusindeksi=117,3, 
1995=100). Koko hankkeen hyöty-kustannussuhteeksi on tuolloin laskettu 
2,19. 

                                                      
62 Vuonna 1997 tierakennuskustannusindeksin (1985=100) keskimääräinen piste-
luku oli 136. Tilastokeskuksen mukaan tierakennuskustannusindeksi kehittyy vuo-
den 1994 tammikuusta lähtien samalla tavalla kuin maarakennuskustannusindek-
sin 1990=100 kokonaisindeksi. 
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Tiesuunnitelmassa on sanottu, että liikenteen kasvuennusteen määrittä-
misessä oli käytetty silloisen Tiehallinnon valtakunnallista liikenne-
ennustetta ja Tilastokeskuksen väestöennustetta.63 Tilastokeskuksen väes-
töennusteen mukaan Kemin ja lähikuntien asukasmäärä ei mainittavasti 
kasva vuoteen 2030 mennessä. Tiehallinnon liikenne-ennusteen mukaan 
liikenne kasvaisi lähtötasosta 28 prosenttia vuonna 2010, 40/43 prosenttia 
vuonna 2020 ja tämän jälkeen liikenne ei enää kasvaisi. Tiehallinnon 
IVAR-ohjelmistolla tehdyn laskelman mukaan vuonna 2005 nykyisellä 
tieverkolla noin 4 prosenttia liikennesuoritteesta kulkisi ruuhkaisissa olo-
suhteissa ja vuonna 2025 ruuhkasuoritteen osuus olisi 9 prosenttia. 

Tarkastuksessa havaittiin, että hankkeesta oli tehty hankekortteja vuosi-
na 2003�2008. Tiehallinnon Lapin tiepiiri on laatinut 17.1.2003 päivätyn 
hankekortin, ja siihen on hankkeen kustannusarvioksi merkitty 47,4 mil-
joonaa euroa (maarakennuskustannusindeksi=117,3, 1995=100) ja koko 
hankkeen hyöty-kustannussuhteeksi 2,2. Laskelma ei sisällä Isohaaran ja 
Vähähaaran siltoja, jotka on otettu huomioon aikanaan Kemi�Tornio- 
moottoritiehankkeessa. Hankekorttia on päivitetty 18.2.2004, 31.1.2005 ja 
10.1.2006, jolloin kustannusarvioksi on merkitty 48,9, 55,9 ja 58,3 mil-
joonaa euroa. Hyöty-kustannussuhde on pysynyt ennallaan.  

Hankkeen toteuttamista edeltäneessä hankekortissa 14.9.2007 kustan-
nusarvio on korjattu noin 74 miljoonaan euroon. Tämän kustannusarvion 
on sanottu olleen laadittu kustannustasoon i=130 (2000=100). Hankkeen 
hyöty-kustannussuhteeksi on ilmoitettu edelleen 2,2. Samat luvut ovat 
myös 27.10.2008 päivätyssä hankekortissa. 

Kantatie 51 Kirkkonummi�Kivenlahti 

Hanke on merkitty 10.2.2004 päivätyssä ministerityöryhmän mietinnössä 
vuosien 2004�2007 niin sanottujen isojen hankkeiden hankekoriin kiireel-
lisyysjärjestyksessä 12. sijalle. Hankkeen sanallisina perusteluina on esi-
tetty, että hankkeella parannetaan vilkasliikenteinen ja onnettomuusaltis 
kantatie moottoritieksi. Yhteysväli on Uudenmaan läntisen rannikkoseu-
dun pääväylä. Hankkeen kustannusarvioksi on esitetty 42 miljoonaa euroa 
ja hyöty-kustannussuhteeksi 3,8. 

Tarkastuksessa tehtyyn kyselyyn saadun vastauksen mukaan hanke on 
ollut vireillä yleistason suunnitelmissa jo 1960-luvulta lähtien. Yleissuun-
nitelmassa �Kantatie 51 välillä Kirkkonummi�Kivenlahti� (28.9.1983) 
esitettiin moottoritie- ja moottoriliikennetievaihtoehtojen kustannusarviot 
                                                      
63 Valtatien 4 parantaminen Kemin kohdalla. Tiesuunnitelma. osa A5 Tiesuunni-
telmaselostus. Tiehallinto. Lapin tiepiiri 2001,  s. 4. 
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mutta ei tehty hyöty-kustannustarkastelua. Suositusvaihtoehdoksi esitetyn 
moottoritien kustannusarvio oli tuolloin 118,2 miljoonaa markkaa (noin 
20 milj. euroa, tierakennuskustannusindeksi=12364). Yleissuunnitelmassa 
Kirkkonummi�Kivenlahti 1983 tutkittiin lähinnä moottoritievaihtoehtoa 
sekä kahta moottoriliikennetievaihtoehtoa. Tieteknistä tai -verkollista 0-
vaihtoehtoa ei esitetty.  

Vuonna 1989 tehdyssä yleissuunnitelman tarkistuksessa �Kantatie 51 
välillä Jorvas�Sarvvik� esitettiin kustannusarvio ja vertailtiin eri vaihtoeh-
tojen ajokustannuksia, mutta ei vielä tehty varsinaista hyöty-kustannus-
tarkastelua. Suositusvaihtoehdon kustannusarvio oli 190 miljoonaa mark-
kaa (noin 32 milj. euroa, tierakennusindeksi=120/huhtikuu 198965). Yleis-
suunnitelman tarkistuksessa 1989 tutkittiin neljää moottoritieratkaisuun 
perustuvaa verkollista vaihtoehtoa: Y, 1, 2 ja 3.  

Tiehallituksen toimenpidepäätöksessä 14.5.1992 hankkeen Kirkkonum-
mi�Kivenlahti kustannustavoitteeksi hyväksyttiin 320 miljoonaa markkaa 
(noin 54 milj. euroa, tierakennuskustannusindeksi=13866). 

Vuonna 1994 laaditussa tiesuunnitelmassa �Kantatien 51 parantaminen 
moottoritieksi välillä Kirkkonummi�Kivenlahti� esitetyn moottoritierat-
kaisun kustannusarvio oli 275 miljoonaa markkaa (noin 46 milj. euroa) ja 
hankkeen hyötykustannussuhteeksi laskettiin 1,2267. Kustannusarvio oli 
laadittu joulukuun 1993 tierakennuskustannusindeksi- ja sillanrakennusin-
deksitasoon. Tiesuunnitelman mukaan hankkeen kustannustavoitteena on 
320 miljoonaa markkaa (tierakennuskustannusindeksi=13868). Tiesuunni-
telmassa oli oletettu, että tieosan liikenne kasvaa noin 1,75-kertaiseksi 
vuoteen 2020 mennessä.69 Vuoden 1993 keskimääräinen vuorokausilii-
kenne (KVL) vaihteli tien eri osilla 14 000�20 000 autoa/vrk.70  

Liikenneministeriö hyväksyi 19.1.1999 päivätyllä kirjeellään Tielaitok-
sen tiesuunnitelman "parantamistyössä noudatettavaksi".71 

Tarkastuksessa tehtyyn kyselyyn saadun vastauksen mukaan tiesuunni-
telman ympäristövaikutusselvityksessä �Kt-51 parantaminen moottoritieksi 

                                                      
64 Indeksin lähtökohtavuotta ei ole sanottu, mutta se lienee 1980=100. 
65 Indeksin lähtökohtavuosi lienee 1985=100. 
66 Indeksin lähtökohtavuotta ei ole sanottu. 
67 Kantatien 51 parantaminen moottoritieksi välillä Kirkkonummi�Kivenlahti. 
Tiesuunnitelma. Osa B3 Tiesuunnitelmaselostus. Uudenmaan tiepiiri 1994, s. 20�21. 
68 Indeksin lähtökohtavuotta ei ole sanottu. 
69 S. 15. 
70 S. 3. 
71 Dnro 6090/41/98. 
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välillä Kirkkonummi�Kivenlahti� (3.3.1994) selvitettiin muun muassa 
melu- ja päästövaikutuksia mutta ei arvioitu niitä kustannusten muodossa.  

Kehittämisselvityksessä kantatien 51 parantamiseksi välillä Kivenlahti�
Kirkkonummi (1998) esitettiin ns. kevennetty moottoritieratkaisu, jonka 
kustannusarvio oli 227 miljoonaa markkaa (noin 40 milj. euroa) ja hyöty-
kustannussuhde 2,4.  

Kehittämisselvityksessä vuodelta 1998 ei ollut muita toteuttamisvaih-
toehtoja. Työn aikana pohdittiin ja tutkittiinkin karkeasti myös muita vaih-
toehtoja, kuten kolmikaistainen tie, jossa reaaliaikaisen liikenteen ohjauk-
sen avulla kaksi kaistaa tarjotaan aamulla Helsinkiin päin ja illalla Kirk-
konummelle päin. Karkeat tarkastelut kuitenkin osoittivat, että tieosuudel-
la tarvitaan tavoitetilanteessa 4-kaistainen tie. Tämän jälkeen tutkittiin eri-
laisia 4-kaistaisia poikkileikkausratkaisuja. 

Vuonna 1998 valmistuneessa kehittämisselvityksessä käytetty liikenne-
ennuste vuodelle 2020 on laadittu YTV:n vuoden 1991 seudullisen liiken-
ne-ennusteen pohjalta Emme-ohjelmistolla. Pohjalla oli Kirkkonummen 
tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelman yhteydessä laadittu perus-
ennuste vuodelle 2020 sekä nykytilan kuvaus. Hankkeen liikennetaloudel-
lisista hyödyistä ajoneuvokustannukset on laskettu EMME/2-ohjelmistol-
la, kuten myös aikakustannukset lukuun ottamatta sivusuuntien liittymä-
viivytyksiä, jotka on tarkasteltu tielaitoksen Capcal-ohjelmistolla.  

Kehittämisselvityksen 1998 liikennetaloudellisissa selvityksissä oli käy-
tetty muun muassa seuraavia liikennesuoritteita ja määrällisiä indikaatto-
reita:  
− nykytilanteen autoliikenteen määrät (1997 liikennemäärät, ajon./vrk) 
− autoliikenteen liikenne-ennuste vuodelle 2020 (autoa/arkivrk)  
− tieosuudella tapahtuneet henkilövahinko-onnettomuudet vuosina 

1993�1997 
− odotusarvot onnettomuusmääristä vuonna 2020 nykyisellä tiellä ja 

moottoritiellä  
− tien melualueella asuvien henkilöiden määrät (1994 ja 2010). 

Vuoden 1998 kehittämisselvityksessä käytetyt tiedot perustuivat tarkas-
tuksessa saadun tiedon mukaan seuraaviin lähteisiin: 
− Nykytilanteen tiedot autoliikenteen määristä perustuvat Tiehallinnon 

liikennelaskentoihin (vuodet 1992�1993). 
− Liikenne-ennuste vuodelle 2020 on laadittu YTV:n vuoden 1991 seu-

dullisen liikenne-ennusteen pohjalta Emme-ohjelmistolla. Pohjalla oli 
Kirkkonummen tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelman yhtey-
dessä laadittu perusennuste vuodelle 2020 sekä nykytilan kuvaus.  

− Onnettomuustiedot on kerätty Tiehallinnon onnettomuusrekisteristä 
(vuodet 1993�1997). 
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− Melualueella asuvien määrä on arvioitu vuonna 1994 tehdyn tiesuun-
nitelman ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella.  

− Pakokaasupäästöt on laskettu verkollisena tarkasteluna Emme-
ohjelmistolla. 

− Kunnossapitokustannukset on laskettu IVAR-ohjelmistolla. 

Tarkastuksessa tehtyyn kyselyyn saadun vastauksen mukaan hankkeen 
hyötyjen arvioitiin jakautuvan seuraavasti (suuruusluokat on arvioitu 
suunnitelmaraportin grafiikasta): 
− ajoneuvokustannukset 1 prosenttia 
− aikakustannukset 87 prosenttia 
− onnettomuuskustannukset 12 prosenttia 
− ympäristökustannukset (melu ja päästöt) alle 1 prosenttia. 

Hyötyjen määräksi on arvioitu vuoden 1998 kehittämisselvityksessä yh-
teensä noin 445 miljoonaa markkaa (noin 75 milj. euroa).  

Liikenne- ja viestintäministeriö on päätöksellään 12.12.2003 jatkanut 
tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen voimassaoloaikaa vuoden 2007 
loppuun.72 Tiehallinnon keskushallinto on 23.10.2007 hyväksynyt Uu-
denmaan tiepiirin lähettämän muutetun tiesuunnitelman, joka korvaa 
vuonna 1994 laaditun tiesuunnitelman. Kantatie 51 on edelleen suunnitel-
tu moottoritienä, mutta muita tiejärjestelyjä on kevennetty sekä muutettu 
vastaamaan Kirkkonummen kunnan maankäyttöä ja maankäytön suunni-
telmia. 

Hankkeen rakentamiskustannuksiksi oli nyt arvioitu noin 46,6 miljoonaa 
euroa (maarakennuskustannusindeksi=117,0) ja tielain 9 luvun mukaisiksi 
korvauksiksi 1,4 miljoonaa euroa. Espoon kaupunki osallistuu kustannuk-
siin noin 0,01 ja Kirkkonummen kunta noin 0,33 miljoonalla eurolla. Joh-
tojen ja laitteiden omistajien kustannuksiksi on arvioitu noin 0,25 miljoo-
naa euroa. 

Tarkastuksessa havaittiin, että hankkeesta oli tehty useita hankekortteja 
vuosina 2003�2009. Koko hankkeen kustannusarvio on 17.1.2003 päivä-
tyn hankekortin mukaan 42 miljoonaa euroa (maarakennuskustannusin-
deksi=116,5, 1995=100) ja hyöty-kustannussuhde 3,8. Herkkyystarkaste-
lun perusteella hyöty-kustannussuhde on 3,2�4,7. Samat tiedot on 
18.2.2004 päivätyssä kortissa.  

Olennainen muutos oli 14.9.2007 päivätyssä hankekortissa, jossa kus-
tannusarvioksi oli merkitty noin 70 miljoonaa euroa (kustannustasoa ei 
sanottu). Hyöty-kustannussuhde pysyi kuitenkin samana.  

                                                      
72 Dnro 1798/41/2003. 
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Olennainen muutos oli myös 27.10.2008 päivätyssä hankekortissa, jossa 
kustannusarvioksi oli merkitty noin 80 miljoonaa euroa (ind. 150). Hyöty-
kustannussuhde oli nyt 3,2. Herkkyystarkastelun perusteella hyöty-
kustannussuhde on 2,6�4,1. Samat tiedot olivat myös 28.7.2009 päivätys-
sä hankekortissa. Tarkastuksessa tehtyyn kyselyyn saadun vastauksen 
mukaan viimeisin hankekortti on päivätty 13.10.2009, ja siinä hankkeen 
kustannusarvioksi on ilmoitettu 80 miljoonaa euroa (ind. 130). Hyöty-
kustannussuhteen ilmoitetaan vaihtelevan herkkyystarkastelun perusteella 
2,6:n ja 4,1:n välillä. 

Valtatie 14 Savonlinnan keskusta 

Hanke on merkitty 10.2.2004 päivätyssä ministerityöryhmän mietinnössä 
vuosien 2004�2007 ns. isojen hankkeiden hankekoriin kiireellisyysjärjes-
tyksessä 16. sijalle. Mietinnössä on esitetty, että hankkeen sisältöä on vie-
lä arvioitava ennen sen aloittamista. Hankkeen kustannusarvioksi on esi-
tetty 50 miljoonaa euroa ja hyöty-kustannussuhteeksi 4,5. 

Tarkastuksessa tehtyyn kyselyyn saadun vastauksen mukaan rinnakkais-
ta Savonlinnan keskustan ohittavaa valtatieyhteyttä on suunniteltu yleista-
solla 1960-luvulta asti. Ohikulkutiehankkeeseen liittyy kiinteästi vaikea-
kulkuinen ja tieliikennettä avattavan sillan takia merkittävästi haittaava 
Saimaan syväväylä Kyrösalmessa, joka on viimeisimmissä suunnitelmissa 
suunniteltu samana hankkeena siirrettävän kaupungin länsipuolelle. Myös 
kaupungin läpi kulkevalle rautatielle on suunniteltu samalla tehtävän jär-
jestelyjä tiehankkeen ja maankäytön kehittämisen takia.  

Hankkeeseen liittyen on ilmoitettu tehdyn seuraavia suunnitelmia ja sel-
vityksiä viimeisen 20 vuoden aikana: 
− Valtatie 14 välillä Laitaatsilta�Mertala, yleissuunnitelma ja Savon-

linnan keskustaajaman yleiskaava 2000, 1987 
− Savonlinnan syväväylän siirto, vaihtoehtojen vertailu 1989 
− Liikenneministeriön asettaman työryhmän raportti Savonlinnan lii-

kennejärjestelykokonaisuudesta. Se sisälsi tie-, rata- ja syväväyläjär-
jestelyt sekä maankäytön kehittämisen. Ministeriön kannanotto 1990 

− Valtatie 14 välillä Aholahti�Mertala. Se sisälsi myös syväväylän siir-
ron Aholahteen ja rautatiejärjestelyt, tarkistettu yleissuunnitelma 1990  

− Savonlinnan keskustan kohdan aatekilpailu 1992 
− Valtatien 14 välin Aholahti�Mertala tiesuunnitelma 1993, johon sisäl-

tyi ympäristövaikutusten selvitys (Aholahden syväväylä ja rautatiejär-
jestelyt mukana), vahvistettu 1995 

− Itä-Suomen vesioikeuden rakentamisluvat myönnetty 1994 
− Tiesuunnitelmaa vastaavat asemakaavat hyväksytty 1995 
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− Savonlinnan ydinkeskustan osayleiskaava vahvistettu 1997 
− Valtatie 14 väli Laitaatsalmi�Mertala, tiesuunnitelman täydennys 1998 
− Valtatien 14 0-vaihtoehdon vaikutusselvitys 2000 
− Syväväylän siirron ympäristövaikutusten arviointi 2001 
− Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman epävirallisen työryhmän 

raportti Savonlinnan liikennejärjestelyjen kustannusten karsimisesta 
2001 

− Kaakkois-Suomen tiepiirin kutsuman työryhmän hankkeen toteutus-
päätösesitys 2002 

− Valtatien 14 parantaminen välillä Laitaatsalmi�Miekkoniemi, tie-
suunnitelman tarkistus 2002, hyväksymispäätös 2003 

− Pääskylahden ratapihan yleissuunnitelma 2007 
− Valtatie 14 väli Laitaatsalmi�Ruislahti, ST-suunnitelma73 2008 
− Valtatie 14 väli Laitaatsalmi�Ruislahti ja Pääskylahden ratapiha, ra-

kennussuunnitelma 2009. 

Hyöty-kustannuslaskelmia on ilmoitettu tehdyn suunnitelmavaihetta vas-
taavalla tarkkuudella seuraavissa suunnitteluvaiheissa:  
− yleissuunnitelma 1990 
− tiesuunnitelma 1993 
− tiesuunnitelman muutos 2001, päivitys 2002  
− ST-suunnitelma 2007. 

Hankkeen tielain mukainen suunnitelma (tiesuunnitelma) valmistui 1993. 
Siirtymäkauden hankkeena sen päätöksentekoon ei tarvittu 1.1.1994 voi-
maan tulleen YVA-lain edellyttämää prosessia. Ympäristövaikutukset ar-
vioitiin tuolloin tielainsäädännön perusteella. 

Viimeisimmän suunnitteluvaiheen (ST-urakka 2007) mukaan laskettu-
jen hyötyjen diskontatut erät olivat yhteensä 316 miljoonaa euroa ja ne ja-
kautuivat seuraavasti:  
− jäännösarvo 5 miljoonaa euroa 
− tien kunnossapitokustannukset 0 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa, 

pyöristystarkkuus)  
− aikakustannussäästöt 243 miljoonaa euroa 
− ajoneuvokustannussäästöt 22 miljoonaa euroa 
− onnettomuuskustannussäästöt 37 miljoonaa euroa 
− päästökustannussäästöt 4 miljoonaa euroa 
− melukustannussäästöt 5 miljoonaa euroa. 

                                                      
73 ST-suunnitelma: hanke on ajateltu toteuttaa pyytämällä urakkatarjouksia, jotka 
sisältävät hankkeen yksityiskohtaisemman suunnittelun ja niiden toteutuksen. 
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Hyötyjen suuruuden on ilmoitettu muuttuneen eri suunnitteluvaiheissa, 
koska hankkeen sisältö oli muuttunut. Tästä oli seurannut hankkeiden vai-
kutusmuutoksia. Lisäksi tarkasteluajanjakso (30 v.) oli siirtynyt eteenpäin 
ja viralliset yksikkökustannukset olivat muuttuneet. 

Tarkastuksessa on saatu 28.3.2008 päivätty hyöty-kustannuslaskelman 
tarkistuksen yhteenveto, ja siihen on hankkeen rakennuskustannusarvioksi 
merkitty 130 miljoonaa euroa. Hankkeen hyöty-kustannussuhteeksi on 
saatu tässä tarkistuksessa 2,3.  

Tarkastuksessa saatujen asiakirjojen mukaan hankkeen sisältö on muut-
tunut merkittävästi sen eri vaiheissa. Nykyinen hanke sisältää myös sellai-
sia tie-, rautatie- ja vesiväyläjärjestelyjä, joita ei ollut alkuperäisissä suun-
nitelmissa. 

Tarkastuksessa havaittiin, että hankkeesta oli tehty useita hankekortteja 
vuosina 2003�2008. Hankkeen rakentamiskustannukset ovat 17.1.2003 päi-
vätyn hankekortin mukaan 49,7 miljoonaa euroa (maarakennuskustan-
nusindeksi=116,5, 1995=100) ja hyöty-kustannussuhde on 4,5. Samat tiedot 
on 18.2.2004 päivätyssä kortissa.  

Olennainen muutos oli 31.1.2005 päivätyssä hankekortissa, jossa kus-
tannusarvioksi oli merkitty 57 miljoonaa euroa (indeksi=115). Hyöty-
kustannussuhde pysyi kuitenkin samana.  

Olennainen muutos oli myös 14.9.2007 päivätyssä hankekortissa, jossa 
kustannusarvioksi oli merkitty noin 70 miljoonaa euroa. Hyöty-
kustannussuhde oli nyt 3,8. Herkkyystarkastelun perusteella hyöty-
kustannussuhde on 3,2�4,7.  

Viimeisimmän 27.10.2008 päivätyn kortin mukaan koko hankkeen 
kustannusarvio on 130 miljoonaa euroa (indeksi=150), josta syväväylä-
hankkeen osuus on noin 40 miljoonaa euroa. Hyöty-kustannussuhde ilman 
vesiliikenteen hyötyjä on 2,3. 

E18 (Kehä III) Vantaankoski�Lentoasemantie 

Hanke on merkitty 10.2.2004 päivätyssä ministerityöryhmän mietinnössä 
vuosien 2008�2013 niin sanottujen isojen hankkeiden hankekoriin. Hank-
keen sanallisina perusteluina on esitetty, että hanke on PLJ-aiesopimuk-
sessa74 ajoitettu vuosiksi 2004�2007. Hankkeen kustannusarvioksi on esi-
tetty 116 miljoonaa euroa ja hyöty-kustannussuhteeksi 3,1. 

Tarkastuksessa tehtyyn kyselyyn saadun vastauksen mukaan hankkeesta 
on laadittu ensimmäiset hyöty-kustannuslaskelmat Kehä III:n osuuden Van-
taankoski�Tikkurila yleissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Ensimmäinen 
                                                      
74 PLJ = Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. 
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yleissuunnitelmaversio valmistui kesäkuussa 1994. Laskelma on esitetty 
yleissuunnitelmaraportissa silloisen käytännön mukaisesti vain yleispiir-
teisesti. Hankkeen ensimmäisten laskelmien laskentakorot, jäännösarvot 
ym. laskentaoletukset poikkeavat myöhemmin käytetyistä. Laskelmista ei 
myöskään ilmene, kuinka kustannukset jakautuvat osuudelle Vantaankos-
ki�Lentoasemantie ja aiemmin jo rakennetulle osuudelle Lentoasemantie�
Tikkurila. 

Vuoden 1994 yleissuunnitelman tietojen on ilmoitettu perustuvan seu-
raaviin lähteisiin: 
− Silloisen nykytilanteen tiedot autoliikenteen määristä perustuivat Tie-

laitoksen liikennelaskentoihin (vuodet 1992�1993). 
− Henkilöautoliikenteen ja joukkoliikenteen liikenne-ennusteet vuodelle 

2020 on laadittu Emme-ohjelmistolla YTV:n vuoden 1991 seudullisen 
liikenne-ennusteen pohjalta. Ennusteessa on otettu huomioon Vantaan 
alueen maankäyttömuutokset.  

Yleissuunnitelman 1994 hyöty-kustannuslaskelmassa vuosihyödyiksi ar-
vioitiin silloisessa rahan arvossa 197,3 miljoonaa markkaa (33,2 milj. eu-
roa) vuoden 2010 liikennemäärällä. Raportista eivät ilmene koko lasken-
takaudelle (20 vuotta) arvioidut hyödyt. Yhdelle vuodelle lasketut hyödyt 
jakautuivat seuraavasti: 
− ajoneuvokustannukset 19,3 prosenttia 
− aikakustannukset 77,0 prosenttia 
− onnettomuuskustannukset 1,4 prosenttia 
− ympäristökustannukset (melu ja päästöt) 2,3 prosenttia. 

Yleissuunnitelmassa 1994 koko hankkeen Vantaankoski�Tikkurila kus-
tannuksiksi arvioitiin noin 540 miljoonaa markkaa (91 milj. euroa, tiera-
kennuskustannusindeksi=13875). Hyöty-kustannussuhteeksi laskettiin 4,7. 

Yleissuunnitelman 1994 hyöty-kustannuslaskelmaa on korjattu kustan-
nusarvion muuttumisen vuoksi kolme kertaa: yleissuunnitelman tarkistuk-
sessa 31.1.1996, toimenpidepäätösperusteluissa 15.9.1996 ja toimenpide-
päätöksessä 17.1.1997. Myös nämä hyöty-kustannuslaskelmat on raportoi-
tu vain yleispiirteisinä. Tarkennukset koskivat vain kustannusarvion muut-
tumista. Yleissuunnitelmassa 1994, sen tarkistuksessa 31.1.1996, toimen-
pidepäätösperusteluissa 15.9.1996 ja toimenpidepäätöksessä 17.1.1997 on 
ilmoitettu, että liikennetaloudelliset laskelmat on tehty Tielaitoksen silloi-
sen ohjeistuksen mukaisesti. 

                                                      
75 Indeksin lähtökohtavuotta ei sanottu. 
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Yleissuunnitelman tarkistuksessa 31.1.1996 tarkistetuksi kustannusar-
vioksi ilmoitettiin noin 672 miljoonaa markkaa (113 milj. euroa), mikä 
pudotti hyöty-kustannussuhteen 3,6:een.  

Yleissuunnitelman myöhemmässä tarkistuksessa lisättiin suunnitelmaan 
eräitä ns. II vaiheen lisäinvestointeja, joiden myötä kustannusarvio nousi 
802�811 miljoonaan markkaan (135 miljoonaan euroon). Raportissa ei ole 
mainittu tarkemmin käytettyä kustannustasoa.  

Toimenpidepäätösperusteluissa 15.9.1996 hankkeen kustannusennus-
teeksi ja hyöty-kustannussuhteeksi arvioitiin 
− tarkistetun yleissuunnitelman I vaiheen mukaisilla ratkaisuilla 3,6 

(kustannusarvio 650 milj. mk/109,2 milj. euroa)  
− II vaiheen lisäinvestointien (150 milj. mk/25,2 milj. euroa) hyöty-

kustannussuhde on 2,1 
− koko hankkeen hyöty-kustannussuhde on 3,3 (rakentamiskustannukset 

800�810 milj. mk/134,5�136 milj. euroa kesäkuun 1996 hintatasossa).  

Tielaitoksen keskushallinnon 17.1.1997 antamassa toimenpidepäätökses-
sä76 koko hankkeen Vantaankoski�Tikkurila kustannustavoitteeksi hyväk-
syttiin 800 miljoonaa markkaa, mikä sisälsi myös tuolloin tieosuudelle 
erillisenä suunnitelmana tehdyn Tuupakan eritasoliittymän (82 milj. mk). 
Hankkeen hyöty-kustannussuhteeksi esitettiin 4,7 ja ilman aikakustannuk-
sia 1,2. 

Yhteysvälin Vantaankoski�Tikkurila parantaminen toteutettiin tämän 
jälkeen pienempinä osina, joista yksi oli Vantaankoski�Lentoasemantie- 
niminen hanke, joka sisälsi tieosuudelle Vantaankoski�Pakkala kohdistu-
neita toimenpiteitä. Lentoasemantien liittymän parantamisesta ja tieosuuden 
Vantaanportti�Tikkurila parantamisesta laadittiin tiesuunnitelmat vuosina 
1995 ja 1997. Nämä osat toteutettiin ensin samoin kuin Tuupakan eri-
tasoliittymä. Osuuden Vantaankoski�Pakkala käsittävässä ja 3.3.1997 
päivätyssä tiesuunnitelmassa tarkennettiin edellä mainittua kustannusar-
viota (tierakennuskustannusindeksi=134, syyskuu 199677) mutta ei tehty 
uusia hyöty-kustannuslaskelmia.    

Hankkeelle Vantaankoski�Lentoasemantie on laadittu tarkistettu hyöty-
kustannuslaskelma yleisellä tasolla Tiehallinnon selvityksessä.78 Sen mu-
kaan hankkeen hyöty-kustannuslaskelma on tehty noudattaen seuraavia 
ohjeita: 

                                                      
76 Dnro 97/20/Hha-31. 
77 Indeksin lähtökohtavuosi lienee 1985=100. 
78 Pääkaupunkiseudun pääväylähankkeiden kannattavuuslukujen tarkistaminen. 
Tiehallinto 8.4.2008. 
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− liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohje (LVM 34/2003) 
− tiehankkeiden arviointiohje 2004 (voimassa 1.9.2004 alkaen) 
− tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2005. 

Vuoden 2008 selvityksessä hankkeen hyödyiksi arvioitiin 620 miljoonaa 
euroa 30 vuoden laskentakaudelta. Hyödyt jakautuivat seuraavasti: 
− ajoneuvokustannukset 0,4 prosenttia 
− aikakustannukset 91,1 prosenttia 
− onnettomuuskustannukset 6,5 prosenttia 
− ympäristökustannukset (melu ja päästöt) 1,9 prosenttia. 

Vuoden 2008 selvityksessä hankkeen kustannusarviona on käytetty 180 
miljoonaa euroa (maarakennuskustannusindeksi=150). Hankkeen hyöty-
kustannussuhde on 3,4. 

Tarkastuksessa havaittiin, että hankkeesta oli tehty useita hankekortteja 
vuosina 2003�2009. Hankekorteissa selostettujen toimenpiteiden sisältö 
on muuttunut selvästi vuosien varrella. 17.1.2003 päivätty hankekortti on 
ollut nimeltään Kt 50 (Kehä III) Vantaankoski�Lentoasemantie. Kortin 
mukaan hankkeen kustannusarvio on ollut vuoden 2001 hintatasossa 116 
miljoonaa euroa ja hyöty-kustannussuhde 3,1. Samat tiedot on 18.2.2004 
päivätyssä hankekortissa. 

Viimeisin, 2.2.2009 päivätty kortti on nimeltään E18 Kehä III Vantaan-
koski�Lentoasemantie 1. vaihe.  Hankkeen kustannusarvio on 50 miljoo-
naa euroa ja hyöty-kustannussuhde 8. 

Valtatie 5 Päiväranta�Vuorela, Kuopio 

Hanke on merkitty 10.2.2004 päivätyssä ministerityöryhmän mietinnössä 
vuosien 2008�2012 niin sanottujen isojen hankkeiden hankekoriin. Hank-
keen sanallisina perusteluina on esitetty onnettomuusalttiin ja häiriöher-
kän tieosan korjaaminen Kuopiossa. Hanke edellyttää kalliita teknisiä rat-
kaisuja. Hankkeen kustannusarvioksi on esitetty 40 miljoonaa euroa ja 
hyöty-kustannussuhdetta ei ole esitetty. 

Tarkastuksessa havaittiin, että hanke on ollut suunnitteilla Tielaitoksessa 
10.6.1993 tehdyn hankepäätöksen79 jälkeen.  

Tarkastuksessa tehtyyn kyselyyn saadun vastauksen mukaan hyöty-
kustannuslaskelma on laadittu yleissuunnittelun yhteydessä idealuon-
nosvaiheessa marraskuussa 2001 (kustannusarvio oli tuolloin 28,2 milj. 
euroa, maarakennuskustannusindeksi=117,9, 1995=100). Tiepiiri teetti 

                                                      
79 Dnro 93/20/Th-576. 
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Rapal Oy:llä yleissuunnitelman pohjalta hankkeen kustannuslaskelman. 
Yleissuunnitelman valmistumisvaiheessa helmikuussa 2004 hankkeen kus-
tannusarvio oli 49,7 miljoonaa euroa (maarakennuskustannusindeksi=121,9, 
1995=100). Hankkeen hyöty-kustannussuhteeksi on saatu tuolloin 0,4. 

Saatujen tietojen mukaan hanketta ei ole perusteltu hyöty-
kustannuslaskelmien avulla vaan sillä, että kyseessä on sekaliikennetie 
pitkien moottoritiejaksojen välissä ja osuudella on ongelmallinen huono-
kuntoinen avattava silta, joka yhdessä onnettomuuksien kanssa aiheuttaa 
tiheään pitkiä liikennekatkoja. Koska toimivaa kiertotietä ei ole, kyseessä 
on välttämätön perusinfrahanke. 

Päätien liikennemäärät on arvioitu liikenne-ennusteen pohjaksi tiejakson 
läheisyydessä olevan LAM-pisteen tietojen perusteella.80 Vuoden 2020 lii-
kenne-ennuste on laadittu ns. kasvukerroinmenetelmällä, ja kasvuksi on saa-
tu noin 37 prosenttia. Päätien liikenteen KVL:n määrät ovat olleet laskel-
massa 24 900 ajoneuvoa/vrk vuonna 2000 ja 34 000 ajoneuvoa/vrk vuon-
na 2020. Rautatieliikenteen ja vesiliikenteen hyötyjä ei ole otettu huomi-
oon tämän vaiheen hyöty-kustannuslaskelmassa. 

Liikenne- ja viestintäministeriö on hyväksynyt 15.8.2005 hankkeen 
yleissuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi. Päätöskirjeessä81 on mainit-
tu muun muassa, että hankkeen kustannustavoitteeksi hyväksytään 49,7 
miljoonaa euroa (maarakennuskustannusindeksi=121,9).  

Päätöksessä on edelleen mainittu, että hanke parantaa liikenneverkon 
toimintavarmuutta ratkaisevasti, kun avattavat käyttövarmuudeltaan ris-
kialttiit Päivärannan läppäsillat poistuvat käytöstä, valtatiellä on kiinteät 
sillat ja uusi rinnakkaistie muodostaa lisäyhteyden Kuopion keskustasta 
pohjoiseen. Hanke parantaa myös liikenneturvallisuutta, vesiliikenteen 
olosuhteita sekä edellytyksiä hoitaa rautatieliikennettä. Hanke ei erikois-
ominaisuuksiensa vuoksi ole liikennetaloudellisesti kannattava (hyöty-
kustannussuhde alle 0,5), mutta sen toteuttaminen on liikenteen toimivuu-
den kannalta tulevaisuudessa välttämätöntä ja voi tulla ajankohtaiseksi 
epävarmojen läppäsiltojen vuoksi piankin. Toteutuessaan hanke yhdistää 
kaksi erillistä moottoritiejaksoa ja niiden välisen vesistöjen ylityksen yh-
tenäiseksi noin 50 kilometrin pituiseksi moottoritieksi. 

Hyöty-kustannuslaskelmaa ei ole päivitetty tiesuunnitelmavaiheessa. 
Tiesuunnitelmavaiheessa hankkeen sisältö on täsmentynyt ja laajentunut 
eikä vastaa suoraan yleissuunnitelman sisältöä eikä siten myöskään tuol-
loin arvioituja kustannuksia. Vuonna 2007 laaditun tiesuunnitelman mu-
kaan valtatien 5 keskimääräinen vuorokausiliikenne oli vuonna 2006 
                                                      
80 LAM = liikenteen automaattinen mittausjärjestelmä.  
81 Dnro 311/41/2005. 
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Päivärannan ja Vuorelan välillä 29 043 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vuo-
teen 2020 mennessä liikenteen ennustettiin kasvavan tällä jaksolla 35 000 
ajoneuvoon vuorokaudessa.82 Tiepiiri teetti Rapal Oy:llä tiesuunnitelman 
kustannuslaskelman vuonna 2007. Tiesuunnitelmassa esitetty tammikuus-
sa 2007 laadittu hankkeen kustannusarvio oli 67,3 miljoonaa euroa (maa-
rakennuskustannusindeksi=124,5, 2000=100).83 

Tarkastuksessa havaittiin, että hankkeesta oli tehty hankekortteja vuosi-
na 2005�2009. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 19.1.2005 päivätyn 
hankekortin mukaan 53,3 miljoonaa euroa (maarakennuskustannusindek-
si=115, 2000=100). Hankekortin mukaan hanke ei luonteensa vuoksi ole 
liikennetaloudellisesti kannattava.  

Viimeisimmän, 28.8.2009 päivätyn kortin mukaan hankkeen kustannus-
arvio on noin 90 miljoonaa euroa (maarakennuskustannusindeksi=150). 
Kortissa on sanottu, että luonteensa vuoksi hanke ei ole liikennetaloudelli-
sesti kannattava. 

Yhteenveto tiehankkeiden hyöty-kustannuslaskennasta 

Hyöty-kustannuslaskelmia on tehty eri aikoina voimassa olevien ohjeiden 
ja käytäntöjen perusteella. Eri aikojen käytännöt ovat vaihdelleet jonkin 
verran toisiinsa verrattuina. Laskelmia ei ole aina päivitetty hankkeiden 
sisällön tai kustannusarvion muuttuessa niiden eri vaiheissa. Näiden syi-
den vuoksi samankin hankkeen eri vaiheiden laskelmia ja niiden lopputu-
loksia on vaikea verrata toisiinsa.  

Tarkastuksessa ei voitu käydä läpi yksityiskohtaisemmin tehtyjen hyöty-
kustannuslaskelmien laskutoimituksia, sillä näitä sisältäviä asiakirjoja tai 
raportteja ei ole säilytetty ja tallennettu Tiehallinnossa. Laskelmat oli tilat-
tu konsulteilta, eivätkä konsultit olleet tallentaneet laskelmia myöhemmin 
helposti saataviksi. Konsultit ovat myös joissakin hankkeissa vaihtuneet, 
jolloin tietojen saantimahdollisuus on käytännössä katkennut. Laskelmien 
myöhempi toistettavuus on vaikeaa myös sen vuoksi, että ne on laadittu 
erikoisohjelmilla, joita osaa käyttää vain muutama henkilö. 

Laskelmien pohjana olevat liikenne-ennusteet ovat olleet jonkin verran 
vaihtelevia. Lähtötietona ovat olleet ao. tiejakson mitatut tai arvioidut 
keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät (KVL). Käytettyjä tulevaisuu-
den liikenteen kasvuennusteita ovat olleet Tielaitoksen kulloinkin voimas-
sa olleen valtakunnallisen liikenne-ennusteen mukainen kasvukerroin sekä 

                                                      
82 Valtatien 5 parantaminen välillä Päiväranta�Vuorela, Kuopio, Siilinjärvi. Tie-
suunnitelma. Osa A4 Tiesuunnitelmaselostus, s. 6. 
83 S. 32. 
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YTV-alueen oman liikenne-ennusteen mukainen kasvukerroin. Lisäksi on 
käytetty konsultin ja tilaajan näiden pohjalta valitsemaa hankekohtaista 
ennustetta. 

Joidenkin hankkeiden yhteydessä esitettävissä hyöty-kustannus-
laskelmissa ja niiden tuloksissa näyttää olevan vaihtelevuutta sen yhteys-
välin pituudessa, jota laskelma koskee. Esimerkiksi koko yhteysvälin Tur-
ku�Vaalimaa (E18) tason nostoa on toteutettu useina hankkeina ja niistä 
osassa on käytetty toisinaan hyöty-kustannussuhteena tämän pidemmän 
yhteysvälin lukua eikä vain käsiteltävänä olevan osahankkeen tiejakson 
lukua. Tässä tulisi noudattaa nykyistä yhtenäisempää menettelyä.  

Joitakin hankkeita on perusteltu sekä tieosuuden rakenteiden alkuperäi-
sen teknisen kunto- ja palvelutason säilyttämistarpeella että tämän tason 
parantamistarpeella (esim. vt 5 Päiväranta�Vuorela-hanke). Suunnittelus-
sa, hyöty-kustannuslaskelmissa sekä näiden tuloksien viestinnässä nämä 
toimenpiteet on kytketty tarkastelussa yhteen ikään kuin itsestään selvinä 
samanaikaisesti välttämättömästi yhtenä hankkeena suoritettavina toimen-
piteinä, vaikka todellisuudessa asia ei näin ole. Suunnittelussa tulisi tällai-
sissa tapauksissa tarkastella nykyistä aidommin myös sitä vaihtoehtoa, et-
tä suoritetaan vain rakenteiden alkuperäisen teknisen tason säilyttämiseksi 
tai palauttamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tämän vaihtoehdon tarkaste-
lutarve korostuu, kun väylänpitoa tarkastellaan laajemmasta näkökulmasta 
ja otetaan huomioon valtion rajalliset rahoitusmahdollisuudet väylänpi-
toon ja eri väylänpitohankkeiden jonkinasteinen kilpailu niukoista määrä-
rahoista. Myös ministeriön ohjeissa näyttää olevan periaatteessa pyrkimys 
erottaa väylän kehittämisvaihtoehtojen toimenpiteistä ne toimenpiteet, 
jotka joka tapauksessa joudutaan tekemään. 

Viime vuosina tehdyissä väylänpidon tarkastuksissa on lausuttu, että 
edellä käsiteltyjen ohjeiden mukaisia hyöty-kustannuslaskelmia ei ole 
mielekästä laatia silloin, kun suunniteltu väylähanke sisältää vain raken-
teiden alkuperäisen teknisen tason säilyttämistä tai palauttamista sisältäviä 
toimenpiteitä ja tarkastellulla väylällä on sen alkuperäiseen tasoon verrat-
tuna riittävästi liikennetarvetta nykyhetkellä ja tulevaisuudessa. Jos riittä-
vää liikennettä ei ole, väylänpidon alkuperäistä tavoitetasoa tulisi alentaa 
tai siirtää väylänpito valtion ulkopuolelle, esimerkiksi väylää tarvitseville 
tai käyttäville tahoille. Voidaan ajatella, että väylänpitovastuusta seuraa 
jonkinlainen minimitason väylänpitotarve esimerkiksi liikenneturvalli-
suussyistä sille, jonka vastuulla väylänpito on. Jos väylällä ei ole lainkaan 
liikennetarvetta, se tulisi periaatteessa lakkauttaa.  

Jos väylän alkuperäisen kunto- ja palvelutason ylittäviä toimenpiteitä 
harkitaan tai suunnitellaan, niistä voidaan ja on perusteltua laatia nykyisen 
ohjeen mukainen hyöty-kustannuslaskelma. 
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3.4.2 Ratahankkeet 

Tarkemmin tarkastettavaksi valitut rataväylähankkeet olivat seuraavat: 
− Ilmalan ratapiha (myönnetty 1. hankekohtainen määräraha vuoden 

2006 talousarviossa) 
− Rataosan Seinäjoki�Oulu palvelutason parantaminen, vaihe 1 (myön-

netty 1. hankekohtainen määräraha vuoden 2007 talousarviossa) 
− Rataosan Lahti�Luumäki palvelutason parantaminen (myönnetty 

1.hankekohtainen määräraha vuoden 2007 talousarviossa) 
− Seinäjoki�Vaasa-sähköistys (myönnetty 1. hankekohtainen määräraha 

vuoden 2009 talousarviossa) 
− Marja-rata, myöhemmin Kehärata (myönnetty 1.hankekohtainen mää-

räraha vuoden 2009 talousarviossa). 

Tarkemmin tarkastettavilla rataväylähankkeilla on toisiinsa verrattuina 
hieman erilainen suunnitteluhistoria. Ne ovat myös sisällöltään ja toteu-
tusjärjestykseltään muuttuneet jonkin verran eri vaiheissa. 

Ilmalan ratapiha 

Ilmalan ratapiha -hanke oli ehdolla vuoden 2004 ministerityöryhmän mie-
tintöön vuonna 2003 laaditussa alustavassa liikenne- ja viestintäministeriön 
liikenneväyläohjelmassa vuosiksi 2004�2007. Alustavassa ohjelmassa se 
sisältyi varikkoratapihojen parantaminen -teemapakettiin. Tämän teema-
paketin esitetty suuruus oli tuolloin 100 miljoonaa euroa, eikä sille esitetty 
hyöty-kustannussuhdelukua. Ilmalan ratapiha -hanke ei kuitenkaan eden-
nyt 10.2.2004 ministerityöryhmän hyväksymään mietintöön vuosina 
2004�2013 toteutettaviksi väylähankkeiksi. Mietinnössä esitettiin, että Il-
malan ratapihan perusparannusta tulee vielä selvittää ja arvioida hankkeen 
rahoitusta. 

Ratahallintokeskus esitti kuitenkin ministerityöryhmän mietinnön val-
mistumisen jälkeen, että Ilmalan ratapiha -hanke otettaisiin vuoden 2005 
talousarvioon erikseen talousarviossa nimettynä momentin 31.40.78 
hankkeena. Myös liikenne- ja viestintäministeriö esitti tämän hankkeen to-
teuttamiseen määrärahaa vuoden 2005 talousarvioon. Hanketta ei kuiten-
kaan hyväksytty vuoden 2005 talousarvioesitykseen.  

Ratahallintokeskuksessa oli laadittu 8.11.2004 hankkeelle hankekortti. 
Koko hankkeen kustannusarvioksi oli siinä esitetty 150 miljoonaa euroa 
(kustannustasoa ei sanottu), ja se jakautui 100 miljoonan euron valtion ta-
lousarviorahoitusosuudeksi ja VR-yhtymä Oy:n rahoittamaksi 50 miljoo-
nan euron osuudeksi. Hankekortilla ei ollut mainittu hankkeen hyöty-
kustannussuhdetta. 
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Ratahallintokeskus esitti seuraavaksi, että hanke otettaisiin vuoden 2006 
talousarvioon. Tämä esitys hyväksyttiin, ja eduskunta myönsi hankkeen 
toteuttamisen aloittamiseksi ensi kerran määrärahan vuoden 2006 talous-
arviossa. Sen suuruus oli 5 miljoonaa euroa ja momentti oli 31.40.78. 
Hankkeesta ei ollut esitetty hyöty-kustannussuhdetta myöskään vuoden 
2006 talousarvioesityksessä. Ratahallintokeskus oikeutettiin talousarvios-
sa solmimaan sopimuksia Ilmalan ratapihan rakentamisesta enintään 100 
miljoonan euron kokonaiskustannusten määrästä. 

 Ilmalan ratapiha -hankkeen rakennustyöt käynnistyivät syksyllä 2006. 
Tuolloin koko hankkeen kustannusarvioksi ilmoitettiin 160 miljoonaa euroa.  

Vuoden 2009 toisessa lisätalousarviossa muutettiin momentin 31.10.78 
perusteluja siten, että Ratahallintokeskus oikeutettiin solmimaan hankkeen 
Ilmalan ratapiha sopimuksia enintään 115 miljoonan euron määrästä. 

Ilmalan ratapiha -hankkeesta ei ole saadun tiedon mukaan missään vai-
heessa laadittu liikenne- ja viestintäministeriön ohjeiden mukaisia hyöty-
kustannuslaskelmia. 

Tarkastuksessa havaittiin, että hankkeesta oli tehty hankekortteja vuosi-
na 2004�2008. Viimeisimmän, 29.10.2008 päivätyn kortin mukaan hank-
keen valtion talousarviorahoituksen osuuden kustannusarvio on 115 mil-
joonaa euroa. Hankekorteissa ei ole esitetty hankkeen hyöty-kustannus-
suhdetta. 

Rataosan Seinäjoki�Oulu palvelutason parantaminen, vaihe 1 

Hanke on merkitty 10.2.2004 päivätyssä ministerityöryhmän mietinnössä 
vuosien 2004�2007 ns. isojen hankkeiden hankekoriin tärkeysjärjestyk-
sessä viidennelle sijalle. Hankkeen sanallisina perusteluina on esitetty, että 
hankkeella on tarkoitus parantaa Etelä- ja Pohjois-Suomen välistä runko-
yhteyttä. Hanke lyhentää matka-aikoja ja mahdollistaa tehokkaammat ta-
varakuljetukset. Rataosa on tarkoitus perusparantaa 25 tonnin akselipai-
non kestäväksi, ja siltä poistetaan pullonkauloja kehittämällä kohtauspaik-
koja sekä rakentamalla kaksoisraideosuuksia välille Seinäjoki�Kokkola. 
Hankkeen kustannusarvioksi on esitetty 195 miljoonaa euroa (kustannus-
tasoa ei sanottu) ja koko hankkeen eli vaiheiden 1 ja 2 kustannusarvioksi 
400 miljoonaa euroa ja hyöty-kustannussuhteeksi 2,5. 

Saadun tiedon mukaan ministerityöryhmän mietinnössä vuonna 2004 
esitetty hankkeen kustannusarvio ja hyöty-kustannussuhdeluku perustuvat 
Ratahallintokeskuksen teettämään, 11.4.2003 valmistuneeseen tarveselvi-
tykseen. Tarkastuksessa saadun tiedon mukaan tämä selvitys oli laadittu 
karkealla tasolla.  
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Tarveselvityksessä on sanottu, että liikenne-ennusteena on käytetty Ra-
tahallintokeskuksen tavaraliikenne-ennustetta 2025. Ennusteen mukaan 
tavaraliikenne kasvaa yhteysvälillä nykyisestä vuoteen 2012 yhteensä vii-
dellä junaparilla ja vuodesta 2012 vuoteen 2025 edelleen neljällä junapa-
rilla vuorokaudessa. Rautatieliikenteen harjoittaja teki ennen tätä myös 
oman liikenteen maksimiskenaarion. Sen mukaan junamäärät olisivat yh-
teysvälin eri osilla 0�2 suuremmat kuin Ratahallintokeskuksen vuoden 
2025 ennuste. Rataosan henkilöliikenne-ennuste perustuu rautatieliiken-
teen harjoittajalta saatuun ennusteeseen. Ennuste on vuoteen 2012 asti, ja 
se on kasvava kolmella junaparilla vuorokaudessa vuoteen 2012 mennes-
sä.  

Selvityksen laskentaperusteita ja laskentamenettelyjä ei tarkastuksessa 
ole voitu arvioida. 

Ratahallintokeskuksessa on laadittu samoihin aikoihin 19.2.2003 päivät-
ty hankekortti, ja siinä koko parannushankkeen eli vaiheiden 1 ja 2 kus-
tannusarvioksi on esitetty 400 miljoonaa euroa (kustannustasoa ei sanot-
tu). Tästä summasta korvausinvestointien osuudeksi on ilmoitettu 170 
miljoonaa euroa. Hankkeen hyöty-kustannussuhteeksi on merkitty 2,9. 

Ratahallintokeskus on päivittänyt hankekorttia 8.11.2004 ja 12.10.2005. 
Niissä hankkeen kokonaiskustannusarvioksi on esitetty edelleen 400 mil-
joonaa euroa (kustannustasoa ei sanottu) mutta hyöty-kustannus-suhteeksi 
2,5. 

Ratahallintokeskus on teettänyt vuonna 2006 Seinäjoki�Oulu-yhteysvä-
lin parannushankkeen yleissuunnitteluvaiheessa yhteiskuntataloudellisten 
vaikutusten selvityksen. Sen yhtenä osana on ollut hyöty-
kustannuslaskelma. Selvityksessä on tarkasteltu vertailuvaihtoehdon ja 
neljän erilaisen investointivaihtoehdon vaikutuksia. Vertailuvaihtoehdos-
sakin oletetaan, että rataosalle on tehtävä 193 miljoonan euron korvausin-
vestointi entisen tason ylläpitämiseksi. Vaihtoehdon A investointikustan-
nukset ovat edellä mainitun summan lisäksi 507 miljoonaa euroa, vaihto-
ehdon B 387 miljoonaa euroa ja vaihtoehdon C1 ja C2 kummankin 207 
miljoonaa euroa. Kustannusarvioiden kustannustasoa ei sanottu selvityk-
sessä.  

Selvityksessä on tarkasteltu periaatteessa melko kattavasti erilaisia ra-
hamääräisiä vaikutuksia. Siinä on tehty eräitä oletuksia laskelman sellai-
sille reunaehdoille, joiden toteutumisen todennäköisyys ei vaikuta kovin 
suurelta tai se on epäselvää. Käytetty liikenne-ennustemalli sisältää ole-
tuksen tietyistä liikenteen siirtymäosuuksista muilta liikennemuodoilta, 
lähinnä tieliikenteestä rautateille. 

Laskennan lopputuloksena on saatu, että vaihtoehdon A hyöty-
kustannussuhde on 1,64, vaihtoehdon B 1,86, vaihtoehdon C1 1,99 ja 
vaihtoehdon C2 2,59. 
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Selvityksessä on myös verrattu tuloksia vuonna 2003 tehtyyn tarveselvi-
tykseen. Vuoden 2003 selvityksessä tarkasteltu hanke vastaa lähinnä uu-
den selvityksen vaihtoehtoa B. Vuoden 2003 selvityksessä oli hyöty-
kustannussuhteeksi saatu 2,5, kun se vuoden 2006 selvityksessä oli vaih-
toehdossa B 1,86. Erot näiden laskelmien lopputuloksen välillä johtuvat 
lähinnä investointikustannuksen kasvusta puolitoistakertaiseksi ja matka-
aikavaikutuksen vähentymisestä. Lisäksi käytetyt yksik-kökustannukset 
ovat muuttuneet. 

Hankkeen toteuttamisen aloittamiseksi on hyväksytty ensi kerran määrä-
raha valtion vuoden 2007 talousarviossa. Sen suuruus oli 3 miljoonaa euroa 
ja momentti 31.40.78. Tämän momentin perustelujen mukaan Ratahallinto-
keskus oikeutetaan solmimaan hankkeen 1. vaiheen sopimuksia enintään 
110 miljoonan euron kokonaiskustannusten määrästä. Lisäksi momentin 
31.40.78 perusteluina on selvitysosassa esitetty, että hanke toteutetaan 
kahdessa vaiheessa. Koko hankkeen kustannusarvio on 545 miljoonaa eu-
roa (kustannustasoa ei sanottu), josta 1. vaiheen osuus on 250 miljoonaa 
euroa. Aloitettavaksi esitetty hanke on osa 1. vaihetta. Koko hankkeen 
hyöty-kustannussuhteeksi on ilmoitettu 2,5. 

Ratahallintokeskus on päivittänyt 31.10.2006 hankekortin, ja siihen on 
hankkeen kokonaiskustannukseksi merkitty 545 miljoonaa euroa (kustan-
nustasoa ei sanottu), ensimmäisen vaiheen kustannusarvioksi 250 miljoo-
naa euroa ja koko hankkeen hyöty-kustannussuhteeksi 2.  

Ratahallintokeskus on päivittänyt 20.9.2007 hankekortissa olevaa koko-
naiskustannusarviota 800 miljoonaksi euroksi (kustannustasoa ei sanottu). 
Ensimmäisen vaiheen kustannusarvioksi on esitetty 450 miljoonaa euroa 
ja koko hankkeen hyöty-kustannussuhteena on edelleen pidetty luku 2. 

Hankekorttia on jälleen päivitetty 29.10.2008. Sen mukaan ensimmäisen 
vaiheen kustannusarvio on nyt 200 miljoonaa euroa (kustannustasoa ei sa-
nottu). Hankkeen 1. vaiheesta on tässä vaiheessa erotettu osa toteutetta-
vaksi eri hankkeena. 

Vuoden 2009 1. lisätalousarviossa on momentilla 31.10.78 myönnetty 
Ratahallintokeskukselle valtuus solmia sopimuksia hankkeen 1. vaiheen 
jatkon toteuttamiseksi enintään 40 miljoonan euron kokonaiskustannusten 
arvonlisäverottomasta määrästä. Hankkeen perusteluina on esitetty, että 
VR-yhtymä Oy:n kanssa on valmisteltu sopimusta, jossa yhtiö ottaa koko-
naisvastuun tämän jatkohankkeen rahoittamisesta ilman valtion takaisin-
maksuvelvollisuutta. 

Vuoden 2009 2. lisätalousarviossa on momentilla 31.10.78 myönnetty 
Ratahallintokeskukselle valtuus solmia sopimuksia hankkeen 1. vaiheen 
loppuosan toteuttamiseksi enintään 40 miljoonan euron määrästä. Hank-
keen perusteluina on esitetty, että hankkeella saadaan lopullisesti valmiiksi 
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Seinäjoen ja Kokkolan väliltä radan parantamistoimenpiteet ja tasoristeys-
ten poistot. 

Hankkeeseen liittyen vuoden 2010 talousarviossa on momentilla 
31.10.79 hyväksytty Liikennevirastolle valtuus solmia sopimuksia välin 
Kokkola�Ylivieska 2. raiteen elinkaarihankkeen toteuttamiseksi enintään 
660 miljoonan euron määrästä. Momentin selvitysosassa on kerrottu, että 
hanke kuuluu yhteysvälin Seinäjoki�Oulu palvelutason parantamishank-
keeseen. Hankkeen investointikustannusarvio on 250 miljoonaa euroa 
(kustannustasoa ei sanottu). Selvitysosassa ei ole mainittu hankkeen hyö-
ty-kustannuslukua. 

Hankekorteissa ja valtion talousarvioesityksissä hankkeen eri vaiheissa 
esitettyjen sisältömuutosten ja muuttuneiden kustannusarvioiden vuoksi 
herää kysymys, mikä vuoden 2006 selvityksessä tarkasteltu vaihtoehto on 
niissä esitetty toteutettavaksi. Hankekortissa vuoden 2006 selvityksen jäl-
keen esitetty kustannusarvio viittaa siihen, että Ratahallintokeskus on esit-
tänyt toteutettavaksi vaihtoehtoa A. Esitetty hyöty-kustannusluku viittaa 
kuitenkin vaihtoehdon C1 lopputulokseen.  

Tarkastuksessa saatujen tietojen mukaan valittu vaihtoehto vastaa sisäl-
löltään lähinnä vaihtoehtoa B mutta ei ole kuitenkaan täysin tämänsisäl-
töinen. Hankkeen sisältö ja sen jako eri vaiheisiin ovat muuttuneet vuoden 
2006 jälkeen siinä määrin, että suora vertailu on vaikeaa.  

Rataosan Lahti�Luumäki palvelutason parantaminen 

Hanke on merkitty 10.2.2004 päivätyssä ministerityöryhmän mietinnössä 
vuosien 2004�2007 ns. isojen hankkeiden hankekorissa kiireellisyysjärjes-
tyksessä yhdeksännelle sijalle. Hankkeen sanallisina perusteluina on esi-
tetty, että kyseessä on kaksiraiteinen päärata Itä-Suomeen ja Venäjälle. 
Tarkoitus on parantaa rata 25 tonnin akselipainon kestäväksi ja tehdä no-
peuden noston 160�200 km/h:iin mahdollistavia toimenpiteitä. Perustelui-
na on esitetty vielä, että Suomi on sitoutunut toteuttamaan hankkeen en-
nen vuotta 201484 (osa EU:n prioriteettihanketta �Pohjolan kolmio� ja no-
peaa junayhteyttä Helsinki�Pietari). Hankkeen kustannusarvioksi on esi-
tetty 150 miljoonaa euroa (kustannustasoa ei sanottu) ja hyöty-
kustannussuhteeksi 2,5. Nämä luvut ovat samat kuin 19.2.2003 päivätyssä 
hankekortissa. 

                                                      
84 S. 15: "Suomi on Essenin huippukokouksessa vuonna 1994 sitoutunut saamaan 
Pohjolan kolmion hankkeet valmiiksi vuoteen 2010 mennessä. Euroopan komis-
sion lokakuussa 2003 julkistetussa ja ministerineuvoston joulukuussa hyväksy-
mässä TEN-suuntaviivaehdotuksessa hankkeille on annettu lisäaikaa." 
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Hankkeesta on laadittu tämän jälkeen 8.11.2004 ja 12.10.2005 päivitetyt 
hankekortit Ratahallintokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelman liit-
teiksi. Niissä on esitetty hankkeen hyöty-kustannussuhteiksi 2,1 ja 2,5. 
Näihin lukuihin johtaneista laskutoimituksista ei ole saatu tarkempia tieto-
ja. Kustannusarvioiden kustannustasoja ei ole sanottu kummassakaan 
hankekortissa. 

Tarkastuksessa on saatu VR-Rata Oy:ssä 23.2.2006 laadittu hankear-
viointi yhteysväliltä Lahti�Vainikkala, ja siihen sisältyy myös hyöty-
kustannuslaskelma. Laskelmassa on verrattu yhtä kehittämisvaihtoehtoa sii-
hen vaihtoehtoon (0-vaihtoehto), että kehittämisinvestointi jätetään tekemät-
tä ja tehdään vain kunnon puolesta välttämättömät korjaustoimenpiteet 
(käytetään tosin myös nimityksiä perusparannuksen vaatimat investoinnit 
tai korvausinvestoinnit). Näiden korvausinvestointien suuruudeksi on oletet-
tu 75,9 miljoonaa euroa ja kehittämisinvestoinniksi 125 miljoonaa euroa, 
jolloin investointien kokonaismäärä on noin 201 miljoonaa euroa (kustan-
nustasoa ei sanottu). Hankearviointiraportissa on esitetty, että tasoristeys-
ten poistaminen etenee tarkasteluosuudella omana projektinaan. Sen kus-
tannuksia ja tästä syystä johtuvaa onnettomuuksien vähenemistä ei ole kä-
sitelty eikä otettu huomioon hankearvioinnissa. 

Osa henkilöliikenteen matkustajista on oletettu siirtyvän hankkeen seu-
rauksena henkilö- ja linja-autoliikenteestä rautatieliikenteen käyttäjiksi. 
Hankkeen on oletettu myös synnyttävän uusia rautatiematkoja, joita ei 
tehtäisi ilman investointia. Arviointiselostuksessa on sanottu, että kan-
sainvälisen rautatieliikenteen kasvuun vaikuttavat myös Venäjän puolella 
tehtävät investoinnit mutta niiden vaikutuksen ei ole kuitenkaan sanottu 
näkyvän laskelmassa. 

Yhteysvälin Lahti�Vainikkala parannushankkeen hyöty-kustannus-
suhteeksi on 23.2.2006 laaditun hankearviointiin sisältyvän laskelman 
mukaan saatu 1,15. Tämä on huomattavasti pienempi luku kuin edellä 
mainituissa Lahti�Luumäki-hankkeen asiakirjoissa. Hankearvioinnissa ei 
ole analysoitu Lahti�Vainikkala- ja Lahti�Luumäki-hankkeita erikseen ei-
kä hankkeiden eri asiakirjojen hyöty-kustannuslukujen erojen syitä. 

Hankkeen toteuttamisen aloittamiseksi on hyväksytty määräraha ensi 
kerran valtion vuoden 2007 talousarviossa. Sen suuruus oli 5 miljoonaa 
euroa ja momentti oli 31.40.78. Tämän momentin perustelujen mukaan 
Ratahallintokeskus oikeutetaan solmimaan yhteysvälin Lahti�Luumäki 
palvelutason parantamishankkeen sopimuksia enintään 185 miljoonan eu-
ron kokonaiskustannusten määrästä. Lisäksi momentin 31.40.78 selvi-
tysosassa on esitetty, että hankkeen hyöty-kustannussuhde on 2,05. Tähän 
lukuun johtaneista laskutoimituksista ei tarkastuksessa ole saatu tietoja. 

Ratahallintokeskus on päivittänyt 6.11.2006 Lahti�Luumäki-hankkeen 
hankekortin. Siihen hankkeen kokonaiskustannukseksi on merkitty 185 
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miljoonaa euroa (kustannustasoa ei sanottu). Hyöty-kustannussuhdetta ei 
ole siinä esitetty vaan on sanallisesti todettu, että hanke on selvästi yhteis-
kuntataloudellisesti kannattava.  

Vuoden 2010 talousarviossa on momentille 31.10.78 hyväksytty Lii-
kennevirastolle valtuus solmia sopimuksia hankkeen Lahti�Luumäki pal-
velutason parantamisen toteuttamiseksi enintään 210 miljoonan euron 
määrästä. Momentin selvitysosan mukaan valtuuden tarkistus aiheutuu ra-
tamateriaalien hinnoista sekä telemaattisten turva- ja muiden teknisten jär-
jestelmien lisääntymisestä. Selvitysosassa ei ole esitetty hankkeen hyöty-
kustannusarvoa. 

Hankkeen viimeisin hankekortti on päivätty 29.10.2008, ja siinä hank-
keen kustannusarvio on 185 miljoonaa euroa (kustannustasoa ei ole sanot-
tu). Hyöty-kustannussuhdetta ei ole siinä mainittu vaan on sanallisesti to-
dettu, että hanke on selvästi yhteiskuntataloudellisesti kannattava.   

Rataosan Seinäjoki�Vaasa sähköistys 

Sähköistyshanke ei ole hankekohtaisesti eriteltynä 10.2.2004 ministerityö-
ryhmän hyväksymän mietinnön mukaan vuosina 2004�2013 toteutettavis-
sa väylähankkeissa. Tämä hanke sisältyi tuolloin mietinnössä esitettyyn 
Rataverkon sähköistäminen -teemapakettiin, joka oli vuosien 2008�2013 
hankekorissa. Tämän teemapaketin esitetty suuruus oli tuolloin 90 miljoo-
naa euroa eikä sille esitetty hyöty-kustannussuhdelukua.  

Rataverkon sähköistäminen -teemapaketti sisälsi sellaisten yhteysvälien 
sähköistyshankkeita, joiden tarveselvitys ja hankearviointi oli tehty vuosi-
na 1998 ja 2005 valmistuneissa yhteisselvityksissä.  

Vuoden 1998 selvityksen perusteella saadaan tarkastellut yhteysvälit 
seuraavaan hyöty-kustannuslaskelmien mukaiseen kannattavuusjärjestyk-
seen: 
− Tuomioja�Raahe (hyöty-kustannussuhde silloisella liikennemäärällä 

2,0) 
− Oulu�Rovaniemi (hyöty-kustannussuhde silloisella liikennemäärällä 

1,5) 
− Hyvinkää�Hanko (hyöty-kustannussuhde silloisella liikennemäärällä 

1,5) 
− Oulu�Iisalmi ja Kontiomäki�Vartius (hyöty-kustannussuhde silloisel-

la liikennemäärällä 1,0) 
− Pieksämäki�Joensuu (hyöty-kustannussuhde silloisella liikennemää-

rällä 1,0) 
− Niirala�Säkäniemi, Joensuu�Uimaharju ja Joensuu�Siilinjärvi (hyöty-

kustannussuhde silloisella liikennemäärällä 0,9) 
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− Seinäjoki�Vaasa (hyöty-kustannussuhde silloisella liikennemäärällä 
0,8). 

Mikäli otetaan huomioon eräiden näiden rataosien kasvaviksi ennustetut 
liikennemäärät ja rataosien järjestelmävaikutukset, saadaan hyöty-
kustannussuhteiksi hieman suuremmat luvut rataosaa Seinäjoki�Vaasa lu-
kuun ottamatta. Vuoden 1998 selvityksen mukaan suositeltu jatkosähköis-
tysjärjestys olisi se, että ensiksi tulisi sähköistää Pohjois-Suomen rata-
osuudet Tuomioja�Raahe, Oulu�Rovaniemi, Oulu�Iisalmi ja Kontiomä-
ki�Vartius. Tämän jälkeen sähköistettäväksi tulisi rataosa Hyvinkää�
Hanko, ja sen jälkeen painopistealue tulisi siirtää Joensuun seudulle rata-
osille Niirala�Säkäniemi, Joensuu�Uimaharju, Joensuu�Siilinjärvi ja 
Pieksämäki�Joensuu. Seinäjoki�Vaasa rataosan sähköistys jäisi tämän 
tarkastelun mukaan viimeiseksi. 

Vuoden 2005 selvityksessä tarkasteltiin osittain samojen yhteysvälien 
sähköistyksen kannattavuutta. Eroina edelliseen selvitykseen olivat rautatie-
liikennöitsijän konepajatuotannossa ja varikkotoiminnassa aiheutuvien 
säästöjen arviointi selvästi aikaisempaa pienemmäksi sekä tavaraliikenne-
ennusteiden pieneneminen merkittävästi yhteysväleillä Niirala�Joensuu 
sekä Joensuu�Siilinjärvi. 

Sähköistyshankkeiden merkittävimmät hyödyt olivat tavarajunaliiken-
teen liikennöintikustannusten pienentyminen ja junaliikenteen päästöjen 
vähentyminen.  

Vuoden 2005 selvityksen tuloksena oli, että ainoastaan rataosien Niirala�
Säkäniemi ja Joensuu�Uimaharju sähköistys oli juuri kannattavuusrajalla 
(hyöty-kustannussuhde 1,0). Nämäkään hankkeet eivät ylittäneet liikenne- 
ja viestintäministeriön kannattavuusrajaa 1,5. Rataosan Seinäjoki�Vaasa 
sähköistyksen kustannusarvio oli tässä selvityksessä 16,1 miljoonaa euroa 
(kustannustasoa ei sanottu) ja hyöty-kustannussuhde 0,2, eli se oli selvästi 
yhteiskuntataloudellisesti kannattamaton. Tämän rataosan sähköistyksen 
merkitystä tavaraliikenteelle pidettiin vähäisenä pienten kuljetusmäärien 
vuoksi. Seinäjoki�Vaasa-sähköistyshankkeen laskelmissa oletettiin, että 
sähköistys aiheuttaa lähinnä henkilöautoliikenteestä osan siirtymistä rauta-
tieliikenteen käyttäjiksi. 

Ratahallintokeskuksessa on laadittu 26.9.2007 Seinäjoki�Vaasa-
sähköistyshankkeesta hankekortti. Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi 
siihen on merkitty 22 miljoonaa euroa (maarakennuskustannusindek-
si=150). Hyöty-kustannussuhdetta ei ole esitetty. 

Seinäjoki�Vaasa-sähköistyshanke sisältyy keväällä 2008 laaditun liiken-
nepoliittisen selonteon hankeluetteloon vuosina 2008�2013 alkavana hank-
keena. Luettelossa hankkeen kustannusarvioksi on merkitty 24 miljoonaa 
euroa (kustannustasoa ei sanottu). Hyöty-kustannussuhdetta ei ole esitetty. 
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Ratahallintokeskus teetti vuonna 2008 uuden selvityksen, jossa tarkas-
teltiin samojen sekä joidenkin uusien rataosien sähköistyksen kannatta-
vuutta. Tämänkin selvityksen lopputuloksena oli, että Seinäjoki�Vaasa-
yhteysvälin sähköistys jäi samoista syistä kuin aikaisemmin alle kannatta-
vuusrajan. Hankkeen kustannusarvio oli tässä selvityksessä 20 miljoonaa 
euroa (kustannustasoa ei sanottu) ja hyöty-kustannussuhde 0,3.  

Rataosien Niirala�Säkäniemi ja Joensuu�Uimaharju sähköistyksen kan-
nattavuus oli nyt laskenut selvästi alle kannattavuusrajan (hyöty-
kustannussuhde oli nyt 0,4). Juuri kannattavuusrajalle oli nyt noussut ra-
taosan Hyvinkää�Hanko sähköistys (hyöty-kustannussuhde oli nyt 1,0). 
Lisäksi oli ehdolle tullut uusia yhteysvälejä Ylivieska�Iisalmi ja Äkäs-
joki�Kolari�Laurila, joiden sähköistyksen kannattavuus riippui tuolloin 
vielä keskeneräisten kaivoshankkeiden kuljetusten toteutumisesta. 

Ratahallintokeskus on 29.10.2008 päivittänyt viimeisimpään hankekort-
tiin samat tiedot kuin on viimeisimmässä sähköistysselvityksessä (kustan-
nustasoa ei sanottu). 

Seinäjoki�Vaasa-yhteysvälin sähköistyshankkeen toteuttamisen aloit-
taminen on hyväksytty ensi kerran valtion vuoden 2009 talousarviossa. 
Tuolloin momentin 31.10.78 perustelujen mukaan Ratahallintokeskus 
oikeutetaan "solmimaan sopimuksia hankkeen Seinäjoki�Vaasa, sähköis-
tys enintään 20,0 milj. euron kokonaiskustannukset arvonlisäverottomasta 
määrästä sekä vastaavat arvonlisäverot". Edelleen momenttiperustelujen 
mukaan hankkeen toteuttamiseksi Ratahallintokeskus solmii Vaasan kau-
pungin ja Mustasaaren kunnan kanssa sopimuksen, jossa kunnat rahoitta-
vat valtiolle kuuluvan radan sähköistyksen kustannukset arvonlisäveroi-
neen, jotka valtio maksaa niille takaisin korottomana hankkeen valmistut-
tua. Momentin selvitysosassa on ilmoitettu, että hankkeen hyöty-
kustannussuhde on 0,2�0,5.  

Marja-rata (myöhemmin Kehärata) 

Hanke on merkitty 10.2.2004 laaditussa ministerityöryhmän mietinnössä 
vuosien 2008�2013 ns. isojen hankkeiden hankekoriin. Hankkeen kustan-
nusarvioksi on esitetty 300 miljoonaa euroa (kustannustasoa ei ole sanot-
tu) ja hyöty-kustannussuhteeksi 1,6. Hyöty-kustannussuhde on sama kuin 
aiemmassa 19.2.2003 päivätyssä hankekortissa, mutta kustannusarvio on 
kasvanut 20 miljoonaa euroa (kustannustasoa ei ole sanottu). Sanallisina 
perusteluina on esitetty, että hanke on PLJ85-aiesopimuksessa ajoitettu 
vuoden 2007 jälkeen. 
                                                      
85 PLJ=Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. 
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Tarkastuksessa saadun selvityksen mukaan hankkeesta on laadittu eri 
aikoina muutamia kannattavuuslaskelmia. Niistä ensimmäinen on ollut 
vuonna 1975 laadittu seudullinen selvitys "Martinlaakson radan jatkami-
nen". 2000-luvulla on laadittu kolme laskelmaa: vuonna 2001 tarveselvi-
tyksen ja vuonna 2003 yleissuunnitelman yhteydessä sekä vuonna 2007 
kannattavuuslaskelmien tarkistuksen yhteydessä. 

Vuonna 2001 laadittu tarveselvitys lähti siitä, että hanke toteutetaan 
kolmena yhteysväliosana: Vantaankoski�Kivistö, päärata�lentoasema ja 
lentoasema�Kivistö. Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli tuolloin 1 500 
miljoonaa markkaa (kustannustasoa ei sanottu). Osahankkeiden kustan-
nusarviot olivat 269, 775 ja 453 miljoonaa markkaa ja toteutusajankohdat 
2005�2010 sekä 2011�2020. 

Tarveselvityksessä on oletettu, että osa alueen henkilöautoliikenteestä 
siirtyy käyttämään rautatietä, jolloin tarvitaan liityntäpysäköintitilaa. Li-
säksi on oletettu, että rata synnyttää uusia asuinalueita asemien ympärille 
ja sen seurauksena lisää rautatieliikennettä sekä vähentää tieliikenteen 
kasvua. Myös osan lentoasemalle suuntautuvasta tieliikenteestä on oletettu 
siirtyvän rautatieliikenteeseen. 

Tarveselvityksessä on tarkasteltu 0-vaihtoehdon lisäksi kolmea liiken-
nöintivaihtoehtoa sekä kahta liikennejärjestelmävaihtoehtoa. 

Hankkeen hyöty-kustannussuhteeksi on saatu tarveselvityksessä yhdys-
kuntarakenteelliset hyödyt mukaan lukien noin 1,3 tai 1,6 sen mukaan, 
onko liityntäliikenne osittainen tai voimakas. 

Vuoden 2001 tarveselvityksen jälkeen laadittiin hankkeen yleissuunni-
telmat, ja tällöin kävi tarpeelliseksi päivittää liikenteelliset tarkastelut. Uu-
si liikennöinti- ja kannattavuusselvitys valmistui vuonna 2003.  

Vuonna 2003 laaditussa selvityksessä hankkeen kustannusarvioksi esi-
tettiin 296,63 miljoonaa euroa lokakuun 2003 kustannustasossa. Laskel-
massa oletettiin, että 10,38 miljoonan euron osuus investoinneista toteu-
tuisi siinäkin tapauksessa, että hanke päätettäisiin jättää toteuttamatta. 
Hyöty-kustannuslaskelmassa huomioon otettavia investointikustannuksia 
oli siten 286,24 miljoonaa euroa. Hyöty-kustannussuhteeksi saatiin vuo-
den 2012 käyttöönottovuosioletuksella yhdyskuntarakenteen liikennevai-
kutukset huomioon ottaen 1,46 ja ilman niitä 1,04. Kannattavuutta heiken-
sivät edelliseen selvitykseen verrattuna investointikustannusten nousu ja 
suunnitellun käyttöönottovuoden aikaistus. 

Ratahallintokeskuksessa laadittiin 19.2.2003 Kehärata-hankkeen hanke-
kortti. Siihen hankkeen kokonaiskustannusarvioksi on merkitty 280 mil-
joonaa euroa (kustannustasoa ei sanottu) ja hyöty-kustannussuhteeksi 1,6. 

Vuonna 2007 tarkistettiin hankkeen kannattavuuslaskelmat ja liikennöin-
tiperiaatteet. Tarkistustarpeeseen vaikuttivat muun muassa seuraavat teki-
jät: maankäyttöennusteiden muutokset, kaluston yksikköarvomuutokset, 
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aika-, ajoneuvo-, onnettomuus- ja päätöskustannusten muutokset, valtatien 
3 erään osan parannuksen sisällyttäminen hankkeeseen sekä kustannustie-
tojen tarkistukset. Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli nyt ilman Petak-
sen ja Vehkalan asemien mukaan ottoa 373,7 miljoonaa euroa syksyn 
2006 kustannustasossa. Hyöty-kustannuslaskelmassa huomioon otettujen 
kustannusten määrä oli 345,4 miljoonaa euroa. Hyöty-kustannussuhteeksi 
saatiin nyt 1,69, kun valtatien 3 Keimolan kohdan parannushankkeen 
hyödyt ja haitat otettiin mukaan Kehärata-hankkeeseen. Pelkän Kehäradan 
hyöty-kustannussuhde oli 1,40. Ilman yhdyskuntarakenteellisten vaikutus-
ten huomioon ottoa luku oli 1,22.  

Tässä selvityksessä hankkeen kannattavuutta laski edellisiin selvityksiin 
verrattuna eniten kustannusarvion nousu ja kannattavuutta paransivat juna-
liikenteen yksikkökustannusten ja aikakustannusten yksikköarvojen muu-
tokset sekä valtatien 3 osan parantamisen hyötyjen ja haittojen sisällyttämi-
nen hankkeeseen. 

Ratahallintokeskus on vuoden 2007 laskelmien päivityksen valmistu-
misen jälkeen päivittänyt 26.9.2007 Kehärata-hankkeen hankekortin. Sii-
hen hankkeen kokonaiskustannusarvioksi on merkitty noin 512 miljoonaa 
euroa (maarakennuskustannusindeksi=150). Hyöty-kustannussuhteeksi on 
ilmoitettu 1,69. Hankekortissa esitetty kustannusarvio sisältää sellaisia 
eriä, jotka on sovittu maksettaviksi muualta kuin valtion talousarviosta.  

Hanke sisältyi keväällä 2008 laaditun liikennepoliittisen selonteon han-
keluettelossa vuosina 2008�2013 alkaviin hankkeisiin. Luettelossa hank-
keen kustannusarvioksi on merkitty 590 miljoonaa euroa (kustannustasoa 
ei sanottu) ja hyöty-kustannussuhteeksi 1,5. Valtion osuudeksi hankkeen 
kustannuksista on esitetty 374 miljoonaa euroa. 

Hankkeen toteuttamisen aloittamiseksi on hyväksytty määräraha ensi 
kerran valtion vuoden 2009 talousarviossa. Sen suuruus oli 9 miljoonaa 
euroa ja momentti oli 31.10.78. Tämän momentin perustelujen mukaan 
Ratahallintokeskus oikeutetaan solmimaan sopimuksia hankkeen Kehärata 
toteuttamiseksi enintään 404,0 miljoonan euron määrästä. Momentin 
31.10.78 selvitysosassa on mainittu, että Kehäradan kokonaiskustannus-
arvio on 590 miljoonaa euroa (kustannustasoa ei sanottu). Valtion osuus 
kustannuksista on 374 miljoonaa euroa. Lisäksi Ilmailulaitos osallistuu 
rakentamiskustannuksiin yhteensä 30 miljoonalla eurolla. Hankkeen hyö-
ty-kustannussuhde on 1,69.  

Hankekortti on päivitetty 29.10.2008, ja tällöin hankkeen kustannusar-
vioksi on merkitty 590 miljoonaa euroa (kustannustasoa ei ole sanottu) ja 
hyöty-kustannussuhteeksi 1,69. Valtion osuudeksi hankkeen kustannuk-
sista on merkitty 404 miljoonaa euroa. 

Vuoden 2009 toisen lisätalousarvion momentin 31.10.78 mukaan Ratahal-
lintokeskuksen valtuutta solmia sopimuksia hankkeen Kehärata toteutta-
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miseksi pienennettiin enintään 389,0 miljoonaan euroon. Momentin selvi-
tysosasta käy ilmi, että valtuuden tarkistus aiheutui Ratahallintokeskuksen 
ja Ilmailulaitoksen sopimusmuutoksista. Ilmailulaitos toteuttaa 30 miljoo-
nan euron määräiseksi arvioidun rautatieaseman omana hankkeenaan ja 
omalla rahoituksellaan. Lisäksi sopimuksella on tarkoitus muuttaa ratalin-
jausta. Ilmailulaitoksen tilalle tuleva osakeyhtiö maksaa muutoksesta 
maksuosuutenaan 15 miljoonaa euroa. 

Yhteenveto ratahankkeiden hyöty-kustannuslaskennasta 
 

Hyöty-kustannuslaskelmaa ei ole tehty Ilmalan ratapiha-hankkeesta. Tar-
kastuksessa käytettävissä olleiden hankeselostusten ja suunnitelmien pe-
rusteella hanke sisältää osittain olemassa olevien ratapiharaiteiden sekä 
muun ratapihainfrastruktuurin kunnon palauttamistoimenpiteitä alkupe-
räiselle tasolle mutta osittain myös selvästi alkuperäistä tasoa nostavia 
toimenpiteitä. Säännösten ja ohjeiden perusteella sekä yhdenmukaisuuden 
vuoksi myös tästä hankkeesta olisi tullut laatia hyöty-kustannuslaskelma. 

Ratahankkeiden hyöty-kustannuslaskelmia ei ole aina päivitetty hank-
keen sisällön tai kustannusarvion muuttuessa asiakirjoissa. Kaikista esite-
tyistä hyöty-kustannusluvuista ei ole myöskään saatu laskelmaa koskevia 
selvityksiä tai laskentaperusteita. Seinäjoki�Vaasan, Kehäradan sekä Sei-
näjoki�Oulun hankkeiden asiakirjoissa oli esitetty joitakin laskentaperus-
teita.  

Tarkastuksessa ei voitu käydä läpi yksityiskohtaisemmin tehtyjen hyöty-
kustannuslaskelmien laskutoimituksia, sillä näitä sisältäviä asiakirjoja tai 
raportteja ei ole tallennettu Ratahallintokeskuksessa. Laskelmat on tilattu 
konsulteilta, jotka ovat vaihtuneet. Konsultit eivät olleet tallentaneet las-
kelmia siten, että ne olisi myöhemmin helposti saatavissa.  

Tarkastuksessa on saatu joitakin suunnitelmia ja raportteja, joissa on se-
lostettu laskentamenettelyjä ja niiden tuloksia. Laskelmatuloksia ja las-
kelmamenettelyjä selostavissa kohdissa on selostettu vaihtelevalla tark-
kuudella hankkeiden liikenne-ennusteita ja muita laskentaperusteita.  

Yleisenä huomiona voi todeta, että ratahankkeissa hyöty-kustannus-
suhteet ovat selvästi heikompia kuin useimmissa toteutukseen edenneissä 
tie- ja vesiväylähankkeissa. Tähän on esitetty syinä muun muassa rata-
hankkeiden kalleus muihin väylähankkeisiin verrattuina sekä se, että 
kaikkia ratahankkeista aiheutuvia hyötyvaikutuksia ei hyöty-kustannus-
laskentamenettelyssä muunneta riittävästi rahamääräisiksi. Tähän on vai-
kea ottaa kantaa, kun laskelmiin ei ole voinut perehtyä syvällisemmin. 
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3.4.3 Vesiväylähankkeet 

Tarkemmin tarkastettavaksi valitut vesiväylähankkeet olivat seuraavat: 
− Tornion meriväylä (myönnetty 1. hankekohtainen määräraha vuoden 

2005 talousarviossa) 
−  Raahen meriväylä (myönnetty 1. hankekohtainen määräraha vuoden 

2006 talousarviossa) 
− Haminan meriväylä (myönnetty 1. hankekohtainen määräraha vuoden 

2007 talousarviossa) 
− Pietarsaaren meriväylä (myönnetty 1. hankekohtainen määräraha vuo-

den 2009 talousarviossa) 
− Porin Mäntyluodon meriväylä (myönnetty 1. hankekohtainen määrä-

raha vuoden 2009 1. lisätalousarviossa). 

Tarkemmin tarkastettaviksi valittuihin vesiväylähankkeisiin sisältyivät 
käytännössä kaikki ne isommat uudet hankkeet, joille on hankekohtaisesti 
myönnetty varoja valtion talousarviossa vuodesta 2004 lähtien. 

Yleistä vesiväylähankkeiden kannattavuuslaskennan järjestämisestä 

Merenkulkulaitos on viime vuosina laadituttanut noin neljän vuoden vä-
lein meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjelman tuleville vuosille. Tähän 
ohjelmaan on valittu toteutettaviksi ehdotetut isot vesiväylähankkeet. Va-
linnan tueksi on laadittu hyöty-kustannuslaskelmat. Niiden laskentaperus-
teet ja lopputulokset on esitetty erillisissä raporteissa. Tarkastukseen vali-
tut hankkeet sisältyvät näissä ohjelmissa esitettyihin hankkeisiin. Seuraa-
vassa on esitetty kolmessa läpikäydyssä raportissa selostetut laskentape-
rusteet ja laskennan lopputulokset. 

Merenkulkulaitos tilasi vuonna 2002 konsultilta taloudelliset laskelmat 
meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjelmaan 2003�2012 liittyvien 15 
sataman tuloväylän parantamishanke-ehdotuksille.  

Tästä laaditun raportin mukaan laskelmissa käytettiin aluskustannusten 
arvoina Merenkulkulaitoksen selvityksen86 mukaisia kustannuksia euro-
määräisinä. Päästökustannuksina käytettiin ennakkotietoina saatuja, tuol-
loin meneillään olevan selvityksen mukaisia kustannuksia euromääräisinä. 
Muita hyötyjä (onnettomuudet, melu) ei raportin mukaan ollut mahdollista 
ottaa huomioon. 

Hyödyt ilmoitettiin lasketun YHTALI-ohjeen mukaisesti diskonttaamalla 
vuotuiset säästöt nykyhetkeen 30 vuoden ajalta koron ollessa 5 prosenttia. 

                                                      
86 Aluskustannukset 2001. MKL:n julkaisuja 4/2001. 
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Lisäksi hyödyiksi laskettiin 25 prosenttia investoinnin jäännösarvo dis-
kontattuna nykyhetkeen samalla vuosikorolla. 

Kustannuksina otettiin huomioon 
− Merenkulkulaitoksen laatimat kustannusarviot väylien parannustöille 
− satamien arviot satama-altaan parannustöille 
− satamien arviot laiturien parannustöille. 

Kullekin hankkeiden sisältämälle väylälle laadittiin kahdesta kolmeen eri 
perusteista liikenne-ennustetta ja niiden mukaisilla arvoilla laskettiin hyö-
ty-kustannussuhdeluvut. 

Vuoden 2002 laskelmien tarkastuksessa havaittiin, että laskelmissa on 
käytetty Merenkulkulaitoksen ja liikenne- ja viestintäministeriön ohjeiden87 
mukaisia aluskustannusten ja päästökustannusten lähtöarvoja. Laskelmis-
sa on käytetty kolmea, eri menetelmällä saatua liikenne-ennustetta neste-
bulk-, kuivabulk- ja puunjalostealuksille. Nestebulk- ja kuivabulk-alus-
kuljetuksille on arvioitu tietyt osuudet, ja näissä kuljetuksissa on oletettu 
käytettävän syvemmän väylän mahdollistamaa suurempaa aluskokoa. 
Näiden alusten ajovuorokaudet rannikko- ja avomeriväylillä sekä sata-
massaoloajat on arvioitu, ja niiden perusteella on laskettu ajokustannus- ja 
päästökustannussäästöjen vuotuiset hyödyt. Ne ja investoinnin jäännösar-
vo (25 %) on diskontattu ohjeiden mukaisesti perusvuoteen (2002). Näin 
saadut hyödyt on jaettu investointien summalla, jolloin on saatu kolmen 
eri liikenne-ennusteen mukaiset hyöty-kustannussuhteet.  

Tarkastuksessa tehtiin Tornion, Raahen, Haminan, Pietarsaaren ja Porin 
Mäntyluodon meriväylähankkeiden vuoden 2002 laskelmien tarkistuslas-
kenta Merenkulkulaitoksen raportissa ja sen taustalla olevassa laskenta-
taulukossa esitettyjen lähtötietojen perusteella. Tarkistuslaskennassa tuli 
esiin joitakin pieniä lopputulokseen vaikuttamattomia eroja. Laskennan 
perusteella voidaan sanoa, että saadut hyöty-kustannussuhteen suurimmat 
ja pienimmät arvot olivat suunnilleen samat kuin Merenkulkulaitoksen ra-
portissa.88   

Merenkulkulaitoksen raportissa on esitetty laskelmien lopputuloksena 
muun muassa väyläkohtaiset liikennemäärät, hyödyt, kustannukset ja hyöty-
kustannussuhteiden vaihteluvälit. Saadut hyöty-kustannussuhteet olivat 

                                                      
87 Aluskustannukset 2001. MKL:n julkaisuja 4/2001. 
Vesiväylähankkeiden kannattavuuslaskelmissa käytettävät päästöjen yksikköar-
vot. LVM:n kirje 1.3.2002. Dnro 397/43/2002. 
88 Meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjelma 2003�2012. Väylähanke-ehdotusten 
taloudelliset laskelmat. MKL:n sisäisiä julkaisuja 4/2002. 
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tarkastelluilla väylillä seuraavat (mukana yli 1,5 hankkeet suuruus-
järjestyksessä): 
− Koverhar 3,4�7,9 
− Hamina 3,4�4,7 
− Raahe 3,4�4,4 
− Uusikaupunki, Kemira 2,1�3,3 
− Porin Mäntyluoto 2,0�3,7 
− Rauma, Valkeakari 2,0�2,1 
− Tornio 1,9�4,1 
− Loviisa 1,9�3,3 
− Rauma, Rihtniemi 1,8�2,0. 

Mainittakoon, että Pietarsaaren väylähankkeen hyöty-kustannusluku oli 
tässä selvityksessä 0,3�0,6.  

Meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjelmaa laativa työryhmä asetti 
vuonna 2002 etusijalle seuraavat väylähankkeet: 
− Vuosaaren väylähanke (toteutuksesta päätetty jo aiemmin, ei tarkastella 

tässä lähemmin) 
− Naantalin väylähanke (toteutuksesta päätetty jo aiemmin, ei tarkastella 

tässä lähemmin) 
− Raahen väylähanke (ohjelmassa esitetty hyöty-kustannussuhde oli 3,4) 
− Haminan väylähanke (ohjelmassa esitetty hyöty-kustannussuhde oli 3,4) 
− Tornion väylähanke (ohjelmassa esitetty hyöty-kustannussuhde oli 1,9). 

Ohjelmassa etusijalle asetetut uudet hankkeet eivät olleet hyöty-
kustannussuhteen perusteella kaikilta osin korkeimmat luvut saaneita. 
Huomiota herättää se, että Koverharin, Uudenkaupungin, Porin ja Rauman 
väylähankkeet oli sivuutettu. Tälle ratkaisulle ei ole esitetty tarkempia pe-
rusteluja asiakirjoissa eikä julkisuudessa. 

Liikenneviraston taholta on kiinnitetty huomiota siihen, että hankkeiden 
toteutuksen käynnistys on tällaisissa talousarvioissa erikseen nimetyissä 
hankkeissa aina poliittinen. Merenkulkulaitos on tehnyt laskelmat ja tar-
jonnut hankelistan, mutta viime kädessä eduskunnassa talousarviokäsitte-
lyn yhteydessä päätetään hankekohtaisesta rahoituksesta ja siten hankkeen 
toteuttamisen ajankohdasta. 

Edellä mainittu priorisointi noudatti kolmessa tässä tarkastuksessa tar-
kemmin tarkastellussa hankkeessa edellä mainitun raportin hyöty-
kustannussuhdejärjestystä, kun tarkastellaan esitettyjä minimilukuja. Ra-
portissa esitetyistä yksittäisen hankkeen eri tavoilla lasketuista hyöty-
kustannussuhteista otettiin hankkeen pienimmät luvut esitettäväksi väylä-
hankeohjelmassa. 
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Tornion meriväylähankkeelle on myönnetty toteutusta varten ensimmäi-
nen määräraha vuoden 2005 talousarviossa. Verrattuna meri- ja sisä-
vesiväylien kehittämisohjelman hankkeiden toteuttamisjärjestykseen Torni-
on meriväylähanke on ohittanut Raahen ja Haminan väylähankkeet. Tilanne 
on sama, kun tarkastellaan näitä hankkeita hyöty-kustannussuhteen mukai-
sessa järjestyksessä. Tälle ratkaisulle ei ole esitetty tarkempia perusteluja 
asiakirjoissa. Liikennevirastosta saadun arvion mukaan Tornion väylä-
hankkeen nousua auttoi todennäköisesti Outokumpu Stainless Oy:n tuo-
tannon kasvu ja laivausten määrien kasvuennusteet aikaisempiin arvioihin 
verrattuna.  

Raahen ja Haminan meriväylähankkeet on toteutettu tämän muutoksen 
jälkeisessä meriväylien toteutusohjelman mukaisessa sekä myös hyöty-
kustannussuhteen mukaisessa järjestyksessä. 

Merenkulkulaitos laati vuonna 2006 uuden meri- ja sisävesiväylien kehit-
tämisohjelman vuosiksi 2007�2016. Siihen liittyi erillinen taustaselvitys, ja 
siinä on arvioitu väyläohjelmaan satamien esittämien hankkeiden joukosta 
12 hankkeen yhteiskuntataloudellista kannattavuutta.  

Kannattavuuslaskelmat on sanottu laaditun Merenkulkulaitoksen han-
kearviointiohjeen ja aluskustannusohjeen mukaisesti. Väylähankkeiden 
kustannusarvioista on vastannut Merenkulkulaitos, ja satamainvestointien 
arvoista ovat vastanneet satamat. 

Lähtökohtina olivat satamien esittämät arviot väylien syventämisestä 
hyötyvästä liikenteestä ja tällaisen liikenteen kehittymisestä vuoteen 2015 
asti sekä lisäksi eräät satamien erillisselvitykset. Vuoden 2015 jälkeen lii-
kennemäärien oletettiin pysyvän muuttumattomina. Mikäli väylähankkeen 
on arvioitu siirtävän tarkasteltavaan satamaan kuljetuksia muista satamista 
tai synnyttävän kokonaan uutta liikennettä, on saavutettava kuluttajan yli-
jäämän muutos puolitettu laskelmissa (ns. puolikkaan säännön teorian pe-
rusteella). 

Laskelmat tehtiin ottamalla mukaan ohjeiden mukaisia eriä pääosin sa-
malla tavalla kuin aikaisemmassa selvityksessä. Laskennassa oletettiin, 
ettei hankkeilla ole merkittäviä vaikutuksia väylänpidon kustannuksiin ja 
että aluskustannussäästöt menevät kokonaan asiakkaan hyväksi. Hankkeil-
la ei katsottu myöskään olevan merkittäviä vaikutuksia liikenneonnetto-
muuksien ja liikennemelun kustannuksiin. Raportissa esitettiin vuoden 
2002 laskennasta poiketen, että laskennassa on otettu huomioon myös ra-
kennusaikaiset kustannukset siten, että ne on prolongoitu hankkeen val-
mistumisvuoteen, joka oletettiin Oulun väylähanketta lukuun ottamatta 
vuodeksi 2010.  

Laskelmien tuloksena on saatu seuraavien hankkeiden hyöty-
kustannussuhteeksi yli ohjeissa mainittuna kannattavuusrajana pidetyn 1,5: 
− Uusikaupunki (hyöty-kustannussuhde 3,5) 
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− Pohjankuru (hyöty-kustannussuhde 3,4) 
− Pori Mäntyluoto (hyöty-kustannussuhde 2,5) 
− Rauma (hyöty-kustannussuhde 2,0) 
− Tolkkinen (hyöty-kustannussuhde 1,5). 

Tarkastuksessa tarkemmin tutkitulle Pietarsaaren väylähankkeelle oli saa-
tu hyöty-kustannusluvuksi 0,3 eli alle kannattavuusrajan. 

Meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjelmassa (MESI) 2007�2016 oli 
asetettu seuraavat väylähankkeet etusijalle ja toteuttamisohjelmaan: 
− Uusikaupunki (hyöty-kustannussuhde 3,5 toteutusajankohta 2009) 
− Pohjankuru (hyöty-kustannussuhde 3,4 toteutusajankohta 2009) 
− Pori Mäntyluoto (hyöty-kustannussuhde 2,5 toteutusajankohta 2010) 
− Rauma (hyöty-kustannussuhde 2,0 toteutusajankohta 2011). 

MESI-ohjelmassa 2007�2016 on esitetty toteutettavaksi edellä mainitut 
hankkeet hyöty-kustannussuhteen mukaisessa suuruusjärjestyksessä. 

Hankkeiden toteutus ei kuitenkaan mennyt tämän ohjelman mukaan, sil-
lä ensimmäiseksi näistä hankkeista, vuoden 2009 talousarviossa, myön-
nettiin määräraha Pietarsaaren väylähankkeen toteutusta varten. Verrattu-
na meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjelman hankkeiden toteuttamisjär-
jestykseen Pietarsaaren meriväylähanke on ohittanut toteutusjärjestykses-
sä Uudenkaupungin, Pohjankurun, Porin ja Rauman väylähankkeet. Ti-
lanne on sama, kun tarkastellaan näitä hankkeita hyöty-kustannussuhteen 
mukaisessa järjestyksessä. Tälle ratkaisulle ei ole esitetty yksityiskohtaisia 
perusteluja asiakirjoissa.  

Liikennevirastosta saadun arvion mukaan Pietarsaaren väylähankkeen 
nousun taustalla olivat Venäjän puutullit, jotka vaikuttivat raakapuun 
tuontiin siten, että Venäjältä tuotua puuta korvattiin merikuljetuksilla. Täl-
löin Pietarsaaren väylällä ennustettiin raakapuun kaukotuonnin lisäänty-
vän. Kaukokuljetuksissa syvemmän väylän hyöty kasvaa voimakkaasti, 
koska hyöty lasketaan koko pitkälle kuljetusmatkalle. 

Pietarsaaren satama ja sen tärkeimmät asiakkaat ovat hyöty-
kustannuslaskelman mukaan perustelleet hanketta erityisesti raakapuun, 
biopolttoaineen ja hiilen tuonnissa saavutettavilla säästöillä. Hyöty-
kustannus-laskelman mukaan on kuitenkin myös mahdollista, että raaka-
puun tuonti loppuu kokonaan, jolloin hanke ei ole enää kannattava. 

Merenkulkulaitos on teettänyt vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa yhte-
näisen päivityksen aiemmin syksyllä 2006 tehtyihin väylähankkeiden 
laskelmiin. Tämä liittyi siihen, että vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa hal-
litus kokosi ns. elvytyspaketin muun muassa erilaisista liikenneväylä-
hankkeista. Laskelmien päivitys on sanottu tehdyn samalla tavalla kuin 
aiemmin tehdyt laskelmat lukuun ottamatta ennustettavia liikennemääriä 
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sekä kustannusarvioita, jotka on sanottu tarkistetun elokuussa 2008. Osa 
tiedoista oli jo vuoden 2007 syksyltä. 

Tarkastuksessa tehtiin Haminan, Pietarsaaren ja Porin Mäntyluodon me-
riväylähankkeiden vuoden 2008 laskelmien tarkistuslaskenta laskentara-
portissa ja sen taustalla olevassa laskentataulukossa esitettyjen lähtötietojen 
perusteella. Tarkistuslaskennassa tuli esiin joitakin pieniä lopputulokseen 
vaikuttamattomia eroja. Laskennan perusteella voidaan sanoa, että saadut 
hyöty-kustannussuhteen suurimmat ja pienimmät arvot olivat suunnilleen 
samat kuin laskentaraportissa. 

 Vuoden 2008 laskelmien tuloksena on saatu seuraavien hankkeiden 
hyöty-kustannussuhteeksi yli ohjeissa mainittuna kannattavuusrajana pi-
detyn 1,5 (suuruusjärjestyksessä): 
− Uusikaupunki 4,6 
− Pietarsaari 3,4�4,5 
− Kaskinen 3,4 
− Kotka, Halla 3,3 
− Pori Mäntyluoto 2,2 
− Pohjankuru 2,2 
− Rauma 1,7 
− Kemi�Ajos 1,4�7,0 
− Oulu 1,0�6,7 
− Kristiinankaupunki 0,7�1,9. 

Verrattuna syksyllä 2006 tehtyyn laskentaan eräiden aikaisempien hank-
keiden kannattavuus on kasvanut paljon ja mukaan on tullut uusia hank-
keita. Hankkeiden kannattavuuslukujen suuri vaihtelu ja kasvu johtuvat 
lähinnä ennustettujen liikennemäärien voimakkaista kasvuennusteista ja 
niiden vaihteluista. Nämä taas perustuvat selvityksessä saatuihin kysely- 
ja haastattelutietoihin satamilta ja eräiltä suurilta teollisuuslaitoksilta.  

Laskelmassa on paikoitellen tuotu esiin eräisiin liikenne-ennusteisiin 
liittyviä suuria riskejä. Tämä ja eräät muutkin selvityksen taustatiedot ei-
vät vahvista kuvaa esitettyjen kannattavuuslukujen luotettavuudesta.  

Elvytyspakettiin sisältyväksi uudeksi vesiväylähankkeeksi valittiin vuo-
den 2009 alussa Porin Mäntyluodon meriväylähanke ja sille myönnettiin 
ensimmäinen määräraha toteutusta varten vuoden 2009 ensimmäisessä li-
sätalousarviossa. Verrattuna laskelman perusteella tehtyyn hankkeiden 
hyöty-kustannussuhteen mukaiseen toteuttamisjärjestykseen Porin Mänty-
luodon hanke on ohittanut toteutusjärjestyksessä Uudenkaupungin, Kas-
kisten ja Kotkan väylähankkeet. Tälle ratkaisulle ei ole esitetty yksityis-
kohtaisia perusteluja asiakirjoissa.  
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Liikennevirastosta saadun arvion mukaan ns. Ahon komitea laati tuol-
loin metsäteollisuuden tukipakettia, johon liittyen Mäntyluodon väylä sai 
vuoden 2009 lisätalousarviossa käynnistysrahoituksen. 

Mikäli myös Pietarsaaren väylähanke otetaan tähän vertailuun, olisi Pie-
tarsaaren väylähankkeen toteutusjärjestys uuden laskelman perusteella edel-
leen Uudenkaupungin väylähankkeen jälkeen. Hankkeiden toteutunutta jär-
jestystä voivat selittää erilaisten muiden tekijöiden ohella myös laskelmassa 
mainitut seikat, kuten hyöty-kustannuslukujen taustalla olevien liikenne-
ennusteiden luotettavuuserot. 

Haminan meriväylähankkeen laskelmat  

Haminan meriväylähankkeesta on laadittu vuoden 2008 lopussa uusi hyö-
ty-kustannuslaskelma. Sen teki eri konsultti kuin vuonna 2002. Uudessa 
laskelmassa hankkeen hyöty-kustannussuhteeksi on saatu 0,3, kun vuoden 
2002 laskelmassa suhde oli liikenne-ennusteen mukaan 3,4�4,7. Kyseessä 
on siis varsin olennainen ero, joka todennäköisesti olisi aiheuttanut sen, 
että hanke olisi jäänyt toteuttamatta, jos laskelma olisi esitetty vuoden 
2002 tuloksena. 

Suurimmat syyt näiden kahden laskelman lopputulosten eroihin ovat ne, 
että uudessa laskelmassa on oletettu uutta syvempää väylää tulevan hyö-
dyntämään paljon vähemmän liikennettä kuin vuonna 2002 ja uudessa las-
kelmassa hankkeen kustannusarvio on kasvanut 10 miljoonasta eurosta 23 
miljoonaan euroon. Saadut tiedot antavat lisäksi aiheen olettaa, että uu-
dessa kustannusarviossa eivät ole enää mukana Haminan kaupungin ja sa-
taman investoinnit sataman infrastruktuuriin. Jos nämä otettaisiin huomi-
oon, suhde pienenisi vielä entisestään.  

Vuoden 2002 laskelmassa oli oletettu, että uutta syvempää väylää hyö-
dynnetään noin puolessa vuotuisista nestebulk-kuljetuksista ja noin 
60 prosentissa kuivabulk-kuljetuksista. Tämä merkitsee tarkasteltujen 
kolmen eri menetelmällä tehdyn liikenne-ennusteen perusteella, että uutta 
syvempää väylää hyödynnetään yhteensä 1,1�1,2 miljoonan tonnin kulje-
tuksissa vuodessa. Vuoden 2008 laskelmassa on pyritty arvioimaan tar-
kemmin eri tavaralajien kuljetusten toteuttamistapaa. Ns. transito-
liikennettä ei ole otettu huomioon uudessa laskelmassa, koska tämän kul-
jetusten toteuttamistavan jatkuvuuteen kohdistuu epävarmuuksia. Uudessa 
laskelmassa on oletettu, että vuonna 2010 syvempää väylää hyödynnetään 
yhteensä noin 122 500 tonnin kuljetuksissa ja vuonna 2015 noin 138 250 
tonnin kuljetuksissa. Uuden laskelman liikenne-ennusteessa on siis oletet-
tu, että uutta syvempää väylää hyödynnetään vain noin kymmenesosassa 
kuljetuksista verrattuna aikaisempaan laskelmaan. 
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Haminan meriväylähankkeen sisältämän väylänoikaisun vaikutus on ar-
vioitu olevan suuruusluokkaa 40 minuuttia aluskäyntiä kohden, eikä tä-
män aikasäästön vaikutus laskelman lopputulokseen ole olennainen käyte-
tyillä yksikköhinnoilla. 

Tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan palautteessa Liikennevirasto 
selvittää, että alun perin Haminan väylähankkeen taustalla oli 1990-luvun 
puolivälissä Neste Oyj:n öljy- ja muu nestebulk-liikennetarve. Tilanne 
muuttui kuitenkin muun muassa Primorskin sataman valmistuttua Venä-
jällä. Tämän jälkeen puhuttiin Venäjän nestemäisten kemikaalien viennis-
tä Haminan kautta (ns. transitovienti länteen). Hankearvioinnin yhteydes-
sä haastatellut operaattorit ilmoittivat kuitenkin, että kaukovientiä ei ole 
näköpiirissä ja Euroopan liikenteessä kulkevat laivat eivät tarvitse syvem-
pää väylää. 

Pietarsaaren meriväylähankkeen laskelmat 

Pietarsaaren meriväylähankkeen vuosien 2002 ja 2008 laskelmien loppu-
tulosten erot ovat olleet toisensuuntaisia verrattuina Haminan väylän las-
kelmiin. Vuoden 2002 laskelmassa hankkeen hyöty-kustannussuhde oli 
liikenne-ennusteen mukaan 0,3�0,6. Vuoden 2002 laskelmassa oletettiin, 
että syvempää väylää siirrytään käyttämään noin 307 000 tonnin vuotui-
sissa kuljetuksissa. Vuoden 2008 laskelmassa hankkeen hyötysuhde on 
kasvanut moninkertaisesti ja on noin 4,5. Vuoden 2008 laskelmassa on 
oletettu, että syvempää väylää siirrytään käyttämään noin 680 000 tonnin 
vuotuisissa kuljetuksissa. Vuoden 2002 laskelmassa mukaan otettujen in-
vestointien määrä oli 20,7 miljoonaa euroa, ja vuoden 2008 laskelmassa se 
on 14,9 miljoonaa euroa.  

Huomiota kiinnittää se, että vuosien 2002 ja 2008 syvempää väylää 
käyttävien kuljetusmäärien ero on vähän yli kaksinkertainen, mutta las-
kelmien lopputulosten ero paljon suurempi. Laskelmien lopputulosten 
suuri ero johtuu investointiluvun pienentymisestä sekä siitä, että hyötyjä 
pienentää vuoden 2002 laskelmassa olennaisesti se, että satamassaoloajan 
on oletettu kasvavan syvempää väylää käyttävillä, suuremmilla kuivabulk- 
ja LO-LO-aluksilla. Ainoastaan nestebulk-kuljetuksissa aluskustannusten 
on oletettu pienenevän suuremmilla aluksilla. 

Valtaosan syvempää väylää hyödyntävistä kuljetuksista on oletettu ole-
van biopolttoaineiden kuivabulk-kuljetuksia. Näiden kuljetusten on oletet-
tu pysyvän laskelmassa vakiosuuruisena laskenta-ajanjakson eli 30 vuotta. 
Laskelmaselvityksessä on tosin tuotu esiin riski kuljetusten riittävän tason 
jatkuvuudesta, joka on tarpeen, jotta hanke olisi kannattava. 
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Porin Mäntyluodon meriväylähanke 

Vuoden 2002 laskelmassa hankkeen hyöty-kustannussuhde on ollut liiken-
ne-ennusteesta riippuen 2,0�3,7. Vuoden 2002 laskelmassa on oletettu, että 
syvempää väylää siirrytään hyödyntämään 90 prosentissa vuotuisissa kui-
vabulk- kuljetuksissa (liikenne-ennusteesta riippuen 630 000�1 300 000 
tonnia vuodessa). Vuoden 2008 laskelmassa hankkeen hyötysuhde on 2,2, 
eli se ei ole muuttunut olennaisesti. Vuoden 2008 laskelmassa on oletettu, 
että vuosittain syvemmälle väylälle siirtyy kuljetuksista vuonna 2010 noin 
1 569 000 tonnia ja vuonna 2015 noin 1 805 000 tonnia. Vuoden 2002 
laskelmassa mukaan otettujen investointien määrä oli 21 miljoonaa euroa 
ja vuoden 2008 laskelmassa 14 miljoonaa euroa.  

Yhteenveto vesiväylähankkeiden laskelmista 

Meriväylähankkeiden hyöty-kustannuslaskelmat on laadittu ja tallennettu 
Merenkulkulaitoksessa muita väylävirastoja yhdenmukaisemmalla tavalla 
aika ajoin laadittujen vesiväyläohjelmien laadinnan yhteydessä. Hankeoh-
jelmissa esitetty toteutusjärjestys on määräytynyt hyöty-kustannuslas-
kelmien lopputuloksen perusteella. Laskelmat ovat toistettavissa kohtuul-
lisella työmäärällä.  

Joidenkin hankkeiden hyöty-kustannuslaskelmat on kuitenkin päivitetty 
ohjelmien laatimisen välillä. Näiden päivitysten tulokset ovat vaikuttaneet 
osaltaan siihen, että nämä hankkeet ovat ohittaneet toteutusjärjestyksessä 
muita ohjelmissa olevia hankkeita. Eri hankkeiden laskelmien päivitys-
käytännössä on vaihtelevuutta, eikä päivitettyjä laskelmia ole järjestetty ja 
tallennettu samalla tavalla kuin aika ajoin laadituissa hankeohjelmissa. 

Useiden vesiväylähankkeiden kannattavuus riippuu suuresti vain yhden 
ison kuljetuksia tarvitsevan toimijan ilmoittamista liikennemääristä tule-
vaisuudessa. Tämä sisältää lähtökohtaisesti riskin siitä, että ilmoitetut kul-
jetusmäärät eivät toteudu ilmoitetun suuruisina, jolloin hankkeen toteutu-
nut kannattavuus saattaa huonontua alle laskennallisen kannattavuusrajan. 
Merenkulkulaitoksessa ei ole seurattu hankkeiden toteutuneita laskennalli-
sia kannattavuuslukuja tai laskelmien osuvuutta järjestelmällisesti. 

Tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan palautteessa Liikenneviras-
to painottaa sitä, että elinkeinoelämän päätökset ovat vaikuttaneet suoraan 
ja nopeasti yksittäisten vesiväylähankkeiden toteutusedellytyksiin. Meren-
kulkulaitoksen hankkeiden toteutusjärjestys on tästä syystä muuttunut esi-
merkiksi Tornion, Kaskisten ja Haminan väylähankkeiden kohdalla. 
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3.5 Vaikuttavuuden arvioinnin toteutuminen 

3.5.1 Tiehankkeet 

Vaikuttavuuden arvioinnin toteutumista tarkasteltiin samoissa tiehank-
keissa kuin yhteiskuntataloudellisia kannattavuuslaskelmia (luku 3.4.1). 
Tiehankkeista esitetyt tiedot perustuvat Tiehallinnosta ja hankkeiden 
suunnitteluun osallistuneilta konsulteilta kysymyslomakkeen avulla ke-
rättyyn, hankekohtaiseen aineistoon. Jotta voitiin arvioida tiehankkeiden 
uusimmassa arviointiohjeessa89 esitetyn vaikuttavuuden arviointimene-
telmän käyttöä, tarkasteltiin lisäksi hankkeen valtatie 7 parantaminen vä-
lillä Hamina�Vaalimaa90 hankearviointia. 

Valtatie 4 Kemin kohta ja sillat 

Hankkeen vaikutustiedot on dokumentoitu yleis- ja tiesuunnitelmien teks-
teissä. Tausta-aineistoa ei juuri ole dokumentoitu. 

Hankkeen tavoitteet on määritelty liikenteellisten vaikutusten, ympäris-
töllisten tavoitteiden ja liikennetalouden suhteen. Tavoitteet ovat yhden-
mukaisia valtatien 4 Oulu�Kemi-yhteysvälin kehittämisen kanssa. Hank-
keesta on tehty ympäristöllisten vaikutusten seurantaohjelma, ja se perus-
tuu ympäristökeskuksen tiesuunnitelmalausunnossa esittämiin velvoittei-
siin. 

Hankkeen vaikutukset on arvioitu ennen kuin ohje vaikuttavuuden ar-
vioinnista hankearviointien yhteydessä oli annettu. 

Kantatie 51 Kirkkonummi�Kivenlahti 

Vuonna 1998 laaditun kehittämisselvityksen yhteydessä tehtiin seudulli-
nen verkollinen liikenne-ennuste. Vaikutustarkasteluissa kuvattiin kuiten-
kin vain paikallisia vaikutuksia. Kantatietä 51 käsitteleviä liikennejärjes-
telmätason tarkasteluita on seudulla tehty runsaasti. Tärkein näistä tarkas-
teluista on pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (PLJ). 

Vuonna 2003 tehtiin joukkoliikenteen laatukäytävien toimenpideselvi-
tys, jossa muun muassa määritettiin Uudenmaan joukkoliikenteen laatu-
käytävät (ml. kantatie 51) sekä näiden tavoitteet, kehittämis- ja toimenpi-
detarpeet ja vaikutukset. 

                                                      
89 Tiehankkeiden arviointiohje (2008). 
90 Valtatien 7 parantaminen välillä Hamina−Vaalimaa. Hankearviointi (2009). 
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Vuonna 2009 valmistui pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen liityntä-
pysäköinnin kehittämisohjelma. Kantatie 51 ja Rantaradan suunta muo-
dostivat siinä yhden tarkasteltavan liikennekäytävän. Kehittämisohjelmas-
sa tehtiin muun muassa liikennekäytävän nykytila-analyysi, arvioitiin lii-
tyntäpysäköinnin kysyntä sekä määriteltiin toimenpidetarpeet. 

Tiehankkeen yhteydessä ei arvioitu kulkutapasiirtymiä, mutta niitä on 
tutkittu seudulla laajempien selvitysten osana. Rantaradan junaliikenteen 
selvityksissä on oletettu, että kantatien 51 parantamisesta huolimatta se, 
että lähijunaliikenteen palvelutaso paranee ja nopeutuu, pitää myös juna-
liikenteen kilpailukykyisenä ja matkustajamäärien kasvu jatkuu myös ju-
naliikenteessä viime vuosien tapaan. 

Tien parantamistarvetta arvioitaessa on pidetty tärkeänä lähtökohtana, 
että kantatie 51 on sekä pääkaupunkiseudun ja läntisen rannikkoseudun 
tärkeä työssäkäyntiyhteys että raskaan liikenteen väylä. Ruuhkainen tie on 
koettu esteeksi toteuttaa läntisen Uudenmaan rannikkoseudun ja erityisesti 
Kirkkonummen maankäyttösuunnitelmia. Hankkeen aluetaloudellisia vai-
kutuksia ei ole arvioitu. 

Vaikutusarviot on dokumentoitu suunnitelmaraporteissa. Erillistä vai-
kuttavuuden arviointia ei ole tehty. Vuonna 1994 valmistuneessa kantatien 
51 ympäristövaikutusselvityksessä hankkeen vaikutuksia on verrattu kul-
lekin ympäristön osa-alueelle asetettuihin tavoitteisiin. 

Hankkeen vaikutukset on arvioitu ennen kuin ohje vaikuttavuuden ar-
vioinnista hankearviointien yhteydessä oli annettu. Kannattavuuslaskel-
man tarkistuksen aikaan ovat olleet voimassa liikenneväylähankkeiden ar-
vioinnin yleisohje91 ja tiehankkeiden arviointiohje,92 joissa on annettu 
yleispiirteiset ohjeet vaikuttavuuden arvioinnista. 

Valtatie 14 Savonlinnan keskusta 

Hankkeen suunnittelun yhteydessä on tehty tie- ja katuverkolliset tarkaste-
lut, pysäköintitutkimus, joukkoliikenteen linjastotarkastelut sekä kevyen 
liikenteen käyttäjiin ja liikkumisrajoitteisiin kohdistuvat tarkastelut. 

Kulkutapasiirtymiä on arvioitu yleis- ja tiesuunnitelmavaiheissa. Arvion 
mukaan kulkutapojen merkittäviä muutoksia ei tapahdu. Kevyen liiken-
teen määrä voi kasvaa keskustan alueella parantuvan reittiverkoston ja ka-
tuverkon saneerauksen ansiosta. 

Hankkeen ja elinkeinoelämän vuorovaikutusta on arvioitu vuoropuhelun ja 
asiantuntijoiden kuulemisen avulla. Maankäytön kehittämismahdollisuuksia 
                                                      
91 Liikenne- ja väylähankkeiden arvioinnin yleisohje (2003), s.  44�49. 
92Tiehankkeiden arviointiohje (2004), s.  47�54. 
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on arvioitu yhdessä Savonlinnan kaupungin kaavoittajien ja Etelä-Savon 
maakuntaliiton kanssa. 

Vaikutusarviot on dokumentoitu suunnitelmaraporteissa ja erillisissä 
muistioissa. 

Hankkeelle ei ole tehty varsinaista vaikuttavuuden arviointia. Yleisluon-
teisina tavoitteina on määritelty liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden 
parantaminen, matka-ajan lyheneminen, yhdyskuntarakenteen kehittämi-
nen (tiivistäminen) ja ympäristöhaittojen väheneminen. Pääosa määritel-
lyistä tavoitteista on yleisiä liikenneväylähankkeissa käytettyjä tavoitteita, 
mutta osa tavoitteista on kuitenkin johdettu paikallisista ongelmista. Kes-
kusteluiden avulla on saatu seulottua tärkeimmät tavoitteet, jotka on tuotu 
muita korostetummin esille. Tavoitteet eivät ole olennaisesti muuttuneet 
hankkeen eri vaiheissa. 

Suunnittelun yhteydessä on laadittu ympäristövaikutusten arviointioh-
jelma, ja se kattaa myös rakentamisen jälkeisen ajan. 

Hankkeen vaikutusten arvioinnin ajankohtana ei arviointiohjeistuksessa 
edellytetty erillistä vaikuttavuuden arviointia. 

E18 (Kehä III) Vantaankoski�Lentoasemantie 

Kehä III koskevia liikennejärjestelmätason tarkasteluita on seudulla tehty 
runsaasti. Myös näistä pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 
on tärkein. 

Vuonna 1994 valmistuneesta yleissuunnitelmasta lähtien Kehä III:n pa-
rantamista koskevat verkolliset tarkastelut on tehty koko pääkaupunkiseu-
dun verkolla lähinnä EMME-ohjelmistolla. Tarkasteluissa ovat olleet mu-
kana kaupunkien maankäytön suunnitelmat (kaavat) sekä kaikista liiken-
nemuodoista PLJ:ssä määritetyt liikennejärjestelmän toimenpiteet. 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on kuvattu vaikutukset 
pääkaupunkiseudulla. Raportissa on kuvattu vaikutukset liikenteeseen, 
päästömääriin ja meluun sekä suppeasti yhdyskuntarakenteeseen. 

Kulkutapamuutoksia on tutkittu seudulla osana laajempia selvityksiä, 
esimerkiksi PLJ-prosessia. 

Tien parantamistarpeen arvioinnissa ja hankeperusteluna on tärkeänä 
lähtökohtana ollut, että Kehä III on sekä tärkeä valtakunnallinen että pää-
kaupunkiseudun kuljetusten pääväylä. Tieosuuden parantamisella turva-
taan sekä pitkämatkaisen liikenteen että Kehä III:n liikennekäytävän 
maankäytön liikenteen sujuvuus ja palvelutaso. 

Aluetaloudellisia laskelmia ei ole laadittu. Vaikutusarviot on dokumen-
toitu suunnitelmaraporteissa. Erillistä vaikuttavuuden arviointia ei hank-
keesta ole tehty. 
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Hankkeen vaikutusten arvioinnin ajankohtana arviointiohjeistus ei edel-
lyttänyt erillistä vaikuttavuuden arviointia. 

Valtatie 5 Päiväranta�Vuorela, Kuopio 

Hankkeen yleissuunnitelmavaiheessa tarkasteltiin muun muassa maankäy-
tön kehittymistä, autoliikenteen kehittymistä, liikenneverkkoa, joukkolii-
kenteen verkkoa ja vesiliikenteen kehittymistä. Nykyisten läppäsiltojen 
avausten rajoittamisesta on keskusteltu Ratahallintokeskuksen ja Meren-
kulkulaitoksen kanssa. Avausajat on synkronoitu lentoliikenteen aikatau-
luihin. 

Yleissuunnitelmavaiheessa ei katsottu, että kulkumuotojakauman muu-
tokset olisivat hankkeen kannalta oleellisia, koska hankkeen tarkoitus oli 
korjata tiestandardi-, liikenneturvallisuus- ja sujuvuuspuutteita. Hankkeel-
la ei myöskään uskottu olevan merkittävää vaikutusta kulkutapoihin. 

Hankkeen ja elinkeinoelämän vuorovaikutusta on arvioitu asiantuntija-
arviona ja siinä on tarkasteltu liikenne- ja liikkumisolojen parantumista. 
Hankkeen vaikutuksia alueen yritysten toiminnalle on käsitelty yhteisko-
kouksissa. Aluetaloudellisia laskelmia ei hankkeen yhteydessä ole tehty. 

Vaikutusarviot on dokumentoitu yleis- ja tiesuunnitelmien sekä ympä-
ristövaikutusten arviointiraportteihin. 

Hankkeelle on määritelty paikalliset ja seudulliset vaikuttavuustavoit-
teet. Paikallisten tavoitteiden osa-alueet ovat maankäyttö, liikenne, elin-
keinot, matkailu ja virkistys, pohja- ja pintavedet, energian ja luonnonva-
rojen käyttö, maisema ja tieympäristö sekä melun- ja ilmansuojelu. Seu-
dullisten tavoitteiden osa-alueet ovat aluerakenne ja ympäristö. Tavoitteet 
on esitetty yleis- ja tiesuunnitelmissa sekä ympäristövaikutusten arviointi-
raporteissa. Tavoitteet määriteltiin suunnittelun hankeryhmän keskuste-
luissa.  

Hankkeen vaikuttavuusarviot raide- ja vesiliikenteen osalta laadittiin 
asiantuntija-arvioina. 

Vaikuttavuuden arviointi on dokumentoitu yleis- ja tiesuunnitelmissa ja 
ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. 

Merkittävimmin hankkeen toteutukseen ovat vaikuttaneet hankkeen vai-
kutukset tie-, liikenne- ja liikkumisoloihin sekä liikennejärjestelmän toi-
mintavarmuuteen. 

Hankkeen vaikutusten arvioinnin ajankohtana ei arviointiohjeistus edel-
lyttänyt erillistä vaikuttavuuden arviointia. 
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Yhteenveto tiehankkeiden suunnittelusta ja vaikutusten arvioinnista 

Tarkastelluista viidestä tiehankkeesta yhtä hanketta eli valtatietä 5 Päivä-
ranta�Vuorela ei ollut arvioitu yhteiskuntataloudellisesti kannattavaksi. 
Tästä hankkeesta oli tehty muita hankkeita laaja-alaisemmat vaikutusar-
viot. Hankkeiden vaikutusarviot oli raportoitu suunnitelmaraporteissa ja 
erillisissä muistioissa. Neljän hankkeen suunnitteluun oli osallistunut kun-
ta, kaupunki, lääninhallitus tai maakunnan liitto. Muiden liikennemuoto-
jen edustajat olivat mukana myös neljässä hankkeessa. Elinkeinoelämän 
toimijoita oli osallistunut kahden hankkeen suunnitteluun.  

Liikennejärjestelmätason vaikutuksia oli arvioitu mallitarkasteluina nii-
den hankkeiden yhteydessä, jotka liittyivät pääkaupunkiseudun liikenne-
järjestelmäsuunnitelmaan, mutta muuten järjestelmätason arviot olivat 
suppeita.  

Vaikuttavuuden arviointi on vaadittu tehtävän hankearviointien yhtey-
dessä vasta vuodesta 2004 alkaen, ja tarkastetut hankearviot oli tehty en-
nen tätä. Varsinaiset vaikuttavuustavoitteet oli määritelty hankkeista vain 
sille, joka ei ollut yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Kyseisen hank-
keen vaikuttavuutta oli myös arvioitu.  Kahden hankkeen vaikuttavuutta 
oli lisäksi tarkasteltu yleisten liikennepoliittisten tavoitteiden kannalta. 
Muista hankkeista ei vaikuttavuusarviota ollut tehty. Vaikutusten kohden-
tuminen oli esitetty vaihtelevalla tarkkuudella. 

Varsinaisia aluetaloudellisia tarkasteluita ei hankearviointeihin sisälty-
nyt muuten kuin maankäytön kehittämismahdollisuuksien arviointina.   

Valtatien 7 parantaminen välillä Hamina−Vaalimaa 

Koska tarkastuksen kohteena olleet hankkeet oli pääosin suunniteltu ja 
niiden vaikutukset arvioitu ennen tiehankkeiden nykyisin voimassa olevan 
arviointiohjeen antamista, tarkastuksessa perehdyttiin myös tiehankkeiden 
uuden arviointiohjeen93 mukaan tehtyyn vaikutusarviointiin hankkeesta 
valtatien 7 parantaminen välillä Hamina−Vaalimaa.94  

Hankearviointi on ohjeen mukainen. Kahden hankevaihtoehdon, vaihtoeh-
tojen 0 ja 0+, vaikuttavuutta ja painotettua vaikuttavuutta on vertailtu 11 mit-
tarin avulla. Yleissuunnitteluun valitun vaihtoehdon vaikuttavuusarviot on 
esitetty sanallisesti ja mittareiden arvojen avulla. Vaikuttavuuden arvioinnin 
yhteenveto on esitetty taulukossa ja kuvaajana. Vaikuttavuuden arvioinnin 
tulosten ymmärtäminen edellyttää, että lukija on perehtynyt menetelmän 
                                                      
93 Tiehankkeiden arviointiohje (2008). 
94 Valtatien 7 parantaminen välillä Hamina−Vaalimaa. Hankearviointi (2009). 
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käyttöön. Menetelmän tunteva lukija saa tulosten tiivistetystä esitystavasta 
havainnollisesti ja nopeasti tiedot arvioinnin päätuloksista. Yhteys vaikut-
tavuuden arvioinnin tulosten ja hankkeen tavoitteiden toteutumista kuvaa-
van taulukon välillä on kuitenkin vaikea ymmärtää. 

3.5.2 Ratahankkeet 

Vaikuttavuuden arvioinnin toteutumista tarkasteltiin samoista ratahank-
keista kuin yhteiskuntataloudellisia kannattavuuslaskelmia (luku 3.4.2). 
Ratahankkeista esitetyt tiedot perustuvat Ratahallintokeskuksesta kysy-
myslomakkeen avulla kerättyyn hankekohtaiseen aineistoon ja hankkeiden 
suunnitteluaineistoon. 

Ilmalan ratapiha 

Hankkeesta ei ole tehty erillistä vaikutusten tai vaikuttavuuden arviointia. 
Hankkeen perusteluina on esitetty seuraavia tekijöitä:95 
− junaliikenteen täsmällisyys 
− työsuojeluviranomaisten määräykset 
− kytkökset Hakamäentien ja Keski-Pasilan rakentamiseen. 

Hankkeen perusteluiden esitysaikana ovat olleet voimassa liikenneväylä-
hankkeiden arviointiohje96 ja ratahankkeiden arviointiohje,97 joissa anne-
taan yleispiirteinen ohje hankkeiden vaikuttavuuden arvioinnista. 

Rataosan Seinäjoki�Oulu palvelutason parantaminen, vaihe 1 

Hankkeen tarveselvityksessä98 on esitetty, että nopeilla junayhteyksillä on 
vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittymiseen. Näiden vaikutus-
ten arvioidaan näkyvän muun muassa väestön, työpaikkojen ja matkailun 
lisääntymisenä sillä alueella, jonka saavutettavuus paranee. Lähialueen li-
säksi hankkeen on arvioitu vaikuttavan pääkaupunkiseudun ja Hämeen 
sekä koko Pohjois-Suomen väliseen liikkumiseen. Edelleen on arvioitu, 
että nopeat matka-ajat ja aiempaa suurempi junatarjonta luovat mahdolli-
suuksia asemanseutujen entistä tehokkaammalle maankäytölle. 

                                                      
95 Ruohonen, Kari (2004). 
96 Liikenne- ja väylähankkeiden arvioinnin yleisohje (2003). 
97 Ratainvestointien hankearviointiohje (2004).  
98 Seinäjoki�Oulu tarveselvitys (2003), s. 70. 
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Yhteiskuntataloudellisten vaikutusten kohdentumista on arvioitu henki-
löliikenteen tuottajien, tavaraliikenteen, henkilöliikenteen kuluttajien ja 
ulkoisten kustannusten suhteen. Nopeutuvien matkojen ja aiempaa suju-
vampien kuljetusten on arvioitu aikaansaavan kulkutapasiirtymiä tieliiken-
teestä raideliikenteeseen.99 Myös tavaraliikenteen siirtyviä kuljetuksia on 
arvioitu. 

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa100 on välillisinä 
vaikutuksina esitetty, että radan palvelutason parantaminen lisää niiden 
paikkakuntien vetovoimaa, joissa nopeat henkilöliikennejunat pysähtyvät. 
Radan palvelutason parantumisen on arvioitu myös lisäävän elinkei-
noelämän ja erityisesti teollisuuden mahdollisuuksia toimia radan vaiku-
tusalueella nykyistä tehokkaammin. Hankkeen on arvioitu vähentävän te-
ollisuuden kustannuksia ja parantavan sen kilpailukykyä. Hankevaihtoeh-
doilla 1 ja 2 on arvioitu olevan positiivisia vaikutuksia kuntien ja seutu-
kuntien kehitykseen. Rakentamistoimenpiteillä saattaa olla joukko myön-
teisiä välillisiä vaikutuksia, jotka liittyvät yleiseen ympäristön hoidon sekä 
elinkeinojen parantamiseen taajama- ja kyläalueilla. 

Hankkeesta ei ole tehty erillistä vaikuttavuuden arviointia. Hankkeen 
yhteiskuntataloudellisen vaikutusarvion ja ympäristövaikutusten arvioin-
nin ajankohtana ovat olleet voimassa liikenneväylähankkeiden arvioin-
tiohje101 ja ratahankkeiden arviointiohje,102 joissa annetaan yleispiirteinen 
ohje hankkeiden vaikuttavuuden arvioinnista. 

Rataosan Lahti�Luumäki palvelutason parantaminen 

Yhteysvälin Lahti�Vainikkala kehittämisen hankearvioinnin yhteydessä 
on sanallisesti tarkasteltu vaikutuksia maisemaan, rakennettuun ympäris-
töön ja kulttuuriperintöön, kaavoitukseen ja maankäyttöön, maaperään, 
pohjaveteen ja luontoon, meluun ja tärinään sekä turvallisuuteen.103 Lisäk-
si on tarkasteltu hankkeen vaikutuksia väylänpitoon. Varsinaista vaikutta-
vuuden arviointia ei ole tehty. 

                                                      
99 Seinäjoki�Oulu-radan palvelutason parantaminen. Yhteiskuntataloudelliset 
tarkastelut (2006), s. 18. 
100 Seinäjoki�Oulu-radan palvelutason parantaminen. Ympäristövaikutusten ar-
viointiselostus (2006), s. 60.  
101 Liikenne- ja väylähankkeiden arvioinnin yleisohje (2003). 
102 Ratainvestointien hankearviointiohje (2004). 
103 Hankearviointi Lahti�Vainikkala (2006). 
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Hankearvioinnin tekoaikana ovat olleet voimassa liikenneväylähankkei-
den arvioinnin yleisohje104 ja ratahankkeiden arviointiohje,105 joissa anne-
taan yleispiirteiset ohjeet hankkeiden vaikuttavuuden arvioinnista. 

Rataosan Seinäjoki�Vaasa sähköistys 

Rataverkon jatkosähköistyshankkeiden tarveselvityksen ja hankearvioin-
nin yhteydessä on tehty vaikuttavuuden arviointi. Arvioinnin tuloksena on 
sanallisesti esitetty hankkeen vaikutusten suhde liikennepoliittisiin tavoit-
teisiin, joita ovat päivittäinen liikkuminen, elinkeinoelämä, alueiden kehi-
tys, ympäristö ja terveys, turvallisuus ja taloudellisuus.106 Yleisesti on to-
dettu, että sähköistyshankkeet edistävät kuljetustapojen työnjakoa koske-
vien liikennepoliittisten tavoitteiden saavuttamista. 

Tarveselvityksen ja hankearvioinnin tekoaikana ovat olleet voimassa 
liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohje107 ja ratainvestointien han-
kearviointiohje,108 joissa annetaan yleispiirteiset ohjeet hankkeiden vaikut-
tavuuden arvioinnista. 

Marja-rata (myöhemmin Kehärata) 

Hankkeen tarveselvityksessä109 on todettu, että Marja-rata sisältyy pää-
kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (PLJ) ja tukee pääkau-
punkiseudun liikennejärjestelmän kehittämistavoitteiden toteutumista. 
Hanke liittyy keskeisesti koko pääkaupunkiseudun maankäytön kehittymi-
seen. Hankkeen on arvioitu tukevan myös kestävää kehitystä sekä muita 
valtakunnallisia liikennepoliittisia tavoitteita. Marja-radan on katsottu 
helpottavan kasvavan Helsinki�Vantaan lentoaseman maaliikennettä ja 
varmistavan sen toimintakykyä. Lisäksi on todettu, että Marja-rata integ-
roi pääliikenneverkkoa ja toimii Pohjolan kolmion TEN110-verkon paikal-
lisena osana. 

Vaikutuksia kulkutapajakaumaan on tarkasteltu mallitarkasteluna.111. 
Marja-rata korvaa linja-autoliikennettä junaliikenteellä sekä lisää joukko-

                                                      
104 Liikenne- ja väylähankkeiden arvioinnin yleisohje (2003). 
105 Ratainvestointien hankearviointiohje (2004). 
106 Iikkanen, Pekka ja Nieminen, Juha (2005). 
107 Liikenne- ja väylähankkeiden arvioinnin yleisohje (2003). 
108Ratainvestointien hankearviointiohje (2004). 
109 Marja-rata. Tarveselvitys (2001), s. 5, 55. 
110 Trans-European Networks. 
111 Marja-rata. Tarveselvitys (2001), s. 41. 
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liikenteen osuutta liikenteessä. Vaikutukset on otettu huomioon myös kan-
nattavuuslaskelmassa. Vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen on arvioitu 
MEPLAN-mallin112 avulla.113 Yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset osoi-
tettiin hankkeen välittömistä vaikutuksista irrallisina. Tarveselvityksessä 
on todettu, että yhdyskuntarakenteellisten muutosten ja niiden liikenne-
vaikutusten arviointi on perusteltua ja tarpeellista, koska Marja-radan ra-
kentaminen liittyy kiinteästi merkittävien uusien asuin- ja työpaikka-
alueiden toteuttamiseen. 

Hankkeen vaikutuksia on tarveselvityksessä analysoitu liikennejärjes-
telmän palvelutason ja kustannusten, turvallisuuden ja terveyden, sosiaali-
sen kestävyyden, alueiden ja yhdyskuntien kehittämisen sekä luontoon 
kohdistuvien haittojen suhteen.114 

Tarveselvityksen tietoja on täsmennetty liikennöinti- ja kannattavuus-
selvityksessä.115 

Hankkeen kannattavuuslaskelma on päivitetty vuonna 2007 uusien 
maankäyttöennusteiden ja niitä vastaavan matkustajakysynnän mukaisek-
si.116 Tässä yhteydessä on määritelty uudet arviot myös kulkutapa- ja yh-
dyskuntarakennemuutoksille. Nämä on kuitenkin esitetty raportissa hyvin 
yleispiirteisesti. 

Varsinaista vaikuttavuuden arviointia hankkeesta ei ole tehty. Voimassa 
olevat liikenneväylähankkeiden yleisohje117 ja ratahankkeiden arviointioh-
je,118 joissa vaikuttavuuden arviointia edellytetään, ovat tulleet voimaan 
hankkeen tarveselvityksen sekä liikennöinti- ja kannattavuusselvityksen 
tekemisen jälkeen. Kyseiset ohjeet ovat olleet voimassa vuonna 2007, jol-
loin on päivitetty Kehäradan kannattavuuslaskelma ja liikennöintiperiaat-
teet. 

Yhteenveto ratahankkeiden suunnittelusta ja vaikutusten arvioinnista 

Suunnitteluun osallisten joukko riippuu hankkeesta ja sen laajuudesta. 
Osallisten joukko on tyypillisesti laajin pääkaupunkiseudun hankkeissa. 

Elinkeinoelämän näkökulma on olennaisin tavaraliikenteessä, joka palve-
lee erityisesti raskaan metsä-, metalli- ja kemian teollisuuden kuljetuksia. 
                                                      
112 Liikenteen, maankäytön ja talouden vuorovaikutusta simuloiva tietokonemalli. 
113 Marja-rata. Tarveselvitys (2001), s. 42. 
114 Marja-rata. Tarveselvitys (2001), s. 53. 
115Marja-rata, liikennöinti- ja kannattavuusselvitys (2003). 
116 Marja-rata, yleissuunnitelma (2007), s. 7, 21. 
117 Liikenne- ja väylähankkeiden arvioinnin yleisohje (2003). 
118 Ratainvestointien hankearviointiohje (2004). 
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Nämä tahot eivät yleensä ole mukana hankekohtaisessa suunnittelussa, 
mutta rataverkon kehittämiseen liittyvät tarpeet tulevat esille muussa yh-
teydenpidossa ja suunnittelussa, kuten tavaraliikenteen alueittaisissa kehit-
tämissuunnitelmissa ja asiakastyytyväisyystutkimuksissa. 

Rataverkon kehittämisen suurimmat liikennejärjestelmävaikutukset ovat 
pääkaupunkiseudun hankkeilla. Liikennejärjestelmätason tarkastelut liit-
tyvät yleensä tarveselvitysvaiheeseen. 

Liikenne-ennusteissa otetaan huomioon hankkeen mahdollistama mat-
ka-aikojen nopeutuminen ja siitä seuraavat henkilöliikenteen kulkutapa-
siirtymät. Pääkaupunkiseudun hankkeissa siirtymät arvioidaan kaikki 
kulkutavat huomioon ottavan ennustemallin avulla. Valtakunnallisissa 
hankkeissa arviointi tehdään joko ennustemallin tai joustokertoimien 
avulla. 

Hankekohtaisessa suunnittelussa ei yleensä ole tarkasteltu hankkeen 
vaikutusta elinkeinoelämään ja aluetalouteen. Sen sijaan Ratahallintokes-
kus on tehnyt useita, näitä tekijöitä koskevia yleisempiä tutkimuksia ja 
selvityksiä. Näiden perusteella on voitu varmistua siitä, että rataverkon 
kehittämisellä ja erityisesti ratojen nopeuttamisella on positiivisia vaiku-
tuksia myös aluetalouteen ja elinkeinoelämälle. Aluetalouteen ja elinkei-
noelämän edellytyksiin liittyvien vaikutusten arvioinnin haasteena on 
käyttökelpoisten menetelmien puute. 

Perusjako ratahankkeiden arvioinnissa on jaottelu henkilöliikenteen 
matkustajiin ja tavaraliikenteen asiakkaisiin. Tarkasteluiden kolmas osa-
puoli on aina liikennöitsijä. 

Vaikutusten arviointi sisältyy yleensä tarveselvitysvaiheeseen ja doku-
mentoidaan tarveselvitysraportissa. Kehäradasta ja Seinäjoki�Oulu-hank-
keesta on julkaistu myös erillisraportteja. Hankkeiden ympäristövaikutuk-
sista on julkaistu erillisiä raportteja. 

Liikennepoliittisessa valmistelussa ja päätöksenteossa rautatieliikenteen 
markkinaosuuden kasvattaminen on nähty yleisenä tavoitteena.  

Palvelutason parantamishankkeissa (Seinäjoki�Oulu, Lahti�Luumäki) 
tavoitteena on ollut henkilöliikenteen nopeuden nosto, radan kantavuuden 
nosto tavaraliikennettä varten ja välityskyvyn lisääminen. Näiden tavoit-
teiden toteuttamiseksi on muodostettu erilaisia suunnitelmavaihtoehtoja, 
joita on arvioitu esimerkiksi hyöty-kustannussuhteen avulla. Rataverkon 
sähköistyshankkeissa vaikuttavuustavoitteet liittyvät junaliikenteen lii-
kennöintikustannusten pienentämiseen ja päästöjen vähentämiseen. Kehä-
radan vaikuttavuustavoitteet liittyvät uuteen verkolliseen yhteyteen sekä 
asuntojen ja työpaikkojen edellytysten luomiseen tehokkaan joukkoliiken-
neyhteyden varteen. 
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3.5.3 Vesiväylähankkeet 

Vaikuttavuuden arvioinnin toteutumista tarkasteltiin samoista vesiväylä-
hankkeista kuin yhteiskuntataloudellisia kannattavuuslaskelmia (luku 
3.4.3). Vesiväylähankkeista esitetyt tiedot perustuvat Merenkulkulaitoksen 
julkaisemiin meri- ja sisävesiohjelmien kehittämisohjelmiin ja niiden taus-
ta-aineistoihin119 sekä tarkastuksessa tehtyihin haastatteluihin. 

Vesiväylähankkeiden vaikutusarviot rajoittuvat yhteiskuntataloudellisen 
kannattavuuslaskelman edellyttämiin tarkasteluihin. Haminan ja Tornion 
meriväylähankkeista on tehty YVA-menettelyn mukaiset ympäristövaiku-
tusten arviointiselvitykset, joissa on tarkasteltu myös vaikutuksia esimer-
kiksi väestöön, sosioekonomisiin oloihin, palveluiden saavutettavuuteen, 
liikenne- ja liikkumismahdollisuuksiin sekä alueidentiteettiin, viihtyvyy-
teen ja virkistysmahdollisuuksiin.120 

Vaikuttavuuden arviota hankkeista ei ole tehty. Meri- ja sisävesiväylien 
kehittämisohjelma 2003−2012 on laadittu vuonna 2002. Liikenneväylä-
hankkeiden arvioinnin yleisohje121 ja vesiväyläinvestointien hankearvioin-
tiohje,122 joissa hankkeista edellytetään vaikuttavuuden arviointia, on laa-
dittu tämän ajankohdan jälkeen. Kyseiset arviointiohjeet ovat olleet voi-
massa vuonna 2006, jolloin on laadittu meri- ja sisävesiväylien kehittä-
misohjelma 2007−2016, sekä vuonna 2009, jolloin meriväylähankkeiden 
kannattavuuslaskelmat on päivitetty. 

3.5.4 Yleisiä havaintoja  

Vaikuttavuuden arvioinnin ohjeistus vaihtelee liikennemuodoittain. Kaik-
kien liikennemuotojen hankearviointiohjeissa on sanottu, että hankkeista 
tulee tehdä yhteiskuntataloudellisen kannattavuuslaskelman lisäksi erilli-
nen vaikuttavuuden arviointi. Liikennemuotokohtaisten ohjeiden perusta-
na on liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohje vuodelta 2003. Lain-
säädännössä vaikuttavuuden arviointia ei suoraan edellytetä. 

Tiehankkeiden arviointiohjeeseen sisältyy uusi menetelmä arvioida 
hankkeiden vaikuttavuutta. Tämä ohje on julkaistu vuonna 2008, joten 

                                                      
119 Meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjelma 2003�2012 (2002), meri- ja sisä-
vesiväylien kehittämisohjelma 2007�2016 ja sen liiteraportti (2006) sekä meri-
väylähankkeiden kannattavuuslaskelmien päivitykset (2009). 
120 Tornion 9 metrin väylä. Ympäristövaikutusten arviointiselostus (2005) ja Ha-
minan 12 metrin väylä. Ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus (2006). 
121 Liikenne- ja väylähankkeiden arvioinnin yleisohje (2003). 
122 Vesiväyläinvestointien hankearviointiohje (2005). 
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siinä esitetyn menetelmän käytännön testauksesta on vasta vähän koke-
muksia.  

Tarkastusaineistona olleiden tie- ja ratahankkeiden hankearviointien yh-
teydessä oli tehty vaihtelevasti selvityksiä, jotka täydensivät varsinaista 
yhteiskuntataloudellista analyysiä. Nämä arviot oli dokumentoitu joko 
suunnitelmaraporteissa tai erillisissä muistioissa taikka raporteissa. Suuri 
osa tarkastelluista hankkeista ajoittui siten, että niiden vaikutusarviot oli 
tehty ennen vaikuttavuuden arvioinnin ohjeiden laadintaa. Ohjeiden mu-
kaista erillistä vaikuttavuuden arviointia ei ollut tehty useimmista uu-
demmistakaan hankkeista. Vesiväylähankkeet oli arvioitu yhteiskuntata-
loudellisen kannattavuusanalyysin perusteella. 

Tarkastuksessa tehtyjen haastatteluiden perusteella yhteiskuntataloudel-
lista kannattavuuslaskelmaa täydentävälle vaikuttavuuden arvioinnille on 
tarvetta kaikkien liikennemuotojen arvioinnissa. Haastateltujen asiantunti-
joiden näkemykset erosivat kuitenkin siinä, kuinka tarkkaan vaikuttavuu-
den arviointi tulisi menetelmällisesti määritellä.  

Haastateltujen näkemykset ja tarkastellut hankearvioaineistot osoittivat, 
että vaikutusarvioiden dokumentoinnissa ja dokumentoinnin läpinäkyvyy-
dessä on runsaasti parantamisen tarvetta. Lisäksi hankkeiden vuorovaiku-
tuksesta aluetalouden ja elinkeinoelämän kanssa kaivataan lisätietoa. Ky-
seisten vaikutusten arviointi on vaikeaa soveltuvien menetelmien puuttu-
misen vuoksi.  

Haastatellut asiantuntijat kaipasivat myös liikennejärjestelmänäkö-
kulman nykyistä laajempaa soveltamista hankepäätösten teossa. Haastatel-
tujen asiantuntijoiden mukaan ennen varsinaisia hankearvioita tulisi vaih-
toehtoisia toimintalinjoja ja liikennepoliittista tahtotilaa käsitellä nykyistä 
enemmän. Seudullista liikennejärjestelmäsuunnittelua pidettiin hyvänä 
menettelynä, ja vastaavia järjestelmätarkasteluita toivottiin esitettävän 
myös kansallisella tasolla.  

Hankkeen toteutusperusteluiden tiivis esitystapa on niin kutsuttu hanke-
kortti, jossa on tarkoitus esittää kootusti suunnitteluongelma sekä kuvata 
hanke ja sen keskeiset vaikutukset. Tarkastuksessa haastatellut liikenne-
hallinnon edustajat korostivat hankekortin merkitystä hankeperusteluiden 
pääasiallisena esitysmuotona. Haastatellut eduskunnan valtionvarainva-
liokunnan liikennejaoston jäsenet eivät kuitenkaan maininneet hankekort-
tia tärkeän lähdeaineiston joukossa.  

Hankekortin keskeisenä vaikeutena nähtiin se, että olennaiset vaikutuk-
set pitää kuvata tiiviissä muodossa, kadottamatta kuitenkaan hankkeen 
ominaispiirteitä ja taustatietoja. Tarkastuksen 15 esimerkkihankkeen han-
kekorttien tarkastelun tuloksena todettiin, että hankekorttien sisältämät 
tiedot vaihtelevat eikä niissä esitettyjä tietoja useinkaan voida verrata kes-
kenään (liite 2). Muutamia yksittäisiä puutteita lukuun ottamatta tarkas-
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telluissa tie- ja ratahankkeiden hankekorteissa oli kuitenkin käsitelty lii-
kenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohjeessa esitetyt muut asiat paitsi 
negatiivisia vaikutuksia. Hankkeen tärkeimmät negatiiviset vaikutukset oli 
kuvattu vain kolmessa hankekortissa. Meriväylähankkeiden hankekorteissa 
vaikutustietoja ei juuri esitetty. 

Liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohjeessa annettu yksisivuinen 
hankekorttimalli123 sisältää lyhyen kuvauksen nykytilasta ja ongelmista, 
hankkeen keskeisten toimenpiteiden kuvauksen sekä sen tärkeimpien po-
sitiivisten ja negatiivisten vaikutusten kuvauksen. Ohjeessa annetaan 
myös nelisivuisen hankekortin malli, joka sisältää hankkeen yksityiskoh-
taisemman kuvauksen ja kannattavuuslaskelman tuloksen (hyöty-
kustannussuhde) lisäksi tiedot käytetyistä laskenta-arvoista ja herkkyys-
tarkasteluista sekä kuvauksen hankkeen toteutettavuudesta ja vaikuttavuu-
den arvioinnista. Vaikuttavuuden arvioinnin tulokset tulisi otsikoida oh-
jeessa esitettyjen osa-alueiden mukaan (taulukko 1). Ohjeen mukaan jos 
hankkeesta ei ole tehty yhteiskuntataloudellista kannattavuuslaskelmaa, 
ratkaisu tulisi perustella hankekortissa. 

Liitteessä 2 on esitetty tarkastelluissa hankekorteissa esitetyt vaikutus-
tiedot jaoteltuina vaikuttavuuden osa-alueiden mukaan. Tämä tarkastelu 
osoittaa, että eräitä vaikuttavuuden osa-alueita oli hankkeista selvitetty 
mutta vaikutuksia elinkeinoelämään ja talouteen oli kuvattu selvästi muita 
vaikutuksia vähemmän. Näitä vaikutuksia koskevan tiedon tarve korostui 
tarkastuksessa tehdyissä haastatteluissa. Hankekorteissa ei yleensä kuvattu 
hankkeen vaikutuksia muiden liikennemuotojen kannalta. 

                                                      
123 Liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohje (2003), s. 76. 
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4 Tarkastusviraston kannanotot  

Väylähankkeiden toteuttamisperusteluihin kohdistuneessa tarkastuksessa 
selvitettiin väylähankkeiden tarpeellisuuden arviointia ja tarkasteltiin, 
ovatko tehdyt arvioinnit olleet riittäviä ja asianmukaisia. Näin ollen tar-
kastus kohdistui siihen, miten ja millaisia arviointeja on tehty, missä mää-
rin ne ovat olleet tavoitteiden mukaisia sekä kuinka riittäviä ja vaikuttavia 
ne ovat olleet. 

Tarkastuksen päätulos oli, että väylänpidon hankepäätösten tueksi on 
saatavilla erilaista tietoa mutta tiedot ovat eräiltä osin puutteellisia ja nii-
den luotettavuudessa sekä läpinäkyvyydessä on paljon parannettavaa. Ny-
kyisessä muodossaan tämä tieto tukee lähinnä yksittäisten väylähank-
keiden toteuttamispäätösten tekoa mutta ei anna riittävää pohjaa väylän-
pidon laajempien toimintakokonaisuuksien ja toimintalinjausten arvioin-
tiin ja päätöksentekoon. 

 Väylähankkeiden tarpeellisuuden arvioinnin tavoitteet 

Säännöksissä ei ole yksityiskohtaisella tasolla käsitelty sitä, miten väylä-
hankkeiden kannattavuuslaskelmat ja kannattavuusarvioinnit tulee tehdä. 
Niissä ei ole myöskään käsitelty vertailua laajemmasta näkökulmasta eri 
liikennemuotojen väylänpidon ja niiden hankkeiden välillä. 

Yksittäistä väylähanketta laajempien väylänpidon toimintalinjaus-
vaihtoehtojen tarkastelussa käytettävistä kannattavuuslaskelmista tai arvi-
oinneista ei ole ohjeita. Tämä vaikeuttaa osaltaan erilaisten mahdollisten 
väylänpidon toimintalinjausvaihtoehtojen käsittelyä eri liikennemuotojen 
väylänpidon suunnittelussa sekä niiden käsittelyä päätöksenteossa. Tällai-
sessa toimintalinjaussuunnittelussa voidaan esimerkiksi ajatella, että vä-
hennetään joidenkin väyläverkon osien kunnossapitoa ja siirretään näin 
säästyvät varat vaikkapa väyläverkon toisen osan suureen investointi-
hankkeeseen. Tarkastusvirasto katsoo, että väylänpidon laajempien toi-
mintalinjausvaihtoehtojen kannattavuus-arviointiohjeen tai läpinäkyvän 
toimintatavan kehittämiselle on tarvetta. 

Liikenne- ja viestintäministeriön määräyksissä ja väylävirastojen ohjeis-
sa ei ole määritelty täysin yksiselitteisesti rajaa sille, minkäsisältöisissä 
väylähankkeissa hyöty-kustannuslaskelmia tulisi tehdä ja minkäsisältöisis-
sä taas ei. Aiemmissa tie-, rata- ja vesiväylien kunnossapidon tarkastuk-
sissa on kuitenkin todettu, että samannimistenkin hankkeiden sisällöissä 
esiintyy jonkin verran vaihtelevuutta. Tämä koskee ainakin korvausinves-
tointi-, peruskorjaus- tai perusparannus-nimisiä hankkeita. Jotkin tällaiset 
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hankkeet sisältävät vain väylien rakenteiden alkuperäisen teknisen tason 
säilyttäviä tai palauttavia toimenpiteitä ja jotkin myös tätä tasoa merkittä-
västi parantavia toimenpiteitä. Ohjeissa on käytetty myös eri väylämuoto-
jen hankkeista hieman erilaisia nimike- ja suunnitteluvaihejaotteluja.  

On huomattava, että moniin perusväylänpidon väylähankkeisiin, kuten 
korvausinvestoinnit, sisältyy sekä väylien alkuperäistä teknistä tasoa säi-
lyttäviä tai palauttavia toimenpiteitä että sitä selvästi parantavia toimenpi-
teitä. Suunnittelun ja päätöksenteon selkeyden kannalta on ongelmana se, 
että tasoa nostavilla toimenpiteillä ei ole luonnollista ylärajaa, joten niitä 
voidaan niin haluttaessa aina esittää lisää esimerkiksi korvausinvestointi-
hankkeisiin. Tämä hämärtää suunnitelmissa ilmoitettavan perusväylänpi-
don rahoitustarpeen ja rahoituksen riittämättömyysviestin sisältöä. Jotta 
esimerkiksi väylänpidon vaihtoehtoisten toimintalinjausvaihtoehtojen tar-
kastelu olisi helpompaa ja selkeämpää, tulisi päätöksentekijöillä tarkas-
tusviraston mielestä olla nykyistä paremmin tarjolla tieto siitä, kuinka pal-
jon resursseja tarvitaan väyläverkon alkuperäisen teknisen tason ylläpitä-
miseksi tai palauttamiseksi ja mikä osuus varoista tarvitaan tämän tason 
nostamiseksi. Tällöin olisi tarkastusviraston käsityksen mukaan myös hel-
pompaa valita optimaalisimmat tason noston kohteet väyläverkolla. 

Jos suunniteltu väylähanke sisältää vain väylien rakenteiden alkuperäi-
sen teknisen tason säilyttämistä tai palauttamista sisältäviä toimenpiteitä, 
ohjeiden mukaisia hyöty-kustannuslaskelmia ei ole mielekästä laatia, jos 
tarkastellulla väylällä on sen alkuperäiseen tasoon verrattuna riittävästi 
liikennetarvetta nykyhetkellä ja tulevaisuudessa. Jos riittävää liikennettä ei 
ole, tulisi selvittää mahdollisuuksia alentaa väylänpidon alkuperäistä ta-
voitetasoa tai siirtää asianomaisen väylän väylänpito valtion ulkopuolelle, 
kuten tätä väylää tarvitseville tai käyttäville tahoille. Voidaan ajatella, että 
väylänpitovastuusta seuraa esimerkiksi jonkinlainen minimitason väylän-
pitotarve liikenneturvallisuussyistä sille, jonka vastuulla väylänpito on. 
Jos väylällä ei ole lainkaan liikennetarvetta, väylä tulisi periaatteessa lak-
kauttaa.  

Jos väylän rakenteiden alkuperäisen teknisen tason ylittäviä kustannuk-
siltaan vähäistä suurempia toimenpiteitä harkitaan tai suunnitellaan, on 
perusteltua, että niistä laaditaan väylänpitohankkeiden nykyisten ohjeiden 
mukainen hyöty-kustannuslaskelma.  

Väylähankkeiden kannattavuuslaskelmia koskevissa määräyksissä ja oh-
jeissa ei ole annettu kaikilta osin yksiselitteisiä reunaehtoja tai puitteita 
muun muassa siitä, miten liikenne-ennusteet tulee tehdä. Tämä mahdollis-
taa sen, että laskelmien lähtöoletukset vaihtelevat, mikä puolestaan hanka-
loittaa eri hankkeiden ja niiden hyöty-kustannuslaskelmien vertailtavuutta. 
Tarkastusviraston mielestä liikenne- ja viestintäministeriön tulisi päivittää 
vuonna 2003 antamansa liikenne- ja väylähankkeiden arvioinnin yleisohje. 
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Väylähankkeiden keskinäinen vertailu ja toteutussuunnittelu  

Tarkastuksessa tutkittiin väylähankkeiden toteutusperusteluja, keskinäistä 
tärkeysjärjestystä ja toteutuksen ajoitusta käsitteleviä suunnitelmia ja sel-
vityksiä. Näitä ovat ministerityöryhmän mietintö 10.2.2004, valtioneuvos-
ton liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle 27.3.2008, talousarvioesi-
tykset sekä väylävirastojen viime vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmat 
(TTS). Näissä suunnitelmissa ja selvityksissä esitettyjen hankeohjelmien 
suunnittelukriteerit, mukaan otettujen hankkeiden valintakriteerit ja niiden 
keskinäisen tärkeysjärjestyksen perustelut on kuvattu suppeasti ja yleisellä 
tasolla. Yleisimmin esiintyvänä hankekohtaisena hankkeen tarpeellisuutta 
tai kannattavuutta kuvaavana tietona on esitetty hyöty-
kustannussuhdeluku. Tätä ei ole kuitenkaan mainittu kaikissa hankkeissa. 

Ministerityöryhmän selvityksen 10.2.2004 taustamuistiossa on esitetty 
joitakin tuolloin käytettyjä suunnitteluperiaatteita. Esimerkiksi yksittäisen 
hankkeen hankeohjelmaan pääsyn kriteerinä on sanottu olleen vähintään 
hyöty-kustannussuhdeluku 1,5. Tarkastuksen perusteella muodostui kuva, 
ettei näitä noudatetuiksi sanottuja lähtökohtia ja perusteluja ole kaikissa 
hankkeissa todellisuudessa noudatettu. Joidenkin hankkeiden listalle pää-
syn perusteina ovat olleet muut seikat kuin riittävä hyöty-kustannussuhde, 
mutta näissä tapauksissa poikkeamaa tästä periaatteesta ei ollut perusteltu. 
Kaikkien hankkeiden toteuttaminen selvityksessä esitetyllä aikataululla 
vaikuttaa myös ristiriitaiselta verrattuna muussa yhteydessä tehtyihin hal-
linnonalan rahoitussuunnitelmiin ja -päätöksiin. 

Valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa 27.3.2008 on väljen-
netty hankeohjelman laadinta- ja hankkeiden valintakriteereitä verrattuna 
edelliseen ministerityöryhmän selvitykseen: 
− Kaikkien hankkeiden ei enää tarvitse olla hyöty-kustannussuhteeltaan 

yli 1,5. 
− Ei ole esitetty enää tarkkaa hallituskauden rahoituskehyspuitetta, jossa 

pyritään pysymään ohjelman suunnittelussa. 

Tarkastusvirasto katsoo, että liikennepoliittisessa selonteossa on otettu 
valtion tulevaisuuden rahoitusmahdollisuudet huomioon puutteellisesti. 
Selonteossa on suunniteltu, että monet väylähankkeet toteutetaan valtion 
ulkopuolisella rahoituksella siten, että valtiolle niistä aiheutuvat maksut 
siirtyvät erilaisilla sopimusjärjestelyillä tulevaisuuteen. Ilmeisenä syynä 
tähän on se, että muussa yhteydessä valtioneuvoston vuosittain tekemät val-
tion talousarvioiden kehyspäätökset tuleville vuosille rajoittavat halutun 
väylähankemäärän toteuttamista esitetyssä aikataulussa perinteisellä taval-
la rahoitettuna. Kun hankkeita toteutetaan valtion ulkopuolisella rahoituk-
sella, siirtyvät valtiolle syntyvät maksut yhä enemmän tulevaisuuteen ja 



 

132 

tästä aiheutuu erilaisia riskejä. Näitä riskejä ei kuitenkaan ole käsitelty se-
lonteossa tarkemmin. Valtioneuvosto on hyväksynyt tulevien vuosien ra-
hoituspuitekehyksen, mutta toisaalta kuitenkin myös sitä kiertävän hank-
keiden menojen maksamisen jälkikäteen. 

 Väylähankkeiden kannattavuuslaskelmien tavoitteiden toteutuminen ja 
laskelmien osuvuus 

Tarkastuksessa tutkittiin väylähankkeiden kannattavuuslaskelmien tavoit-
teiden toteutumista ja osuvuutta sekä haastattelemalla mukana olleita hen-
kilöitä että käymällä läpi muutamien väylähankkeiden asiakirjoja.  

Tavoitteiden saavuttamisen arvioinnissa on otettava huomioon, että 
hankkeiden tarpeellisuuden arvioinnista annetut määräykset ja ohjeet ovat 
osittain yleisluonteisia ja mahdollistavat jonkin verran vaihtelevuutta. 
Tämä koskee esimerkiksi sitä, miten liikenne-ennusteet laaditaan ja hank-
keesta aiheutuvat liikennesiirtymät arvioidaan, sekä sitä, otetaanko hank-
keen arviointiin mukaan sellaisia laskentakomponentteja (esim. melu- ja 
turvallisuusvaikutukset), joihin hankkeella ei oleteta olevan vaikutusta. 
Tarkastushavaintojen perusteella voidaan arvioida, että useimmat tarkaste-
tut väylähankkeiden kannattavuuslaskelmat mahtuivat ministeriön ja väy-
lävirastojen antamien, kulloinkin voimassa olleiden määräysten ja ohjei-
den puitteisiin. 

Kannattavuuslaskelmissa on ongelmana myös, että rautatieliikenteen 
liikennöintikustannukset on arvioitu hyvin karkealla tasolla, koska liiken-
teen harjoittaja ei anna tarkkoja tietoja liikesalaisuuteen vedoten. Tarkas-
tusviraston mielestä ilman riittäviä tietoja ei voi tehdä kunnollisia laskel-
mia, joten riittävä tietojen saanti tulisi tehdä mahdolliseksi. 

Hankkeiden hyöty-kustannuslaskelmia ei ole aina päivitetty hankkeiden 
sisällön tai kustannusarvion muuttuessa niiden eri vaiheissa. Joidenkin 
nimiltään samoina pysyneiden hankkeiden eri vaiheiden laskelmien ja nii-
den lopputulosten vertailukelpoisuus on huono hankkeen sisällön olen-
naisten muutosten vuoksi.  

Tarkastuksessa ei voitu käydä läpi yksityiskohtaisemmin tarkastettavaksi 
valittujen tie- ja ratahankkeiden hyöty-kustannuslaskelmien lasku-
toimituksia, sillä näitä sisältäviä asiakirjoja tai raportteja ei ole säilytetty ja 
tallennettu Tiehallinnossa ja Ratahallintokeskuksessa. Laskelmat on tilattu 
konsulteilta, eivätkä konsultit ole tallentaneet laskelmia siten, että ne olisi-
vat myöhemmin helposti saatavissa. Joissakin hankkeissa konsultit ovat 
vaihtuneet, jolloin tietojen saantimahdollisuus on käytännössä katkennut. 
Laskelmien tarkastettavuus ja toistettavuus jälkikäteen on näiden syiden 
takia huono. Meriväylähankkeiden hyöty-kustannuslaskelmat on laadittu 
ja tallennettu Merenkulkulaitoksessa muita väylävirastoja paremmin ja 
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myös yhdenmukaisemmalla tavalla. Tarkastusvirasto katsoo, että laskel-
mat tulee laatia ja dokumentoida siten, että ne ovat tarvittaessa myöhem-
min tarkistettavissa ja toistettavissa kohtuullisella työmäärällä. 

Laskelmien laadinnan ja muun vaikutusten arvioinnin laadunvarmistusta 
ei ole ollut riittävästi. Riittävästi ei ole myöskään valvottu konsulttien te-
kemien hyöty-kustannuslaskelmien riippumattomuutta ja oikeellisuutta,, 
vaan käsitys laskelmien hyvyydestä on perustunut suurelta osin luotta-
mukseen. Tarkastusvirasto katsoo, että Liikenneviraston sisällä tulee vas-
taisuudessa valvoa tarkemmin tehtyjen laskelmien laatua. Myös liikenne- 
ja viestintäministeriön tulisi kantaa nykyistä suurempaa vastuuta eri väy-
lähankkeiden arviointien laadunvalvonnasta. 

Useiden meriväylähankkeiden sekä ratahankkeiden kannattavuus riip-
puu suuresti vain yhden ison liikennöitsijän tai kuljetuksia tarvitsevan 
toimijan ilmoittamista tiedoista. Asetelma sisältää lähtökohtaisesti valtion 
kannalta riskin, että ilmoitetut kuljetusmäärät eivät toteudu ilmoitetun 
suuruisina, jolloin hankkeen toteutunut kannattavuus saattaa huonontua al-
le sen laskennallisen kannattavuusrajan. Tarkastusviraston mielestä tätä 
riskiä tulisi pienentää nykyistä järjestelmällisemmin eri osapuolille koh-
tuullisilla sopimusjärjestelyillä niissä tapauksissa, joissa on kyse valtion 
vastuulla olevan väyläverkon osan tason merkittävästä nostosta yksittäisen 
toimijan ilmoittaman liikennetarpeen perusteella. 

Väylähankkeiden hyöty-kustannuslaskelmien toteutumista tai osuvuutta 
ei ole järjestelmällisesti seurattu missään väylävirastossa, vaan vain joita-
kin yksittäisiä tarkasteluja on tehty. Tarkastusvirasto katsoo, että laskel-
mien osuvuuden seurantaa tulee tehdä järjestelmällisesti hankkeiden eri 
vaiheiden aikana ja hankkeiden valmistuttua. 

Hankkeiden vaikuttavuuden arviointi 

Tarkastus osoitti, että systemaattinen ja läpinäkyvällä tavalla toteutettu 
hankkeen vaikuttavuuden arviointi on tarpeen hankkeen yhteiskuntatalou-
dellista kannattavuuslaskelmaa täydentävänä tietona.  

Tarkastettujen väylähankkeiden vaikutusten arviointiin sisältyi vain har-
voin varsinainen vaikuttavuuden arviointi, vaikka jo liikenneväylähank-
keiden arvioinnin yleisohje vuodelta 2003 antaa siihen ohjeen. Tämä ohje 
on kuitenkin hyvin yleinen, ja sitä tulisi tarkentaa sekä menetelmien että 
tulosten dokumentoinnin osalta. Ohjeen päivittämisessä tulisi huomioida 
eri liikennemuotojen ominaispiirteet.  

Tiehallinto on laatinut vuonna 2008 menetelmän tiehankkeiden vaikutta-
vuuden arviointia varten. Tämän menetelmän ja sen tuottamien tulosten käy-
töstä saadut kokemukset tulisi ottaa huomioon vaikuttavuuden arvioinnin 



 

134 

yleisohjeen päivittämisessä, kuitenkin siten että harkitaan myös muita 
vaihtoehtoisia ja mahdollisesti uusia tapoja tarkastella hankkeiden vaikut-
tavuutta.  

Tiehankkeiden arviointiohje selkeyttää hankkeelle asetettavien tavoit-
teiden ja tavoiteltavien vaikutusten välistä kytkentää. Hankkeen vaikutuk-
sia ja tavoitteita pyritään tarkastelemaan tiettyjen vaikutusalueiden ja nii-
den osatekijöiden avulla. Hankkeen tavoitteiden toteutumisen tarkastelu 
suhteutetaan siihen, mitä hankkeen avulla teoreettisesti voitaisiin saada 
aikaan. Tiehankkeiden arviointiohjeessa esitetyllä vaikuttavuuden arvioin-
timenetelmällä lasketut tulokset voidaan pelkistää havainnollisiin taulu-
koihin ja kuvaajiin. Näiden tulkinnan riskinä on kuitenkin, että lukija ei 
osaa tulkita tiivistettyä tietoa oikein. Erityisesti painotetun vaikuttavuuden 
käsite on vaikeaselkoinen. Vaikutusten tavoite-, maksimi- ja minimiarvo-
jen määrittely on vaikuttavuuden arvioinnin kannalta kriittinen työvaihe. 

Liikennejärjestelmänäkökulman toteutumisen kannalta on tärkeää, että 
vaikuttavuuden arviointia kehitetään liikennemuotojen yhteisenä työnä 
sen sijaan, että kukin liikennemuoto kehittää omia käytänteitään. Tähän 
yhteiseen kehittämistyöhön on nyt aiempaa paremmat mahdollisuudet lii-
kennehallinnon uuden organisaation ansiosta. Tarkastusvirasto katsoo, että 
liikennejärjestelmänäkökulmasta tehtävää vertailua ja arviointia tulisi teh-
dä nykyistä enemmän. 

Vaikuttavuuden arvioinnin kannalta haastavaa on myös se, että esimer-
kiksi liiketaloudellisia tai aluetaloudellisia vaikutuksia on vaikea arvioida. 
Yksi olennainen kysymys on myös se, minkä käyttäjä- tai kohderyhmien 
mukaan vaikuttavuutta tulisi tarkastella. 

Hankkeen toteutusperusteluiden esittäminen tiivistetysti 

Tarkastuksessa tehdyissä haastatteluissa korostui hankkeista tehtävän 1�4-
sivuisen tiivistelmän, niin sanotun hankekortin, rooli hankkeen toteutuspe-
rusteluiden esitystapana erilaisissa väylänpidon suunnitelmissa. Haastatel-
tujen mukaan korttien sisältöön on syytä kiinnittää nykyistä tarkempaa 
huomiota. Tarkastettujen hankkeiden hankekorteissa esitettyjä tietoja oli 
vaikea vertailla keskenään, sillä kortit sisälsivät hyvin erilaista tietoa eikä 
esimerkiksi kannattavuustarkasteluiden taustaoletuksia useinkaan esitetty.  

Voimassa olevien ohjeiden mukaan hankekortin tulisi sisältää hankkeen 
ja ongelman kuvauksen lisäksi tiedot hankkeen tärkeimmistä positiivisista 
ja negatiivisista vaikutuksista. Tarkastus kuitenkin osoitti, että käytännös-
sä niissä keskitytään arvioituihin keskeisiin positiivisiin vaikutuksiin.  

Tarkastusviraston mielestä vaikuttavuuden arviointia kehitettäessä tulisi 
suunnitella, miten vaikuttavuustieto voidaan tiiviisti esittää hankekortissa 
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tai vastaavassa vaikutusarvioinnin yhteenvedossa. Voidaan olettaa, että 
vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnin tulosten tiiviin esitystavan kehit-
tämisen myötä nämä tiedot saataisiin nykyistä paremmin myös päätöksen-
tekijöiden käyttöön. 

Valtion talousarvioesitysten väylänpidon kehittämishankemomenttien 
selvitysosassa on esitetty hyvin lyhyesti uusien hankkeiden toteuttamisen 
perusteluja. Tarkastusviraston mielestä myös tätä tiivistettyä esitystä tulee 
parantaa siten, että selvitysosasta kävisi ilmi uusista hankkeista edellä ku-
vattuja olennaisia hankeperusteluja, kuten hankkeen sisältämän väyläver-
kon osan alkuperäisen teknisen tason säilyttämistöiden osuus hankkeessa. 
Jos olennaisimpien hankkeiden perustelujen esittäminen ei ole mahdollista 
momentin selvitysosassa riittävän lyhyesti, voi tyytyä myös viittaamaan 
yksilöityihin hankkeiden perusteluista laadittuihin tarkempiin asiakirjoi-
hin. 

Hankearviointien toteutunut merkitys 

Hyöty-kustannussuhteen painoarvo ei ole ollut tie- ja rataväylähankkeiden 
toteutuksesta päätettäessä ratkaiseva, sillä monet hankkeet ovat ohittaneet 
useita hyöty-kustannussuhteeltaan erinomaisia hankkeita. Jotkin hankkeet 
on päätetty toteuttaa lähinnä muulla perusteella kuin hyöty-kustannus-
suhteen osoittamalla kannattavuudella (esimerkiksi aluepolitiikka). Pää-
töksenteossa ei kuitenkaan ole ollut helppoa saada vietyä eteenpäin sel-
laista hanketta, jonka hyöty-kustannussuhde on ollut alle yhden. 

Toteutukseen muilla perusteilla kuin erinomaisen hyöty-kustannus-
suhteen mukaan edenneistä hankkeista ei tarkastuksessa voitu selvästi 
osoittaa, mitkä tekijät olivat vaikuttaneet toteutuspäätöksen syntyyn ja 
kuinka paljon. Tarkastusvirasto katsoo, että tältä osin hankkeiden toteu-
tuspäätösten valmisteluun ja perusteluihin tarvitaan lisää läpinäkyvyyttä, 
esimerkiksi kaikista hankkeista tehtävän systemaattisen, dokumentoidun 
vaikuttavuusarvion avulla. Vaikuttavuuden arvioinnin ohjeistuksen kehit-
tämisen yhteydessä tulisi hallinnonalalla käydä avointa keskustelua siitä, 
minkä muiden tekijöiden kuin hyöty-kustannussuhteen perusteella hank-
keita voidaan ehdottaa toteutettaviksi ja millaiset vaatimukset hankkeen 
yhteiskuntataloudelliselle kannattavuudelle tällöin asetetaan. 
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TAUL UKKO 1.  Hallinnonalan 31 määrärahat m ilj. euroa  
             
Valtioneuvoston kehyspäätös             

  2003 2004 20 05 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20 12 2013  

Keh yspäätös VM 3/214/2003 2004�2007   1763 15 74 1476 1411               

Keh yspäätös VM 3/214/2004 2005�2008     16 79 1519 1428 1551             

Keh yspäätös VM 5/21472005 2006�2009       1551 1448 1594 1544           

Keh yspäätös VM 5/214/2006 2007�2011         1596 1830 1748 1613 1509       

Keh yspäätös VM 7/214/2007 2008�2011           2077 2143 1916 1836       

Keh yspäätös VM 17/214/2007 2008�2011  tark.           1802 1784 1720 1628       

Keh yspäätös VM 26/214/2008 2009�2012             1782 1799 1689 18 86     

Keh yspäätös 2009 2010�2013               1873 1660 17 66 1844   

TAUL UKKO 2.  Hallinnonalan 31 määrärahat m ilj. euroa 
             

LVM:n ohje TTS:n laadinnasta, peruslaskelma            

  2003 2004 20 05 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20 12 2013 2014 

1531/21/2002 TAE 2 003 ja TTS 2 00 4�2007 1638 1370 12 89 1219 1182               

1340/21/2003 TAE 2 004 ja TTS 2 00 5�2008   1750 14 02 1309 1243 1247             

1406/21/2004 TAE 2 005 ja TTS 2 00 5�2008     17 61 1570 1466 1530 1493           

1358/21/2005 TAE 2 006 ja TTS 2 00 6�2009       1723 1636 1756 1690 1603         

1459/21/2006 TAE 2 007 ja TTS 2 00 7�2011         1773 1990 1917 1681 1485       

1323/21/2007 TAE 2 008 ja TTS 2 00 9�2011           2090 2065 2050 1903 19 39     

1043/21/2008 TAE 2 009 ja TTS 2 01 0�2013             2109 2138 2055 21 14 2176   

1187/21/2009 TAE 2 010 ja TTS 2 01 1�2014               2297 2061 20 77 2222 1888 

TAUL UKKO 3.  Hallinnonalan 31 määrärahat m ilj. euroa 
             

LVM:n TTS:t liite 1, peruslaskelma             

  2003 2004 20 05 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20 12 2013 2014 

TA 200 3 ja TTS 20 04�2007 1647 1761 16 40 1497 1453               

TAE 2004 ja TTS 2005�2008   1778 16 66 1553 1469 1473             

TAE 2005 ja TTS 2006�2009     17 74 1582 1494 1607 1553           

TA 200 6 ja TTS 20 07�2011       1765 1688 1844 1761 1628 1528       

TA 200 7 ja TTS 20 08�2011         1829 2000 1959 1695 1462       

TA 200 8 ja TTS 20 09�2012           2095 2085 2100 2051 20 66     

TA 200 9 ja TTS 20 10�2013             2160 2149 2032 21 05 2206   

TA 201 0 ja TTS 20 11�2014               2215 2095 21 91 2263 1906 

Liitteet 

Liite 1.  

 



 

143 

Liite 2.  

TAULUKKO 1. Viidentoista esimerkkihankkeen perustietojen ja kannattavuuslaskel-
man tulosten esittäminen hankekorteissa 

 
Hanke 

 

 

Hanke-
kortti    

vuodelta 

Suunnittelu-
ongelman ja 

hankkeen      
kuvaus 

H/K Kannattavuus-
laskelman taustatiedot 

Herkkyys-
tarkastelu 

Valtatie 4 Kemin   
kohta ja sillat 

2008 + ,2 tilausvaltuuden        
suuruus 

- 

Kantatie 51 Kirkko-
nummi � Kivenlahti 

2009 + 2,6�4,1 kustannukset lukuna ja 
kustannustaso 

+ 

Valtatie 14 Savon-
linnan keskusta  

2009 + 4,5 kustannukset - 

E 18 (Kehä III)     
Vantaankoski �    
Lento-asemantie 

2009 + 8 kustannukset lukuna, 
hyödyt lyhyesti sanalli-

sesti 

- 

Valtatie 5 Päiväranta 
� Vuorela 

2009 + <1, ei     
esitetty 

- - 

Ilmalan ratapihan   
perusparannus 

2008 + ei esitetty kustannukset lukuna - 

Rataosan Seinäjoki � 
Oulu palvelutason pa-
rantaminen, vaihe I 

2007 + 2 kustannukset lukuna - 

Rataosan Lahti � 
Luumäki palvelu-
tason parantaminen 

2008 + ei esitetty kustannukset lukuna - 

Seinäjoki � Vaasa-
sähköistys 

2008 + 0,3 kustannukset lukuna ja 
kustannustaso 

- 

Marja-rata, Kehä-rata 2008 + 1,69 kustannukset lukuna - 

Tornion meriväylä 2007 + 1,9 hyödyt ja kustannukset 
lukuna 

- 

Raahen meriväylä 2007 + 3,1 hyödyt ja kustannukset 
lukuna, laskenta-aika, 

laskentakorko 

- 

Haminan meriväylä 2008 + ei esitetty kustannukset lukuna, 
säästöt lukuna, lasken-
ta-aika, laskentakorko 

- 

Pietarsaaren meri-
väylä 

2009 + 3,1 hyödyt ja  kustannukset 
lukuna, laskenta-aika, 

laskentakorko 

epävar-
muustekijän 
sanallinen 

kuvaus 

Porin Mäntyluodon 
meriväylä 

2009 + 2,2 kustannukset lukuna, 
laskenta-aika, korko 

- 
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Tuloksellisuustarkastukset vuodesta 2005 lähtien 

 
92/2005 EU:n jäsenvaltioiden tarkastusvirastojen rinnakkaistarkastus 

rakennerahastojen jäljitysketjusta mukaan  lukien 5 %:n  
 tarkastusvelvollisuus 
93/2005 Kihlakunnanvirastojen ja poliisin erillisyksiköiden toimitila-

hankkeet 
94/2005 Nuorisotoiminnan tukeminen 
95/2005 Senaatti-kiinteistöjen kiinteistönhoitopalvelujen  hankinnat 
 − puitesopimus 
96/2005 Asiantuntijapalveluiden käyttö puolustushallinnossa 
97/2005 Työvoimakoulutuksen työllisyysvaikutukset 
98/2005 Verosaatavien perinnän tehokkuus 
99/2005 Korruption vastaisten mekanismien soveltaminen käytännön 

kehitysyhteistyössä 
100/2005 Hirvikannan säätelyjärjestelmä 
101/2005 Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta 
102/2005 Valtion asuntorahaston ulkoinen varainhankinta vuosina 

1998�2003 
103/2005 Ammatillisen koulutuksen kannustusraha 
104/2005 Asuntomarkkinatiedon tuottaminen ja hyödyntäminen 

− kuntien asuntomarkkinaselvitykset asumisen tarjontatukien 
suuntaamisessa 

105/2005 Puolustusministeriön hallinnonalan tuloksellisuusraportointi 
eduskunnalle 

106/2005 Keksintötoiminnan edistämiseen myönnettyjen valtion-
avustusten käyttö 

107/2005 Ympäristöministeriön hallinnonalan tuloksellisuusraportointi 
eduskunnalle 

108/2005 Terveystieteellisen tutkimuksen erityisvaltionosuus 
109/2005 Työvoimatoimistojen tehtävät työttömyysetuuksien  
 hallinnoinnissa ja valvonnassa 
110/2005 Ulosoton tietojärjestelmähanke 
111/2005 Suomen ja Venäjän välinen velkakonversio 
112/2005 Työllistämistukien työllisyysvaikutukset 
113/2005 Maatalouden ympäristötuen erityistuet 
114/2005 Maanmittauslaitoksen maanmittaustoimitukset 
115/2005 Kuntien harkinnanvaraisten rahoitusavustusten myöntäminen 

ja käyttö 
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116/2005 Työhyvinvointi valtionhallinnossa 
117/2006 Raha-automaattiavustukset kansansairauksien ennalta-

ehkäisyyn 
118/2006 Valtion televisio- ja radiorahasto 
119/2006 Puolustusvoimien ennakkomaksut puolustusmateriaali-

hankinnoissa 
120/2006 Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen julkishallinnossa 
121/2006 Yritystukien vaikutusten pysyvyys 
122/2006 EU-säädösehdotusten kansallinen käsittely 

− erityisesti taloudellisten vaikutusten arvioinnin kannalta 
123/2006 Kuntien yhdistymisavustukset 
124/2006 Ammatilliset erikoisoppilaitokset ja niiden käyttökustannusten 

valtionosuusjärjestelmä 
125/2006 Käräjäoikeuksien tulosohjaus ja johtaminen 
126/2006 Teiden kunnossapito tielaitosuudistuksen jälkeen 
127/2006 Verotuksen yhdenmukaisuuden edistäminen verohallinnossa 
128/2006 Valtion osakkuusyhtiöt ja valtio vähemmistöomistajana 
129/2006 Viranomaisten valvottavilta perimät valvontamaksut 
130/2006 Sisäasiainministeriön hallinnonalan tuloksellisuusraportointi 

eduskunnalle 
131/2006 Työministeriön hallinnonalan tuloksellisuusraportointi  
 eduskunnalle 
132/2006 Suomen Kansallisteatterin peruskorjaus 
133/2006 Kanatalouden tuotannonrajoitustoimet 
134/2006 Maakunnan liittojen rooli  
        − maakunnan kehittämisrahan sitomattoman osan käyttö 
135/2006 Ympäristöministeriön harkinnanvaraiset valtionavustukset 

Vapaa Vuotos -liikkeelle 
136/2006  Kouluterveydenhuollon laatusuositus  
 − suosituksen ohjausvaikutukset kuntien toimintaan 
137/2006 Budjettituki Tansanialle 
138/2006 EU:n tarkastusvirastojen rinnakkaistarkastus rakenne-

rahastojen epäsäännönmukaisuuksien ilmoittamismenettelystä 
139/2006 Turvapaikkamenettely 

− turvapaikkaprosessin, turvapaikanhakijoiden vastaanoton  
 ja pakolaisten kotouttamisen toiminnallinen kokonaisuus 
140/2007 Natura 2000 -verkoston valmistelu 
141/2007 Verotuet  

− tilivelvollisuuden toteutuminen 
142/2007 Paikallisen yhteistyön määrärahan tarkastus 
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143/2007 Virkamatkustaminen  
− ohjausjärjestelmät ja taloudellisuus 

144/2007 Jääluokat ja väylämaksut 
145/2007 Poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisten yhteistoiminta  

(PTR-yhteistyö) 
− erityisesti vakavan rikollisuuden torjunnassa 

146/2007 Nuorten syrjäytymisen ehkäisy 
147/2007 Hankerahoitus ohjausvälineenä 
148/2007 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuloksellisuus-

raportointi eduskunnalle 
149/2007 Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuloksellisuusraportointi 

eduskunnalle 
150/2007 Tulosohjauksen tila 

− Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastushavaintojen 
2002�2006 perusteella 

151/2007 Finanssialan asiantuntijapalveluhankinnat 
152/2007 Aluekeskusohjelman toteutus vuosina 2004�2006 
153/2007 Sotu-kokeilun vaikutukset 
154/2007 Valtio etsintä- ja kaivostoiminnan edistäjänä 
155/2007 Kalatalouden kehittäminen 
156/2007 Kuluttajahallinnon toimivuus 
157/2008 T&k-arviointitoiminta 
158/2008 Alueellisten tietoyhteiskuntahankkeiden toteutus 
159/2008 Rataväylien kunnossapito 
160/2008 Terveyden edistämisen määrärahalla toteutettavat hankkeet 
161/2008 Tunnistuspalveluiden kehittäminen ja käyttö julkisessa  

hallinnossa 
162/2008 Metsähallitus  

− liikelaitoskonsernina ja ympäristöministeriön ohjaamana 
luonnonsuojelijana 

163/2008 Väärinkäytökset valtionhallinnossa 
164/2008 Huoltovarmuuskeskus 
165/2008 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) aineettoman 

omaisuuden (Intellectual Property Rights IPR) kaupallinen 
hyödyntäminen 

166/2008 EU:n tarkastusvirastojen rinnakkaistarkastus rakennerahasto-
ohjelmien tuloksellisuudesta työllisyyden alueella 

167/2008 Hoitotakuu 
168/2008 Valtion kassanhallinta 
169/2008 Hallinto-oikeudet 
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170/2008 Kehitysyhteistyön läpileikkaavat tavoitteet 
171/2008 Koulutuksen määrällinen ennakointi, mitoitus ja kohdentami-

nen � erityiskohteena nuorten ammatillinen peruskoulutus 
172/2008 Alueellisten kehittämisohjelmien vaikutukset 
173/2008 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä 
174/2008 Julkisen työnvälityksen asema ja painopisteet  
175/2008 Maatalouden ravinnepäästöjen vähentäminen 
176/2008 Valot päällä Pohjolassa 
 Pohjoismainen sähköhuollon valmiusyhteistyö 
177/2008 Työterveyshuolto ja alkoholihaittojen ehkäisy 
178/2008 Poliisin tietohallintokeskuksen alueellistaminen 
179/2008 Valtion velanhallinta 
180/2009 Asiantuntija- ja tutkimuspalvelujen hankinta ulkoasiain-

ministeriössä 
181/2009 Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisen valtionosuus-

järjestelmän läpinäkyvyys 
182/2009 Vesiväylien kunnossapito 
183/2009  Alueelliset ympäristökeskukset tavoite 2 -ohjelman toteuttajina 
184/2009 Valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen  
 ohjaus ja hallinto 
185/2009 Ajoneuvohallintokeskuksen PALKO-hanke 
186/2009 Taloushallinnon muutokset ministeriöissä, virastoissa ja 

laitoksissa 
187/2009 Sisäasiainhallinnon palvelukeskus 
188/2009 Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen 
189/2009 Yritysten liiketoiminnan sähköistämisen edistäminen 
190/2009 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan harkinnan-

varaiset tukijärjestelmät  
191/2009 Puoluetuki 
192/2009 Perusopetuksen ohjaus- ja rahoitusjärjestelmä 
193/2009 Lääkinnällinen kuntoutus 
194/2009 Mielenterveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön toimivuus 
195/2009 Autoverotus  
196/2009 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä 
197/2009 Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä 
198/2009 Merenkulkulaitoksen eräiden toimintojen liikelaitostaminen 
199/2009 Maatalouden kannattavuuden laskenta 
200/2009 Päästökauppa � Kioton joustomekanismit 
201/2009 Kainuun hallintokokeilun tila 
202/2010 Työturvallisuus valtion työpaikoilla 
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203/2010 Täydentävyys kehitysyhteistyössä 
204/2010 Valtion määräysvallassa olevien yhtiöiden ja valtion liike-

laitosten antama vaali- ja puoluerahoitus 2006�2009 ja  
 omistajaohjaus 
205/2010 Valtion lainananto asuntotuotantoon 
206/2010 Yliopistojen inhimillisten voimavarojen hallinta 
207/2010 Tuottavuusohjelman valmistelu ja johtaminen 
208/2010 Valtio tonttitarjonnan lisääjänä ja yhdyskuntarakenteen 
 eheyttäjänä 
209/2010 Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n (Finnfund) toiminta 
210/2010 Säätiöiden valtiontuki ja valvonta 
211/2010 Väylähankkeiden toteuttamisen perustelut 
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