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Kirjautuminen 

Tarva MT -ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: 

http://tarvamt.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html 

henkilökohtaisella käyttäjänimellä ja salasanalla (1). 

 

Sisään kirjauduttaessa valitaan istunnossa käytettävä kieli 

(toistaiseksi vain Suomi tuettu) ja käyttäjärooli (vaihtoehdot, 

joita ei voi valita esitetään aina himmeällä) ja valitaan OK (2). 

1) 

 

2) 

 

http://tarva.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html
http://tarvamt.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html
http://tarvamt.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html
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Aloitus 

Sisäänkirjautumisen jälkeen voit joko: 

(1) Alkaa tehdä uutta suunnitelmaa tai 

(2) Hakea aiempaa suunnitelmaa kirjaimilla sen nimen alusta tai 

(3) Valita aiemman suunnitelman suoraan valintalistasta  

1)  2) 
3)     

Selitys: Sanalla suunnitelma viitataan yhteen laskelmaan, joka 

voi sisältää useita toimenpiteitä ja joka voidaan tallettaa Tarvan 

sisällä tai erilliseksi tiedostoksi. 

Lopetus   

 

tai yksinkertaisesti sulkemalla selain 
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Tarva MT kaksi näkymää 

1) 

Tarva MT kahden päänäkymän välillä pääsee liikkumaan 

radiobuttoneilla (1) ja (2).   

Tieosat -näkymästä (1) on lisätietoja sivuilla 5–6 ja  

Määrittelyt -näkymästä (2) sivuilla 7–12 

Raportteja voit tehdä  (3) ja muuttaa tarkastelemaasi suunnitelmaa (4) 

riippumatta siitä kumpi button on valittuna - lisätietoja sivuilta 12–18  

2) 

4) 

 
3) 

 

 

 



5 25.10.2012 

Tieosat  –näkymä, 1 
1) 

Tieosat –näkymässä (1) kunkin homogeenisen tiejakson tiedot näkyvät 

omalla rivillään.  

Ylimpänä on aina summarivi (2). Sen tiedot lasketaan vain tienkohdista, 

joille on määritetty toimenpide, jos rastitaan kohta (3). 

3) 

2) 
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Valintalistasta voi valita minkä aktiivisen tien tietoja katsellaan ja 

Lisää-painikkeesta (1) aukeaa valintaikkuna (2), josta voi lisätä 

katseltavaksi minkä tahansa tien tiedot  (vinkki: alku- ja 

loppuetäisyys 0 km tarkoittaa koko tietä).  

1) 
2) 

 

 

 

 

 

Tieosat  –

näkymä, 2 
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Määrittelyt näkymä, 1 

1) 

Määrittelyt–näkymässä on kolme välilehteä (1), joilla voidaan  

valita laskentaan toimenpide (tarkemmin sivulla 8 - 9), määritellä 

oma toimenpide (tarkemmin sivulla 10) tai määrittää turvallisuuden 

muutoskerroin (tarkemmin sivulla 11). Aktiivisena olevaa välilehteä 

muokataan painikkeilla (2), joiden yläpuolella olevilla painikkeilla 

valitaan päällekkäisten toimenpiteiden värityksiä (katso sivu 22). 

2) 
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Määrittelyt näkymä, 2 

Toimenpide –välilehdellä (1)  voi katsella jo tehtyjä toimenpide-

määrittelyjä, muokata niitä sekä määritellä lisää toimenpiteitä. 

Kukin taulukon rivi (2) sisältää yhden toimenpiteen yhdelle 

yhtämittaisella tienpätkälle.  

Vinkki: Toimenpiteen kaksoisnäpäytyksellä voi muokata toimenpidettä.  

2) 

1) 
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Määrittelyt, 3: 

Lisätään 

toimenpide 

laskentaan 

Toimenpide -näkymässä valitaan Lisää (1): 

- Valitaan hiirellä (1) haluttu toimenpide (huomaa liukupainike oikealla) 

- Määritetään toimenpiteen vaikutusalue (2)  ja 

- Haluttaessa muutetaan toimenpiteen kustannuksia, hankenumeroa ja 

kommenttia sekä hyväksytään valinta Tarkista ja OK painalluksilla (3).  

 

1) 

2) 

 

3) 

 

 

 1) 
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Määrittelyt, 4: Oman toimenpiteen määrittely 

Jos Tarva MT:hen ei ole ennalta määritetty sopivaa toimenpidettä, 

voidaan Oma toimenpide –välilehdellä lisätä Oma toimenpide (1): 

- Annetaan haluttu toimenpidenumero, jonka numero >=1001 (2) 

- Määritetään tutkimuksista saadut vaikutuskertoimet (desimaalipiste!) 

- Määritetään vakavuuden kertoimet + selite, hyväksytään OK:lla. 

 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 1) 

Suositus 

käytettävistä 

numeroista: 

Livi 1000– 

Uus  1100- 

Var  1200-  

KaS  1300-  

Pir  1400-  

P-S  1500-  

K-S  1600-  

E-P  1700-  

PPK  1800- 

Lap  1900- 
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Määrittelyt, 5: Muutoskertoimen määrittely 

Jos tietyn tienkohdan turvallisuuden odotetaan kehittyvän eri tavalla 

kuin muulla tieverkolla, voidaan määrittää muutoskerroin, joka muuttaa 

vähenemän perusteena käytettyä onnettomuusmäärää (oletusarvo 

kertoimelle on 1,00). Valitaan muutoskertoimet (desimaalipiste!), 

tieosoite ja selite. Hyväksyntä Tarkista ja OK painalluksilla (1).  

1) 
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Raporttien laskenta, 1 

Kummassa tahansa näkymässä voidaan laskea raportteja: 

- Tieverkon turvallisuusraportti laskee turvallisuuden nykytilan tietylle 

tielle tai ELY-keskukselle ilman toimenpiteitä. Painikkeesta (1) 

avautuvassa ikkunassa valitaan laskentaanko raportti tielle vai ELYlle 

(2) ja valitaan haluttu tie/ELY (3) sekä välimerkit (4) sen koneen 

asetusten mukaan, missä tuloksia aiotaan käsitellä.    

- Laskentojen tuloksia koskevia raportteja saadaan painikkeesta 

Raportit (5) – katso tarkemmin sivuilla 13–15.   

1) 

5) 

2) 

4) 

 
 

3) 
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Raporttien laskenta, 2 

 

Laskentojen tuloksista koskevia tiedostoja saadaan, kun Raportit –

painikkeesta (1) avautuvasta valintaikkunasta valitaan haluttu 

raporttityyppi (2).  

Tarva MT:hen on määritelty viisi perusraporttityyppiä (2)  

Neljä ensimmäistä näistä voidaan tulostaa PDF- tai CSV-muodossa. 

Viides raporttityyppi (Yksittäisvaikutukset) voidaan tulostaa vain CSV-

muodossa.   

1) 

 2) 
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Raporttien laskenta, 3 

Raportteihin voidaan valita vain yhteenveto tai myös yksityiskohdat (1).   

Kun tulostetaan CSV (Comma Separated Values), tulee lisäksi 

määritellä omaan koneeseen yhteensopivat erottimet (2), koska 

tulostus on tarkoitettu avattavaksi jatkokäsittelyä varten Excelissä tai 

vastaavassa taulukkolaskentaohjelmassa. 

OK painamisen jälkeen (3) käyttäjä saa määritellä mihin koneen 

hakemistoon tulos tallennetaan (4) ja halutessaan muokata Tarvan 

tiedostolle antamaa oletusnimeä (5).   

  2) 

 

 

 4) 

 

 

 

 

 

3) 5) 

1) 
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Raporttien laskenta, 4 Sivulla 14, kohdassa (1) 

tehdyn valinnan mukaan  

raporteissa voi olla (1) 

yhteenveto-osa ja/tai (2) 

yksittäisvaikutukset -osa. 

 

Yksittäisvaikutukset -

osassa on kukin 

yhteenvedon rivi esitetty 

jokainen toimenpide 

eritelleen (Huom: eri 

sivuilla onnettomuudet ja 

kuolemat) 

1) 

 

 2) 
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Suunnitelmien arkistointi 

1) 

Kaikki käyttäjätunnuksella 

tallennetut suunnitelmat 

säilyvät Tarva MT:ssä, 

kunnes ne Tuhotaan 

tarpeettomina (1). 

 

Hae (2) auttaa löytämään 

oikean suunnitelman, jos 

niitä on paljon => avautuu 

etsintä-dialogi (alempi kuva). 

 

Haku voidaan myös rajata 

vain tallennuksessa 

aktiiviseksi määriteltyihin 

suunnitelmiin (3) 

3) 

2) 
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Suunnitelmien siirto toisten käyttöön 

1) 

 2) 

Kun haluat siirtää suunnitelmasi toisten käytettäväksi, 

Excelissä käsiteltäväksi tms., sinun pitää ensin Tallentaa se 

eräajotiedostoon (1). Kun olet antanut näin syntyneen 

tiedoston toiselle, hän voi Tuoda (2) sen itselleen 

suunnitelmaksi eli hän voi jatkaa laskentoja omilla 

tunnuksillaan. Tuotaessa Eräajo voidaan myös yhdistää 

valmiiseen suunnitelmaan, katso sivu 21. 
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Siirtyminen toiseen suunnitelmaan 

1) 

 

Riippumatta näkymästä, voit koska tahansa siirtyä uuteen tai 

aiemmin tallentamaasi suunnitelmaan (1). Ne vaihtoehdot, jotka 

eivät ole valittavissa, näkyvät himmennettyinä. Himmennys voi 

johtua esimerkiksi siitä, että suunnitelmaa ei ole tallennettu 

muutosten jälkeen. 

 

Jos yrität luoda uuden arvioinnin tallentamatta aiempia, Tarva 

varoittaa siitä (2) 

 2) 
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Toimenpidetietojen määrittely Tarvan ulkopuolella, 1 

Alla on esimerkki Tarvasta tiedostoon tallennetusta eräajotiedostosta (katso 

eräajotiedoston tallentaminen ja tuominen takaisin Tarvaan sivulla 17) 

Eräajo alkaa aina rivillä, jossa on huutomerkki ja lainausmerkeissä 

Tarvassa käytetty suunnitelman nimi ja kuvaus (1). 

Rivit #Toimenpideosio” (2) ja ”#Omien toimenpiteiden osio” (3) kertovat 

mistä alkaa kyseisenlainen eräajon osa. 
 

Vinkki: Yksinkertaisimmat tavat yhdistää eri käyttäjien luomia 

toimenpiteitä ovat (1) kopioida ne yhteen eräajoon (katso sivu 20) 

tai (2) liittää johonkin suunnitelmaan eräajon tiedot (katso sivu 21).    

!'Esimerkki 2' 'Toinen Esimerkki Asiantuntijaverkostolle' 

#Toimenpideosio 

25 8 0 11 0 361 273745 0 'Uusi tievalaistus jäykin pylväin - muutettu' 

25 7 7000 11 0 362 318384 0 'Uusi tievalaistus myötäävin pylväin' 

4 102 0 582 5876 608 5097880 0 'Kameravalvonta (Livi osuus)' 

4 102 0 105 0 362 698598 0 'Uusi tievalaistus myötäävin pylväin' 

#Omien toimenpiteiden osio 

+1001 0.99 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 'Harrin esimerkki' 

1) 

2) 

3) 
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Toimenpidetietojen määrittely Tarvan ulkopuolella, 2 

Eräajotiedoston toimenpiderivit sisältävät (välilyönnillä erotettuna) samat 

sarakkeet kuin Tarva 4.13 –version eräajotkin, esimerkki:  

Mikäli toimenpidetietoja halutaan tuoda eräajoon Excelistä, kaikki sarakkeet 

pitää antaa välilyönnillä tai tabulattorilla eroteltuna yllä kuvatussa 

järjestyksessä. Jotta mahdollinen seliteteksti näkyisi oikein, se pitää antaa 

yllä näkyvillä lainausmerkeillä eroteltuna. 

Vinkki 1: Kun olet luonut eräajotiedoston (sivu 17), voit muokata sitä 

tekstieditorissa, esimerkiksi kopioida toimenpiteitä Copy- ja  Paste –

komennoilla suoraan Excelistä. 

Vinkki 2: Tarva päivittää annetut kustannustiedot vain, jos toimenpide 

käydään erikseen muokkaamassa (katso sivun 8 vinkki). 

Tie Tieosa Metrit Tieosa Metrit Hanke Seliteteksti

25 8 0 11 0 362 279 0  ' Uusi tievalaistus myötäävin pylväin  '

25 13 0 15 0 362 270 0  ' Uusi tievalaistus myötäävin pylväin  '

4 102 0 582 5876 608 5095 0  ' Kameravalvonta (Livi osuus)  '

4 102 0 105 0 362 699 0  ' Uusi tievalaistus myötäävin pylväin  '

Alkupiste Loppupistepiste Toimenpide-

numero

Kustannukset,

1000€
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Suunnitelmien tietojen täydentäminen eräajosta 

Kun aiemmin tuotuja eräajoja tuodaan suunnitelmaksi (1, katso myös sivu 

17), aukeaa ponnahdusikkuna (2), jossa valitaan tuodaanko eräajon 

tiedot itsenäiseksi uudeksi suunnitelmaksi vai liitetäänkö ne johonkin jo 

olemassa olevaan suunnitelmaan. Kun eräajo liitetään vanhaan 

suunnitelmaan, ponnahdusikkunasta (3) valintalistasta valitaan mihin 

suunnitelmaan eräajo liitetään, suunnitelma tallennetaan automaattisesti. 

Vinkki: Jälkimmäistä ominaisuutta voidaan käyttää, kun halutaan esi-

merkiksi yhdistää eri henkilöiden tekemiä suunnitelmia, katso myös s. 22.     

2) 

 

 

 
1) 

3) 
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Virheelliset ja päällekkäiset toimenpiteet 

Suunnitelmaa tuotaessa muodoltaan oikeat toimenpiderivit luetaan sisään, 

vaikka tieosoitteessa tms. olisi virheitä (1). Virherivit näkyvät punaisina 

riveinä, eivätkä ne osallistu laskentaan, mutta ne voidaan muokkaamalla 

korjata kelpaaviksi. 

Lisäksi päällekkäisyyksien tarkasteluun on lisätty valikko (1), jossa voidaan 

radiobuttoneilla valita kuinka päällekkäisyyksiä esitetään. Niiden esittäminen 

ei vaikuta laskentoihin.  

Vinkki: Rastilla Tieosajärjestys saadaan tilapäisesti muutettua toimenpiteet 

tieosoitejärjestykseen, jolloin päällekkäisyyksiä on helpompi hallita.    

1) 
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Vinkkejä 

1. Tieosat -näkymän sarakkeita 

voidaan piilottaa poistamalla rasteja 

tulostusten vieressä olevista 

Näkyvyys-ruuduista (1). 

2. Kun toimenpiteen alku- ja loppupiste ovat metrilleen samat, Tarva 

tulkitsee toimenpiteen pistemäiseksi, jonka vaikutusalue on 200 

metriä toimenpiteestä kumpaankin suuntaan. Tien alussa/lopussa 

vaikutusalueeksi oletetaan 400 ensimmäistä/viimeistä metri ko. 

tiestä. Jos nämä oletukset ovat vääriä, tulee toimenpiteen oikea 

vaikutusalue määrittää itse, eikä käyttää ei samaa alku- ja 

loppuosoitetta.     

3. Jos ohjelma jumiutuu, sulje selain/kone ja aloita alusta. Yritä 

saada virhe toistumaan – ja kuvaile tällaiset tilanteet ohjelman 

kehittelijöille! 
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Kaikki kommentit tervetulleita! 

VAROITUS: Alussa jo tallennetut arvioinnit 

joudutaan ehkä välillä poistamaan, joten 

tärkeät laskennat on hyvä tallentaa 

tiedostoon jatkokäyttöä varten (katso s. 17). 

 

Kohdasta Apua (1) löytyvät käytettävissä 

olevat ohjeet ja linkki Tarvan nettisivuille, 

johon on jatkuvasti tarkoitus lisätä 

käyttövinkkejä yms. Katso siis: 

http://www.tarva.net/site/blog 

 

Kaikenlainen palaute ohjelmasta  

pyydetään lähettämään sähköpostilla: 

tarvamt@tarva.net 

1) 

 

http://www.tarva.net/site/blog
http://www.tarva.net/site/blog
mailto:tarvamt@tarva.net

