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1 Tarva MT käyttöönotto
Suora linkki Tarva MT-ohjelmaan on:
https://tarvamt6.myapp.info/tarvamt63/ (huom: 63 = muuttuva versionumero)
Kirjautumisikkunassa on mahdollista pyytää uusi käyttäjätunnus (1). Käyttäjä voi myös
itse vaihtaa olemassa olevan käyttäjätunnuksen unohtuneen salasanan (2).
Käyttäjätunnus on yleensä käyttäjän oma sähköpostiosoite.

1
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HUOM: Tarva MT:n toiminta on testattu HTML-5 standardin selaimilla:
Firefox, Google Chrome ja Microsoft Edge.
Internet Explorerilla Tarva MT ei toimi oikein!
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2 Tarvan komentovalikko ja välilehdet
Tarva sisältää komentovalikon, jonka oikealla puolella on (mahdollisesti) aktiivisena olevan
suunnitelman nimi (1). Komentovalikon ja mahdollisen alivalikon valinnat näkyvät, kun
kursorin vie komennon päälle (huom: klikataan vasta kun halutaan vahvistaa tietty valinta!)
Komentovalikon alla näkyvät
käytettävissä olevat välilehdet (2).
Välilehdillä valitaan ja käsitellään
suunnitelmia eli toimenpiteistä
muodostuvia kokonaisuuksia.
Välilehdeltä toiseen voidaan siirtyä
halutussa järjestyksessä klikkaamalla
halutun välilehden otsikkoa. Aktiivinen
välilehti näkyy korostettuna
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3.1 Komentovalikko: Tiedosto
-

Valinnalla Uusi (1) tyhjennetään käsiteltävänä olevan suunnitelman tiedot (jos aiempaa
suunnitelmaa ei ole tallennettu, Tarva huomauttaa siitä)

-

Valinnalla Talleta (2) tallennetaan käsittelyssä olevan suunnitelman muutokset

-

Valinnalla Talleta nimellä (3) tallennetaan käsiteltävän suunnitelman tiedot erikseen
annettavan nimen mukaiseen suunnitelmaan
Valinnalla Eräajotiedostot -> Talleta (4) luodaan
aktiivisen suunnitelman tiedot sisältävä tekstitiedosto,
jonka toiset käyttäjät voivat lukea sisään
1
suunnitelmaksi, katso sivu 19

-

-

Valinnalla Eräajotiedostot -> Tuo (5) luetaan
aktiiviseksi suunnitelmaksi tekstitiedosto, joka on
luotu esimerkiksi Excelin tiedoista tai joka on
aiemmin tallennettu (4), katso sivu 20
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3.2 Komentovalikko: Raportit
-

Valinnalla Suunnitelman raportti (1) luodaan suunnitelmasta haluttu raportti, katso sivu 22

-

Valinnalla Tieverkon raportti (2) luodaan suunnitelmasta haluttu tieverkon turvallisuuden
nykytilaa koskeva raportti, katso sivu 23

-

Valinnalla Lataa -> Pikaohje (3) ladataan Tarvan käyttöönottoa koskeva pikaohje

-

Valinnalla Lataa -> Käyttöohje (4) ladataan tämä Tarvan käyttöohje
Valinnalla Lataa -> Mallit ja kertoimet (5) ladataan
käytössä olevan Tarva-version mallit ja kertoimet
Valinnalla Lataa -> Excel-pohjat (6) ladataan raporttien
luomisessa ja tulkinnassa käytettäviä pohjia, katso sivu
20
Valinnalla Lataa -> Syöttöpohja (7) ladataan esimerkki
tekstitiedostosta, jolla voidaan tuoda suunnitelman
tiedot esim. Excelistä, katso sivu 20
Valinnalla Lataa -> Vaikutuskertoimet (8) ladataan uusin
raportti toimenpiteiden vaikutuskertoimista

-
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3.3 Komentovalikot: Lopeta ja Apua
-

Valinnalla Lopeta -> Poistu (1) suljetaan Tarva. Tarva varoittaa, jos aktiivisen suunnitelman
tietoja on muutettu viimeisimmän tallennuksen jälkeen

-

Valinnalla Apua -> Vaihda salasana (2) avautuu salasanan vaihtoikkuna. Salasanan tule
olla vähintään 6 merkkiä pitkä

-

Valinnalla Apua -> www.tarva.net (3) avautuu nettisivu, jossa
on tietoja mm. eri Tarva-versioista ja niiden ajankohtaiset
tiedotteet sekä Tarvan yhteyshenkilöt

-

Valinnalla Apua -> Tietosuojaseloste (4) löytyy
henkilörekisterilain mukainen Tarvan tietosuojaseloste

-

Valinnalla Apua -> Tiedot (5) avautuu ikkuna, josta näkyvät
kyseisen Tarva-version kehitystyössä mukana olleet
organisaatiot
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4.1 Välilehti Suunnitelma
-

Välilehdellä näkyvät tiedot riippuvat siitä, onko valittuna painike Uusi vai Vanha (1)

-

Valinnalla Uusi näkyy kehotus suunnitelman nimen ja kuvauksen kirjoittamiseksi (2).
Kun nimi ja kuvaus on annettu, ne korvaavat kehotuksen
Kun nimen antamisen jälkeen suunnitelma tallennetaan,
1
painike Vanha aktivoituu (1)

-

Mikäli aktiivinen suunnitelma on tallennettu viimeisimpien
muutosten jälkeen, voidaan koska tahansa siirtyä uuteen
suunnitelmaan painikkeella Uusi tai valita alasvetolaatikosta (3) aktiiviseksi mikä tahansa aiemmin luotu
suunnitelma. Valinta vahvistetaan Valitse-painikkeella

-

Mikäli suunnitelmaan tehtyjä muutoksia ei haluta
tallentaa, ne voidaan perua suunnitelman kuvauksen alla
olevalla Peru-painikkeella
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4.2 Välilehti Tieosat: yleiskatsaus
-

Välilehdellä näkyy käsiteltävän suunnitelman yhden tien homogeenisten tiejaksojen tiedot

-

Välilehdellä voidaan: tarkastella haluttua tietä (1, katso sivu 10), määritellä uusia
toimenpiteitä (2, katso sivu 11), valita näkyykö summarivillä tiedot koko tieltä vai vain
toimenpiteiden alueelta (3, katso sivu 11) sekä valita näkyvät sarakkeet (4, katso sivu 12)

-

Mikäli taulukko ei mahdu näytölle, liukujen (5) avulla voidaan valita sen näkyvä osa
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4.3 Välilehti Tieosat: tarkasteltavan tien valinta
-

Välilehdellä näytetään kerrallaan yhden tien tiedot: ne homogeeniset tiejaksot, joille on
määritetty toimenpiteitä sekä niitä edeltävä ja seuraava homogeeninen tiejakso.
Alasvetolaatikosta (1) voidaan valita, minkä tien tiedot näytetään

-

Käyttäjä voi myös lisätä näytettävien teiden listaan haluamansa
tieosat miltä tahansa tieltä valitsemalla Tie: Lisää (2).

-

Lisättävien tieosien valinta tehdään avautuvasta
ponnahdusikkunasta (3). Aluksi kirjoitetaan tai valitaan
alasvetolaatikosta tienumero, minkä jälkeen alasvetolaatikoista
voidaan valita tarkasteluun kyseisen tien ensimmäinen ja viimeinen
mukaan haluttava tieosa

-

Mikäli ensimmäinen ja viimeinen tieosa ovat nollia, haetaan koko
tien tiedot – pitkällä tiellä suositellaan haettavaksi vain osa tiestä
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4.4 Välilehti Tieosat: määrittelyt ja summarivi
-

Alasvetolaatikosta (1) voidaan valita, määritetäänkö välilehdellä esitettävälle tielle uusi
toimenpide vai uusi muutoskerroin. Valinnan jälkeen painetaan Lisää. Se aukaisee
ponnahdusikkunan, jonka käyttö on kuvattu sivulla 14-16

-

Silloin, kun esitettävälle tielle on määritetty toimenpiteitä, lisäämällä rasti ruutuun
Toimenpiteiden summarivi (2), summarivin tietoihin ei sisällytetä niitä homogeenisia
tiejaksoja, joille toimenpiteitä ei ole määritetty
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4.5 Välilehti Tieosat: näkyvät sarakkeet
-

Alasvetolaatikosta (1) rastimalla voidaan valita, mitkä sarakkeet näytetään Tieosatvälilehdellä. Oletusarvona kaikki tiedot näytetään, mutta haluttu sarakeryhmä voidaan
piilottaa poistamalla rasti sen kohdalta

-

Yhteen sarakeryhmään kuuluu useita sarakkeita, esimerkiksi Luokittain nykytilan hvjoonnettomuudet -ryhmä sisältää jokaisen kolmen onnettomuusluokan sarakkeet

-

Ryhmätietojen alapuolella on yksittäisten sarakkeiden valinnat, joiden avulla
näytettäväksi voidaan valita myös vain osa ryhmän sarakkeista

1
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4.6 Välilehti Määrittelyt: yleiskatsaus
-

Perustilanteessa näytetään aktiivisen suunnitelman määrittelyt, joko toimenpiteet tai
muutoskertoimet sen mukaan, kumpi valintapainikkeista (1) on valittuna

-

Valintapainikkeilla (2) voidaan näytettäväksi valita toimenpiteiden päällekkäisyydet.
Valinnan jälkeen päällekkäisyydet korostuvat väreillä ja niiden kokonaismäärä näkyy

-

Valittuna oleva toimenpide näkyy korostevärillä ja se voidaan poistaa suunnitelmasta
valinnalla Tuhoa (3)

-

Valinnalla Lisää (tai Muokkaa) (3) määrittelylistan yläpuolelle ponnahtaa toimenpiteiden
tai muutoskertoimien määrittelyikkuna. Niiden toimintaa on kuvattu sivuilla 14–16
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4.7 Välilehti Määrittelyt: Lisää/muokkaa toimenpide 1/2
-

Kun valittuna on Toimenpiteet, painike Lisää (1) avaa määrittelylistan yläpuolelle
ponnahdusikkunan (2), jossa määritetään uusi toimenpide

-

Mikäli valittuna on jokin toimenpiderivi, painike Muokkaa (1) avaa samanlaisen ikkunan
valitulle toimenpideriville
Toimenpiteen määrittely on
3
tarkemmin kuvattu sivulla 15

-

Huomaa, että Määrittelyt välilehti voidaan sulkea vasta
kun toimenpidemäärittelyn
ponnahdusikkuna on suljettu
klikkaamalla sen ylälaidan
rastista (3)!

2
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4.7 Välilehti Määrittelyt: Lisää/muokkaa toimenpide 2/2

Toimenpiteen määrittely (2-6 vapaa järjestys):

1. Valitse painikkeella oma/Tarvan toimenpide

1

2. Klikkaa hiirellä/scrollaa haluttu toimenpide
3. Kirjoita tai valitse alasvetolaatikoista
toimenpiteen alku- ja loppupisteet

2

4. Voit kirjoittaa hankenumeron (suositus: ei yli
20 merkkiä) hankeraportilla käytettäväksi
5. Voit muuttaa toimenpiteen kustannukset

3

6. Voit muokata toimenpiteen selitetekstiä

4

7. Valitse Tarkista (kun painike aktivoitunut)
8. Valitse Lisää (kun painike aktivoitunut)
9. Sulje lopuksi toimenpidemäärittelyn ikkuna

6
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4.7 Välilehti Määrittelyt: Muutoskertoimet
-

Valinnalla Muutoskertoimet (1) Lisää (2) avautuu
ponnahdusikkuna (3), jossa voidaan tietylle
tiejaksolle lisätä muutoskerroin, joka muuttaa
vaikutusarvion perusteena käytettyä
onnettomuusmäärää (oletusarvo kertoimille on
1,00)

-

Muutoskertoimet syötetään jokaiselle
onnettomuusluokalle (4, huom: desimaalipiste!)

-

Kun tieosoite on syötetty, Tarkista-painike
aktivoituu (5). Kun tieosoite on hyväksytysti
tarkistettu ja Seliteteksti on kirjoitettu,
muutoskerroin vahvistetaan Lisää-painikkeella
(5).
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4.8 Välilehti Omat toimenpiteet
-

-

Määritettyjen omien toimenpiteiden alla näkyvät painikkeet
(1), joiden avulla voidaan lisätä oma toimenpide tai
tuhota/muokata valittua omaa toimenpidettä
Valinnalla Lisää (1), omien toimenpiteiden yläpuolelle
avautuu ponnahdusikkuna (2), jossa määritetään uusi oma
toimenpide
Vaikutuskertoimet kuvaavat toimenpiteen vaikutuksia hvjonnettomuuksien määriin (esim. 0.9 tarkoittaa -10 %).
Vakavuuskertoimet kuvaavat muutosta jäljelle jäävien hvjonnettomuuksien vakavuuteen (esim. 0.1 tarkoittaa -10 %
kuolemia tai vakavia loukkaantumisia/hvjo)
Huomaa, että Oma toimenpide -välilehti voidaan sulkea
vasta kun oman toimenpiteen määrittelyn
ponnahdusikkuna on suljettu sen ylänurkan rastista (3)
klikkaamalla!
Suositus käytettävistä numeroista: Väylä 1000–, UUS 1100-, VAR 1200-, KAS
1300-, PIR 1400-, POS 1500-, KES 1600-, EPO 1700-, POP 1800-, LAP 1900-

1
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4.9 Välilehti Arkisto
Arkisto on aktiivisella käyttäjätunnuksella tallennettujen suunnitelmien luettelo, josta voidaan:
1. Poistaa suunnitelman aktiivisten listalta (ei näy valintalistalla, katso sivu 8)
2. Muokata nimeä tai kuvausta tai valita lajittelujärjestys (otsikosta klikkaamalla)
3. Valita klikkaamalla mitkä suunnitelmat poistetaan – lopuksi klikataan Tuhoa valitut
4. Klikkaamalla vain yhden suunnitelman valintaruutua, aktivoituu Valitse suunnitelmaksi, jolla
kyseinen suunnitelma aktivoidaan muokattavaksi – tallentamattomista tiedoista varoitetaan
ja muutosten jälkeen ilmestyvät välilehdelle painikkeet Tallenna ja Peru

2
3

4

1

18

5.1 Eräajotiedoston sisältö
-

Eräajotiedostolla tarkoitetaan tekstitiedostoa, joka sisältää yhden suunnitelman tiedot.
Tiedosto voi olla joko UTF-8 tai ANSI-tiedosto. Sen avulla suunnitelmia voi siirtää
käyttäjältä toiselle (sivu 24).

-

Eräajotiedoston ensimmäinen rivi alkaa aina !-merkillä, sen jälkeen on lainausmerkeissä
suunnitelman nimi, sitten lainausmerkeissä suunnitelman kuvausteksti ja lopuksi voi olla
päiväys, joka kuvaa toimenpidelistan käyttöönottopäivää. Sillä on varauduttu
toimenpidelistan muutoksiin ja mahdollisuuteen käyttää suunnitelman luomisen aikaista
toimenpidelistaa

-

#-merkillä alkavat rivit ovat vakioituja otsikkorivejä, joiden jälkeen alkavat tietynlaiset
tekstirivit, esimerkiksi toimenpiteet rivin #Toimenpideosio jälkeen
Esimerkki eräajotiedoston sisällöstä:

!'VT25B' 'Testi VT 25lle' 20190624
#Toimenpideosio
25 3 2030 4 267 682 2 0 'Nopeusrajoitus 80 -> 70 km/h'
#Omien toimenpiteiden osio
#Muutoskertoimet

19

5.2 Eräajotiedoston luominen Excelissä
-

Jotta Excelissä valmisteltu toimenpidelistaus voidaan lukea Tarvan suunnitelmaksi, siitä
pitää luoda eräajotiedosto

-

Eräajotiedosto luodaan siten, että toimenpidelistaus valmistellaan Excel-tiedostossa (1) ja
kopioidaan eräajotiedoston Syöttöpohjaan (2)

-

Alla on esimerkki toimenpiteiden syöttämiseen tarkoitetusta Excel-pohjasta (3)

-

Käytännössä Excelissä valmisteltu toimenpidelista kopioidaan
(Copy + Paste) tekstieditorissa (esimerkiksi Notepad++)
avattuun Syöttöpohjaan rivin ”#Toimenpideosio” jälkeen

-

Syöttöpohja tallennetaan joko UTF-8 tai ANSI-muodossa

-

Eräajotiedoston tietojen tuonti Tarvan suunnitelmaksi on
kuvattu sivulla 5 (Tiedostot -> Eräajotiedostot -> Tuo)
Esimerkki Excel-pohjasta:

3
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6.1 Raporttien sisällöt, luominen ja lataaminen
-

Aktiivisena olevan suunnitelman raportit luodaan komentovalikosta Raportit valinnalla
Suunnitelman raportit (katso sivu 6). Ne kuvaavat eri näkökulmista suunnitelman
toimenpiteitä ja tieverkkoa, johon toimenpiteitä suunnitellaan (katso sivu 22)

-

Tieverkon nykytilan turvallisuutta kuvaavat raportit luodaan komentovalikosta Raportit
valinnalla Tieverkon raportit (katso sivu 6). Kerralla luodaan yhden ELY-keskuksen tai
yhden tien turvallisuutta kuvaava raportti

-

Tietoturvasyistä raportit luodaan vaiheittain: Kun halutut raportin määrittelyt on tehty
(katso sivut 22–23), klikataan ensin Luo (1) ja kun Tarva on tehnyt raportin valmiiksi,
näytölle ilmestyy painike Lataa (2), jolla luotu tiedosto ladataan omalla tietokoneelle

-

Ladattu raportti voidaan avata Excelissä klikkaamalla tiedoston
kuvaketta (3). Painikkeesta Näytä kaikki voidaan tarkastella
kaikkia ladattuja tiedostoja ja rastista sulkea näytön alapalkki,
jossa lataukset näkyvät (4)

3
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6.2 Raportit: Suunnitelman raportit
-

Alasvetolaatikosta (1) voidaan valita haluttu suunnitelman raportti (2)

-

Raporttiin voidaan valita vain yhteenveto ja/tai myös yksityiskohdat (3)

-

Jotta Tarva tuottaa mm. Excelissä oikein avautuvan CSV-raportin (Comma Separated
Values), tulee lisäksi määritellä oman koneen asetusten kanssa yhteensopivat erottimet
(4) ja viimeistellä haku Luo-painikkeella (5). Excelissä raportti voidaan haluttaessa
tallentaa PDF-muotoon

-

Huom: komentovalikosta Lataa -> Raportit -> Excel-pohjat löytyvässä Excelissä on
välilehti, joka helpotta Yksittäisvaikutukset-raportin ulkoasun ja otsikoiden määrittelyssä

3
5
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6.3 Raportit: Tieverkon turvallisuusraportti
-

Painikkeella (1) valitaan, tulostetaanko tiekohtainen vai ELY-kohtainen raportti

-

Alasvetolatikosta valitaan haluttu tie/ELY-keskus (2), minkä lisäksi määritellään oman
koneen asetusten kanssa yhteensopivat erottimet (3) ja luodaan raportti (4).
Excelissä raportti voidaan haluttaessa tallentaa PDF-muodossa

-

Huom: komentovalikosta Lataa -> Raportit -> Excel-pohjat löytyvässä Excelissä on
välilehti, joka helpottaa TUR-raportin ulkoasun ja otsikoiden määrittelyssä (katso sivu
6)
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7. Tässä käyttöohjeessa käytettyjä käsitteitä
Arkisto

= Aktiivisella käyttäjätunnuksella tallennettujen suunnitelmien luettelo

Eräajotiedosto = Suunnitelma tallennettuna tekstitiedostoksi, voidaan luoda Excelissä tms.
Komentovalikko = Menu, joka sisältää suunnitelman käsittelyä koskevia valintavaihtoehtoja
Suunnitelma

= Kerralla Tarvassa käsiteltävä joukko toimenpidemäärittelyjä

Suunnitelman raportti = Aktiivisen suunnitelman tieverkkoa/suunnitelmaa koskeva raportti
Tieverkon raportti = Yhden ELY-keskuksen tai tien turvallisuuden nykytilaa koskeva raportti
Välilehti

= Suunnitelman käsittelyyn tarkoitetut Tarvan osat, esimerkiksi Tieosat

24

8.1 Karttojen yleisohjeistusta
Versioon 6.2 on kehitetty kahta erilaista karttanäyttöä, joilla näytetään tietoja aktiivisen
suunnitelman toimenpiteiden alueelta.
-

Kartta avataan valitsemalla välilehti Kartta (1). Suunnitelman kaikkien toimenpiteiden
tienkohdat näkyvät kartalla. Karttaa voidaan zoomata ja siirtää.

-

Kartalla näkyy oletusarvona turvallisuuden nykytilatieto kaikilta niiltä tienkohdilta, joihin on
määritetty joku toimenpide (katso sivu 27). Väreillä esitettyä tiejaksoa klikkaamalla avautuu
arvoikkuna, jossa näkyy mm. kyseisen jakson osoite ja tunnusluvun arvo.

-

Radiopainikkeella (2) saa näkyviin toimenpiteiden vaikutukset turvallisuuteen (katso sivu 28)

-

Karttoja muokataan alasvetovalikoilla ja painikkeilla (3), joiden merkitystä on kuvattu sivuilla
26-28.

2
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8.2 Karttojen yhteisiä muokkausvalintoja

Karttanäytöillä on joitakin yhteisiä painikkeita ja alasvetolaatikoita:
-

Alasvetovalikosta (1) valitaan kulloinkin esitettävä tietolaji (Hvjo, Kuoll., Vak.loukk., Kust.)

-

Alasvetovalikosta (2) valitaan, tarkastellaanko yhtä onnettomuusluokkaa (Kohtaaminen,
Kevyt (=JkPpMopot) tai Muut) tai kaikkia onnettomuusluokkia yhdessä

-

Versiossa 6.2 kaikki tiedot esitetään neljässä luokassa, joten jako on disabloitu (3), myös
Vaikutukset-kartalla, jossa se näkyy. Kartoilla esitetään myös aineiston minimi ja maksimi.

-

Ruksilla (4) valitaan, avautuuko myös arvo-ikkunoita karttaa piirrettäessä

-

Painikkeilla (5) tyhjennetään kartta ja piirretään uusien määrittelyjen mukainen kartta

-

Haluttu taustakartta voidaan valita klikkaamalla kuvakkeesta (6)

1
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8.3 Kartta nykytilan turvallisuustiedoista

- Nykytila-kartalla näkyvät turvallisuuden nykytilan tiedot (tunnuslukuna riski/100 milj.ajon.km,
tiheys/100 tiekm, v tai lukumäärä/v) toimenpiteiden mukaan homogeenisilla tiejaksoilla.
Tietolaji (Hvjo, Vakavat henkilövahingot tai Kustannukset) määrittää tietosisällön.
- Tiedot on esitetty aina neljässä luokassa siten, raja-arvoina käytetään riskin ja tiheyden
osalta samoja legendassa (1) näkyviä prosenttiosuuksia tiepituudesta. Lukumäärä-valinnassa
kartalla näkyvän minimin ja maksimin välinen arvoalue jaetaan tasan neljään yhtä suureen
luokkaan, koska sitä ei voida jakaa luokkiin tiepituuden suhteen.
- Käyttäjä voi itse valita alasveto-laatikosta
(2), mikä toiminnallisen tieluokan arvoja
vertailuarvoina käytetään. Toiminnallisen
3
tieluokan jäljessä esitetään kartalla
näkyvässä aineistossa oleva minimi- ja
2
maksimiarvo
- Ruksilla (3) saadaan tieosaa pidemmät
tiejaksot näkymään tieosiin pilkottuina

1
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8.4 Kartta toimenpiteiden turvallisuusvaikutuksista

Vaikutukset-kartalla näkyvät kaikkien aktiivisen suunnitelman toimenpiteiden
onnettomuusvähenemät prosenttilukuna (huom: miinusmerkki tarkoittaa lisääntymistä)
- Arvo-ikkunat (1) näyttävät mm. vähenemäprosentin sekä toimenpiteiden tiedot. Ikkunan
voi sulkea sen oikeassa yläkulmassa olevasta rastista klikkaamalla
- Väriskaala (2) kuvaa toimenpiteiden vaikutuseroja. Plus ja miinusmerkkien tai hiiren
scrollin avulla karttaa voidaan zoomata ja kartan oikeassa yläkulmassa olevalla
painikkeella (3) voidaan valita haluttu pohjakartta
- Peräkkäiset, täysin samat toimenpiteet
sisältävät tienpätkät esitetään yhtenä
tiejaksona
- Vaikutusten arvoalue on jaettu
mekaanisesti neljään yhtä suureen
alueeseen. Myös arvoalueen minimi,
maksimi ja jakoväli on esitetty kartassa.
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9.1 Vinkkejä 1/3
1. Esimerkiksi pitkään käyttämättömänä ollut selain voi aiheuttaa virheen – alla (1) on
esimerkki tällaisesta virheilmoituksesta. Virheilmoitukset voi sulkea niiden oikeassa
reunassa olevasta rastista, mutta ne voivat vaatia Tarvan käynnistämisen uudelleen
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 metriä ko. tiestä. Jos nämä oletukset ovat vääriä, tulee
toimenpiteen oikea vaikutusalue määrittää itse, eikä käyttää samaa alku- ja
loppuosoitetta
3. Koko tien käsittävä toimenpide on helpointa
luoda Tieosat-välilehdellä: lisätään ensin
koko tie (2) ja sen jälkeen lisätään
toimenpide viereisestä valikosta (3), jolloin
osoitteen oletusarvona on koko tie
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9.1 Vinkkejä 2/3
4) Tarva MT-versioissa 5.x metrilleen liittymästä alkavan ja metrilleen liittymään loppuvaan
toimenpiteeseen katsottiin sisältyvän sekä alku- että loppupisteen liittymät. Tarva 6.0 –
versiosta alkaen vain toimenpidejakson alkupisteen liittymä sisältyy toimenpiteeseen. Näin
esimerkiksi tieosakohtaisessa turvallisuus-tarkastelussa (1) jokainen tienkohta tulee
lasketuksi vain kertaalleen
5) Välilehteä kartta (2) on kehitetty huomattavasti versioon 6.2. Karttoja koskevaa ohjeistusta
on siinä yhteydessä lisätty käyttöohjeen kohtaan 8.
6) Kartoilla nykytilan riski ja tiheys
esitetään aina jaettuna tiepituuden
suhteen samoihin prosenttiosuuksiin,
mutta lukumäärät niin, että kartalla
näkyvä arvoalue jaetaan
mekaanisesti tasan neljän osaan
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9.1 Vinkkejä 3/3
7. Versiossa 6.3 toimenpidelista on muuttunut vaikutuskertoimien päivityksen vuoksi (katso
sivut 6 ja 32). Suositeltavaa on luoda kaikki suunnitelmat alusta asti versiossa 6.3.
Uusissa suunnitelmiin käytetään automaattisesti uusinta toimenpidelistaa.
8. Jos joku haluaa kaikesta huolimatta käyttää pohjana vanhaa suunnitelmaa,
suunnitelmasta kannattaa luoda eräajo ja poistaa tekstieditorissa siinä käytettävän
toimenpidelistan käyttöönottopäivä (”20190624”, katso sivu 19). Lisäksi pitää päivittää
muuttuneet toimenpidenumerot esim. Excelissä! Tarkistuksen avuksi on kohdasta
Raportit -> Lataa -> Excel-pohjat ladattavaan Exceliin lisätty välilehti Toimenpidenumerot
6.2->6.3, josta saa apua toimenpidenumeroiden päivittämiseen.
9. Joillekin toimenpiteille saatetaan tarvita käänteinen toimenpide. Esimerkiksi soratien
päällystämisen (toimenpide 207) vastatoimenpide (soratien päällysteen purku) voidaan
määrittää omaksi toimenpiteeksi, jonka vaikutuskerroin on varsinaisen toimenpiteen
käänteisarvo (1/1,1=0,909). Vakavuuden pieneneminen saadaan laskettua vastaavasti
(1/(1-0,05)=1,052, joten vakavuuden pienenemisen kerroin on +0,052).
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10. Lisätietoja
Tarvaan kirjautumisen jälkeen komentovalikon valinnasta Apua (1) löytyy linkki mm. tähän
Tarvan käyttöohjeeseen ja salasanan vaihtamiseen
www.tarva.net –sivuilta löytyy tietoja mm. eri Tarva-versioista ja niiden ajankohtaiset
tiedotteet ja käytettävien vaikutuskertoimien taustaselvitys sekä Tarvan yhteyshenkilöt
Tarvassa käytettyjen onnettomuusmallien rakenteen päivitystä on tarkasteltu raportissa:
Väyläviraston julkaisuja 33/2019
Tarvan vaikutuskertoimien päivitystä on tarkasteltu raportissa: Väyläviraston julkaisuja
49/2021 (katso sivu 6, kohta 8)

Palaute ohjelmasta ja kyselyt pyydetään
lähettämään sähköpostilla:
tarvamt@tarva.net
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