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Vastaamme osaltamme Suomen 
liikennejärjestelmästä

Vastaamme Suomen teistä, 

rautateistä ja vesiväylistä 

sekä liikennejärjestelmän

kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.

Edistämme liikenteen 

turvallisuutta sekä 

alueiden tasapainoista ja 

kestävää kehitystä.

Mahdollistamme toimivat, 

tehokkaat ja turvalliset matkat 

ja kuljetukset.

Olemme liikenteen 

asiantuntijaorganisaatio

ja toimimme liikenne- ja 

viestintäministeriön 

hallinnonalalla.
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Fiksut väylät ja älykäs liikenne – sinua varten
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Toiminta-ajatus

Mahdollistamme 
toimivat, tehokkaat ja 
turvalliset matkat ja 
kuljetukset 

Strategiset päämäärät

Toimivat kuljetusreitit
edistävät kilpailukykyä

Liikkuminen on 
turvallista ja helppoa

Toimintamme on 
vastuullista, tehokasta 
ja innovoivaa

Liikennevirasto on 
osaavien ihmisten 
erinomainen 
työpaikka

Visio

Fiksut väylät ja älykäs 
liikenne – sinua varten Rohkeasti asiantuntija

Yhdessä tuloksiin

Yhteiskuntamme parhaaksi

Arvot



● Pienennämme toimintamme ympäristöjalanjälkeä ja edistämme luonnonvarojen 
kestävää käyttöä. 

● Keinoja liikenteen päästöjen vähentämiseen:

• kaupunkiseutujen maankäytön eheyttäminen ja joukkoliikenteen
edellytysten tukeminen

• tavaraliikenteen energiatehokkaat ratkaisut ja älykäs logistiikka

• raideliikenteen kilpailukyky

• liikenne- ja olosuhdetietojen kerääminen ja yhteiskäyttö liikkujien 
kanssa

● Varmistamme, että myös palveluntuottajamme toimivat vastuullisesti.

● Käytämme meille myönnettyä rahoitusta läpinäkyvästi ja tuottavuutta parantavasti. 

Valintoja kestävän liikenteen ja 
yhteiskunnan puolesta
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Infrastruktuuri on kasvun alusta

Liikenneviraston 

väyläomaisuus 

20mrd €

Tällä hetkellä on 

rakenteilla kehittämis-

hankkeita yhteensä

4,4 mrd € arvosta

Vuosibudjetti 

noin 

1,8 mrd €

Liikenneviraston 

henkilöstö 

650
asiantuntijaa

Liikenneviraston 

hankinnat koko 

infra-alasta

1/4
Työllistämme

välillisesti 

12 000
ihmistä
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Käynnissä olevat isot kehittämishankkeet 2015

17.8.2015 Hanna Ackley 6



Hankintaprosessi – tärkeä vaihe uusiomateriaalien 
käyttöönottoon hankkeen edistämisessä

Julkisen hankintalainsäädännön 

alainen prosessi

KilpailutusB CA
Hankinnan suunnittelu 

ja valmistelu

Toteutuksen aikainen

toiminta

* Nämä linjaukset koskevat 

kaikkia Liikenneviraston

hankintoja ja ELY-keskusten

infrahankintoja

Huomioitavaa uusiomateriaalien kannalta:
Hankinnan asiakirjat
Hankinnan suunnittelu ja valmisteluvaihe



Hankimme palvelut markkinoilta 

Hankimme palvelut markkinoilta, joten hankintatoimen kehittäminen on meille tärkeä asia

Tavoitteena on mahdollistaa tehokas ja tuloksellinen hankintatoiminta seuraavilla tavoilla

• Hankintojen kokonaisuuden hallinnan ja suunnitelmallisuuden lisääminen

• Hankintojen yhtenäinen ohjeistaminen

• Yhteistyö toimittajamarkkinoiden kanssa ja toimittajamarkkinoiden hallinnan parantaminen



Hankintakategoriakartta



9.6.2015

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät prosessit -
Hankkeen elinkaari

Suunnittelu

Hankintaprosessi

CBA

Toteutus

Hankintaprosessi

CBA

Kunnonhallinta

Hankintaprosessi

CBA
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Urakkamuodot:
KU-urakka
ST-urakka
Allianssi

Suunnitteluprosessi:
Liikenneviraston ohjeet
Suunnitteluperusteet
Elinkaarenhallinta



Hankesuunnittelun ohjaus 
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Suunnitteluohjelman painotukset ja valinnat

Tekniset ja 
suunnittelu-

prosessin ohjeet

Suunnittelu-
perusteet

Hankkeen 
tavoitteet –
tavoiteltavat 
vaikutukset

Tekniset 
perusteet

Sopimusmallit

Vaatimusten 
siirtäminen
kolmannelle

osa-
puolelle 

Hankeyhteistyö

Hallinnollinen 
käsittely

Verkolliset ratkaisut

Tekniset detaljit

Vaikutusten arviointi 
ja hankearviointi

…jatkuvaa yhteistyötä
ja vuoropuhelua tarvitaan…

ELY-L

Perus-ELY

ELY-L

Hankinta-
alueet

LIVI

Investointi-
verkot 

Hanke-
suunnittelu-
verkko

Kaupungit ja 
kunnat

Maankäyttö-
verkko

Yleis- ja tie- ja ratasuunnitelmien hyväksyminen

Liikenne-
Järjestelmä-
päällikkö-
verkko



Käynnissä olevat UUMA2-pilotit

Uusiomateriaaleja on käytetty jo useissa kohteissa mm:

• Vuosaaren satamahanke ja liikenneyhteydet

• Vt8 Sepänkylän ohikulkutie

• Vt19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie

• Kehä I Kivikon eritasoliittymä

• Useita ELY-keskusten pieniä investointihakkeita

UUMA 2 pilotit:

• VT3 Laihian kohta

• Toteutus ST-urakkana

• VT7 Taavetti- Lappeenranta

• Toteutus allianssimallilla

• Tavoitteena on analysoida sitä, miten sekä hankkeen toteuttamisen eri 
vaiheissa (suunnittelu ja rakentaminen) ja hankinnan eri vaiheissa tulee 
näitä uusiomateriaalien tavoitteita viedä ko. prosesseihin
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Kiitos!


