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Liikenneviraston strategia 2016 - 2020
UUDISTUNUT LIIKKUMISEN JA 
LIIKENTEEN EKOSYSTEEMI

LUOTETTAVAT DIGITAALISET PALVELUT 
JA TEHOSTUNUT TOIMINTA

TOIMIVA JA TURVALLINEN INFRA 
PALVELUIDEN ALUSTANA

OSAAVAT IHMISET JA UUDISTAVA
KULTTUURI

• Kuuntelemme asiakkaitamme ja ennakoimme tulevaisuuden tarpeita 

yhdessä.

• Käymme aktiivista vuoropuhelua yksityisen ja julkisen sektorin 

kanssa uudistaen toimintamallejamme ja tietopääomaamme 

yhteentoimivien palveluiden mahdollistamiseksi.  

• Luomme edellytykset liikenteen markkinoiden kehittymiselle 

varmistamalla vastuullamme olevien palveluiden tasapuolisen tarjonnan. 

• Edistämme liikkumisen palvelumarkkinoiden kehittymistä ja liikenteen 

automatisaation kehitystä kokeilujen avulla. 

• Kehitämme infraan ja liikenteeseen liittyvien tietovarantojemme laatua uusien 

palveluiden ja automatisoidun liikenteen mahdollistamiseksi. Avoimet, helposti 

saatavilla olevat tieto-aineistomme luovat uusia palveluja, innovaatioita ja 

liiketoimintaa.

• Uudistamme ja tehostamme toimintaa ja palveluja kehittyneen isojen 

tietomäärien hallinnan ja analytiikan avulla. Liikkujat, kuljetusvälineet ja älykäs 

infrastruktuuri tuottavat liikenne- ja olosuhdetietoa. 

• Varmistamme digitaalisten palveluiden toimintavarmuuden ja tietoturvan. 

• Ylläpidämme ja kehitämme infraa taloudellisesti ja tehokkaasti. Vähennämme 

korjausvelkaa suunnitelmallisesti huomioiden elinkeinoelämän tarpeet ja väylien 

elinkaaren. Varmistamme infran valmiuden automatisoituvalle liikenteelle. 

• Tunnistamme toimintaympäristön muutokset yhteistyössä asiakkaiden kanssa. 

Uudistamme suunnittelua siten, että liikennejärjestelmä vastaa tehokkaasti 

muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin. 

• Parannamme liikenneverkon toimintavarmuutta ja turvallisuutta kehittyvän 

teknologian ja tiedon avulla. Ennakoivalla liikenteenhallinnalla parannamme 

liikenneturvallisuutta, sujuvuutta ja energiatehokkuutta.

• Ohjaamme väylänpidon hankinnoilla palveluntuotantoa 

kestävän kehityksen edistämiseen. Edistämme 

aktiivisesti ratkaisuja, jotka vähentävät liikenteen 

päästöjä.

• Kehitämme uudistumiskykyämme luomalla yhteistä tulkintaa tulevaisuudesta 

sekä panostamalla ennakoivaan osaamisen kehittämiseen ja yhtenäisen 

johtamiskulttuurin rakentamiseen. 

• Avoin innovointi ja kokeilut tukevat uusien toimintatapojen ja palveluiden 

ketterää kehittämistä. 

• Vaikutamme tehokkaasti kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.  

Hyödynnämme verkostoja osaamisen ja parhaiden käytäntöjen hankkimisessa ja 

jakamisessa. 

• Rakennamme innostavan työyhteisön positiivisuudella, avoimuudella ja luomalla 

yhteistyöhön kannustavat puitteet.



Liikennevirasto UUMA2-ohjelmassa

●Osallistumme UUMA2-ohjelman rahoitukseen ja ohjaukseen

●Kehitämme ohjeistustamme ja osallistumme alan yhteisten laatuvaatimusten 

kehittämiseen

●Kehitämme hanke- (suunnittelu-toteutus-kunnossapito) ja hankintaprosessejamme 

uusiomateriaalipohjaisten ratkaisujen käytön mahdollistamiseksi ja lisäämiseksi 

●Tarjoamme ELY-keskusten kanssa ohjelmaan

koerakentamismahdollisuuksia 

●Materiaalitoimittajilta odotetaan materiaalien

tuotteistusta ja kaupallistamista

• Materiaalien käytön helpottaminen

• Lähtenyt vihdoin hyvin liikkeelle
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Hankintaprosessi ja hankeprosessi – tärkeimmät 
uusiomateriaalien käyttöönotossa huomioitavat prosessit

4

Julkisen hankintalainsäädännön 

alainen prosessi

KilpailutusB C
A Hankinnan suunnittelu ja 

valmistelu

Toteutuksen aikainen

toiminta

Tarvittavat muutokset 
hankinnan asiakirjoihin

Yleissuunnittelu Tiesuunnittelu
Ratasuunnittelu

Rakennussuunnittelu
Rakentamissuunnittelu 

Rakentaminen

Tarvittavat ohjeet

Hankintaprosessi

Hankeprosessi



Liikenneviraston prosessien kehittäminen

●Uusiomateriaalien käyttömahdollisuuksien lisäämiseksi hankkeilla tarvitaan 
Liikennevirastossa mm. prosessien, ohjeistuksen ja suunnitteluperusteiden kehittämistä

●Tavoitteena uusiomateriaaliohjeistukset osaksi hankeprosessia (suunnittelu-toteutus-
kunnonhallinta)  ja hankintaprosessia
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●Tavoitteet

•Uusiomateriaaliselvitykset yleis-, tie-, rata- ja rakennus/rakentamis-
suunnitteluvaiheen hankkeisiin 

•Yhteenvetoraportti Liikenneviraston julkaisusarjaan kevät 2018

•Selvitysten sisältövaatimukset (YS, TS, RaS, RS) Uusiomateriaalioppaan 
päivitysversioon (luonnoksesta ohjeeksi 2018…19) 

•Liikenneviraston hankinta-asiakirjojen päivitys

•Tiedon ja toimintatapojen jakaminen muille julkisen puolen hankkijoille
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Yleis- ja tie/ratasuunnitelmahankkeiden 
uusiomateriaaliselvitykset –
pilotointiprojekti (2016) 2017-18 

Tavoite:
Uusiomateriaalien käyttömahdollisuus selvitetään kaikissa teiden ja ratojen 
suunnitteluhankkeissa ja potentiaalisille kohteille tehdään laajempi 
uusiomateriaaliselvitys



Pilottikohteet
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Vt 15 Kotka-Kouvola 
1. vaihe, TS

Mt 110 Nupurintie,
Espoo, TS

E18 Turun kehätie, 
Naantali–Raisio, YS

Vt 12 Alasjärvi-Huutijärvi, 
Tre-Kangasala, YS

Mt 14870 Mätöntie, 
Ylämaa, Lappeenranta, 

TRS

Pasila-Riihimäki, välityskyvyn 
lisääminen, 2. vaihe, RaS

Helsinki-Turku 
"Tunnin juna", 

Espoo-Salo oikorata, 
YS

Vt 4 Oulu-Kemi
Pohjois-Ii – Kuivaniemi,

Kempele – Kello,
Zatelliitin ETL, Kempele

Vt 5 Mikkeli - Juva

Vt 12 Lahden 
eteläinen kehätie

Investointikohde. 
Selvityksestä vaatimuksia 

urakka-asiakirjoihin

Tie- ja rak.suunnitelma.
Selvityksen tuloksena 

urakan materiaalimääritys

Tiesuunnitelma.
Selvityksestä tietoa 

vaikutusten arviointiin ja  
rakennussuunnitteluun

Yleissuunnitelma (tie). 
Selvityksestä tietoa 

vaikutusten arviointiin ja  
jatkosuunnitteluun

Ratahanke.
Selvitysten käyttö kuten 

vastaavan tasoisessa 
tiehankkeessakin

Suunnitteluvaihe ja 
selvityksen tulosten 
käyttö  



●Hankkeen perustiedot ja ympäristöolosuhteet

●Hankkeen väylä-, taito- ja aluerakenteet sekä materiaalitalous

●Käyttökelpoiset uusiomateriaalit ja niihin liittyvä kustannustieto

●Potentiaaliset käyttökohteet

●Uusiomateriaalien käytön vaikutusten arviointi (vaikutukset maaperään, pinta- ja 
pohjavesiin, luonnonoloihin ja luonnonvarojen käyttöön; taloudelliset vaikutukset, 
rakentamiskustannukset ja elinkaarikustannukset; vaikutukset yhteiskunnan ja 
ilmastomuutoksen kannalta; …)

●Jatkosuunnittelussa selvitettävät tai huomioitavat asiat (pohja- ja laboratoriotutkimukset; 
ympäristöilmoitukset ja -luvat sekä arviot lupaprosessien pituudesta; uusiomateriaalien 
tuotteistustarve tai muu tutkimustarve; …)

●Selvityksen laajuus ja tarkkuustaso riippuvat suunnitteluvaiheesta
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Uusiomateriaaliselvityksen sisältö 



KIITOS!

Lisätietoja Liikenneviraston uusiomateriaalien
käytön kehittämisestä:

Uusiomateriaaliopas: 
www.liikennevirasto.fi/ohjeluettelo

kristiina.laakso@liikennevirasto.fi
elina.ahlqvist@liikennevirasto.fi
timo.tirkkonen@liikennevirasto.fi
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