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Väyläverkon suunnittelu, 
kehittäminen ja 
kunnossapito

--------
Operatiivinen vastuu väylänpidon 

kansallisten 
liikennejärjestelmätavoitteiden 

toimeenpanosta

Traffic Management 
Finland Group
(Yhteiset palvelut)

Väylävirasto

ITM Oy
(tieliikenteen ohjaus)

VTS Finland Oy
(meriliikenteen ohjaus)

Finrail Oy
(rautatieliikenteen ohjaus)

ANS Finland Oy
(lennonvarmistus)

Liikenteen ja viestinnän 
sääntely-, lupa-, rekisteri-
ja valvontaviranomainen

--------
Avustaa LVM:ää kansallisten 

liikennejärjestelmä-
tavoitteiden 

yhteensovittamisessa

Traficom

Maanteiden suunnittelu, kunnossapito ja 
parantaminen. Sovitaan liikennejärjestelmän 
valtakunnalliset linjaukset alueen 
liikennejärjestelmän tarpeisiin.



Mitä Väylä tekee?
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• Tavoitteenamme on, että liikenneverkot 
vastaavat kansalaisten liikkumistarpeisiin ja 
elinkeinoelämän kuljetustarpeisiin edistäen Suomen 
kilpailukykyä

• Keskitymme tie-, rata- ja meriliikenteen 
väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja 
kunnossapitoon, talvimerenkulun järjestämiseen 
sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen

• Väylä toimii ELY-keskusten kanssa yhteistyössä 
liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien 
liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden 
toimijoiden ensisijaisena kumppanina

• Väylä vastaa myös liikenteenohjauksen 
järjestämisestä palvelusopimuksella Traffic
Management Finland (TMF) kanssa

• Väylä toimii vastuullisesti ympäristöhaittoja 
rajoittaen

• Väylä on osaava tilaajaorganisaatio



Väylävirasto
• vastaa valtion tie- ja rataverkosta sekä vesiväylistä 

ja niiden kehittämisestä

• vastaa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja 
kehittämisestä 

• edistää koko liikennejärjestelmän toimivuutta, 
liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista 
kehitystä ja kestävää kehitystä

• rajoittaa liikenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja

• vastaa liikenteenohjauksen järjestämisestä 
palvelusopimuksella Traffic Management Finland 
(TMF) kanssa

• edistää liikenteen palveluiden ja 
liikennejärjestelmän digitalisaatiota ja 
automatisaatiota

• vastaa maanteiden kunnossapidosta ja 
palvelutasosta, merkittävien tiehankkeiden 
rakentamisesta ja tienpidon valtakunnallisista 
tehtävistä 

• vastaa Ely-keskusten liikennevastuualueiden 
ohjauksesta 

• vastaa ratojen ja vesiväylien suunnittelusta, 
rakentamisesta, kunnossapidosta ja 
palvelutasosta

• vastaa ja hallinnoi väyliä koskevia tietovarantoja, 
huolehtii toimialansa tilastoinnista sekä liikenne-
ja väylätietoa koskevasta yhteistyöstä

• turvaa talvimerenkulun edellytykset

• edistää väylänpidon markkinoiden toimivuutta

• osallistuu liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja 
liikenneverkkojen toimenpiteiden valmisteluun 
sekä maankäytön yhteistyöhön väylänpidon 
asiantuntijana ja väyläomaisuuden haltijana. 

• osallistuu liikenteen ja maankäytön 
yhteensovittamiseen sekä valtakunnallisen 
liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimiseen 

• osallistuu alueelliseen 
liikennejärjestelmäsuunnitteluun maakuntien 
liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden 
toimijoiden kanssa.

Laki väylävirastosta 



Uusia haasteita

14.2.2020

Tarvitaan

• Uuden teknologian vaatimaa infraa

• Liikenneyhteyksien kehittämistä 

• Muutosjoustavuutta

• Resurssien käytön tehostamista

• Uusien menetelmien käyttöä

Ilmastonmuutos

Digitalisaatio

Teknologinen
kehitys



Panostusta
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Mihin on panostettava

• Sopimusmalleihin ja niiden 
hallintaan

• Projektin johtamiseen

• Uusiin johtamisen ja -hallinnan 
työkaluihin (omaksuttuina)

• Systemaattiseen tulosten 
mittaamiseen

• Mittaustulosten perusteella 
ohjaamiseen ja johtamiseen

• Kehitystyöhön

• Avoimuuteen, läpinäkyvyyteen



Mitä olemme oppineet
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• IPT parempi alusta monelle asialle (riskienhallinta, ideointi, 
laadunhallinta, BIM)

• IPT:n opeilla voidaan kehittää muitakin sopimuksia (PETOKE, STk)

• Big Room, kehitysvaihe (toteutettavuus, riskienhallinta ja -jako) 

• Ketterässä IT-hankkeessa ei ole kehitysvaiheen aikana vielä osattu 
lyödä lukkoon tarkkaa suunnitelmaa toimitettavasta sisällöstä (Velho, 
IHKU)

• Tavoitekustannuksen asettaminen & hankesuunnitelman laatiminen ???
• Siitä huolimatta, tilaajalle turvallinen tapa hankkia




