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Väylämuodot



Hyödynnämme tietoa monipuolisesti
● Koko yhteiskunnan käytössä oleva liikennetieto mahdollistaa 

liikennejärjestelmän toimivuuden. 

● Tieto luo uusia palveluita, innovaatioita ja liiketoimintaa.
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Liikenneviraston 
liikennetieto on 
kattavaa, laadukasta
ja ajantasaista.

Liikennevirasto 
tarjoaa tietoa kaikille 
avoimesti, mikä 
hyödyttää koko 
yhteiskuntaa.

Tiedon avulla  
helpotetaan liikkumista, 
tehostetaan kuljetuksia
ja varmistetaan 
liikenteen turvallisuutta.



Rajapinnat



Suunnittelu ja hankkeet 
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• Suunnittelu ja hankkeet vastaa väyläverkon isojen 

investointihankkeiden tehokkaasta ja laadukkaasta toteuttamisesta sekä 

erilaisten toteuttamismallien ja laadunvarmistusmenetelmien 

kehittämisestä. 

• Väyläinvestoinneilla parannetaan liikenneverkon toimivuutta, 

turvallisuutta, ympäristöystävällisyyttä ja sujuvuutta. Niillä tähdätään 

väylien liikennekelpoisuuden varmistamiseen myös pitkällä aikajänteellä.

• Hankkeet toteutetaan kestävän kehityksen periaatteita edistäen ja 

elinkaariajattelun mukaisesti. 

• Palvelut hankitaan markkinoilta, joten hankintatoimen kehittäminen on 

Liikennevirastolle tärkeää.



Toiminnan ohjaus, seuranta



Hankinnan suunnitteluvaihe

• Keskustelu suunnitteluratkaisuista muutosmahdollisuuksista, rakentamistavasta 

• Asiakas- ja loppukäyttäjätarpeet

• Tulevat ja odotettavissa olevat tarpeet  ja muutokset

• Vaihtoehtojen ideointi ja arviointi

▪Pitkäjänteiset hyödyt ja riskit, kokonaiskustannusvaikutukset
(suorat ja välilliset kustannukset, elinkaarikustannukset) 

• Kannusteiden ja sanktioiden käyttöperusteet



Toteutustavan ja urakkamuodon valinta

• Hankkeen kuvaus, avaintavoitteet, hyödyt 

• Vaihtoehtojen, vaiheittain toteuttamisen arviointi

• Hankkeen jakaminen toteutuskelpoisiin osiin

• Toimittajamarkkinoiden analysointi ja mahdollisuuksien hahmottaminen

• Markkinainfo(t), keskustelut, palautteet

• Urakkamuodon tai useampien valinta

• Perustelut valinnalle



Vuoropuhelu

●Lahden eteläinen kehätie ja vt 4 Oulu-Kemi hankkeessa tavattiin rakentajia ja suunnittelijoita 
ennen hankintaa. ”Tulevien hankkeiden esittelyn lisäksi haluamme kuulla, millaiset urakkamuodot 
ja kokonaisuudet olisivat alan mielestä tarkoituksenmukaisia”, kertoo projektien toteutusosaston 
johtaja Pekka Petäjäniemi.

●Koska isot väylähankkeet toteutetaan laajemmassa määrin yhteistyömalleilla, pitää 
urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden yhteistyön valmistelulle jäädä aikaa. ”Näissä isoissa 
hankinnoissa on tärkeää kertoa etukäteen, mitä on tulossa, sillä palveluntuottajien hyvä 
valmistautuminen näkyy hyvinä tarjouksina”, sanoo Petäjäniemi. Onnistuneessa hankinnassa 
kilpailua syntyy riittävästi, toimittajat ovat sitoutuneet tekemiseen ja innovaatioille jää tilaa.

●Lahden eteläisen kehätien projektipäällikkö Janne Wikström oli tyytyväinen ammattilaisten 
paneutumiseen: ”Tapaaminen herätti kiinnostusta ja lopputuloksena saimme varsin konkreettista 
materiaalia tarjouspyynnön laadinnan tueksi. Optimaalisista urakkakokonaisuuksista ja 
hankintamallista oltiin pitkälle yksimielisiä.” Keskustelutilaisuudessa käytiin ryhmätöinä läpi 
hanketta ja lisäksi toteutettiin kysely infra-alan tekijöille.

●Kokonaisuudet on nyt päätetty: Lahden eteläisen kehätien kokonaisuus toteutetaan kolmena 
urakkana, joista kehätien toinen osa on suunnittele ja toteuta -urakka ja toinen allianssi. Kolmas 
osa hankkeesta eli maantie 167 toteutetaan kokonaisurakkana.



Urakkamuodon valinta



Edellisten hankkeitten kokemusten 
hyödyntäminen

• Pioneerityötä
• Hankinta- ja 

sopimusasiakirjat
• Juridiikka
• Hankintaprosessi 

testiin

• Liekin kokemukset
• Hankinta-asiakirjat
• Vuoropuhelu
• Resurssit
• Sparraus edellisen ja 

seuraavan kanssa

• Liekin ja RATUn
kokemukset

• Vuoropuhelu
• Resurssit
• Shot Gun Wedding

• Liekin ja RATUn ja 
Taalan kokemukset

• Vuoropuhelu
• Resurssit
• Hybridi

• Kaikkien edellisten 
kokemukset

• Vuoropuhelu
• Resurssit
• Hybridi



Vaikuttimia

PILOTOINTI RISKIT TULOKSET ANALYYSI JATKUVUUS

LIEKKI 

RATU   

TAALA    

ÄÄNEKOSKI    

LETKE   

(RATIKKA)   

(R-JOKERI)   



THANKS!


