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Globalisaatio

Teknologinen
kehitys

Kaupungis-
tuminen

Ilmastonmuutos

Väestön 
ikääntyminen

Megatrendit



Ilmastonmuutos väylillä
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Väyläverkon korjausvelka 2,6 Mrd €



Tiet, radat ja 
vesiväylät
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Rataverkko 5900 km, josta 88 % yksiraiteista
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• 95% kaikkien rautateiden 
henkilöliikenteen suoritteesta 

• 90% tavaraliikenteen suoritteesta
• 94% on sähköistettyä 

• 700 km moniraiteista rataa

• 3 401 km eli 57% koko rataverkon 
laajuudesta (noin 6 000 km)

Rautateiden pääväylät



• pääväylät 5 497 km 

• 7% koko tieverkon laajuudesta

• muita pääteitä 7 833 km (valta- ja kantatiet)

• koko päätieverkko 13 330 km 

• 17% koko tieverkon laajuudesta

• Katuverkko 31 000 km

• Yksityisteitä 320 000 km

Palvelutason turvaava rahoitus:
• Pieniin parantamistoimiin noin 60 milj. euroa vuodessa.
• Kunnossapitoon (päivittäinen hoito ja korjaus) noin 135 milj. 

euroa vuodessa

Maanteiden pääväylät

Maantiet 78 000 km, josta MO-teitä 926 km



• Noin 80 % Suomen ulkomaankaupasta kulkee 
meritse

• Toimiva vesiväyläverkko ja talviliikenne ovat 
elinkeinoelämän kannalta ensiarvoisen tärkeitä

• Elinkeinoelämän kannalta keskeisimpiä 
palvelutasotekijöitä ovat väylien riittävä 
kulkusyvyys ja jäänmurtotoiminnan hyvä 
palvelutaso. 

• Uusin aluskalusto vaatii myös nykyistä leveämpiä 
väyliä

• Saimaan kanavan toimintaa turvaavat ratkaisut 
varmistaneet osaltaan koko sisävesiliikenteen 
tulevaisuutta 

• Automaatio lisää erityyppisen tiedon tarvetta ja 
kysyntää tulevaisuudessa

Vesiväylät 8300 + 8000 km

(12,5)
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Mikä valtakunnallinen liikenne-
järjestelmäsuunnitelma on?

• Ensimmäistä kertaa Suomessa laadittava 
kokonaisvaltainen strateginen suunnitelma 
liikennejärjestelmän kehittämisestä pitkällä 
aikavälillä. 

• Suunnitelmassa käsitellään kaikki liikennemuodot, 
henkilö- ja tavaraliikenne, liikenneverkot, palvelut 
ja liikennejärjestelmän tukitoimet.

• Laaditaan 12 vuodeksi (2021-2032) ja päivitetään 
hallituskausittain. 

• Valmistelua ohjaa parlamentaarinen ohjausryhmä. 
Valtioneuvosto päättää suunnitelmasta. 

• Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa 
valmistelusta - valmistellaan vuorovaikutteisesti 
sidosryhmien kanssa. 

• Luo yhteistä tilannekuvaa liikennejärjestelmän 
kehittämistarpeista ja ratkaisuista. 

• Vaikutusten arviointi olennainen osa suunnittelua 
– päätöksenteon tietopohjan  kehittäminen.

• Kokoaa yhteen valtion ja kuntien toimenpiteet.

• Suunnitelmaluonnos sekä raportti vaikutusten 
arvioinnista (sis. ympäristöselostus) lausunnoille 
tammi-helmikuussa 2021

• Lausuntokierroksen jälkeen viimeistely 
parlamentaarisessa ohjausryhmässä 
lausuntopalautteen perusteella

• Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle keväällä 
2021



Valtion väyläverkon 8 v. 
investointiohjelma 

Mistä on kyse?

• Liikenne 12 -suunnitelmassa on esitetty 
liikenneverkkoja koskevan investointiohjelman 
laatiminen 6-8 vuodeksi rahoitusraamin puitteissa

• Väylävirasto vastaa investointiohjelmasta, tuottaa 
sisällön ja pitää sen ajan tasalla

• Investointiohjelma

• linjaa lähivuosien tärkeimmät liikenneinfra-hankkeet 
ja niiden toteuttamisjärjestykset

• päivittyy aina valtakunnallisen 
liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämisen jälkeen 
ja tarvittaessa muulloinkin/vuosittain

• ohjaa mm. Väyläviraston esityksiä 
talousarviovalmisteluihin (investointihankkeet 
päätetään budjetissa)
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Aikataulu • Liikenne 12 taloudellinen raami ohjaa 
ohjelman valmistelua.

• Laaditaan kolme luonnosta, jotka tarkentuvat 
vaikutustenarvioinnin kautta. 

• Lausuntoaika alkaa vasta eduskunnan 
käsiteltyä  Liikenne 12 -suunnitelman.

• Investointiohjelma syksyn 
budjettivalmistelun taustaksi.
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Viimeistely
Lausunto-

aika

Lähtötiedot, 

taloudellinen 

raami

Luonnos 1 

laatiminen ja 

arviointi

Luonnos 2 laatiminen 

ja arviointi

Luonnos 3 

laatiminen ja 

arviointi

 6/2021 1/2021  2/2021  3/2021  4/2021  5/2021
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Liikenneverkon strateginen 
tilannekuva

• Sisältää sekä valtion väyläverkon 
että muun liikenneverkon sekä 
solmupisteet

• Liikenneverkon strateginen 
tilannekuva päivitettiin vuoden 
2020 loppuun mennessä Liikenne-
ja viestintäviraston ja Väyläviraston 
yhteistyönä

• Jatkossa liikenneverkon strateginen 
tilannekuva päivitetään kahdesti 
vuodessa.



Tilannekuvaa - tieverkon kunto 2020
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• Päällystetyistä teistä noin 7 400 km on huonokuntoisia (14 %), joista noin 1 300 km 
kohdistuu pääteille. 

• Sorateistä noin 2 850 km on huonokuntoisia (10 %).

• Silloista noin 800 kpl on huonokuntoisia (6 %), joista pääteillä noin 80 kpl.

• Kävely- ja pyöräteistä noin 700 km huonokuntoisia (11 %).

• Maanteiden korjausvelka on noin 1,5 miljardia euroa. 

• Pääteiden kunnon heikentyminen pysäytettiin vuonna 2020. Päällysteiden kunto 
vaihtelee kuitenkin alueittain. Erittäin huonoja tai huonoja tieosuuksia löytyy etenkin 
Etelä-Suomesta, Pohjois-Suomesta sekä paikoin myös Itä-Suomesta ja Pohjanlahden 
rannikkoalueelta. 

• Alemman tieverkon päällysteiden kunto on koko maassa päätieverkkoa heikompi.

• Sorateiden huono kunto haittaa erityisesti kelirikkoaikoina keväisin ja syksyisin, kun 
ajaminen on hitaampaa ja hankalampaa.

• Siltojen kuntokehitys on ollut myönteisempää, mutta merkittävä osa 1970-1980 -luvulla 
rakennettuja siltoja on tulossa lähivuosina peruskorjausikään, mikä nostaa 
kunnossapidon rahoitustarvetta. 



• Maanteiden pääväylillä noin 200 tiekilometrillä on kaikkein merkittävämpiä 
puutteita palvelutasossa sujuvuuden, turvallisuuden tai ympäristöhaittojen 
kannalta. Näiden tieosuuksien palvelutaso tulisi nostaa vastaamaan asetuksen 
vaatimuksia sekä nykyisiä liikennemääriä ja kuljetustarpeita. 

• Lisäksi noin 1 800 kilometrillä tarvittaisiin pieniä toimenpiteitä riittävän 
palvelutason turvaamiseen.

• Maanteiden pääväylien merkittävimmät investointitarpeet ovat noin 2-3 Mrd. 
euroa seuraavan noin 10 v. aikana.

• Erityisesti maanteiden pääväylille kohdistettavat kehittämistoimet parantavat 
merkittävästi elinkeinoelämän kuljetusten palvelutasoa ja turvallisuutta. 

• Suurimmat kehittämistarpeet kohdistuvat valtateille 3, 4, 9, 12, 15, 25 ja 
kantateille 40, 50 sekä valtateille 2, 5, 6, 8, 13, 19, 21.

• Pääväylien merkittävimmistä investointitarpeista voidaan toteuttaa 
tarkastelujaksolla noin 1/3. Kun huomioidaan samalla ajanjaksolla tapahtuva 
sujuvuusongelmien lisääntyminen (noin 200 km), niin palvelutasopuutteiden 
kokonaismäärä lisääntyy nykyisestä arviolta noin 100 km.

Tieverkon kehittämistarpeet 2020-2032



Tilannekuvaa - rataverkon välityskyky

• Isoimmat haasteet ovat seuraavilla rataosilla:

• Pääradalla koko välillä Helsinki–Tampere, pohjoisempana välillä Ylivieska–Oulu (Helsinki-Riihimäki 
2. vaihe saanut rahoituksen).

• Rantaradalla Espoon kohdalla ja jossain määrin myös koko välillä Helsinki–Turku (Espoo-rata saanut 
rahoituksen). 

• Väleillä Luumäki–Imatra (haaste jää 1. vaiheen jälkeenkin) ja Luumäki-Vainikkala.

• Pääväylillä Kontiomäki-Oulu (saanut osin rahoitusta, ehdollisena) ja Kontiomäki-Iisalmi-Ylivieska. 

• Välillä Tampere-Jyväskylä (TAE 2021 sisältää ensimmäisen vaiheen toimenpiteitä). 

• Henkilö- ja tavaraliikenteen erilaisia yhteensovitushaasteita on todettu myös muilla yhteyksillä
erityisesti maakuntakeskusten välillä.  

• Liikenteen kehittyminen ja sen tuomat tarpeet korostavat monin kohdin samoja kohteita, joissa 
tunnistetaan jo nykytilanteen liikenteellä kehittämistarpeita. Toimintaympäristön muutokset esim. 
teollisuudessa voivat tuoda äkillisiä muutoksia. 

• Isoimpien haasteiden ongelmat heijastuvat laajasti: Esim. välillä Helsinki–Kerava tilanne vaikuttaa 
itäsuunnan liikenteen kehittämismahdollisuuksiin ja välillä Helsinki–Tampere tilanne vaikuttaa 
kehittämismahdollisuuksiin Tampereelta muihin suuntiin.

• Nykytilanteeseen ja perusennusteisiin nähden välityskyvyn parantamiseen (huomioiden myös 
pienempiä matka-aikojen lyhentämisiä) liittyviä keskeisimpiä kehittämistarpeita on 1-1,5 mrd. € 
(mukana ei Helsinki-Tampere ja Helsinki-Turku välien isoimpia investointeja). 
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Asemanseutujen kehittämishankkeissa tavoitteena kehittää asemista ja niiden 
lähiympäristöistä nykyistä enemmän asumisen, kaupan ja liike-elämän keskuksia, 
liittää ne kiinteämmin osaksi kaupunkirakennetta ja muuta 
joukkoliikennejärjestelmää(mm. Tampereella, Turussa, Oulussa, Joensuussa, Lahdessa, 
Kuopiossa ja Seinäjoella).

 Ratapihat ovat matka- ja kuljetusketjun solmupisteitä, jotka mahdollistavat vaihdot 
sekä rautatieliikenteen sisällä että rautatieliikenteen ja muiden liikennemuotojen 
välillä. Ne ovat puskureita, jotka mahdollistavat rataverkon kapasiteetin tehokkaan 
käytön. 

 Sekä henkilö- että tavaraliikenteen näkökulmasta keskeisiä ratapihoja, joilla on 
tarvetta erilaisille peruskorjaus-, parantamis- tai kehittämistoimille ovat Hamina, 
Kemi, Kokkola-Ykspihlaja, Kontiomäki, Kouvola, Kuopio (saanut osin rahoitusta), Oulu 
(saanut osin rahoitusta), Riihimäki, Tampere, Turku (saanut osin rahoitusta) ja 
Vainikkala/Imatra. Kaikki nämä sijaitsevat pääväylillä ja ovat keskeisiä myös 
verkollisesta toimivuusnäkökulmasta. 

Henkilöliikenteen ratapihoilla on paljon tarpeita, jotka liittyvät mataliin ja 
heikkokuntoisiin matkustajalaitureihin, laituripituuksiin ja sekä vaarallisiin 
laituripolkuihin (mm. Kokkolassa, Kuopiossa (saanut osin rahoitusta) ja Pieksämäellä). 

Asemien liityntäpysäköinnin kehittäminen vaatii eri toimijoiden yhteistyötä. 
Tahtotilan lisäksi tarvitaan huomattavia rahallisia resursseja.  

Tilannekuvaa - ratapihat ja asemanseudut
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Kontiomäki

Hamina



Tilannekuvaa vesiväylät –
tunnistettuja kehittämis- ja 
parantamistarpeita 

Vesiväylästön nykyinen palvelutaso vastaa pääosin elinkeinoelämän 
tämänhetkisiä tarpeita. 

Lähtökohtana tunnistettujen kehittämistarpeiden määrittelyssä 2032 
ja niiden priorisoinnissa ovat elinkeinoelämän tarpeet

1. Jäänmurron nykyisen palvelutason varmistaminen

• Kaluston vanheneminen, aluskoot kasvavat 

2. Väylien parantamis- ja kehittämistarpeet rannikolla

• Aluskokojen muutokset, elinkeinoelämän tarpeet

3. Saimaan vesiliikenteen kehittämismahdollisuudet turvattu

• Luotsausmaksujen taso, talvimerenkulun toimivuus

4. Alusten lisääntyvän automaation luomat uudet tarpeet koko 
kauppamerenkulun väylästöllä. 
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Käynnissä olevat investointihankkeet 2021, 
tie ja vesi (kehittämismomentilla olevat)

1. Länsi-Metron jatkon liityntäpysäköinti

2. Kehä I Laajalahden kohta

3. E18 Kt 50 Kehä III parantaminen, 3. vaihe, Askiston 

kohta ja Vantaankoski-Pakkala lisäkaistat

4. Vt 15 Paimenportin eritasoliittymän rakentaminen

5. Vt 25 Lepin liittymän alikulku

6. Vt 8 Turku-Pori, Mynämäen, Nästin ja Luvian ohituskaistat

7. Vt 8 Turku-Pori parantaminen Eurajoen kohdalla

8. Vt 3 Hämeenkyrön ohitus

9. Vt 4 parantaminen välillä Hartola-Oravakivensalmi

10.Vt 5 Hurus-Hietanen -tieosuuden kehittäminen

11.Vt 5 Mikkeli-Juva

12.Vt 23 parantaminen välillä Varkaus-Viinijärvi

13.Vt 4 Kirri-Tikkakoski

14.Vt 4 Äänekoski—Viitasaari -tieosuuden kehittäminen

15.Vt 19 Seinäjoki-Lapua, 1. vaihe

16.Kt 68 Edsevö eritasoliittymän parantaminen

17.Kt 68 parantaminen rakentamalla uusi Kolpin ylikulkusilta 

V-1879, Pedersöre

18.Hailuodon kiinteä yhteys

19. Vt 4 Oulu-Kemi

20.Vt 4 Oulu-Kemi liittymien parantaminen Simossa

TIEHANKKEET

21. Vuosaaren meriväylä

22. Saimaan kanavan vedenpinnan nosto

23. Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen

24. Kemin Ajoksen meriväylän syventäminen

VESIVÄYLÄHANKKEET



Ratahankkeet

25. Helsingin ratapihan parantaminen

26. Espoon kaupunkirata

27. Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 1. vaihe

28. Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe

29. Helsinki-Tampere –rataosan peruskorjauksen aloittaminen

30. Tampere-Jyväskylä -radan parantaminen, 1. vaihe

31. Hyvinkää-Hanko rataosan sähköistys

32. Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen

33. Turku-Uusikaupunki rataosan sähköistys

34. Kouvola-Kotka/Hamina

35. Digirata-pilottihanke (ETCS-testirata ja laboratorio)

36. Luumäki-Imatra ratayhteyden parantaminen

37. Joensuun ratapihan parantaminen

38. Kuopion ratapihan parantaminen, 1. vaihe

39. Iisalmi-Ylivieska (sähköistys ja Iisalmen kolmioraide)

40. Kontiomäki-Pesiökylä –radan parantaminen

41. Oulu-Kontiomäki –rataosan välityskyvyn parantaminen, 1. vaihe

42. Oritkarin kolmioraide

43. Oulu-Kemi -rataosan välityskyvyn parantaminen, kohtausraiteet

44. Kemin biotuotetehtaan raideyhteydet, Kemin kohta

Käynnissä olevat investointihankkeet 2021, 
rata (kehittämismomentilla olevat)



Käynnissä olevat isot perusväylänpidon hankkeet 
2021

1. Seppämestarin alikulkusilta

2. Loviisa-Lahti –rautatien tehostettu kunnossapitotyö

3. Lappeenrannan asetinlaite

4. Helsinki-Turku radan peruskorjaus

5. Hangon ylikulkusilta

6. Tampere-Pori tasoristeysten poisto

7. Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto peruskorjaus

8. Turvalaitteiden uusiminen Tampere-Seinäjoki

9. Heinävaara-Ilomantsi –radan täsmäkorjaukset

10. Saarijärvi-Haapajärvi –radan korjaaminen

11. Pietarsaari-(Pännäinen) puuttuvat turvalaitteet

12. Turvalaitteiden uusiminen Kokkola

13. Kontiomäki-Vuokatti peruskorjaus

14. Oulun ratapihan peruskorjaus ja turvalaitteet

RATAHANKKEET

TIEHANKKEET

21. E 18 Turun kehätie, Kausela-Kirismäki

22. Vt 13 Myttiömäen kohta

15. Akaa

16. Seinäjoki

17. Haapajärvi

18. Oulainen

19. Jaalanka

20. Pello

RAPU-kohteet
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Maailmanlaajuinen
haaste rakentamisessa

Miksi Digitalisaatio?



Resurssit vähenevät kiihtyvällä tahdilla ja tuottavuuspaineet kasvavat –

mistä uusia osaajia

Tuottavuutta edistävien ratkaisujen löytäminen

Hankintojen ja organisaatioiden välisen 

yhteistyön sekä teknologian hyödyntämisen 

merkitys kasvaa.
Lähde: Tukefin -projekti



BuildingSMART Finland

22.11.2022 24



BuildingSMART Finland visio 2025

22.11.2022 25



On-going digitalization projects related to infraBIM

Digitizing & 
unifying 

databases

Velho -
alliance

2019/2020

Cost 
estimation 

tool 

Ihku -
alliance

2019/2020

Railway 
information 

management

Raid-E

Digirata
2019

Strategy 
work

Strategy for 
BIM thesis

2019
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• International standards (ISOs)
• International formats (IFC)
• National standards & instructions 

(infraRYL, YIV)
• National formats (inframodel)

Road network and all project data 
including BIM -models

Cost management

Railroad management

InfraBIM strategy



Suunnitelma- ja toteumatiedot

Eri väylämuotojen hanketiedot

Suunnitelma-aineistot

Toteuma-aineistot

Tiestötiedot

Tierekisterin sisältö

Standardien mukainen laajentunut käsitemalli

Toiminnallisuuksia

Karttakäyttöliittymä

Tiestötiedot visuaalisesti

Inframallien katselu

Laajat hakumahdollisuudet

VELHO

Hoitourakoinnin-
raportointi-

järjestelmä HarjaTierakenteiden-
hallinta-

järjestelmä 
YHA

Taito-
rakenne-
rekisteri

Hankeaineiston-
hallinta-

järjestelmä HHJAsianhallinta
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Kustannus- ja 
työsuoritetieto 

rakentamisen tukena

Elinkaaren ja 
omaisuuden hallinnan 

tuki

Standardeihin ja 
tietomallinnukseen 

pohjautuva 
kustannuslaskenta

Avoin data 
hankinnan tukena

Avoimen datan päälle 
syntyvät uudet palvelut

Ihku mahdollistajana, koko hankeprosessin 
tukena ja tiedon rikastajana 

RAKENTAMINEN

KUNNOSSAPITOSUUNNITTELU

HANKINTA

Kuva: Väylävirasto (CC BY-NC-ND 2.0)



Väyläverkon digitaalinen kaksonen – asset management

Digitaalinen ja virtuaalinen kopio fyysisestä 
väyläinfrasta

• Muodostuu siten, että hallitaan väylän 
pinnanalaiset rakenteet, pintarakenteet, 
tekniset laitteet ja em. rakenteiden kunto, 
vauriot sekä käytön, liikenteen ja olosuhteiden 
niissä aiheuttamat muutokset

• Sisältää tiedot historiasta ja nykytilasta sekä 
kuntomallit ja ennustemallit

• Digitaalinen kaksonen kattaa vain tärkeimmän 
osan väyläverkosta, muualla riittää 
yksinkertaisempi digitaalinen malli

• Tiedon päivityssykli -?

22.11.2022 Diginfra-koulutus 29



Tietopohja kuntoon rajapinnoilla

22.11.2022 Diginfra-koulutus 30

infratietovarasto muille 
järjestelmille

RATKO
ratakohteet

RYHTI
ylläpito

RAIKU
kunnossapito

RAHTI
materiaalihallinta

kunnossapito-
kirjaukset

toiminnan-
suunnittelu

mm. kuljetusten 
suunnittelu ja hallinta

Tietomallit



Lähde: Liikennevirasto 2015

Lähde: Liikennevirasto 2015



Väyläviraston Maturiteettimalli
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Adapted from Kjell Ivar Bakkmoen, 2017. Norwegian Hospital Construction Agency.

Content

Digitization

Interoperability

Collaboration

Delivery method

Cost estimation



Voisiko meillä olla joskus näin?

BIM -suunnitelma

IHKU

Urakassa merkittävästi yksikköhintaisia osia

Tilaajaa sitovat määrät 
BIM suunnitelmasta 
tarjouspyyntöön

Yhtenäinen tietokantaformaatti

Päivittyy tarjoustietojen perusteella

Velho

LAATU


