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Talousarviomäärärahat 2021
2 128 milj. euroa

Kehittämis- ja
elinkaarihankkeet 552

Raideliikenneavustukset 54

Maanhankinta 35

Toimintamenot 54

Perusväylänpito 1433

230.9.2021



Väyläviraston hankinnan toimintalinjat 2020
ml. ELY-L hankinnat

Toimintalinjojen tavoitteet
• Varmistaa tehokkaat ja laadukkaat hankinnat.
• Kiteyttää Väylän odotukset palveluntuottajille.
• Varmistaa markkinoiden toimivuus ja infra-alan

tuottavuus.
• Huomioida toimintaympäristön muutokset.
• Edistää johdonmukaista, läpinäkyvää ja tasapuolista

hankintaa.
• Vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia

väylänpidossa.
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Yhteiset hankintalinjaukset kaikille
Väyläviraston hankinnoille
1. Huomioimme asiakkaiden kuljetus- ja liikkumistarpeet läpi

hankinnan elinkaaren.
2. Varmistamme väyläomaisuuden hallinnan tietotarpeet kaikissa

hankinnoissa.
3. Haemme parempaa laatua ja tehokkaampaa palvelua ja

uudenlaisen liiketoiminnan mahdollistamista yhteistyössä
toimittajamarkkinoiden kanssa.

4. Edistämme hankinnoilla ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteita.
5. Hankintamme perustuvat yhtenäisiin toimintatapoihin ja

asiakirjoihin.
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Hoito ja käyttö

• Kategoriakuva
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1. Kehitämme tapoja tuottaa tietoa digitaalisesti tilaajan
järjestelmiin, sekä tapoja hyödyntää tietoa palvelun laadun ja
tehokkuuden parantamiseksi.

2. Laadun varmistamiseksi kehitämme tapoja, joilla varmistamme
sopimusvaatimustenjalkautumisesta koko urakoitsijaketjuun.

3. Kehitämme myös aliurakointimarkkinoita, huomioimalla
kilpailutusten vaatimuksissa aliurakointi ja sen käyttö. Uusien
toimijoiden saamiseksi hoidon urakoihin tarjoamme myös
mahdollisuuksia hoidonluonteisiin töihin hoitourakoiden
ulkopuolelta.

4. Edistämme pitkäaikaisten sopimusten joustavuuden
kehittämistä, mm. muuttuvien asiakastarpeiden muutosten
hallitsemiseksi.

5. Parannamme Tilaajan tietoa urakoinnin kustannuksista ja
yleistä kustannustietoisuutta.

6. Kehitämme yhdessä infra-alan kanssa sopimusten yhteisiä
tavoitteita ja ansaintalogiikkaatukemaan hyvän palvelun
varmistamista.

7. Kehitämme tapoja vähentämään korjausten aikaisia haittoja
liikenteelle ja kuljetuksille.

8. Kehitämme energiatehokkuuden ja ilmastonmuutokseen
sopeutumisenedellyttämiä toimenpiteitä."

9. Edistämme yhdessä infra-alan kanssa riittävän osaamisen
kehittämistä.

Kehittämiskohteet



Korjaus

• Kategoriakuva
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1. Kehitämme tapoja hankintojen kautta tuottaa tietoa
digitaalisesti järjestelmiimme sekä tapoja hyödyntää
tietoa palvelun laadun ja tehokkuuden parantamiseksi.

2. Kehitämme korjaushankintojen sisältöjen määrittelyitä
markkinoiden toimivuuden parantamiseksi, mm.
yksiselitteisten sopimusten avulla. Kehitämme riskien
hallintaa korjauksissa.

3. Kehitämme hankintamenettelyitä tavoitteena hankkia
myös ratkaisuja ja palveluita.

4. Hankintojen suunnittelu, kehittäminen sekä viestintä
niistä on pitkäjänteistä ja vuorovaikutteista.

5. Parannamme Tilaajan tietoa urakoinnin kustannuksista
ja yleistä kustannustietoisuutta.

6. Kehitämme yhdessä infra-alan kanssa sopimusten
yhteisiä tavoitteita ja ansaintalogiikkaa tukemaan hyvän
palvelun varmistamista.

7. Kehitämme tapoja vähentämään korjausten aikaisia
haittoja liikenteelle ja kuljetuksille.

8. Kehitämme energiatehokkuuden ja ilmastonmuutokseen
sopeutumisen edellyttämiä toimenpiteitä.

9. Edistämme yhdessä infra-alan kanssa riittävän
osaamisen kehittämistä.

Kehittämiskohteet



Uusi maanteiden hoitourakkamalli 1.10.2019 alkaen –
Maanteiden hoitourakka
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Maanteiden hoidon uusi urakkamalli
Tavoitteena entistä parempi tienkäyttäjän palvelu. Keinoina mm.:

• vuorovaikutus
• nopea reagointikyky
• tavoitehinta

Uuden urakkamallin eroja verrattuna aikaisempaan
• Riskienjako: tavoitehinta, tilaaja maksaa toteutuneet

kustannukset sopimuksen mukaan
• Open book –periaate
• Parempi reagointi muutoksiin– hyödyt voidaan jakaa

oikeudenmukaisesti
• Laadun isompi painotus tarjousvaiheessa
• Enemmän yhteistyötä
• Keskittyminen olennaisiin asioihin entistä paremmin
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Maanteiden hoidon markkinoiden
kehittäminen

1. Uusi maanteiden hoitourakka käyttöön
2. Selvitys tarjoushalukkuudesta kyselynä sekä haastatteluina

potentiaalisille yrityksille
• Maanrakennusalalla toimivat yritykset, jotka eivät ole aiemmin

tarjonneet
• Rakennuttajakonsulttipalveluita tarjoavat yritykset

3. Vuosittainen markkinavuoropuhelu hoidon hankinnan kehittämiseksi
johon nykyiset ja uudet toimijat voivat osallistua

Tilaaja haluaa kehittää aktiivisesti markkinoita
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Kaikki urakat – markkinaosuudet 1.10.2021 alkaen

10

Destia Oy
47 %

YIT Suomi Oy
38 %

Terranor Oy
7 %

Savon Kuljetus Oy
4 %

Pimara Oy
3 %

P.Salonen Oy
1 %

1.10.2021 alkaen
45 MHU –urakkaa  /
79 urakasta

1.10.2023 alkaen
maanteiden hoito
MHU –urakkamallilla



Maanteiden hoitourakan vuoden 2021
kilpailutuksen tulosten pohdintaa

• Kilpailu suhteellisen kireää ja tarjoajien määrä on kasvanut edellisvuodesta
• Hyväksyttyjen tarjousten määrä oli 3,7/urakka (v. 2020 3,2/urakka, v. 2019 2,3/urakka)
• Kilpailutuksen laatuosat (tentit, testit ja lupaukset) kannustavat urakoitsijoita

kehittämään osaamistaan ja yhteistyövalmiuksiaan. Kolme urakoista voitettiin tällä
kierroksella laadulla

• Kustannukset keskimäärin laskivat jonkin verran:
• Kilpailutetut urakat keskimäärin 12 % edullisempia kuin indeksikorjatut vanhat

urakat (rahaksi muutettuna vaikutus 3,7 M€/vuosi). Viime vuonna kilpailutetut
urakat olivat puolestaan 2 % kalliimpia.

• Muutamissa urakoissa hintataso laski tuntuvasti
• ELY-keskusten kustannusarviot alittuivat keskimäärin 12 %
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Radan kunnossapidon hankintojen kehittäminen
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Radan kunnossapidon hankinnat

• Väyläviraston radan kunnossapidon volyymi on n. 200
milj.euroa / vuosi

• Sopimukset pääsääntöisesti 5 v + mahdolliset optiot
• Radan kunnossapito hankitaan (12 aluetta)

• Perussopimuksilla: radan ja turvalaitteiden kunnossapito
• ”Kevennetty perussopimus”: Pohjois-Suomen radan ja

turvalaitteiden kunnossapito
• Kunnossapidon Allianssiurakat

• Rautateiden sähkökunnossapitosopimukset (4 aluetta)
• Muut: kunnossapidon erillistyöt, tietoliikenne, energia, …
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Pohjois-Suomen Radan ja turvalaitteiden
kunnossapito
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Taustaa
• Pohjois-Suomen alueen radan kunnossapitourakat (neljä kunnossapitoaluetta) urakat

päättyivät vuosien 2020 ja 2021 aikana. Hankinnan sisältöjä arvioitiin aiempien
sopimusmallien sekä jo aiemmin pilotoitujen hankintamallien kokemusten perusteella.

• Pohjois-Suomen uusilla hankintamalleilla tavoitellaan mm.:
• Mahdollisuus päästä radan kunnossapitomarkkinoille myös uusille toimijoille
• Tarkastusten ja kunnossapidon laadun parantamista
• Joustavampia sopimusmekanismeja ja toimintamalleja toimenpiteiden ohjelmointiin
• kunnossapitokustannusten läpinäkyvyyden lisäämistä
• Parempaa yhteistyötä, mahdollisuuksia kehittää kunnossapito urakoitsijan ja tilaajan

yhteistyössä
• Parempi tieto ratainfran kunnosta

• Volyymi n. 20 milj.euroa / vuosi alueet yhteensä
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Yleiset periaatteet hankintamallista
• Rumpujen ja siltojen (alueella ei tunneleita)

tarkastukset eriytetään  Radan ja turvalaitteiden
kunnossapitosopimuksista alueilla 9-11

• siltojen ja rumpujen rakenteisiin liittyvien tarkastusten
perusteella tehtävät korjaustoimenpiteet hankitaan
erikseen alueilla 9-11

• Vähäliikenteiset/ elinkaarensa päässä olevat radat -
niiden osalta kunnossapito eriytetään radan ja
turvalaitteiden kunnossapitosopimuksista (KPA10,
projektinjohtomallin mukaisesti)

• Alueiden 9 ja 11 päällysrakenteen ja turvalaitteiden
kunnossapito yhdistetään yhdeksi urakka-alueeksi (ns.
vähäliikenteiset/elinkaarensa päässä olevat rataosat ja
aluetyöt eivät sisälly tähän urakkaan).

• Aluetyöt toteutetaan puitesopimus- ja
projektinjohtomallilla koko Pohjois-Suomen alueella, pl.
alue 12.

• Hankintojen kustannustaso nykytasolla toteuttamalla
toimenpiteitä rahoituksen raamissa. Paremmat
mahdollisuudet ohjelmoida ja toteuttaa toimenpiteitä
liikenne-, rahoitus- ja kuntotilan muuttuessa. Tilaaja
kantaa mm. kuntoriskin.
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Hankinnat ja perusteita hankintajaolle
• Neljä hankintaa ja perusteet hankintajaolle:

1. Radan ja turvalaitteiden kunnossapito, kunnossapitoalueet 9 ja 11 (yksi toimija)
• P-S malmi-/pellettikuljetukset yhden kunnossapitosopimuksen alla => radan kunnon yhtenäinen hallinta
• urakoitsijan tehtävä:  radan päällysrakenteen, geometrian ja vaihteiden sekä turvalaitteiden kunnossapitoon

2. Radan kunnossapidon ja aluetöiden puitesopimus alueilla 9, 10 ja 11 (useampi osa-alue ja useampia toimijoita)
• Mahdollisuus toimia joka vuosi sen hetkisten kunnossapitotarpeiden ja käytettävissä olevan rahoituksen mukaan.
• Erityisesti elinkaarensa päässä olevien ratojen osalta kohdistaa työt entistä paremmin todellisen tarpeen mukaan
• Kunnossapidon työsisällön kehittäminen sekä tilaajan ja urakoitsijoiden yhteistyön kehittäminen
• Toimijakentän laajentaminen ja kilpailun edistäminen

3. Siltojen ja rumpujen vuositarkastukset alueet 9-11 (yksi tai useampi toimija, markkinavuoropuhelujen perusteella)
• Siltojen ja rumpujen tarkastustoiminnan laatutason nostaminen
• Mahdollisuus toimia joka vuosi sen hetkisten kunnossapitotarpeiden ja käytettävissä olevan rahoituksen

mukaan.
• Toimijakentän laajentaminen ja kilpailun edistäminen

4. Radan ja turvalaitteiden kunnossapito, kunnossapitoalue 12 (kilpailutus vuonna 2021, perinteinen malli)
• Pidemmät etäisyydet ja kilpailullisesti muodostaa selkeän kokonaisuuden
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Markkinavuoropuhelujen yhteenveto

• Hankintoja esiteltiin markkinavuoropuheissa tulevista hankinnoista
kiinnostuneille yrityksille

• Keskusteluissa esiin tulleita asioita, mm.:
• Hankintamallit ja jaottelu nähtiin urakoitsijoiden puolelta toimivina, ei

negatiivista palautetta
• Urakoitsijapuolelta toivottiin tiiviimpää yhteistyötä ja yhteistoimintaan

tilaajan kanssa (”Allianssi-periaatteita” myös perinteisiin sopimuksiin)
• Puitesopimukseen varmuus minimi työmäärästä
• Lumitöiden tavoitehinta/omakustannus –malli nähtiin soveltuvana

vaihtoehtona
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Radan kunnossapidon allianssiurakat
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Kunnossapitoalue 2: Radan ja turvalaitteiden
kunnossapito 2017 – 2022
• Palveluallianssi – uusi konsepti radanpidossa
• Kehitysvaihe 1 alkoi 1.4.2016, Kunnossapitojakso 1 alkoi 1.4.2017, päättyy 31.3.2022
• N. 5 milj. euroa / vuosi

KNALLI:n tavoitteena on:
• kehittää kunnossapitotoimintaa

• löytää ali-/ylihuollon kohteet nykyisestä tehtäväluettelosta sekä laatuvaatimuksista
• kehittää kunnossapidon johtamisen malleja
• kehittää kunnossapitomenetelmiä
• kehittää ja löytää kohteita tarveharkintaiseen kunnossapitoon
• …

• tehdä kaikki tehtäväluettelon mukaiset tehtävät annetussa budjetissa
• vähentää junaliikenteen myöhästymisten määrää
• säilyttää rakenteet nykykunnossa ja osaltaan nostaa valittujen rakenteiden tasoa
• lisätä tietämystä rakenteiden ja laitteiden kuntotiedosta
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Kunnossapitoalue 1 päällysrakenteen
ja turvalaitteiden kunnossapito

• Kunnossapito toteutetaan palveluallianssina
• Osapuolet vastaavat yhdessä kunnossapidon

suunnittelusta ja toteutuksesta
• Allianssihankkeessa huolet, riskit ja

onnistumiset ovat yhteisiä

• Sopimuskausi 5 v + optio 2 v optio
• Sopimuskauden tavoitebudjetti 150 milj.euroa
• Ensimmäisen kunnossapitojakson (1.4.2020 –

31.3.2021) tavoitekustannus 30,050 milj.euroa
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Aikataulu

• Operatiivinen kunnossapito käynnistyi 1.4.2020
• Kunnossapitojaksojen työt suunnitellaan vuosittain

• Tavoitehinta, open book
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Kunnossapitoalue 1, rataosuudet
• 315 km moniraiteista rataa
• 1100 vaihdetta
• 440 siltaa
• 360 rumpua
• 50 km tunneleita

järjestelmineen
• 40 asetinlaitetta
• 100 laitetilarakennusta
• 2600 opastinta
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Tilaajan tavoitteita: Junaliikenteen
häiriöttömyys
Kunnossapidollisten tehtävien tekemisen lisäksi
jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti
tavoitteena on:
• Junaliikenteen häiriöttömyys ja täsmällisyys

- Vikojen merkittävä väheneminen
- Toistuvien vikojen väheneminen
à Junaliikenteen myöhästymisminuuttien
väheneminen
à Peruttujen junien määrän väheneminen
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Vikojen
väheneminen
• ensimmäisenä

vuonna -15%
• sen jälkeen

vuosittain -7%

Sama kohde tai
komponentti ei
vikaannu 3 krt/kk



Radan kunnossapidon allianssiurakat

Kokemukset allianssiurakoista varsin hyviä
• Pilottiin perustunut kehitystyö jatkuu
• Jatketaan allianssiurakan käyttöä yhtenä urakkamuotona radan

kunnossapidossa – muiden urakkamuotojen ohella

Kunnossapitoalue 2: Radan ja turvalaitteiden kunnossapito 2022 – 2027
• Uusi kehitetty palvelusisältö

• Perustuen KNALLI:n ja KUURA:n kokemuksiin
• Tavoitteiden tarkempi asettaminen, mm. parempaan lähtötietoon

perustuen
• Hankinta kesken
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Sähköradan kunnossapito
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Sähkökunnossa-
pitosopimusten
sisällöt

• Kesto 5 vuotta,
• lisäksi mahdollisia optioita 1 + 1 v

• Vuosiarvo n. 2 M€ per alue.

• Hankitaan sähköradan kunnossapitoon
resurssit:

• Henkilöstö
• Koneet

• Kunnossapito ja vika- ja vauriokorjaukset
• Sähköratajärjestelmä
• Vaihteenlämmitykset
• Aluevalaistus
• Ratapihat, liikennepaikat jne.
• Syöttö- ja välikytkinasemat , ….

27



Kunnossapidon digitalisaatio
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Kunnossapidon tilannekuvan ylläpitoa,
yksittäisiä otteita:
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Väyläomaisuuden-
hallintamme on

tehokasta

Meillä on kokonaistilannekuva ja ennuste
väyläverkon suorituskyvystä ja sen
kunnossapidon rahoitustarpeesta

Meillä on kokonaistilannekuva ja ennuste
väyläverkon suorituskyvystä ja sen
kunnossapidon rahoitustarpeesta

Meillä on vakiintuneet
menettelyt väyläomaisuuden

kunnonkehityksen
ennustamiseen sekä kyky

pitkäjänteiseen
suunnitteluun ja

ennakoivaan
kunnonhallintaan

Meillä on vakiintuneet
menettelyt väyläomaisuuden

kunnonkehityksen
ennustamiseen sekä kyky

pitkäjänteiseen
suunnitteluun ja

ennakoivaan
kunnonhallintaan

Meillä on laadukas tieto
väyläomaisuuden nykytilasta ja  siihen

kohdistuvista kustannuksista

Meillä on laadukas tieto
väyläomaisuuden nykytilasta ja  siihen

kohdistuvista kustannuksista




