
MANK -päivä 30.9.2021

Pekka Petäjäniemi 30.9.2021



Hankintajohtaja 
Väylävirastossa 1.1.2021-

• vastaa viraston hankintatoimen 
kehittämisestä.

• johtaa ja kehittää Väyläviraston (ja ELY-L) 
hankintatoimen toimintamalleja yhteistyössä 
toimialojen ja toimintojen kanssa. 

• tukee ja ohjaa viraston linjaorganisaatiota ja 
johtoryhmätyöskentelyä hankintoihin liittyvissä 
strategisissa ja yhtenäistä toimintaa tukevissa 
kysymyksissä. 

• kuullaan hankintoihin liittyvissä vaativissa 
markkinaoikeuskäsittelyissä ja 
hankintaoikaisuvaatimusten käsittelyssä sekä 
muissa merkittävissä hankinta-asioissa ja 
hankinnoissa.

• johtaa viraston hankintatoimen kehittämisen 
ohjausryhmää ja hankintatointa koskevaa 
sidosryhmäyhteistyötä.

Mitä listalla

1. Hankinnan yhtenäisyyden 
varmistaminen

• Hankintatoiminnan käytännön erot

• Malliasiakirjat – jatkuva päivitys

• Auditoinnit/Omavalvonta

2. Markkinoiden toimivuuden seuranta ja 
edistäminen

• Systemaattinen markkinatietous, 
analytiikka, tilannekatsaukset

3. Yhteistyö muiden tilaajien kanssa

• Hankinta-Suomi; Kuntaliitto; KEHTO -
kunnat

4. Palvelutuottajayhteistyön
kehittäminen (Infra ry, SKOL)

• Hankinnan toimintalinjoista: 
referenssit ja alalle pääsy, mestari-
kisälli, sopimustulkinnat,.. 
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16 kategoriaa, joista 

5 suurinta käyttää 85% 
kaikista euroista

• Vuonna 2020 käytettiin 
Väyläviraston hankintoihin 
yli 1,9 Mrd euroa. 

• Eniten hankintoja tehtiin 
seuraavissa kategorioissa:
• investointien toteutus 646,3 M€
• hoito ja käyttö 410,0 M€
• korjaus 314,9 M€
• liikenteenohjaus 130,3 M€
• radanpidon materiaalit 122,1 M€



Toimintalinjojen 
tavoitteet

• Varmistaa tehokkaat ja laadukkaat hankinnat

• Kiteyttää Väyläviraston odotukset palveluntuottajille

• Varmistaa markkinoiden toimivuus ja infra-alan 
tuottavuus

• Huomioida toimintaympäristön muutokset

• Edistää johdonmukaista, läpinäkyvää ja tasapuolista 
hankintaa

• Vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia 
väylänpidossa

Toimintalinjojen käytäntöön soveltamisessa vahvaa 
yhteistyötä palveluntuottajien kanssa
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Listalla Infra ry:n 
ja SKOL:n kanssa

• Yhteistyö ja yhteinen kehittäminen 
• Väylävirasto / ELY/L & INFRA / SKOL 

• Soveltuvuusvaatimukset ja vertailuperusteet
• Markkinoille pääsy ja tarjouspyynnöt
• Mestari - Kisälli
• Yhteiset tavoitteet sopimuksissa ja 

yhteistoimintaa edistävät toimintatavat 
osaksi sopimuksia

• Hyötyjen ja riskien jako
• Yleiskustannus -% lisä- ja muutostöissä 

(Infrary)

Hankinnan ohjeistuspalveluun aina viimeisin 
tieto
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Infrarakentamisen hiilineutraalisuuden kehittäminen - kansallinen 

päästötietokanta ja arviointimenettelyt

• Kehitetään avointa, elinkaaripohjaista (laskenta)tietokanta yhteistyössä infra-alan 

kanssa väylärakentamisen ja väylänpidon CO2-päästöjen laskentaan sekä jatketaan 

infran CO2-päästöjen arviointimenetelmän kehittämistä. Tavoitteena on, että 

tietokannan avulla voidaan laskea tyypillisten infrahankkeiden elinkaaren CO2-päästöt 

(yleisen YVA- ohjeen rinnalle). 

Kiertotalous, uusiomateriaalit ja käytettävät menetelmät (ml. kalusto)

• Kiertotalous väylänpidossa- selvitys on käynnissä. Alustavasti vaikuttavimmiksi osa-
alueiksi väylänpidossa on tunnistettu rakenteiden korkea laatu ja pitkäikäisyys, 
massaoptimointi, asfaltin kierrätys, purkumateriaalien hyödyntäminen, uusiomateriaalien 
käyttö maarakentamisessa ja vähähiiliset pohjanvahvistustekniikat.

• Uusiomateriaalien käyttö mahdollistetaan teknisen soveltuvuuden arvioinnin kautta, joka 
perustuu ohjeeseen ”Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa”.

• Väylänpidossa käytettävän kaluston päästö- ja energiatehokkuusvaatimusten tiekartta 
laaditaan vuoropuhelussa alan toimijoiden kanssa.

6

Ilmastonmuutos ohjaa vahvasti myös 
väyläverkon kehittämistä – yhteistyöllä edetään



Liikenne 12 toteuttaminen Väylässä

Liikenne 12 suunnitelmasta: 
taloudellinen raami, tavoitteet, kriteerit, painopisteet,…
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Väyliä koskeva lainsäädäntö

Vaikutusten arviointi: hankkeiden arviointi, 
ohjelman arviointi kokonaisuutena (ml. PRIO), arvio L12 tavoitteiden toteutumisesta 
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Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Väyläverkon 
nykytila ja 
kriittiset verkon 
tarpeet L12 
suunnittelu-
kaudella

Tieto 
väyläverkon 
tarpeista syntyy 
Väylän perus-
työn kautta 
(mm. selvitykset, 
asiakastarpeet)

Perustuu L12 rahoitusraamiin

Priorisoi hankkeet (ml. 
toteutusjärjestys)

Sisältää kehittämisinvestoinnit, isot 
peruskorjaushankkeet ja pienet 
parantamishankkeet 

Ohjaa mm. esityksiä talousarvioiden 
valmisteluun
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aPerustuu JTS:an

Perusväylänpidon
ohjelma

Sisältää väylien
kunnossapidon ja 
liikenteen tukipalvelut

Perustuu JTS:an

Priorisoi tulevien 
vuosien 
suunnitteluhankkeet

Sisältää pvp:n ja 
muun kehittämisen 
hankesuunnittelun 
kautta rahoitettavat 
suunnitteluhankkeet

Yhteistyö ja vuorovaikutus ELY-keskusten kanssa



Korjausvelan määrän kehitys
2016 - 2021
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• Vuosien väliset tulokset eivät 
ole täysin vertailukelpoisia 
keskenään, koska lähtötiedot 
tai laskentatapa ovat 
päivittyneet.

• Yksityisteiden rumpujen 
kunnossapitovastuun 
siirtyminen maantien pitäjälle 
lisäsi 1.1.2019 laskelmassa 
tieverkon korjausvelkaa 100 
miljoonalla eurolla verrattuna 
edelliseen laskelmaan. 
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Suunnitteluvaiheen ratahankeyhtiöt

• Turun tunnin juna ja Suomi –rata: 
hankeyhtiöt perustettu sekä 
toimitusjohtajat ja projektijohtajat 
nimitetty

• Turun tunnin juna ratasuunnitelmat v. 
2023 loppuun mennessä

• Itärata: Kuntien viralliset päätökset 
hankeyhtiöön osallistumisesta tehdään 
kunkin kunnan omien toimielimien 
kokousaikataulujen mukaisesti. 
28.9.2021=> Talouspoliittinen 
ministerivaliokunta puoltaa Itärata-
hankeyhtiön perustamista

• Suurten ratahankkeiden rahoituksen ja 
investointimahdollisuuksien selvityshanke 
käynnissä, aikataulu 31.12.2021 
mennessä
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Esimerkki: Hankkeen kustannusarvio todennäköisyysjakaumana ja 
”päätösportit”

Yleissuunitelma

Hankesuunnitelma

Toteutussuunnitelma

Toteutuspäätös

Hanke valmis
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Kustannusarvio 1

Kustannusarvio 2

Kustannusarvio 3

Kustannus-
arvio 4

Lopulliset kustannukset

Päätösportit
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-50 %  :  +100 %

1 M€

Odotettu 
loppukustannus

Kustannusarvion
epävarmuus

-30 %  :  +80 %

-20 %  :  +50 %

-10 %  :  +20 %

0 %

Esimerkki:

Mahdolliset lopulliset kustannukset

- Ei suunnitelmia
- Ei pohjatutkimuksia
- Ei tarkkaa laajuutta
- Markkinatilanne vaikea 
ennakoida

- Epätarkat suunnitelmat
- Vähäiset pohjatutkimukset
- Laatutasoepävarmuudet
- Markkinatilanne vaikea 
ennakoida

- Pohjaolosuhde-epävarmuudet
- Vanhojen rakenteiden kunto 
vaikea arvioida

- Markkinatilanne-epävarmuudet

- Lisä- ja muutostyöt:
- Poikkeavat pohjaolosuhteet
- Laajuusmuutokset
- Lähihankkeiden vaikutukset

- Ei riskejä

Kustannusarvion 
todennäköisyysjakauma

Suurten hankkeiden kustannusarvioiden pitävyys



Diginfra-koulutuksen ohjelma 9.-10.2.2022

Näköala koko elinkaareen
Elinkaariajattelun parantaminen
Elinkaaren aikainen yhteistyö

Elinkaaren läpäisevä tieto
Tiedonhallinta omaisuuden elinkaaren eri vaiheissa
Elinkaaren läpäisevän tietovirran aikaansaaminen

Toimintamallimuutoksen hallinta
Lean infra-alalla
Toimintakulttuurin muutostekijät

Tietomallien hankinta
Haasteet tietomallien hankinnassa
Tietomallien sisällön yhtenäinen määrittely

Kohti hyvää tulevaisuutta
Casekohteita meiltä ja muualta

Diginfra –koulutus pidetään 
9.-10.2.2022 Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskuksessa

Lisätietoa:
https://www.tuni.fi/fi/tule-
opiskelemaan/diginfra



12




