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Liikennevirasto ostaa palveluja 1,7
miljardilla eurolla vuodessa
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Projektien Toteutus -osasto 2016 (2015)

• Käytettävissä v. 2016 n. 700 (750) M€
• Länsimetron avustus 20 M€
• Omiin hankkeisiin n. 680 M€, josta

• ratoihin 255 (260) M€
• teihin 212 (240) M€
• vesiväyliin 20 (11) M€
• Jälkirahoitushankkeisiin 55 (22) M€
• Elinkaarirahoitus 105 (100) M€
• Pisara + muu suunnittelu 33 (27) M€

Tällä hetkellä on käynnissä yhteensä noin 4 mrd. € arvosta hankkeita
Projektien toteutus -osastolla työskentelee yhteensä 28 henkilöä, joista 26
projektipäällikköä / -insinööriä.
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Jukka
Hietaniemi

Jari
Jaakkola

Riitta
Parviainen

Juha
Kansonen

Antti
Koski

Jussi
Lindberg

Jetro
Matilainen Ari Mäkelä Mauri

Mäkiaho
Jarmo
Nirhamo

Hannu
Nurmi

Kari
Partiainen

Seppo
Paukkeri

Pekka Petäjäniemi

Tommi
Rosenvall

Juha
Sillanpää

Esa Sirkiä Lars
Westermark

Janne
Wikström

PROJEKTIEN TOTEUTUS 1.6.2015

Joonas
Hämäläinen

Juha-Pekka
Hämäläinen

Harri
Liikanen

Marja
Wuori

Keijo
Heikkilä

Jukka
Päkkilä

Jarmo
Niskanen

Akseli
Nurmi

Terhi
Honkarinta



2016 käynnissä olevat isot investointihankkeet
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(12 näistä valmistuu v. 2016)
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Liikenneinvestointien valtion
rahoitusta sidottu eri hallituskausina
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Materiaalien käyttö hankkeissa 2006-14
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Lisää rahoitusta ja priorisointia - on
väsyneiden väylien peruskuntokauden aika

Liikennevirasto: Perusväylänpidon rahoitustasoa on lisättävä
pitkäjänteisesti.
• Päivittäisen kunnossapidon ohella väylien rakenteita on kyettävä
peruskorjaamaan.

• Väyläverkon korjausvelkaa on vähennettävä.
Hallitusohjelma
● Hallitus käynnistää ohjelman liikenneverkon korjausvelan vähentämiseksi ja

käyttää siihen noin 600 miljoonaa

Täsmäparannuksilla hyötyjä moneen kohteeseen
yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa

Liikennevirasto: Kehittämisen painopistettä siirretään pieniin
kustannustehokkaisiin toimenpiteisiin ja liikkumisen palveluiden
hyödyntämiseen.
Hallitusohjelma
● Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä: Suunnataan julkisia investointeja

perustienpitoon, rataverkkoon sekä terminaaleihin
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Toimintarakenteita uudistetaan
asiakaslähtöisesti - parannetaan tehokkuutta
ja vaikuttavuutta

Liikennevirasto: Vahvistetaan liikennesuunnittelun pitkäjänteisyyttä ja
poliittista ohjausta.
• Liikennejärjestelmän ja –palveluiden jatkuvalle ylläpidolle ja kehittämiselle

laaditaan valtakunnallinen tavoitesuunnitelmalla.
• Kaupungistumiskehitys sekä elinkeino- ja palvelurakenteen muutokset

edellyttävät väyläverkon ja solmupisteiden palvelutason ja luokittelun
uudistamista.

Hallitusohjelma
● Valtio edellyttää kasvukeskuksissa ja niiden läheisyydessä toteutettavien
suurten infrahankkeiden ehtona  tontti- ja asuntotuotannon olennaista
lisäämistä  kumppanuusperiaatetta noudattaen valtion ja kuntien sekä
kuntien keskinäisessä yhteistyössä.
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Hallitusohjelma väylänpitoon liittyen

Perusväylänpito, vaikutus
kehyksiin (suluissa summat,
jotka korjausvelkaan erikseen
kohdistettu)

●V. 2016 = 0 (+100)
●V. 2017 = + 114 (+300)
●V. 2018 = + 150 (+200)
●V. 2019 = + 100
●V. 2020 = + 100

●Jollei yhteiskuntasopimusta =>

Liikennehankkeet
(mom. 77.; 78.; 79), vaikutus
kehyksiin

●V. 2016 = 0
●V. 2017 = -114
●V. 2018 = -150
●V. 2019 = -220
●V. 2020 = -220

- 50 M€ joka vuosi 2017 alkaen
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-240 M€

-364 M€



Hankkeiden haasteet kasvavat

§ Asiakaslähtöisyyden puute
§ Huono tuottavuus
§ Laatuongelmat
§ Aikataulu- ja kustannusylitykset
§ Riitely
§ Riskien siirtäminen ja osaoptimointi
§ Jäykät tai kokonaan väärät toteutusmallit ja

hankintamenettelyt
§ Yhteisten tavoitteiden ja kannustimien puute



Hankinnan strategisten painopistealueiden muut kehittämiskohteet

Hankinnan strategisten painopistealueiden keskeiset kehittämiskohteet

2. Toimivien
markkinoiden
edistäminen ja

suunnitelmallinen
hyödyntäminen

3. Suunnitelmallisuuden ja
yhtenäisyyden lisääminen

hankinnoissa sekä
parhaiden käytäntöjen

hyödyntäminen
toimitusketjuissa

5. Hankintaosaamisen
ja –resurssien

vahvistaminen ja
monipuolistaminen

4. Turvallisuuden
lisääminen

toimitusketjuissa

11. Hankinnan ja
toimittajamarkkinoiden
hallinnan organisointi

toimivaksi kokonaisuudeksi

12. Toimittajaverkoston
osaamisen hyödyntäminen

ja kehittäminen

6. Globaalin toimittaja-
markkinanäkökulman
edistäminen

9. Informaation- ja
tiedonhallinnan kehittäminen

toimitusketjuissa

7. Hankinta- ja toimittajayhteis-
työn varmistaminen muuttu-
vassa toimintaympäristössä

8. Innovaatioiden ja uuden
teknologian edistäminen

Loppukäyttäjä-
näkökulma
läpi toimitusketjun

Turvalliset
ja
kestävät
toimitusketjut

Hankinnan strategiset
painopistealueet

1. Oikean palvelutason
ja laadun määrittely,

ohjaaminen ja
toteuttaminen läpi

toimitusketjun

10. Kestävän
kehityksen

periaatteiden
edistäminen

toimitusketjuissa

Monipuoliset
resurssit

ja osaaminen

Tehokkuus
ja
yhteistyö
toimitusketjussa

Toimittaja-
markkinoiden

hallinta

* Nämä linjaukset koskevat kaikkia Liikenneviraston
hankintoja ja ELY-keskusten infrahankintoja

Hankimme palvelut markkinoilta, joten
keskitymme hankintatoimen kehittämiseen

Tavoitteena mahdollistaa tehokas ja tuloksellinen hankintatoiminta



Hankintaprosessi - kokonaisuus
KilpailutusB CA Hankinnan suunnittelu ja

valmistelu
Toimittajan sopimuksen-

aikainen ohjaaminen

Tämä on osattu jo pitkään,
mutta hankinnan painopiste

ei voi olla tässä Tätäkin on tehty paljon
- vaihtelevalla menestyksellä

Tämä on jäänyt
vähimmälle huomiolle

§ Hankintalaki §

Hankinnan systemaattinen
analysointi
• Hankinnan tavoitteet
• Toimittajamarkkinat
• Optimaalisin toteutusmuoto
• Hankintamenettelyn valinta
• Hankintojen vertailuperusteet  ja

niiden painoarvot
• Vertailuperusteiden ja

sopimuskannusteiden mitoitus

Hankintalaki antaa puitteet,
ei pakota hintakilpailuun.

Kilpailutusvaiheessakin
tilaajan pitää ymmärtää

olevansa osa
kokonaisprosessia.

• Yhteistyön täsmentäminen
• Toimittajien ohjaaminen

• Takuuaika ja elinkaari
• Hankinnan arviointi

Vuoropuhelua palveluntuottajien kanssa?



Hankintaohjelmat internetissä
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Urakkamuotojen ohjeelliset käyttöalueet
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Toteutusmuotojen soveltuvuus

KVR- ja
elinkaarimallit

Kokonaisurakka

Projektin-
johtomalli

Projektiallianssi

Kuva viitteellinen



Perinteiset mallit Yhteistoimintamallit / allianssi
Hyvin
soveltuva

Huonosti
soveltuva

• Yksinkertainen kohde
• Kiinteä laajuus
• Valmiit suunnitelmat
• Ei tarvetta innovoida
• Avoin tai rajoitettu menettely

Kompleksinen kohde
Muuttuva sisältö

Suunnitelmat  ja ratkaisut avoinna
Tarve innovoida

Neuvottelumenettely

•
•
•
•
•

Toteutusmuotojen soveltuvuus



€

Perinteinen projektin läpivienti

Lähde: Vison Alliance Partners Oy

Hanke-
suunnittelu

Luonnos- ja
rakennus-
suunnittelu

Rakentaminen Ylläpito

§ Valmiiden suunnitelmien mahdollisimman edullinen toteutus
§ Riskien siirtäminen ja vastuiden pilkkominen
§ Sopimusosapuolet toteuttavat omat sopimuksensa > osaoptimointi
§ Pitkät aikataulut , kustannusylitykset ja riitely

€ € €



Integroitu projektitoteutus

Hanke-
suunnittelu

Luonnos- ja toteutus-
suunnittelu

Rakennussuunnittelu
ja rakentaminen Takuu ja ylläpito

§ Suunnittelu ja toteutus tilaajan tavoitteisiin osapuolten yhteistyönä
§ Riskien ja mahdollisuuksien jakaminen sekä vastuun kantaminen yhdessä
§ Sopimusosapuolet toteuttavat samaan hanketta ja yhteisiä tavoitteita
§ Lyhyempi läpimenoaika, enemmän arvoa rahalle

kehitysvaihe toteutusvaihe

€

Tilaajan exit-mahdollisuus



Osapuolten aikainen integrointi

Aika

Pr
oj

ek
tit

ot
eu

tu
ks

en
ym

m
är

ry
s

urakoitsija

< 100 %

alihankkijat

§tilaaja
suunnittelee ja
kilpailuttaa
toteutuksen
hinnalla
§tilaajan käsitys

ratkaisusta

arkkitehti

suunnittelija

Aika

tilaaja

suunnittelijat

urakoitsijat

< 100 %

muut kumppanit

arkkitehti

§tilaaja
kilpailuttaa
parhaat tekijät
§suunnittelu ja

toteutus yhdessä
§sitoutuminen

Pr
oj

ek
tit

ot
eu

tu
ks

en
ym

m
är

ry
s



Avaintavoite Projektin yhteinen tavoite
Kustannustehokkuus Hanke toteutetaan kustannustehokkaasti innovatiivisten

ratkaisujen ja toiminta- ja työtapojen avulla. Allianssi tuottaa
tilaajalle arvoa rahalle.

Aikataulu Hanke on onnistuneesti käyttöönotettu sovitussa aikataulussa,
jossa toteutusvaiheen kesto on optimoitu.

Ympäristö Hankkeen lopputuotteen ja sen rakentamisen aikaiset
ympäristöhaitat ovat vähäiset.

Laatu Suunnittelun ja rakentamisen laatu on erinomainen.

Turvallisuus Turvallisuuden osalta hanke on hoidettu erinomaisesti.

Liikenne Työnaikainen liikenne tulee olla mahdollisimman häiriötöntä ja
tunnelin tulee olla jatkuvasti käytettävissä avaamisen jälkeen.

Julkisuuskuva Hankkeen julkisuuskuvan tulee olla myönteinen.

Arvoa rahalle – tavoitteiden kautta



Ø Valtion taloustilanne ja näkymät

Ø Maailmanpoliittinen epävarmuus edelleen

Ø Uuden hallituksen säästötalkoot – uudet kehittämisinvestoinnit?

Ø Lakkoherkkyys?

Ø Tuleeko korjausvelkapaketista ”tarjouspiikki”

Ø Maanrakennustöistä kova kilpailu - hintataso alhaalla

Ø Radanrakentamisen erikoistöistä ei

Ø Öljyn hinta?

Ø Turvallisuustason (6,9 tapat. / milj.työh) pitäminen

Ø Kaikkien urakkamuotojen (KU/ST/Allianssi) osaamisen ylläpito

Ø Innovointimahdollisuudet palveluntuottajille

Tämän vuoden haasteet
Liikenneviraston investoinneissa


