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Vastaamme osaltamme Suomen liikenne-
järjestelmästä
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Vastaamme Suomen teistä,
rautateistä ja vesiväylistä
sekä liikennejärjestelmän
kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.

Edistämme liikenteen
turvallisuutta sekä
alueiden tasapainoista ja
kestävää kehitystä.

Mahdollistamme toimivat,
tehokkaat ja turvalliset matkat
ja kuljetukset.

Olemme liikenteen
asiantuntijaorganisaatio
ja toimimme liikenne- ja
viestintäministeriön
hallinnonalalla.



Infrastruktuuri on kasvun alusta
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Liikenneviraston
väyläomaisuus

20 mrd €

Tällä hetkellä on
rakenteilla kehittämis-
hankkeita yhteensä

2,6 mrd € arvosta

Vuosibudjetti
noin

2,2mrd €

Liikenneviraston
henkilöstö, vakinaisia

600
asiantuntijaa

Liikenneviraston
hankinnat koko
infra-alasta

1/5
Työllistämme
välillisesti

12 000
ihmistä



Liikenneviraston strategia 2016 - 2020
UUDISTUNUT LIIKKUMISEN JA
LIIKENTEEN EKOSYSTEEMI

LUOTETTAVAT DIGITAALISET PALVELUT
JA TEHOSTUNUT TOIMINTA

• Ohjaamme väylänpidon hankinnoilla palveluntuotantoa
kestävän kehityksen edistämiseen. Edistämme
aktiivisesti ratkaisuja, jotka vähentävät liikenteen
päästöjä.



Kestäviä ratkaisuja tuleville sukupolville

”Liikennevirasto arvioi toimintaansa ja
päätöksiään kokonaisvaltaisesti –
ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja
kulttuurisesta näkökulmasta.
Tavoitteena on löytää kestäviä ratkaisuja
tulevien sukupolvien parhaaksi.
Pyrimme päätöksillämme vähentämään
päästöjä, säästämään luonnonvaroja ja
turvaamaan ympäristön hyvää laatua.”
[Yhteiskuntavastuuraportti 2017]
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Materiaalien käyttö
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Liikennevirasto ja ELY-keskukset voivat vähentää jätteen
määrää ja käyttää luonnonvaroja säästeliäästi
●kehittämällä väylänpitoa

•kestävien materiaaliratkaisujen kehittäminen ja
käyttöönoton edistäminen

• lainsäädännön sekä lupa- ja ilmoitusmenettelyjen
kehittäminen

•hankintojen ja ohjeistuksen kehittäminen
•uusiomateriaalien käytön edistäminen
•materiaalien kulutuksen seurannan ja tilastoinnin
kehittäminen

●parantamalla eri toimijoiden yhteistyötä
• jätehuollon yhteistyön kehittäminen
• tutkimus- ja kehitystoiminta

[Liikenneviraston ympäristötoimintalinja 2014,
Liikenneviraston ympäristöohjelma 2017–2020] 14.11.2019



Prosessit, joiden kautta tilaaja edistää kestävää
infrarakentamista
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Julkisen
hankintalainsäädännön alainen

kilpailutusprosessi

Hankinnan suunnittelu
ja valmistelu

Toteutuksen aikainen
toiminta

Yleissuunnittelu Tiesuunnittelu
Ratasuunnittelu

Rakennussuunnittelu
Rakentamissuunnittelu Rakentaminen

Hankintaprosessi

Hankeprosessi

Kunnossapito

Hankinnan ohjeistus

Tekniset ohjeet

14.11.2019



Liikennevirasto edistää uusiomateriaalien käyttöä

● Hankinta- ja hankeprosessien kehittäminen
uusiomateriaalien näkökulmasta

● Oman ohjeistuksen ja alan yhteisten
laatuvaatimusten kehittäminen

● UUMA-hankkeisiin osallistuminen (rahoitus,
koerakentamiskohteet, selvitykset)

● LCA/LCC-laskentojen valtakunnalliseen ja
pohjoismaiseen kehitysyhteistyön
osallistuminen

● Tiestötietojärjestelmän kehittäminen
(uusiomateriaalitiedon laajamittainen
tallentaminen ja hyödyntäminen)

→ Palveluntuottajille paremmat mahdollisuudet
tarjota vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka edistävät
luonnonvarojen säästeliästä käyttöä ja
uusiomateriaalien käyttöä sekä vanhojen
väylärakenteiden hyötykäyttöä
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Ohjelmassa tänään…

●Ajankohtaisia
•Ympäristölainsäädännöstä
•Wascon 2018 -konferenssista

●Kestävän rakentamisen teemoja
•Kestävän rakentamisen standardointi
•Uusiomaarakentamisen ympäristövaikutusindikaattorit ja päästölaskenta
•Päällysteiden hallittu uusiokäyttö
•Paikalla tehtävät kasvualustat

●Jätteestä tuotteeksi
•Vaahtolasi
•Betonimurske
•Pohjakuona
•Tuhkat
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Antoisaa seminaaripäivää!
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