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Väyläviraston tunnuslukuja

väyläomaisuus 

20 mrd €

henkilöstö,
vakinaisia noin

400
asiantuntijaa

Työllistämme
välillisesti 

14 000
ihmistä

rakenteilla kehittämis-
hankkeita yhteensä

1,8 mrd € arvosta

Vuosibudjetti 
2020 noin 

2,1 mrd €

Väyläverkon 
korjausvelka

2,8 mrd €
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Käynnissä olevat investointihankkeet 2020, 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 12 Lahden eteläinen kehätie

6. Vt 25 Lepin liittymän alikulku

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

8. Vt 8 Turku-Pori parantaminen Eurajoen kohdalla

9. Vt 3 Hämeenkyrön ohitus

10.Vt 4 parantaminen välillä Hartola-Oravakivensalmi

11.Vt 5 Mikkeli-Juva

12.Vt 23 parantaminen välillä Varkaus-Viinijärvi

13.Vt 4 Kirri-Tikkakoski

14.Vt 19 Seinäjoki-Lapua, 1. vaihe

15.Kt 68 Edsevö eritasoliittymän parantaminen

16.Kt 68 parantaminen rakentamalla uusi Kolpin ylikulkusilta 

V-1879, Pedersöre

17.Hailuodon kiinteä yhteys

18. Vt 4 Oulu-Kemi

19.Vt 4 Oulu-Kemi liittymien parantaminen Simossa

TIEHANKKEET

20. Vuosaaren meriväylä

21. Saimaan kanavan vedenpinnan nosto

22. Kokkolan meriväylä

23. Oulun meriväylä

VESIVÄYLÄHANKKEET
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Ratahankkeet

24. Helsingin ratapihan parantaminen

25. Keski-Pasilan länsiraide

26. Espoon kaupunkirata

27. Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 1. vaihe

28. Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe

29. Helsinki-Tampere –rataosan peruskorjauksen aloittaminen

30. Hyvinkää-Hanko rataosan sähköistys 

31. Turku-Uusikaupunki rataosan sähköistys

32. Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto rataosan sähköistys

33. Kouvola-Kotka/Hamina

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

35. Luumäki-Imatra ratayhteyden parantaminen

36. Joensuun ratapihan parantaminen

37. Kuopion ratapihan parantaminen, 1. vaihe

38. Iisalmi-Ylivieska (sähköistys ja Iisalmen kolmioraide)

39. Kontiomäki-Pesiökylä –radan parantaminen

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

41. Oritkarin kolmioraide

42. Kemin biotuotetehtaan raideyhteydet, Kemin kohta

Käynnissä olevat investointihankkeet 2020, rata
(kehittämismomentilla olevat)



Käynnissä olevat isot perusväylänpidon hankkeet 2020

1. Helsinki-Pietari –radan korjaaminen

2. Loviisa-Lahti-rautatien tehostettu kunnossapitotyö

3. Lappeenrannan asetinlaite

4. Helsinki-Turku radan peruskorjaus

5. Tampere-Pori tasoristeysten poisto

6. Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto peruskorjaus

7. Turvalaitteiden uusiminen Tampere-Seinäjoki

8. Heinävaara-Ilomantsi –radan täsmäkorjaukset

9. Saarijärvi-Haapajärvi –radan korjaaminen

10. Pietarsaari-(Pännäinen) puuttuvat turvalaitteet

11. Turvalaitteiden uusiminen Kokkola

12. Kontiomäki-Vuokatti peruskorjaus

13. Oulun ratapihan peruskorjaus ja turvalaitteet

RATAHANKKEET

TIEHANKKEET

20. Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie

21. E 18 Turun kehätie, Kausela-Kirismäki

22. Vt 13 Myttiömäen kohta

14. Akaa

15. Seinäjoki

16. Haapajärvi

17. Oulainen

18. Jaalanka

19. Pello

RAPU-kohteet
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Hankkeet rakentavat viraston mainetta

• Hankkeet ovat näkyvä osa viraston toimintaa – hankeviestinnän 
kanavien kautta kuulumme ja näymme sidosryhmillemme.

• Hankeviestinnän periaatteita ovat avoimuus, ennakoivuus, 
vuorovaikutteisuus, selkeys ja ammattimaisuus.

• Hankeviestinnän merkitys tunnistettu läpi organisaation, 
käytännön toteutustapa vaihtelee.

• Hankeviestinnän linjaukset varmistavat, että eri hankkeet 
tukevat viraston strategisia tavoitteita ja noudattavat samoja 
periaatteita.
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Hankeviestinnän prosessi
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Viestinnän linjaukset ja 
suunnittelu, 
kriisiohjeet, mittarit, 
projektiryhmän
valmennus, esite, 
somekanavat (tarpeen 
mukaan FB tai twitter), 
perusmateriaalien 
päivittäminen, 
toimintamallista 
sopiminen.

Käynnistysvaihe

Toimenpiteisiin kuuluvat 
kiteytys hankkeen hyödyistä 
ja vaikutuksista, materiaalit 
verkkosivuille, kartta, perus-
tiedote, Q&A, presentaatio. 
Tarpeen mukaan 
projektipäällikön 
mediavalmennus.

Suunnitteluvaihe

Tiedotteet, media-,
asukas- ja muut 
sidosryhmäsuhteet, 
verkko- ja 
somekanavien 
päivittäminen, 
tilaisuudet ja 
tapahtumat, 
viikkolistaukset, kuva- 
ja videomateriaalit.

Toteutusvaihe
1

2
3

Laaditaan loppuraportti 
hankkeen viestinnästä 
ja 
saavutetuista tuloksista

Päätöstilaisuus 
(riippuu hankkeen 
laajuudesta)

Projektin 
päättyessä
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Hankeviestinnän kohderyhmät

• Viestinnän kohderyhmien kartoitus ja kohderyhmien tarpeiden 
tunnistaminen on tärkeä osa onnistunutta viestintää.

• Kohderyhmiin kuuluvat muun muassa:
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Yritykset Media

Alueen
asukkaat 

ja vapaa-ajan 
asukkaat

Urakoitsijan
alihankkijat

Alueen 
koulut ja muut 

laitokset

Alueella 
liikkuvat

(työmatkalaiset, 
pyöräilijät…)

Yhdistykset 
(esim. luonto, 

asukkaat)



7.6 Hankkeen viestinnän kanavapaletti

Sähköinen viestintä

• Verkkosivut 

• Valokuvat ja videot (esittelyvideo, 
ilmakuvaus, vlogi)

• Kartat ja havainnemateriaalit

• Työmaakamera

• Sosiaalinen media:

• Facebook

• Twitter

• WhatsApp (liikennejärjestelyt, 
louhinnat)

• Flickr

Sidosryhmäsuhteet

• Mediaviestintä: tiedotteet, haastattelut, 
artikkelit, toimittaja-tapaamiset, tiedotus-
tilaisuudet

• Hanke-esittelyt erityisryhmille

• Infotilaisuudet ja road show’t

• Päivystykset esim. kirjastossa tai 
kauppakeskuksessa

• Osallistuminen muiden järjestämiin 
tapahtumiin (esim. kaupunginosajuhlat)

• Asukaskirjeet tai muut räätälöidyt 
asukasyhteydet (tekstiviestit tms)

• Yritysyhteistyö (tiedotteet, vierailut)

• Kunnan tai kaupungin viestintäkanavat

Julkaisut

• Esittelyaineisto 

• Työmaataulut ja muu 
ulkoviestintä (esim. näytöt 
tai taulut maastossa)

• Digipinnat

• Esitteet

• Hankeviestinnän raportti



Uusiomateriaalit hankeviestinnässä
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Avoin viestintä rakentaa luottamusta

• Avoimuudella on suuri 
merkitys: luottamusta 
rakennetaan 
pitkäjänteisesti.

• Uusiomateriaaliviestinnässä 
on tärkeää

• olla avoin
• perustella hyvin
• konkretisoida 
vaikutukset ja

• mahdollistaa 
vuorovaikutus.
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Sama sapluuna ei aina sovi kaikkialle

• Ympäristön suhtautuminen 
uusiomateriaalien käyttöön vaihtelee 
kohteittain.

• Materiaalien hyötykäyttöön liittyvät 
viestit ovat lähtökohtaisesti positiivisia 
ja kiinnostavia. Kun asia on 
tuntematon tai tulee lähelle omaa 
kotia, voi epäilyksiä herätä enemmän.

• Viestintää suunnitellaan hankkeen 
lähtökohdista käsin ja 
uusiomateriaaleista kerrotaan 
avoimesti, aktiivisesti ja ennakoivasti.
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Kaksi tiehanketta Pohjanmaalla

• Vt 3 ja vt 18 parantaminen, 
Laihian kohta -hankkeessa 
parannettiin liikenteen sujuvuutta 
valtateiden solmukohdassa sekä sen 
läheisyydessä. 

• Kolme uutta eritasoliittymää, uusi vt
18:n linjaus, 2,8 km jalankulun ja 
pyöräilyn väylää, 1,8 km meluseinää 
ja –kaidetta.

• Rakentaminen 2015–2019.

• Hyödynnettiin lentotuhkaa 
eritasoliittymän sillan 
tulopenkereissä ja betonimursketta 
rakennekerroksissa.

• Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie 
-hankkeessa rakennettiin 18,5 km 
mittainen, keskikaiteellinen 
ohituskaistatie Ilmajoen Rengonkylästä
Seinäjoen Nurmoon.

• Rakentaminen 2013–2017. 

• Hyödynnettiin voimalaitosten turve- ja 
kivihiilituhkaa tien penkereissä, 
jätteenpolton pohjakuonaa jalankulun 
ja pyöräilyn väylän jakavassa 
kerroksessa, betonimursketta 
pengerrakenteissa ja renkaita 
melusuojauksessa.
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Kokemuksia uusiomateriaaleihin liittyvästä 
viestinnästä

• Ennakkoasenteissa eroja, viestinnän painopistettä mukautettiin tilanteen mukaan.

• Teemoja: miten/missä/miksi käytetään, jälkiseuranta, tuhkan pölyäminen 
ympäristöön tai leviäminen pohjavesiin, ympäristöluvat…

• Viestinnässä: tiedotteet, somejulkaisut, usein kysytyt kysymykset…

• Oppeja: 
• Perustelua ja taustojen avaamista kannattaa tehdä, vaikka käyttö alkaakin 

arkipäiväistyä.
• Uusiomateriaalien käytöstä kerrotaan avoimesti jo hyvissä ajoin, 

mahdollistetaan kysymysten kysyminen.
• Muistetaan kertoa myös käytön seurannasta ja valvonnasta.
• Mahdollisuus positiiviseen näkyvyyteen.
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Positiivista mediahuomiota
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Perusteellista perusteluviestintää
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Monipuolista tilannepäivitystä
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Suunnitelmallinen ja avoin viestintä on parasta 
varautumista kaikkiin haastaviin tilanteisiin.
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