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Digitalisaatiolle on tällä hallituskaudella 
vahva tilaus… 
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Hallitusohjelma/ kärkihankkeet  
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Hallituksen kärkihankkeet kohtaavat 
liikenne- ja viestintäpolitiikan 

  

 
Normien  

purkaminen 
Digitaalisen 

liiketoiminnan 
kasvuympäristö 

Liikenne ja viestintä palveluna 

Infrastruktuuri kasvun alustana 

Digitaalinen tieto hyvinvoinnin ja 
kasvun lähteenä 
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… mutta näemme myös ison 
hyötypotentiaalin väylänpitäjänä 



Palvelun-
tuottajat 

Väylänpidon digitalisaation tavoitteita 
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Asiakas: Tieto tarpeista, 
Tarpeita vastaavat väylät, 
Ajantasainen tieto 
turvallisen ja 
kustannustehokkaan 
liikkumisen ja 
kuljettamisen  perustana 

Väylänpitäjä: 
Vastuullinen ja 
kustannustehokas 
väylänpito 

Yhteiskunta, 
päätöksentekijä: 
Optimaalinen 
väylänpidon 
tavoitteiden ja 
resurssien mitoitus  



Väylien (maantiet, rautatiet, vesiväylät)  
korjausvelan*) kehittyminen eri rahoitustasoilla 
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Lähde: Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus, LVM julkaisuja 35/2014 

*) Korjausvelalla tarkoitetaan sitä rahasummaa, joka tarvittaisiin väylien saattamiseksi liikenteen 
nykytarpeita vastaavaan hyvään kuntoon.  
**) Nykyrahoitus ei sisällä Sipilän hallituksen linjaamaa rahoitusta korjausvelan vähentämiseen 

**) 



 
Väylien korjausvelka - pääongelmat 

●Maanteillä päällysteiden, tierakenteiden ja siltojen kunto sekä varusteiden ja 
laitteiden vanheneminen 
●Rautateillä ratapihat, sillat, routavauriot, ratojen päällysrakenteet (kiskot, pölkyt, 

sepeli) sekä sähkö- ja turvalaitteiden vanheneminen  
●Vesiväylillä kanavien tekniikan vanheneminen, merenkulun turvalaitteet 
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Päällystetyn tieverkon (yht. n. 50.000 km) 
kunnon kehittyminen 2000-luvulla 

●Kunnon heikkeneminen on näkynyt eniten vähäliikenteisellä verkolla ja kevyen liikenteen väylillä 
●Myös vilkkaiden teiden kunto on heikentynyt, joskin hitaammin 
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Päällystetyn tieverkon kunnon kehittyminen 
 - v. 2014 tehty arvio, jos jatkettaisiin viime vuosien 
rahoitustasolla 



Tienpidon rahoituskehys 2014-2019 

6.11.2014 11 

Kaavio ei sisällä 
korjausvelan 
vähentämiseen 
tarkoitettua 
rahoitusta, koska sen 
kohdentumisesta ei 
ole päätetty 
marraskuun 2015 
alun tilanteessa. 



●Korjausvelan vähentämiseen käytetään 
v. 2016-2018 hallituksen linjauksen 
mukaisesti 600 milj. euroa. Lisärahoitus 
riittää vain osaan kunnostustarpeista.  
Tarvitaan tehokkaampia keinoja 

ongelmien ratkaisemiseen innovaatioita 
ja teknologiaa hyödyntämällä 

Roadscanners 
12 

Tehokkaampaa väylien kunnon hallintaa 
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Miten eteenpäin? 



Liikenneviraston digitalisaatiohanke 
2016-2017 (valmisteilla) 

HANKKEEN KUUSI 
KOKONAISUUTTA 
●Automatisoitu liikenne- ja 

liikkumistietojen kerääminen ja 
jakelu   
●Rataverkon kapasiteetin hallinta ja 

optimointi   
●Tieverkon ennakoiva 

kunnonhallinta  
●Rataverkon kunnonhallinnan ja 

ylläpitojärjestelmien kehittäminen  
●Merenkulun älyväylä  
●Asiakasvuorovaikutuksen 

digitalisointi  
 14 



●Kerätään tehdyistä toimenpiteistä sähköiseen arkistoon tarkemmin talteen 
toteutumatietoja seuraavan toimenpiteen suunnittelua varten, jotta se osataan valita nykyistä 
paremmin; elinkaaritehokkaammin ja virhepäätöksiltä välttyen. Uusiokäyttömahdollisuudet 
lisääntyvät. Toteutuma- ja laatutiedoille (esim. massan rakeisuus, sideainepitoisuus, tyhjätila, 
alku-ura, tasalaatuisuus lämpökameradatana, paikkaukset, kuivatus) tarvitaan tietovarasto, 
josta ne haetaan paikkatietona. 

●Ajantasaisen paikkaan sidotun kuntotiedon (havainnot, valokuvat) kerääminen myös 
tienkäyttäjäasiakkailta ja hyödyntäminen päällystetyn tien kunnossapidossa.   

●Eri tietolähteistä saatava tieto (tierekisterin perus- ja kuntotieto, edellisten toimenpiteiden 
toteutuma- ja laatutiedot, maastohavainnot, valokuvat, pintamallit, maatutkadatat jne. on 
voitava yhdistää helposti ja visualisoida kohteen toimenpiteen suunnittelussa. Paremmin 
optimoituja toimenpiteitä.   

●Digitaaliset suunnitelmat tarvitaan koneohjauksen käyttöön. Virheet ja hukka vähenevät, 
laatu paranee 

●Automaattinen tiedonkeruu työkoneista: Virheet ja hukka vähenevät, työn ja siitä syntyvän 
tiedon laatu paranee. Reaaliaikainen tilannetieto työn etenemisestä, mikä voidaan välittää 
myös tienkäyttäjäasiakkaille 
 8.6.2015 

Lähde: Katri Eskola 8.6.2015  

Lisää tuottavuutta päällysteiden ylläpitoon 
prosessin digitalisoinnilla 



Järjestelmät päällysteiden kunnon 
hallinnan prosessin tukena 
 

 
Tietovarastopuutteen 
takia prosessissa on 
tiedon hukkaa ja käsin 
siirtoa 
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