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Toimintalinjojen tavoitteet

• Varmistaa tehokkaat ja laadukkaat hankinnat.

• Kiteyttää Väylän odotukset palveluntuottajille.

• Varmistaa markkinoiden toimivuus ja infra-alan 
tuottavuus.

• Huomioida toimintaympäristön muutokset.

• Edistää johdonmukaista, läpinäkyvää ja 
tasapuolista hankintaa.

• Vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia 
väylänpidossa.

2



Hankintakategoriat – ryhmä A
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Hankintakategoriat – ryhmä B
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Yhteiset linjaukset
1. Huomioimme asiakkaiden kuljetus- ja liikkumistarpeet läpi hankinnan 

elinkaaren. 

2. Varmistamme väyläomaisuuden hallinnan tietotarpeet kaikissa 
hankinnoissa. 

3. Haemme parempaa laatua ja tehokkaampaa palvelua ja uudenlaisen 
liiketoiminnan mahdollistamista yhteistyössä toimittajamarkkinoiden 
kanssa. 

4. Edistämme hankinnoilla ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteita. 

5. Hankintamme perustuvat yhtenäisiin toimintatapoihin ja asiakirjoihin. 
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Tavoitteenamme on vähentää ilmaston ja muun ympäristön kannalta haitallisia päästöjä 
sekä energian ja materiaalien käyttöä väylien elinkaaren aikana.
Kannustamme palveluntuottajia ottamaan käyttöön vähäpäästöisiä ja energia- ja 
materiaalitehokkaita ratkaisuja, tuotteita ja palveluja. Sisällytämme hankintoihin 
ympäristökriteerejä, joilla tuemme ilmastonäkökulman, päästölaskennan, 
elinkaarikustannusten ja kiertotalouden huomioon ottamista.
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1. Varmistamme yhdessä infra-alan kanssa, että meillä ja palveluntuottajilla 
on riittävä osaaminen investointien toteuttamiseen. Edistämme uusien 
henkilöiden alalle pääsyä ja pyrimme vaikuttamaan omalta osaltamme 
alan koulutuksen kehittämiseen

2. Kiinnitämme huomiota toimitusketjun urakoitsija/aliurakoitsijat 
yhteisten tavoitteiden määrittelyyn ja varmistamiseen. Hankintaprosessin 
kehittämisessä painopisteemme on ensisijaisesti toteutuksen aikaisen 
toiminnan parantamisessa, siihen liittyvässä laadunhallinnassa ja 
turvallisuustoiminnassa. 

3. Kehitämme toimintamalleja ja menetelmiä digitalisaation edistämiseksi 
yhdessä infra-alan kanssa. Kiinnitämme huomiota laadukkaan tietomallin 
tuottamiseen ja hyödyntämiseen rakennusprojekteissa. 

4. Hyödynnämme monipuolista toteutusmallivalikoimaa ja jatkamme 
sen kehittämistä saatujen kokemusten perusteella. Kiinnitämme 
huomiota riskien ja hyödyn jakoon eri osapuolten kesken. Käytämme 
toteutusurakkaa (KU) sellaisissa kohteissa, joissa tarjouksen yhteydessä 
tehtävällä rakennussuunnittelulla ei ole saavutettavissa erityisiä 
lisähyötyjä. 

5. Kehitämme markkinavuoropuhelua ja hankinnan suunnittelu- ja 
valmisteluvaiheen analysointia tuottavuuden parantamiseksi. 

6. Toimimme aktiivisesti infra-alan T&K-toiminnassa sekä kestävän 
kehityksen edistämisessä ja ilmastomuutoksen torjunnassa. 
Edistämme innovatiivisten tuote- ja palvelukonseptien kehittämistä. 

7. Otamme hankinnoissa huomioon toimittajamarkkinanäkökulman
sekä edistämme markkinoiden toimivuutta hankinnan keinoin. 



Kestävän kehityksen linjaukset eri kategorioissa 

• Suunnittelukategoria: Huomioimme suunnittelupalveluiden 
hankinnassa, suunnitteluvaiheen edellyttämällä tavalla, kohteen 
koko elinkaaren laadun, kustannusten sekä ympäristö- ja 
ilmastovaikutusten näkökulmat hankkeen toteutuksesta 
kunnossapitoon.

• Investointien toteutus kategoria: Toimimme aktiivisesti infra-
alan T&K-toiminnassa sekä kestävän kehityksen 
edistämisessä ja ilmastomuutoksen torjunnassa. 
(Uusiomateriaalien ohjeistus kehitetään valmiiksi ja 
käytettäväksi suunnittelussa, rakentamisessa ja korjauksessa)

• Kunnossapito kategoriat: Varmistamme palvelutuotannossa 
energiatehokkuuden ja ilmastonmuutoksen 
sopeutumiseen edellyttämät toimenpiteet. 

• Teettämis- ja hankintakategoria: Ilmastonmuutoksen 
hillitsemisessä toimimme yhdessä alan kanssa kehittämällä 
menetelmiä ja toimintamalleja mm. CO2-laskentaa hankkeissa. 
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Uusiomateriaalien ohjeistus kehitetään valmiiksi 

ja käytettäväksi suunnittelussa, rakentamisessa 

ja korjauksessa
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Tavoitteena on edistää
uusiomateriaalien käyttöä
• Väyläviraston ympäristötoimintalinjan 

tavoitteena on vähentää jätteen määrää ja 
säästää luonnonvaroja.

• Ohjeistuksen tavoitteena on edistää sekä omien 
että muiden toimijoiden jätteiden hyötykäyttöä 
kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös 
yhtenäistää hankkeiden käytäntöjä ja lisätä 
tasapuolisuutta.

• Ennen uuden ohjeen laatimista on tehty selvitys 
ohjeistuksen ja hankekäytäntöjen 
kehittämistarpeista.

• Valmisteilla on myös lisäohjeistusta.
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Uusiomateriaalit tierakenteissa -opas

• Oppaassa esitellään uusiomateriaalirakenneratkaisuja.

• Opasta on tarkoitus käyttää ohjeen Tierakenteen 
suunnittelu tukioppaana.

• Opasta voi hyödyntää myös 
uusiomateriaalihyväksyntämenettelyssä.

• Opasluonnos on ollut lausuttavana 14.5.-11.6.2020.

• Luonnokseen saatiin 10 lausuntoa - lähes 250 
kommenttia. Lisäksi saatiin Väyläviraston sisäisiä 
kommentteja. Kommenttien käsittely on kesken.
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Uusiomateriaalit – toimintaohje

• Ohjeen tarkoituksena täydentää voimassa olevia 
suunnittelun toimintaohjeita uusiomateriaalien osalta.

• Ohjeessa esitellään uusiomateriaaleista selvitettävät asiat 
hankkeiden suunnittelun eri vaiheissa sekä selvitettyjen 
asioiden dokumentointi suunnitelmiin siten, että tiedot 
siirtyvät ja jalostuvat suunnitteluvaiheiden välillä.

• Ohjeluonnos on ollut lausuttavana 27.5.-24.6.2020.

• Ohjeluonnokseen saatiin 8 lausuntoa - yli 100 kommenttia. 
Kommenttien käsittely on kesken.
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Hankinnan ohjeistus ja
soveltuvien materiaalien arviointi

• Hankinnan ohjeistus –palveluun 
(intra-/extranet) tuotetaan sisältöä.

• Uusiomateriaalien teknisen 
soveltuvuuden arviointeja on 
käynnissä useille materiaaleille.

• Opasta ”Väylärakenteisiin soveltuvia 
uusiomateriaaleja” valmistellaan. 
Oppaassa on tarkoitus esitellä 
uusiomateriaalit, joiden tekninen 
soveltuvuus on jo arvioitu.

• Alan yhteisten ohjeiden ja 
laatuvaatimusten laatimiseen 
osallistutaan tarvittaessa.
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Päästötön työmaa Green deal -sopimus
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Päästöttömät työmaat Green Deal -
sopimusluonnos 

• Ympäristöministeriö (YM) hanke: Green Deal -sopimuksen tavoitteena on 
vähentää hankintayksikköjen työmailla syntyviä päästöjä pitkäjänteisesti julkisten 
hankintojen avulla. Yhtenä keskeisenä keinona vähennystavoitteeseen 
pääsemisessä on energiatehokkaiden ja vähäpäästöisten työkoneiden osuuden 
lisääminen julkisten hankintojen kautta. 

• Päästötön työmaa -konseptilla tarkoitetaan yhteistä konseptia, jota soveltamalla 
ja täydentämällä hankintayksikkö voi toteuttaa sopimuksessa asetettuja 
tavoitteita.

• Fossiilivapaa työmaa: ei käytetä fossiilisia polttoaineita työkoneissa tai sisäisissä 
kuljetuksissa, ja sähkönä ja lämmityksessä käytetään uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevaa sähköä, kaasua, nestemäisiä polttoaineita tai 
kaukolämpöä. Konsepti ei sisällä tällä hetkellä materiaaleja

• Tavoite päästötön työmaa vuonna 2030: työkoneet ja kaikki kuljetukset 100 % 
fossiiliton + vähintään 50 % sähkö, vety, biokaasu
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YM: Päästöttömät työmaat (Green Deal)
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Nykytila Väyläviraston hankinnoissa

• Rakentamisessa käytetty ensisijaisesti polttoaineisiin liittyviä suosituksia, mutta ei 
vaatimuksia työkoneiden tai kuljetuskaluston osalta

• Maanteiden hoidon alueurakoissa on käytettävän kaluston ympäristövaatimukset 
(kaikilla teillä raskaan kaluston EURO IV –luokka, Stage IIIA ja IIIB –vaatimus 
kevyenliikenteen väylien työkoneille)

• Ratojen hoidossa käytetty suosituksia biohajoavasta hydrauliikkaöljystä, mutta ei 
kalustovaatimuksia

• Päällystystöissä vaaditaan urakoitsijalta ympäristösuunnitelma ja kalustolle 
asetetaan vaatimuksia (Asfalttimassaa asfalttiasemalta päällystystyömaalle kuljettavien ajoneuvojen 
päästöluokka tulee olla Euro III tai korkeampi tai ajoneuvossa tulee olla jälkiasennettu laitteisto, jolla päästöt 
alenevat vastaavalle tasolle.)

• Tiemerkinnöissä ei vielä vaatimuksia hankinnan asiakirjoissa kaluston tai 
ympäristösuunnitelman suhteen, keskustelu asiasta aloitettu
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Käynnissä T&K selvitykset päästötön työmaa 
konseptin osalta

Kunnossapito:

• Käynnissä T&K selvitys ’Kunnossapitourakoiden kalustoa ja kaluston käyttöä 
koskevien päästö- ja energiatehokkuusvaatimusten kehittäminen’ 

• Maanteiden hoitourakat, päällystys-, paikkaus- ja tiemerkintäurakat ja radan 
kunnossapito tarkastelussa.

• Aloitettu keväällä 2020, päättyy vuoden lopussa 2020.

Rakentaminen:

• Käynnistetään rakentamisen osalta vastaava T&K selvitys marraskuussa 2020. 
Valmis elokuu 2021

Molemmat selvitykset sisältävät markkinakatsauksen

Virasto käsittelee selvitysten pohjalta etenemispolun ja reunaehdot Päästötön 
työmaa –konseptin tavoitetilaan vuoden 2021 loppupuolella.
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CO2- laskennan kehittäminen
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CO2- laskentojen kehittäminen

• Väyläviraston tavoitteena on saada infrarakentamisen CO2 arvot 
Ympäristöministeriön tietokantaan
• Ympäristöministeriöllä on menossa hanke, jossa kehitetään 

talonrakentamisen CO2 tietokanta kaikkien yhteiseen käyttöön. SYKE tulee 
toimimaan sen ylläpitäjänä.

• Tiedot tullaan ylläpitämään ja jakamaan avoimesti alan toimijoille

• Väylävirasto yhdessä kuuden suurimman kunnan kanssa on kehittämässä 
panospohjaista Ihku-kustannuslaskentajärjestelmää. Järjestelmä on 
tilaajatahojen omistama ja perustuu tietojen avoimuuteen. Tavoitteena on 
kehittää Ihkuun panospohjainen CO2 laskenta rakentamisvaiheen päästöjen 
laskemiseksi.

• Päällysteiden päästölaskenta kehitteillä

• Tarvitaan lisäksi myös muita laskentasysteemejä (standardipohjaisia)
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Hankinnan toimintalinjat 2020:

julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2020-
07_hankinnan_toimintalinjat_web.pdf
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https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2020-07_hankinnan_toimintalinjat_web.pdf



