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LIIKENNEVIRASTON TOIMINNASTA LYHYESTI 



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. 



Toiminta lukuina 
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Liikenneviraston  
väyläomaisuus  

20  mrd € 

Tällä hetkellä on  
rakenteilla kehittämis- 
hankkeita yhteensä 

4,4  mrd € arvosta 

Vuosibudjetti  
noin  

1,8   mrd € 

Liikenneviraston 
henkilöstö  

650 
asiantuntijaa 

Liikenneviraston  
hankinnat koko  
infra-alasta 

1/4 

Työllistämme 
välillisesti  

12 000 
ihmistä 



Liikenneviraston organisaatio 
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Viestintä 

Strategia 

Sisäinen tarkastus 

ELY-liikenne 

Toiminnan- 
ohjaus 

Suunnittelu 

Talous ja 
tulosohjaus 

Oikeus ja 
hankinta 

Henkilöstö ja 
hallinto 

Hankkeet 

Hankehallinta 

Projektien 
toteutus 

Väylänpito 

Infra ja 

ympäristö 

Liikenne ja tieto 

Tieto 

Liikenteen 

palvelut 

Liikenne-
keskukset 

Kunnossapito 

Pääjohtaja 



Fiksut väylät ja älykäs liikenne – sinua varten 
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Toiminta-ajatus 

Mahdollistamme 
toimivat, tehokkaat ja 
turvalliset matkat ja 
kuljetukset  

Strategiset päämäärät 

Toimivat kuljetusreitit 
edistävät kilpailukykyä 

Liikkuminen on 
turvallista ja helppoa 

Toimintamme on 
vastuullista, tehokasta  
ja innovoivaa 

Liikennevirasto on  
osaavien ihmisten 
erinomainen  
työpaikka 

Visio 

Fiksut väylät ja älykäs 
liikenne – sinua varten 
 

Rohkeasti asiantuntija 

Yhdessä tuloksiin 

Yhteiskuntamme parhaaksi 

Arvot 



Tiet lukuina 
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Suomessa  
maanteitä on noin 

 
 

kilometriä. 
78 000 

Moottoriteitä noin 
 
 

kilometriä ja 
kevyenliikenteen 

väyliä noin 
 
 

kilometriä. 
Siltoja on noin  

 
 

kappaletta.  

810 

5 350 

14 900 

Kuorma-autoilla 
kuljetetaan 

 
 

miljoonaa tonnia 
tavaraa.   

270 

Henkilöliikenteestä 
 
 

tavaraliikenteestä 
 
 

kulkee teillä.  

92 % 

69 % 



Rautatiet lukuina 
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Suomen  
rataverkon 

pituus on noin 
 
 

kilometriä, 
josta  

 

yksiraiteista 

5 900  

Rautateitse 
kuljetetaan noin 

 
 

miljoonaa tonnia 
tavaraa vuodessa. 

36 

Junalla tehdään 
vuosittain 

 
 

miljoonaa 
matkaa. 

69 

Pääradoilla on 
 
 

tasoristeystä ja 
 
 

tunnelia. 

2 567 

42 90 % 



Vesiväylät lukuina 
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Väylillä on noin  
 
 

merenkulun  
turvalaitetta 

(majakoita, poijuja 
ja viittoja).  

25 700 
Suomessa on 

 
 

ympäri vuoden  
avoinna pidettävää 

satamaa.  
Niiden kautta kulkee 

noin 
 
 

tavaraliikenteestä.  

26 

80 % 

Rannikkoväyliä  
on noin 

 
 

kilometriä ja 
sisävesiväyliä 

 
 

kilometriä.  

8 300 

8 000 

Suomessa on noin 
 
 

kilometriä 
kauppamerenkulun 

väyliä. 

4 000 



Hyödynnämme tietoa monipuolisesti 
● Koko yhteiskunnan käytössä oleva liikennetieto mahdollistaa 

liikennejärjestelmän toimivuuden.  

● Tieto luo uusia palveluita, innovaatioita ja liiketoimintaa. 
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Liikenneviraston 
liikennetieto on 
kattavaa, laadukasta 
ja ajantasaista. 

Liikennevirasto 
tarjoaa tietoa kaikille 
avoimesti, mikä 
hyödyttää koko 
yhteiskuntaa. 

Tiedon avulla  
helpotetaan liikkumista, 
tehostetaan kuljetuksia 
ja varmistetaan 
liikenteen turvallisuutta. 



Suomen liikenneturvallisuusvisio 
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Liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei 
kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti 

liikenteessä.  



Tieliikenteen turvallisuuden 
tunnuslukujen vertailua 
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Tarkasteluvuodet 2006-2010 

SUN-maiden turvallisuustasolla Suomessa olisi säästynyt  
vuosittain 77 ihmistä. 
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Tieliikennekuolemat tienpitäjän mukaan 



Yhteisiin haasteisiin parhaat yhteiset ratkaisut 
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Lähde: Yhteinen tie 
tulevaisuuteen, 
Liikenneturvallisuuden 
tulevaisuuskatsaus, LVM 
julkaisuja 25/2014 



POLIISIN JA LIIKENNEVIRASTON 

YHTEISTYÖSOPIMUS 



Taustaa yhteistyölle 

Tienpitäjällä ja Poliisilla on ollut sopimuspohjaista yhteistyötä jo 1990-luvulta lähtien.  

Yhteistyöalueina ovat olleet mm.   

• Automaattiseen valvontaan liittyvät asiat 

• Nopeustietojen toimittaminen 

• Liikenneonnettomuustietojen toimittaminen  

• Poliisin tienvarsitarkastusten ja valvonnan huomioon ottaminen väylänpidon 
toimissa 

• Osallistuminen kuntien liikenneturvallisuuden parantamiseen 

• Tiedonkulku 

 

Aihealueet ovat edelleen ajankohtaisia – toimenpiteet ja toimintamallit kehittyvät 
jatkuvan parantamisen periaattein.  
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Poliisin ja Liikenneviraston 
yhteistyösopimus 2.6.2014 

● Sopimus kattaa tie-, meri ja rataliikenteeseen liittyvän yhteistyö. Sopimus toimii 
pohjana toimialakohtaisille toimintasuunnitelmille (tilannekuva, viestintä, tutkimus, 
alueellinen yhteistyö, automaattinen valvonta) 

● Yhteistyö on osa valtakunnallisten strategioiden mukaista poikkihallinnollista 
yhteistyötä. 

●Yhteistyön toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan Poliisin ja Liikenneviraston 
edustajista kootussa yhteistyöryhmässä kerran vuodessa. 

• Vastuuhenkilöt:  Virpi Anttila ja Petri Rönneikkö, Liikennevirasto 

  Risto Lammi ja Pasi Kemppainen, Poliisi 
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TILANNEKUVA: Tuotamme ja tarjoamme toisillemme 

ajantasaista tietoa liikenteen turvallisuuteen 

vaikuttavista seikoista 



Liikennetilannepalvelu 
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● Liikenteen ajantasaista tilannekuvaa on parannettu julkistamalla uusi 
liikennetilannepalvelu 26.2.2014. Palvelu löytyy osoitteesta 
http://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/  

● Uudessa palvelussa on tieliikenteen häiriötietoja, ajokeli ja sen ennuste, liikenteen 
sujuvuustiedot, kelikamerat sekä kelirikon aiheuttamat painorajoitukset. 

● Palvelun avulla liikkujat pystyvät helpommin ja havainnollisemmin hahmottamaan 
todellista tilannetta liikenteestä yhdistämällä samalle kartalle useita eri ti 

●etolajeja.  

http://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/


Tilannetiedon hyödyntäminen 
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● Palvelusta voi helposti hahmottaa tieliikenteen yleistilannetta – miten tieliikenne tällä 
hetkellä sujuu 

• Millainen on keli ja sen ennuste 

• Onko meneillään joitain häiriöitä 

• Minkälaisilla nopeuksilla ihmiset ajavat 

• Miten sujuvaa liikenne on 

• Miten tietyöt tai muut häiriöt häiritsevät liikenteen sujuvuutta 

• Jatkossa palvelussa mukana myös muiden liikennemuotojen tietoja (rautatie ja 
meri) 

● Palvelu suunniteltu lähinnä loppukäyttäjien näkökulmasta – mutta mahdollista 
hyödyntää myös esim. nopeuksien seurantaan ja liikennevalvonnan kohdentamiseen 



VIESTINTÄ: Lisäämme yhteistyötä yhteen sovittamalla 

vuosittaisia viestinnän teemoja ja tapahtumia sekä 

kehittämällä häiriötilanteita koskevaa tiedonvaihtoa ja 

toimintamalleja 



Ajankohtaisia viestinnän teemoja 

● Talvitieliikenteen riskit ja kelien ennakointi 

● Juhlapyhien tieliikennetiedottaminen 

● Tiedottaminen erityistapahtumien yhteydessä 

● Ilkivallan vähentäminen radoilla 
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Yhteistyön kehittäminen 

● Turvavalvomoyhteistyön kartoittaminen 

● Poliisilaitoskohtaisten sopimusten laadinta häiriötilanteiden   
tiedottamisen ja viestinnän toimintamalleista 

● Yhteistyön toimintamallit junaonnettomuustilanteissa ja poliisin 
liikkuminen rata-alueella 
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TUTKIMUS: Tarjoamme asiantuntemustamme ja 

tietojamme liikenneturvallisuustutkimuksen 

edistämiseen 



Yhteisiä tutkimus- ja koulutushankkeita 

● Tutkimuksissa käytettävää nopeustietoa (mittauspisteet ja 
valvonta-aineistot) toimitetaan vastavuoroisesti 

● Tilastotietojen hyödyntäminen toiminnassa 

•  vuosijulkaisut mm. autojen nopeudet maanteillä, 
liikenneonnettomuudet maanteillä, hirvieläinonnettomuudet, 
tietilasto 

● Yhteiset seminaarit 

● Koulutusyhteistyötä tarpeen mukaan 
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ALUEELLINEN YHTEISTYÖ: Alueelliset ELY-keskukset 

ja poliisilaitokset tekevät liikenneturvallisuusyhteistyötä 

jatkuvan parantamisen periaattein  



Alueellisia yhteisiä teemoja 

● Yhteistyö alueellisten liikenneturvallisuussuunnitelmien 
laadinnassa ja toimeenpanossa toimenpiteiden painottuessa eri 
liikkujaryhmien koulutukseen, valistukseen ja tiedottamiseen 

● Ylläpidetään yhteistyöverkoston toimijaluetteloa alueellisessa 
operatiivisessa yhteistyössä  
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AUTOMAATTINEN VALVONTA: Kehitämme 

tieliikenteen automaattista valvontaa ja siihen liittyviä 

toimintamalleja 
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Automaattivalvonta vaikuttaa turvallisuuteen 
tehokkaasti 

Tutkimustulosten 
perusteella voidaan 
arvioida, että 
nykyisen  
laajuinen 
automaattivalvonta 
(3 000 km) säästää 
joka vuosi 87 
henkilövahinko-
onnettomuutta ja 
27 kuolemaa. 
 

320 km Noin 

3000 km 



Valvontaa koskeva yhteistyö 

● Automaattivalvonnan laajentaminen toteutetaan käytettävissä olevien 
resurssien puitteissa; seuraavina kohteina selvitetään mm. Kehä I 
automaattivalvontaa, rakentaminen toteutettavien tiehankkeiden 
yhteydessä 

● Laaditaan automaattivalvontaa koskevat linjaukset alustavine 
tekniikkavaihtoehtoineen. Uuden teknologian kehittäminen ja 
hyödyntäminen valvonnassa. 

● Automaattivalvonnan valvontalaitteiden ylläpidosta tehdään sopimukset ja 
laiterekisteriä kehitetään. Sovitaan laitteita koskevasta kustannusten jaosta. 

● Poliisin tienvarsitarkastusten ja -valvonnan huomioonottaminen mm. 
talvihoidon sopimuksissa sekä uusien valvontapaikkatarpeiden suunnittelu 
rahoituksen puitteissa 
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Yhteistyöllä vaikutamme ! 


