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Vesiväylien kunnossapito

• Vesiväylien kunnossapito on merenkulun 
turvalaitteiden väylänhoitoa, turvalaitteiden 
rakentamista ja korjaamista sekä 
kunnossapitoruoppausta. 

• Vesiväylien kunnossapitoa on myös ns. on 
väylätilan kunnossapito. Edellyttää 
väylätietojen hallintaa,  ja väylien 
merenmittauksia ja muita tutkimuksia ja 
väyliin liittyvää suunnitteluttamista. 

• Lisäksi kunnossapitoon kuuluu avattavien 
siltojen käyttö ja kunnossapito, ja sisävesillä 
kanavien  käyttö ja kunnossapito.
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Vesiväylien kunnossapidon budjetti

• Budjetti vesiväylien kunnossapitoon 2022 n. 29 M€ sisältäen meri-ja 
sisävesiväylät ja kanavat

• Vesiväylien ja kanavien hoitoon ja käyttöön n. 18 M€
• Turvalaitteiden ja kanavien korjauksiin sekä kunnossapitoruoppauksiin n. 

10 M€
• Vesiväylien kunnossapidon suunnitteluttamiseen ja väylämittauksiin n. 1,3 

M€
• Budjetti noin samalla tasolla tulevina vuosina

3



4

Väylänhoidon urakka-alueet 

• Sisävesiurakoita 7 kpl, urakoiden kesto 5 vuotta + 2 v optio 
mahdollinen

• Merialueella yhdistetty urakka-alueita
• Saaristomeri, Ahvenanmaa ja Selkämeri (alkanut 8/2020)
• Itäinen ja Läntinen Suomenlahti (Suomenlahti alkanut 

8/2021)
• Vaasan ja Kokkolan alue (Pohjanlahti alkaa 1.8.2022)
• Perämeri säilytetään erillisenä

• Merialueiden urakoita jatkossa 4 kpl, urakoiden kesto 5 vuotta

• Vesiväylänhoidon markkinat
- Meriväylien hoito n. 7 M€/vuosi
- Sisävesien hoito n. 2.5 M€/vuosi



Vesiväylien hoito, ajankohtaista

• Vesiväylien hoidon uudet urakat merialueella toteutetaan jatkossa 
teidenhoidossakin käyttöön otetulla hoidonjohtourakkamallilla 
(=projektinjohtourakka)

• Hoidonjohtourakka käytössä ensimmäisenä Suomenlahden väylänhoidon 
kilpailutuksessa 8/2021 alkaen

• Seuraavana alkaa Pohjanlahden väylänhoitourakka 1.8.2022
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Vesiväylien hoito, ajankohtaista

• Vesiväylien hoidossa kaikki raportointi tehdään nykyään 
Reimarijärjestelmään. Käytössä vastikään päivitetty työasemasovellus ja 
myös mobiiliversio.
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Kaukovalvonta

• Kaukovalvontajärjestelmän avulla kiinteiden ja kelluvien 
turvalaitteiden toimintoja voidaan valvoa etänä. 
Järjestelmän piirissä on nyt on n.1400 kiinteää ja kelluvaa 
kauppamerenkulun väylien turvalaitetta

• Tiedonsiirto tapahtuu matkapuhelinverkon välityksellä (sms
tai data)

• Vikatiedot ja tärkeimmät tilatiedot siirtyvät 
kaukovalvontapalvelimelta edelleen Väyläviraston 
tietokantaan, josta ne ovat eri ohjelmistojen 
hyödynnettävissä, esim. väylähoitosovellus Reimari, data-
analytiikka jne.
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Kaukohallinta

• Kaukohallinnan avulla meriliikenteen 
ohjaus (VTS) voi säätää loistojen 
kirkkautta määräajaksi, kirkkauden 
lisäämiseksi esim. sateisissa tai 
sumuisissa olosuhteissa

• Valojen ohjaus on mahdollista 
toteuttaa myös automaattisesti esim. 
liikenteen tai säätilan perusteella

• Suunnitteilla kaukohallinnan 
laajentaminen, perustuen mm. 
asiakaskyselyyn
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Liikennedatan ja 
säätiedon 
hyödyntäminen 
kaukohallintaan

• Tutkitaan mahdollisuutta ohjata valojen 
kirkkautta automaattisesti perustuen

• Näkyvyysolosuhteisiin
• Väylällä olevan liikenteen havainnointiin

• Kun väylällä ei ole (AIS-)liikennettä, valot 
toimivat rekisteritietojen mukaisilla 
oletusarvoillaan (mitoitus 10M näkyvyydelle)

• Näkyvyysolosuhteiden ollessa tavallista 
huonommat, nostetaan valojen tehoja 
liikennettä havaittaessa automaattisesti 
sellaiselle tasolle, että valojen kantomatka 
pysyy suunnilleen vakiona

• Käyttäjä voi vielä pyytää kirkkautta 
lisättäväksi manuaalisesti VTS-keskuksesta, 
jos kokee sen riittämättömäksi
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Sää- ja liikennetiedontiedon hyödyntäminen

• Vihtakannan näkyvyysmittari Joensuu-Haukivesi 
väylällä
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Vesiväylien korjaukset

• Reunamerkkien ”korjausohjelma” menossa. Korjataan n. 650 000 
€/vuosi. Kilpailutetaan useamman merkin ryhmissä. Myös 
tutkamerkeille suunnitteilla korjausohjelma.

• Työn alla myös harustettujen linjamerkkien korjaukset
• Erillisten isompien kohteiden korjauksia vuosittain 6-10 kpl
• Vesiväylien turvalaitteiden korjausten puitesopimuksella 2021-2023 

korjataan pienempiä kohteita, n. 1,5 M €/vuosi (meri-ja 
sisävesiväylillä)

• Sisävesillä 2. luokan väylillä vanhojen loistojen korjauksia ja valo- ja 
energialaite uudistuksia sekä 2. ja 3. luokan väylillä 
linjataulukorjauksia

• Kunnossapitoruoppauksia 1-2 /vuosi
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Kiinteiden merimerkkien kunnon 
hallintaa

• Yleistarkastukset n. 8 vuoden välein kilpailutettujen
rakennesuunnittelukonsulttien toimesta

• Tietoja turvalaitteiden kunnosta ylläpidetään taitorakennerekisterissä
• Tietojen perusteella ohjelmoidaan turvalaitteiden korjaamista
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Iso-Vehanen, sektoriloisto. Peruskorjaus 2023
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Flötjan, merimajakka. Peruskorjaus 2023



Bogskär, merimajakka. Peruskorjaus 2024
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Lågskär, merimajakka. Peruskorjaus 2024
Viime vuonna täytti 100 vuotta, historiallinen kohde.
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Rakenteen korvaaminen uudella tekniikalla?



• Väylien kunnossapidon erilaisiin suunnittelutehtäviin on tehty 
puitejärjestely, jonka kautta pääosa suunnitteluttamisesta hoidetaan 
(2019-2022)

• Vesiväylien mittaustietoja tarkoitus ottaa paremmin hallintaan. 
Parannetaan järjestelmällistä mittaustietojen hallintaa ja hankintaa, 
yhteistyössä myös Traficomin kanssa

• Vesiväylätiedon hallintaan otettu juuri käyttöön uusi HAAVI-
järjestelmä

Suunnitteluttaminen ja vesiväylätietojen hallinta



Väylämerenmittausten suunnittelujärjestelmä

• Nykytilanne
• Yksinkertainen paikkatietosovellus
• Mittausten suunnittelu ja aikataulutus
• Tarjouspyyntöjen tilausrajat ja karttaliitteet
• GeoMedia-ohjelmisto + Access-tietokanta

• Tulevaisuus
• Tietokantana Oracle tms.
• Sovellusriippumaton selaus

• Yksinkertaisuus
• Ylläpitäjiä rajallinen määrä
• Selausmahdollisuus laajemmalla joukolle



• Laadinnassa monivuotinen merenmittausohjelma

• Nyt kilpailutettu kuusi monikeilausmittauskohdetta 
kauppamerenkulun väylille erillisinä kilpailutuksina

• Jatkossa kilpailutetaan myös puitesopimus 
monikeilainmittauksiin 

• Tankoharausmittausten puitesopimus 2022-2024
• EU-hankinta, 3+1 vuotta, yht. 1.4 M€
• Ilmoitus julkaistu 8.3.2022

Kauppamerenkulun väylien väylämittaukset 2022



Ajankohtaista työturvallisuudesta
Risto Lappalainen, Väylävirasto
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Vesiväyläturvakoulutus löytyy 
täältä: www.e-tieturva.fi

Tänäkin vuonna 
järjestetään urakoitsijoille 
vesimittariperehdytystäHienoa, jatketaan hyvää 

yhteistyötä, olemme 
yhdessä saaneet nämä 

aikaiseksi





Älyväylän jatkokehittäminen

22.3.2022



Mikä on älyväylä ja mitä sillä tavoitellaan

1. Älyväylä on meriväylä, jolla käytetään tietoa, uutta teknologiaa ja 
automaatioratkaisuja liikenteen turvallisuuden, tehokkuuden ja 
toimintavarmuuden parantamiseen sekä ilmasto- ja ympäristövaikutusten 
vähentämiseen.

2. Älyväylä on meriväylä, joka palvelee alusliikennettä (eli aluksia mereltä 
väylää pitkin satamaan ja takaisin) ja tukee älykästä väylänpitoa.

3. Älyväylä kytkee kaikki väylään ja sataman alusliikenteeseen liittyvät 
toimijat yhteen tiedonhallinnan, tiedon tuottamisen ja tiedon jakamisen 
näkökulmasta. 

4. Konseptia tullaan jatkojalostamaan edelleen muille väylille.
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Älyväyläkonseptin toteutuksen 
käynnistäminen
1. Tunnistetaan merenkulun toimijat, jotka haluavat edistää kehitystä jossa käytetään 

tietoa, uutta teknologiaa tai automaatioratkaisuja liikenteen turvallisuuden, 
tehokkuuden ja toimintavarmuuden parantamiseen sekä ilmasto- ja 
ympäristövaikutusten vähentämiseen.

2. Määritellään toimijoiden kesken älyväyläkonseptin tavoitteet, kehittämistarpeet ja –
toimenpiteet. Tehdään toimenpiteiden priorisointi ja tarvittaessa vaikuttavuusarviointi. 
Lisäksi voidaan toteuttaa pilotointeja ratkaisujen varmistamiseksi.

3. Määritellään sovittuihin kehittämistoimenpiteisiin liittyen eri organisaatioiden roolit ja 
vastuut sekä toteutuksen resursointi ja rahoitus. 

4. Älyväyläkonseptin toteuttaminen tulee vaatimaan merkittävää panostusta kaikilta siihen 
osallistuvilta keskeisiltä toimijoilta sekä yhteistyötä monissa eri kombinaatioissa. 

5. Konseptin toteuttaminen edellyttää laajaa yhteistyötä sekä vahvaa koordinaatiota 
tiedonkulun varmistamiseksi ja yhteisen kokonaiskuvan säilyttämiseksi. 
Älyväyläkonseptin kehittämiseksi olisi järkevää perustaa toimijoiden yhteinen 
koordinointiryhmä.
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Digitaalinen infrastruktuuri

Tietopalvelut

Fyysinen infrastruktuuri

Paikannuksen tukeminen

Kommunikaatio AIS/VDES… Mobiili- ja satelliittiyhteydet

R-Mode, SBAS…

Alukset Muut toimijat

Palvelualusta (käyttäjä- ja palvelurekisterit)

Turvalaitteet

Säähavaintoasemat

S-XXX
S-XXX

S-XXX

Tekninen 
palveluTekninen 

palveluTekninen 
palvelu

Tietopalvelut Avoin data

Kaukovalvonta Kaukohallinta Sensoritiedot

Liikenteen seurannan sensorit (tutkat, kamerat yms.)

Loppukäyttäjäpalvelut

Fyysisen väyläinfrastruktuurin malli (Digitaalinen malli -> Digitaalinen kaksonen)

Tieto-
palveluTieto-

palveluTieto-
palvelu



Kansainvälinen kehys
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IMO RESOLUTION MSC.467(101)

Palveluiden 
elementit
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Mitä tehdään?
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Väylävirasto

Ilmatieteen 
laitos

VTS

Palvelun-
tarjoajat

Esimerkki, älykkäät turvalaitteet
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Kaukohallinta

Vikatiedot

Sensoritiedot
Tieto-

liikenne-
yhteydet

Alukset

Luotsit

Muut

Loppu-
käyttäjä ja 

tietopalvelut



Kehittämisen vaiheistaminen

• Tavoitteena tukea merenkulun 
automaatiokehitystä pidemmällä 
aikavälillä

• Pyritään löytämään myös nopeasti 
toteutettavissa olevia merenkulun 
turvallisuutta ja sujuvuutta edistäviä 
toimenpiteitä

• Älyväylän jatkokehittämistä tullaan 
tekemään useissa eri projekteissa:

• Loppukäyttäjäpalvelujen kehittäminen
• Tietopalveluiden kehittäminen
• Aluksien navigointilaitteille tarjottavat 

tiedot
• Paikannuksen tukeminen ja 

varmistaminen
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Älyväylän 
kehittäminen 
tullaan tekemään 
yhteistyössä eri 
toimijoiden kesken

tuomas.martikainen@vayla.fi 32




