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Tiivistelmä

Suunnitteluperusteet ovat työväline, jolla
varmistetaan osapuolten yhtenevä näkemys hankkeen
lähtökohdista, tavoitteista ja hankkeen roolista osana
liikenne-järjestelmän kehittämistä. Suunnitteluperusteilla
varmistetaan tavoitteiden ja teknisten
suunnitteluperusteiden siirtyminen suunnitteluvaiheesta
toiseen aina toteutukseen saakka.

Väylähankkeiden suunnitteluperusteiden
menettelykuvaus -ohje on päivitetty, ja tämä diasarja
kuvaa päivitystyön prosessin sekä keskeiset päivitykset
ohjeen sisällöstä.
• https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_2021-

38_vaylahankkeiden_suunnitteluperusteiden_web.pdf
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• Suunnitteluperusteisiin liittyvien aineistojen

yhteenveto
• Tulevaa



Ohjepäivityksen taustat ja tarpeet

• Ensimmäinen Väylähankkeiden suunnitteluperusteiden
menettelykuvaus -ohje julkaistiin vuonna 2011.

• Ratojen suunnittelussa suunnitteluperusteet ovat olleet käytössä
jo pitkään. Viimeisen kymmenen vuoden aikana
suunnitteluperusteiden laatiminen on yleistynyt edelleen myös
maanteiden ja vesiväylien suunnittelussa.

• Laajentuneen käytön seurauksena myös menettelytapoja ja
suunnitteluperusteet -asiakirjan sisältöä on ollut tarve kehittää.

• Lisäksi suunnitteluperusteiden laadinta on tullut osaksi
maanteiden lainsäädäntöä (LjMTL 15 h §).



Ohjepäivityksen tavoitteet ja päivitysprosessi

• Vuonna 2020 järjestettiin eri väylämuotoja koskevia työpajoja, jolla kartoitettiin ohjeen
päivitystarpeet ja lähtökohdat. Ohjetyö käynnistettiin syksyllä 2020. Tavoitteena oli:

• Saattaa ohje vastaamaan jatkuvasti kehittyneitä käytäntöjä sekä tarkentaa nykyisiä ja määritellä uusia
menetelmiä saatujen käyttökokemusten perusteella.

• Yhtenäistää suunnitteluperusteiden laadintaprosessia maanteiden, rautateiden ja vesiväylien
suunnittelussa.

• Ohjepäivitys laadittiin yhteistyössä Väyläviraston ja ELY-keskusten asiantuntijoiden sekä
Finnmap Infra Oy:n kanssa.

• Finnmap Infra Oy:ssä työstä ovat vastanneet Emilia Taskinen ja Niko Janhunen.
• Ohjeen laatimista ovat ohjanneet Väylävirastosta Jenna Johansson, Matti Ryynänen, Jari Gröhn, Mauri

Mäkiaho, Jussi Lindberg, Olli Holm, Esa Sirkiä ja Emmi Tourunen sekä
• Keski-Suomen ELY-keskuksesta Minna Immonen.

• Ohjetyön aikana toteutettiin haastatteluja ja kyselyjä, joiden kautta työhön osallistui
laaja asiantuntijajoukko.

• Ohje toimitettiin kommentoitavaksi suunnitteluperusteiden työryhmän edustajille sekä
eri konsulttitoimistojen edustajille syksyllä 2021.



Suunnitteluperusteiden laatimisprosessin pääperiaatteet ovat
säilyneet ennallaan. Ohjeen sisältöä on kuitenkin päivitetty
kokonaisuudessaan kymmenen vuoden aikana saatujen
käyttökokemusten ja palautteiden pohjalta.

Ohjeen sisällysluettelo vuodelta 2011 Päivitetyn ohjeen sisällysluettelo vuodelta 2021

Ohjeen keskeiset
päivitykset



Ohjeen keskeiset
päivitykset

1. Suunnitteluperusteiden rooli osana
suunnitteluprosessia

2. Missä vaiheessa suunnitteluperusteet laaditaan,
päivitetään ja käsitellään

3. Minkälaisissa suunnitteluhankkeissa laaditaan
suunnitteluperusteet

4. Suunnitteluperusteiden suhde muihin
hankeasiakirjoihin

5. Suunnitteluperusteiden esitystapa ja laajuus eri
suunnitteluvaiheissa

6. Suunnitteluperusteiden laadinta- ja käsittelyvastuut
7. Hankkeet, jotka sisältävät useita väylämuotoja
8. Ympäristöä koskevat asiat



1. Suunnitteluperusteiden rooli
osana suunnitteluprosessia
• Suunnitteluperusteet ovat väylähankkeiden

suunnittelua ohjaava työväline ja asiakirja,
jolla varmistetaan osapuolten yhtenevä
näkemys hankkeen lähtökohdista, tavoitteista,
hankkeen roolista osana liikennejärjestelmän
kehittämistä ja teknisistä ratkaisuista.

• Suunnitteluperusteilla varmistetaan
tavoitteiden ja teknisten
suunnitteluperusteiden siirtyminen
suunnitteluvaiheesta toiseen toteutukseen
saakka.



2. Missä vaiheessa
suunnitteluperusteet laaditaan,
päivitetään ja käsitellään

Yleisiä pääperiaatteita
• Suunnitteluperusteet ovat valtion väylille

muodostettu tahto- ja tavoitetila
• Suunnitteluperusteet laaditaan aina ennen

uuden suunnitteluvaiheen alkua osana
hankinnan valmistelua.

• Suunnitteluperusteet laaditaan rinnakkain
tehtävänmäärittelyn tai urakan
tuotevaatimusten kanssa.
Suunnitteluperusteet ovat osa
tarjouspyyntöaineistoa.



2. Missä vaiheessa suunnitteluperusteet
laaditaan, päivitetään ja käsitellään
• Suunnitteluperusteet laaditaan ensimmäisen kerran esisuunnitteluvaiheen

käynnistyessä.
• Hankeen edetessä seuraavaan suunnitteluvaiheeseen, laajempi suunnitelma voi

jakautua useampaan osaan (esim. yleissuunnitelma jakautuu useammaksi
tiesuunnitelmaksi tai toimenpidesuunnitelma useaksi tiesuunnitelmaksi). Tällöin
edellisen vaiheen suunnitteluperusteet ovat pohjana jokaisessa seuraavan vaiheen
suunnitelmassa, joille kaikille laaditaan omat suunnitteluperusteensa.



2. Missä vaiheessa suunnitteluperusteet
laaditaan, päivitetään ja käsitellään

• Suunnitteluperusteita täydennetään ja tarkennetaan suunnittelun edetessä ja aina
suunnitteluvaiheen päättyessä.

• Uudet suunnitteluperusteet koostuvat edellisen vaiheen suunnitteluperusteista sekä seuraavan
suunnitteluvaiheen edellyttämistä lisäyksistä ja tarkennuksista.

• Suunnitteluperusteet
käsitellään lähtökohtaisesti
uusien suunnitteluperusteiden
laadinnan päätteeksi ennen
suunnittelutyön käynnistymistä.

• Vain merkittävät muutokset
suunnittelukohteen laajuuteen
tai tekniseen ratkaisuun
vaativat käsittelyä kesken
suunnittelun.



3. Minkälaisissa
suunnitteluhankkeissa laaditaan
suunnitteluperusteet
• Ohjeessa määritellään

väylämuotokohtaisesti minkälaisista
suunnitteluhankkeista tulee laatia
suunnitteluperusteet.



3.Minkälaisissa maanteiden suunnitteluhankkeissa
laaditaan suunnitteluperusteet
• Suunnitteluperusteet laaditaan ainakin seuraavista suunnittelukohteista:

• Esiselvitykset ja -suunnitelmat pääväyläasetuksen mukaisilla maanteillä
• Yleissuunnittelu valta- ja kantateillä sekä vilkasliikenteisillä seututeillä
• Lakisääteiset yleissuunnitelmat
• Kehittämistoimenpiteitä sisältävät tiesuunnitelmat valta-, kanta- ja vilkasliikenteisellä seututiellä
• Edellisten suunnittelukohteiden rakentamissuunnitelmat

• Suunnitteluperusteet laaditaan harkinnanvaraisesti mm. seuraavista kohteista:
• Muita kuin pääväyläasetuksen mukaisia maanteitä koskevat esiselvitykset ja -suunnitelmat
• Pieniä nykytilan ongelmia poistavia toimenpiteitä sisältävät tiesuunnitelmat valta-, kanta- ja vilkasliikenteisellä

seututiellä
• Pistemäiset kohteet pääväyläasetuksen mukaisilla teillä, joiden toimenpiteillä arvioidaan olevan vähäinen vaikutus

väyläverkkoon
• Liikenteenhallinnan erillisjärjestelmä- ja seurantalaitehankkeet, jos toimenpiteet sijoittuvat laajana keskeiselle

liikenneverkolle ja suunnitelma koskee laajaa yhteysväliä (Lähde: Tieliikenteen vaihtuvan ohjauksen ja
seurantajärjestelmien palvelutasot-selvitys)

• Tiesuunnitelmat vähäliikenteisillä seututeillä sekä yhdysteillä (ELY-keskus)
• Harkinnanvaraisuuden kannalta on olennaista arvioida toimenpiteiden vaikutuksia tieosuuden

palvelutasotavoitteiden toteutumismahdollisuuksiin ja maankäytön suunnitelmiin.



3. Minkälaisissa ratojen suunnitteluhankkeissa
laaditaan suunnitteluperusteet
• Suunnitteluperusteet laaditaan ainakin seuraavista kohteista:

• Esi- ja muut yleissuunnitelmat
• Lakisääteiset yleis- ja ratasuunnitelmat
• Rakentamissuunnitelmat
• Uudet vaihdeyhteydet

• Suunnitteluperusteet laaditaan harkinnanvaraisesti mm. seuraavista kohteista:
• Tasoristeyksien poistot (yksityistietoimituksella)
• Tasoristeyksien varoituslaitosten uusimiset
• Yksityisraiteiden liittyminen valtion rataverkkoon
• Muutokset, jotka vaikuttavat rautatieturvallisuuteen, esim. tasoristeysten poistot

tiesuunnitelmalla
• Näiden lisäksi suunnitteluperusteet laaditaan, jos kohteen nykytilalla ja tarpeilla

sekä hankkeen tavoitteilla on vaikutus rataosuuden palvelutasotavoitteiden
toteutumiseen. Pienissä kohteissa, kuten korvausinvestointikohteissa voidaan
laatia tavallista suppeammat suunnitteluperusteet, joissa käsitellään
pääsääntöisesti tekniset perusteet.



3. Minkälaisissa vesiväylien suunnitteluhankkeissa
laaditaan suunnitteluperusteet

• Ohjeiden mukaista suunnitteluperusteiden käsittelyä
edellytetään, kun kyseessä on jokin seuraavista:

• Kehittämishankkeiden esisuunnitteluvaihe
• Kehittämishankkeiden yleis- ja rakennussuunnitteluvaihe
• Merkittävien (huomattavia muutoksia väylätilaan)

parantamishankkeiden yleissuunnitteluvaihe
• Erityiskohteiden, kuten kanavien, osalta suunnitteluperusteiden

laatiminen käsitellään tapauskohtaisesti.



4. Suunnitteluperusteiden suhde
muihin asiakirjoihin
• Uudet suunnitteluperusteet liitetään hankkeen suunnittelutyön

tarjouspyyntöön yhdessä tehtävämäärittelyn kanssa.
• Suunnitelman valmistuessa tarkennetut suunnitteluperusteet ovat

osa suunnitelma-aineistoa.
• Lakeja ja asetuksia ei kirjata suunnitteluperusteisiin, jollei muuta

ohjeistusta ole annettu.
• Suunnitteluperusteissa määritetään suunnittelussa käytettävä

laatutaso, jota käytetään suunnitteluohjeiden arvojen valintaan.
Ohjeiden vaatimuksia ei kirjata suunnitteluperusteisiin.

• Luettelot mm. väylistä, silloista ja meluesteistä ovat yhteneviä
selostuksessa ja suunnitteluperusteissa, kun teknisiä
suunnitteluperusteita täydennetään suunnittelun edetessä.

• Suunnitteluperusteet päivitetään urakan tuotevaatimusten
laadinnan kanssa rinnakkain.

• Suunnitteluperusteissa määriteltäviin tavoitteisiin otetaan mukaan
hankearvioinnin vakiomittareista sekä suunnitteluhankkeelle
erikseen valituista mittareista johdetut tavoitteet.



5. Suunnitteluperusteiden
esitystapa ja laajuus eri
suunnitteluvaiheissa

• Suunnitteluperusteet koostuvat kolmesta osasta:
1. Nykytila ja tarpeet

Ø Hankkeen väyläverkon nykytila, ongelmat ja tarpeet määrittävät
hankkeen sisältöä ja tavoitteita.

2. Sisältö ja tavoitteet
Ø Väyläverkon tavoitetilan määrittely on keskeinen osa

suunnitteluperusteita.
Ø Väyläverkon nykytilasta, ongelmista ja tarpeista sekä

liikennejärjestelmän tavoitteista johdetaan hankkeen tavoitteet.

3. Tekniset suunnitteluperusteet
Ø Väyläverkon tavoitetilan sekä suunnitelman sisällön ja tavoitteiden

määrittämisestä seuraa teknisiä suunnitteluperusteita, jotka ohjaavat
suunnittelussa tehtäviä ratkaisuja.

• Eri osien sisältö vaihtelee väylämuotokohtaisesti ja
tarkempi sisältö on ohjeistettu väylämuotokohtaisissa
suunnitteluperusteiden malliasiakirjoissa



5. Suunnitteluperusteiden esitystapa ja laajuus
eri suunnitteluvaiheissa
• Suunnitteluperusteet täydentyvät ja tarkentuvat suunnitteluvaiheiden edetessä.

• Esisuunnittelussa suunnitteluperusteet ovat pääosin ongelmien ja tarpeiden
tunnistamista (osa 1) sekä niistä johdettuja tavoitteita (osa 2), kun taas

• rakentamissuunnittelussa suunnitteluperusteet täydentyvät pääosin teknisillä ja
yksityiskohtaisilla kirjauksilla (osa 3).



6. Asiakirjan laatimisen ja käsittelyn vastuut

• Suunnitteluperusteiden laatimisesta vastaa suunnittelun
projektipäällikkö. Projektipäällikkö vastaa myös siitä, että ennen
suunnitteluperusteen käsittelykokousta
suunnitteluperusteiden laadintatyöhön on käytetty eri
alojen asiantuntemusta hankkeen edellyttämällä tavalla.

• Väylävirastossa nimetään väylämuotokohtaisesti
suunnitteluperusteiden työryhmät, joihin kuuluvat keskeiset
tekniikka-alojen asiantuntijat.

• Suunnitteluperusteiden käsittelytapana suositaan kokousmenettelyä,
jossa luodaan ja varmistetaan työryhmän yhteinen näkemys
suunnitteluperusteiden sisällöstä.

• Suunnitteluperusteiden materiaali toimitetaan riittävän ajoissa
ennakkoon asiantuntijoille tutustuttavaksi ja kommentoitavaksi.

• Väylämuotokohtaiset toimintatavat on kuvattu osana toimintajärjestelmän
suunnittelu-osaa.



7. Hankkeet, jotka sisältävät
useita väylämuotoja
• Useimmissa kohteissa eri väylämuotoja koskevat

suunnitteluperusteet voidaan käsitellä yhtenä
asiakirjana.

• Jos suunnitelmalla on laajoja vaikutuksia
esimerkiksi usean väylämuodon väyläverkkoon,
maankäyttöön tai ympäristöön, laaditaan erilliset
väylämuotokohtaiset suunnitteluperusteet.

• Menettely sovitaan hankekohtaisesti.
• Eri väylämuotojen edustajat osallistetaan

suunnitteluperusteiden käsittelyyn
suunnitteluperusteen laatimisen ja työryhmän
käsittelyn kautta.

8. Ympäristöä koskevat asiat

• Suunnitteluperusteisiin kirjataan lähtökohtina
liikenteen ja väylänpidon aiheuttamat
ympäristöhaitat ja -ongelmat sekä
suunnittelualueen ympäristöarvot.

• Ympäristötavoitteet johdetaan
ympäristöhaittojen ja -arvojen analyysin
kautta.

• Ympäristöasioita koskevia lähtötietoja ja
tavoitteita tarkastellaan kaikilla suunnittelun
tasoilla. YVA-menettelyistä ja muista
ympäristön tilaa ja ympäristövaikutuksia
koskevista selvityksistä saadaan tarkentuva
kuva suunnittelun ohjaamisen kannalta
olennaisista, suunnitteluperusteiksi kirjattavista
seikoista.



Suunnitteluperusteisiin liittyvien aineistojen
yhteenveto
• Suunnitteluperusteiden laatiminen

on esitetty kaikkien väylämuotojen
osalta Väylähankkeiden
suunnitteluperusteiden
menettelykuvaus -ohjeessa
VO 38/2021.

• Suunnitteluperusteiden
laatimisprosessi ja
tiedonhallinta vaihtelevat
väylämuodoittain.
Väylämuotokohtaiset toimintatavat
on kuvattu osana
toimintajärjestelmän Suunnittelu
-osaa.
(https://extranet.vayla.fi/group/extra
net/etusivu )



Suunnitteluperusteisiin liittyvien aineistojen
yhteenveto
• Menettelykuvaus -ohjetta

täydentävät
väylämuotokohtaiset
malliasiakirjat, jotka löytyvät
toimintajärjestelmän
Suunnittelu -osasta
(https://extranet.vayla.fi/gro
up/extranet/etusivu )



Tulevaa

• Maanteiden suunnitteluperusteiden malliasiakirja on päivitetty
Menettelytapa -ohjeen päivitystyön yhteydessä. Malliasiakirjan
käytöstä järjestetään erillinen tietoisku alustavasti 18.3.2022.

• Tapahtuman tarkemmat tiedot julkaistaan Väyläviraston tapahtumat ja
koulutukset-osiossa https://vayla.fi/tietoa-meista/ajankohtaista/tapahtumat.

• On tunnistettu tarve jatkaa keskustelua eri tekniikkalajien (mm.
ympäristö ja geotekniikka) suunnitteluperusteiden laatimisesta ja
määrittelystä eri suunnitteluvaiheissa. Nämä vaikuttavat ensisijaisesti
kuitenkin väylämuotokohteisiin malliasiakirjoihin, eivätkä yleiseen
menettelykuvausohjeeseen.

• Vuoden 2022 aikana on tavoitteena käynnistää ratojen ja vesiväylien
malliasiakirjojen päivitystyöt.



Kiitos!

Lisätietoja:
• Maanteiden suunnitteluperusteet

• Hankesuunnittelu: Jenna Johansson
• Rakentamissuunnittelu: Mauri

Mäkiaho
• Ratojen suunnitteluperusteet

• Hankesuunnittelu: Emmi Tourunen
• Rakentamissuunnittelu: Miia Kari

• Vesiväylien suunnitteluperusteet
• Olli Holm

• Käythän antamassa palautetta
tilaisuudesta!


