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Pöytäkirja, kokous 2
VEO
7.6.2018

Parlamentaarinen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman
valmistelua ohjaava työryhmä
Aika

Keskiviikko 6.6.2018 klo 8.00–9.30

Paikka

Eduskuntatalo, A-kabinetti 1 & 2

Osallistujat:
Jäsenet

Anne Berner
Markku Rossi
Mirja Vehkaperä
Jukka Kopra

Antero Laukkanen

puheenjohtaja (X)
Keskustan eduskuntaryhmä (X)
Keskustan eduskuntaryhmä (X) 8.07 alkaen
Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
(X)
Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä (-)
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (X)
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (X)
Sininen eduskuntaryhmä (X)
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (-)
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (X)
Vihreä eduskuntaryhmä (-)
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä (X) poistui
klo 8.20
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä (X)
Ruotsalainen eduskuntaryhmä (X) klo 8.11
alkaen
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä (-)

Pääsihteeri

Sabina Lindström

liikenne- ja viestintäministeriö (X)

Pysyvät asiantuntijat

Juhapekka Ristola
Elina Selinheimo
Kari Wihlman

liikenne- ja viestintäministeriö (X)
valtiovarainministeriö (X)
Liikennevirasto (X)

Sihteerit

Kaisa Kuukasjärvi
Pekka Ovaska

liikenne- ja viestintäministeriö (X)
Liikennevirasto (X)

Markku Eestilä
Harry Wallin
Suna Kymäläinen
Ari Jalonen
Jari Ronkainen
Jani Mäkelä
Olli-Poika Parviainen
Kari Uotila
Jari Myllykoski
Mats Löfström

Asialista
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.06.
Kokouksen aluksi puheenjohtaja ehdotti elokuulle koko päivän seminaaria, jonka aikana
käsiteltäisiin mm. infrainvestointien vaikuttavuutta sekä liikenne- ja viestintäinfrastruktuurin isoa kuvaa.
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Ehdotus sai kannatusta ja sopiva päivä laitetaan etsintään.
2. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin.
3. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden valmistelu
Ympäristöneuvos Timo Turunen esitteli valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden valmisteluprosessia.
4. Maakunnan esitys maakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta
Varsinais-Suomen liiton edunvalvontajohtaja Janne Virtanen kertoi Varsinais-Suomen liiton liikennejärjestelmäsuunnittelusta ja esitti näkemyksiä tulevaisuuden liikennejärjestelmäsuunnitteluprosesseista.
5. Kaupunkiseudun esitys kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnittelusta
Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru alusti Tampereen
kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnittelun sisällöstä ja laadinnasta ja esitti kaupunkiseutujen näkökulmasta toiveita valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman
laatimiseen.
Esityksistä käytiin yhteinen keskustelu. Keskusteltiin mm.
elinkeinoelämän tarpeiden huomioimisesta erityisesti maakunnallisessa suunnittelussa sekä liikenneverkolle kohdistuvien tarpeiden suuresta määrästä ja priorisoinnista
Tampereen kaupunkiseudun haasteista, kuten keskustan autottomuudesta sekä
tyytyväisyydestä alueen päätöksentekoprosessiin
maakuntien välisestä yhteistyöstä. Todettiin, että maakuntien välillä on olemassa
erilaista ylimaakunnallista yhteistyötä.
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden merkityksestä
liikennejärjestelmäsuunnitelmien välisestä suhteesta ja niiden valmisteluaikataulusta. Mitä tietoja tarvitaan ensin ja missä järjestyksessä suunnitelmat tulisi laatia? Miten suuret kaupunkiseudut saadaan suunnitelmien valmisteluun tarpeeksi
vahvasti mukaan?
lentoliikenteen painoarvosta suunnitelmien laadinnassa.
valtakunnallisten linjausten ja tavoitetasojen tarpeesta alueellisten suunnitelmien
laadinnassa.
Puheenjohtaja totesi valtion olevan suuren haasteen edessä, kun luodaan täysin uusi
suunnitteluprosessi. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnassa on
tärkeää pystyä huomioimaan ne laajat vaikutukset, joita liikennejärjestelmän kehittämisellä on. Tärkeää on myös käydä keskustelua lähtökohdista ja arvoista. Tavoitteena on
rullaava prosessi ja hallituskaudet aiheuttavat rullaavan prosessin muodostamiselle haasteita.
6. Seuraavat kokoukset
4.7. klo 8.00-9.30
6.9. klo 8.00-9.30
20.9. klo 8.00-9.30 ja/tai 11.10. klo 8.00-9.30
8.11. klo 8.00-9.30 ja/tai 22.11. klo 8.009.30
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7. Muut asiat
Seuraavaan kokoukseen tulee Trafiverket kertomaan Ruotsin mallista. Puheenjohtaja korosti, että edellyttää jokaisesta eduskuntaryhmästä edustusta paikalle.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.58.

Liite

Liite 1: Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden valmistelu
Liite 2: Varsinais-Suomen liiton esitys maakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta
Liite 3: Tampereen kaupunkiseudun esitys kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnittelusta

Jakelu

Parlamentaarisen työryhmän jäsenet ja varajäsenet, pääsihteeri, pysyvät asiantuntijat ja sihteerit
Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiesjohtoryhmä ja viestintä
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