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Parlamentaarinen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua ohjaava
työryhmä

Tehtävä
Parlamentaarisessa työryhmässä täsmennetään menettely, jolla valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman sisällöstä ja yleisistä valmisteluperiaatteista
säädettäisiin valmisteilla olevassa liikennejärjestelmää ja maanteitä koskevassa laissa.
Parlamentaarisen työn tulokset toimitetaan eduskunnalle selontekona.
Seuraavalla hallituskaudella valmistellaan parlamentaarisessa ohjauksessa valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma.
Tausta
Liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuva ja yhteistyöhön perustuva prosessi, jossa tarkastellaan liikennejärjestelmän tilaa ja kehittämistarpeita kokonaisvaltaisesti kaikkien liikennemuotojen osalta. Liikennejärjestelmäsuunnittelua tehdään nykyisin valtakunnallisesti, maakunnallisesti sekä
kaupunkiseuduilla ja kunnissa.
Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä linjasi loppuraportissaan 28.2.2018 valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman
laatimisesta. Suunnitelma laaditaan parlamentaarisesti eri hallinnonalojen,
alueellisten toimijoiden ja elinkeinoelämän edustajien välisessä laajassa
yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön johdolla.
Työmenetelmät
Parlamentaarinen työryhmä käy ensin läpi liikennejärjestelmäsuunnittelun
kokonaisuuden, johon sisältyvät liikenneverkkoa koskevien asioiden lisäksi
mm. liikenteen palvelut ja tiedon hyödyntäminen.
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun laatimisprosessin kehittämiseksi työryhmä käy läpi erityisesti Ruotsissa käytössä olevan mallin valtakunnallisen suunnitelman laatimiseksi ja mahdollisesti muita kansainvälisiä esimerkkejä sekä Suomessa käytössä olevia menettelytapoja vastaavanlaisten laaja-alaisten valtakunnallisten suunnitelmien laatimiseksi (esimerkiksi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden laatimisprosessi).
Työryhmässä käydään läpi myös maakunnallisten ja kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisprosessi asiantuntijoita kuulemalla.
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Työryhmä keskustelee strategisen tason reunaehdoista liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimiseksi ja käy läpi valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimiseksi tarvittavaa tausta-aineistoa.
Työn aikataulutus ja sidosryhmien osallistaminen
Työryhmän alustava näkemys valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisprosessista valmistellaan lokakuun alkuun mennessä.
Tämän jälkeen järjestetään laaja sidosryhmien osallistaminen loka-marraskuun aikana, lausuntokierros ja/tai kuulemistilaisuus.
Työryhmän ehdotus valmistuu marraskuun loppuun mennessä, jonka jälkeen se toimitetaan valtioneuvoston selontekona eduskunnalle.

Parlamentaarisen työryhmän alustava kokoussuunnitelma
Ehdotus: Parlamentaarinen työryhmä kokoontuu liikenne- ja viestintäministeriössä osoitteessa Eteläesplanadi 16.
KOKOUS 1: 9.5. klo 08.00-09.30


Työryhmän tausta ja tavoitteet



Työryhmän työmenetelmät
o työsuunnitelma
o viestintälinjaukset



Mitä liikennejärjestelmäsuunnittelu on (n.n., Liikennevirasto), ml. maantielain ehdotukset

KOKOUS 2: ke 6.6. klo 08.00-09.30


Trafikverketin esitys Ruotsin mallista + Liikenneviraston tilaama selvitys



Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden valmisteluprosessi (n.n.,
ympäristöministeriö)

KOKOUS 3: ke 4.7. klo 08.00-09.30

Liikenne- ja viestintäministeriö



Maakunnan esitys maakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta



Kaupunkiseudun esitys kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnittelusta
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KOKOUS 4: to 6.9. klo 08.00-09.30


Hahmotelma valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisprosessista



Esitys tehdyistä hankkeiden vaikuttavuusarvioinneista



Saatavilla oleva aineisto ja sen kehittämistarpeet (Liikennevirasto ym.)

KOKOUKSET 5-6: to 20.9. klo 08.00-09.30 ja/tai to 11.10. klo 08.00-09.30


Keskustelu ja päätös työryhmän alustavasta ehdotuksesta valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisprosessiksi (1-2 kokousta)

(lausuntokierros ja/tai kuuleminen)

KOKOUKSET 7-8: to 8.11. klo 08.00-09.30 ja/tai to 22.11. klo 08.00-09.30
 Keskustelu ja päätös työryhmän ehdotuksesta valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisprosessiksi (1-2 kokousta)
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