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Pöytäkirja, kokous 6
VEO
8.11.2018

Parlamentaarinen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman
valmistelua ohjaava työryhmä
Aika

Torstai 11.10.2018 klo 8.00-9.30

Paikka

Sonckin sali, liikenne- ja viestintäministeriö

Osallistujat:
Jäsenet

Anne Berner
Markku Rossi
Markku Pakkanen
Jukka Kopra

Ari Jalonen
Jari Ronkainen
Olli-Poika Parviainen
Antero Vartia
Kari Uotila
Jari Myllykoski
Mats Löfström
Antero Laukkanen

puheenjohtaja (X)
Keskustan eduskuntaryhmä (X) poistui 9.18
Keskustan eduskuntaryhmä (X)
Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
(X) saapui 8.20
Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä(X)
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (-)
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (X)
saapui klo 8.13
Sininen eduskuntaryhmä (X)
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (-)
Vihreä eduskuntaryhmä (-)
Vihreä eduskuntaryhmä (X)
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä (-)
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä (X)
Ruotsalainen eduskuntaryhmä (-)
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä (X)

Pääsihteeri

Sabina Lindström

liikenne- ja viestintäministeriö (X)

Pysyvät asiantuntijat

Juhapekka Ristola
Kati Jussila
Kari Wihlman

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

Sihteerit

Hanna Perälä
Kaisa Kuukasjärvi
Pekka Ovaska

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

Markku Eestilä
Harry Wallin
Suna Kymäläinen

Asialista
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.09.
2. Asialistan hyväksyminen
Kokouksen asialista hyväksyttiin.
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3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
4. Liikennejärjestelmän nykytila
Tapio Ojanen Liikennevirastosta esitteli liikennejärjestelmän nykytilaa sitä kuvaavien eri
indikaattoreiden avulla.
5. Keskustelu valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman yleisistä päämääristä
Hanna Perälä liikenne- ja viestintäministeriöstä alusti keskustelun liikennejärjestelmäsuunnitelman yleisistä päämääristä mm. esittelemällä muissa valtakunnallisissa strategioissa ja alueellisissa liikennejärjestelmäsuunnitelmissa priorisoituja tavoitteita.
Käytiin esityksien pohjalta yhteistä keskustelua.
Pohdittiin elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja ilmastotavoitteiden välistä suhdetta
ja todettiin, että ristiriitaa näiden kahden välillä ei ole. Todettiin mm. ilmastotavoitteiden olevan raami, johon kaikki toiminta olisi sovitettava.
Esitettiin ajatuksia liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteista ja palvelulupauksista ja niiden toteutumisen seurannan tärkeydestä eri mittarein.
Toivottiin suunnitelman päämäärien pitämistä yksinkertaisina.
Keskusteltiin keinoista, joilla yleisiin päämääriin ja tavoitteisiin päästään. Mainittiin mm. raideliikenteeseen panostaminen, teiden ja siltojen kunto ja kunnossapito sekä rahoitustaso.
Eri suunnitelmien ja näkemyksien yhteensovittamisen tarvetta korostettiin. Pohdittiin alueellisten suunnitelmien roolia valtakunnallisessa suunnitelmassa ja vastaavasti valtakunnallisten linjauksien merkitystä alueelliseen suunnitteluun. Toivottiin alueellisten näkökulmien huomioimista valtakunnallisessa suunnitelmassa.
Pohdittiin resurssien riittävyyttä. Tarjotaanko kaikille kaikkea vai jokaiselle jotakin? Keskusteltiin kattavasti eri alueiden erikoispiirteistä ja niiden vaikutuksesta
käytettävään keinovalikoimaan.
Todettiin, että alueiden vahvuudet ja erityispiirteet olisi tunnistettava. Kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeet ovat erilaisia eri alueilla ja niiden tunnistamiseen
olisi panostettava. 4 alueen aluejakoa pidettiin toimivana.
Pohdittiin valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman roolia – onko se ohjaava vai reagoiva työkalu? Esimerkkinä käytettiin teollisuusalueiden sijoittumista.
6. Seuraavat kokoukset
8.11. klo 8.00-9.30
22.11. klo 8.00-9.30
7. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30.

Liitteet

Edellisen kokouksen pöytäkirjaluonnos (liite 1)
Työryhmän asettamispäätöksen muutos (liite 2)

Jakelu

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