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Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun
yhteistyöryhmä
Aika
Paikka

16.1.2020 klo 12.00-14.00
Liikenne- ja viestintäministeriö, Sonckin sali (Eteläesplanadi 16, Helsinki)

Jäsenet

Sabina Lindström
Timo Kievari
Sini Wirén

liikenne- ja viestintäministeriö, pj (x)
liikenne- ja viestintäministeriö
liikenne- ja viestintäministeriö

Petteri Katajisto
Katja Palonen
Niina Suutarinen
Christell Åström
Anu Sallinen
Asta Tuominen
Mirja Noukka
Jussi Rämet
Pentti Mäkinen
Antti Saartenoja
Laura Leppänen
Johanna Vilkuna
Lauri Lyly
Lasse Leppä
Ari Nurkkala

ympäristöministeriö (x)
työ- ja elinkeinoministeriö (x)
valtiovarainministeriö (x)
maa- ja metsätalousministeriö (x)
puolustusministeriö
Liikenne- ja viestintävirasto (x)
Väylävirasto (x)
Pohjois-Pohjanmaan liitto (x)
Etelä-Savon maakuntaliitto (x)
Etelä-Pohjanmaan liitto (x)
Päijät-Hämeen liitto (x)
Kuntaliitto (x)
Tampereen kaupunki (x)
Jyväskylän kaupunki (x)
Raahen kaupunki (x)

Tuire Valkonen
Niko-Matti Ronikonmäki

liikenne- ja viestintäministeriö (x)
liikenne- ja viestintäministeriö

Kaisa Kuukasjärvi
Hanna Perälä
Suvi Jousmäki
Tapio Ojanen

liikenne- ja viestintäministeriö (x)
liikenne- ja viestintäministeriö (x)
Liikenne- ja viestintävirasto (x)
Väylävirasto (x)

Sihteerit

Asialista
1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja asialista hyväksyttiin.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.
3. Suunnittelun aikataulutus ja yhteistyöryhmän kokoussuunnitelma
Kaisa Kuukasjärvi esitteli suunnitelman valmistelun aikataulutusta sekä siihen sidottua yhteistyöryhmän kokoussuunnitelmaluonnosta (liite 1).
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Lyhyen keskustelun jälkeen kokoussuunnitelmaluonnos hyväksyttiin.
4. Keskustelua tavoitteista parlamentaarisen ohjausryhmän työn pohjustukseksi
Yhteistyötyhmän jäsenet esittivät edustamiensa tahojen ja alueiden näkemykset tavoiteaihioista. Keskustelussa nostettiin esiin mm.:
-

tavoitteiden keskinäinen päällekkäisyys sekä niiden yhdistelyn ja karsimisen tarve
maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisen näkymättömyys tavoitteissa
sekä kaupunkiseutujen liikennejärjestelmän toimivuus yleisesti ottaen
elinkeinoelämän tarpeiden huomioimisen tärkeys, saavutettavuus, kilpailukyky, matkailu
työmarkkina-aluetermin sopivuus tavoiteaihiossa ja työssäkäyntialueiden laajentamisen
tarpeellisuus
pitkäaikaisen vision määrittämisen tarpeellisuus
alueiden erilaistuminen ja väestörakenteen muutokseen reagoiminen
liikennetarpeen vähentäminen ja hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen
matkojen ja kuljetusten yhdistely, MAASin ja sote-sektorin huomioiminen
matka- ja kuljetusketjujen huomioiminen
rahoitusraamin sisältö kuntien rahoituksen osalta
tavoite itse liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelulle
tarve tarkastella mm. kulkumuoto-osuuksia ja niiden muutoksia
varautuminen
arki ja hyvinvointi, hyvä elämän edellytykset ja elinvoima
eri aluetyyppien huomioiminen
yhteensovitus muihin käynnissä oleviin töihin

5. Alueelliset tilaisuudet (maaliskuu)
Alueelliset tilaisuudet pidetään 10.3.2020 Lappeenrannassa, Rovaniemellä, Vaasassa ja
Helsingissä. Kaisa Kuukasjärvi esitteli luonnoksen alueellisten tilaisuuksien ohjelmasta.
Käytiin keskustelua. Alueellisia puheenvuorojen sisältöä ja pitäjiä mietitään yhdessä ELYkeskusten kanssa.
6. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
7. Seuraavat kokoukset
3. kokous 29.1.2020 klo 12-14 ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7, Pankkisali
4. kokous 12.2.2020 klo 12-14
5. kokous 12.3.2020 klo 9-11
6. kokous 2.4.2020 klo 9-11
7. kokous 16.4.2020 klo 13-15
8. kokous 11.6.2020 klo 13-15
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

2 (3)

Pöytäkirja
29.1.2020

Liitteet
Liite 1 Yhteistyöryhmän kokoussuunnitelma
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