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Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032
Kh 22.02.2021 § 82
Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala
Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032
on strateginen suunnitelma liikennejärjestelmän kehittämisestä. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen perustuu
maanteistä ja liikennejärjestelmästä annettuun lakiin. Suunnitelmassa käsitellään kaikki liikennemuodot, henkilö- ja tavaraliikenne, liikenneverkot, palvelut ja liikennejärjestelmän tukitoimet. Suunnitelmaa valmistellaan parlamentaarisesti ja vuorovaikutteisesti sidosryhmien kanssa.
Valtioneuvoston on tarkoitus antaa valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032 selontekona eduskunnalle keväällä 2021. Eduskuntakäsittelyn jälkeen valtioneuvosto päättää
suunnitelmasta.
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu luo yhteistä tilannekuvaa liikennejärjestelmän kehittämistarpeista ja ratkaisuista ja kokoaa yhteen valtion ja kuntien toimenpiteet liikennejärjestelmä kehittämiseksi.
Suunnitelmassa esitetään visio liikennejärjestelmän kehittämisestä
vuoteen 2050, liikennejärjestelmän nykytilaa ja toimintaympäristön
muutoksia koskeva arvio, valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet ja niitä tarkentavat strategiset linjaukset sekä toimenpideohjelma tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy valtion rahoitusohjelma.
Suunnitelmaluonnos on laadittu vuosien 2021-2024 osalta julkisen
talouden suunnitelman asettamassa taloudellisessa raamissa, kuten
laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä edellyttää. Vuosien
2025-2032 osalta suunnitelmaluonnos on laadittu parlamentaarisen
ohjausryhmän linjaaman taloudellisen raamin mukaisesti. Suunnitelmaluonnoksessa ei ole huomioitu vuoden 2020 seitsemättä lisätalousarviota eikä hallituksen esitystä vuoden 2021 talousarvion täydentämisestä. Niiden edellyttämät korjaukset tehdään lausuntokierroksen jälkeen.
Suunnitelmaluonnoksesta on laadittu viranomaisten suunnitelmien
ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi, kuten laki liikennejärjestelmästä
ja maanteistä edellyttää. Ympäristöarvioinnin lisäksi on arvioitu, miten suunnitelmaluonnos vastaa suunnitelmalle asetettuihin tavoitteisiin. Vaikutusten arviointi on tärkeä osa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua. Sen tavoitteena on edistää tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa.
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Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi vuosille 2021-2032
sekä sen vaikutusten arvioinnista, johon sisältyy viranomaisten
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukainen ympäristöarviointi.
Lausunnot pyydetään 23.2.2021 mennessä.
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja ensisijaisesti Lausuntopalvelun kautta, www.lausuntopalvelu.fi. Lausunnon voi toimittaa myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon
Lausuntokierroksella saatu palaute huomioidaan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman viimeistelyssä ennen päätöksentekoa
ja vaikutusten arvioinnissa.
Seutukaupunkiverkosto on valmistellut lausuntoluonnoksen, jota on
hyödynnetty esityksen mukaisessa lausunnossa.
Linkit
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM018:00/2019 - Valtakunnallinen
liikennejärjestelmä hankeikkunassa.
Liitteet:
Liikenne12 Suunnitelmaluonnos FI.pdf Liikenne12 Vaikutusten arviointi.pdf Liikenne 12_suunnitelmaluonnos kalvosarja fi.pdf Liikenne12 vaikutusten arviointi kalvosarja fi.pdf -

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Loimaan kaupunki antaa valtakunnalliseen liikennejärjestelämäsuunnitelmaan seuraavan lausunnon:
VT-9 ja rautatieyhteys Turku - Loimaa - Toijala - Tampere ovat valtakunnallisesti tärkeä osa Etelä-Suomen kasvukolmion liikenneyhteyksien kehittämistä. Ne on perusteltua ottaa osaksi vuosien 2021 2032 valtakunnallista liikennejärjestelmää.
Valtakunnallisessa liikennejärjestelmassa tulee ottaa huomioon
myös liitteenä oleva seutukaupunkiverkoston lausunto.
Päätös:

Hyväksyttiin.

--------------------------------------------------
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Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Loimaalla 23. päivänä helmikuuta 2021
Juha Rinta-Jouppi
pöytäkirjanpitäjä
Liitteet

1

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2021-2032
Lausunto Seutukaupungit

Jakelu

Liikenne- ja viestintäministeriö
Johtoryhmä
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Muutoksenhakuohje
kokouspvm.

Pykälät

Kaupunginhallitus
22.2.2021
65-88
_______________________________________________________________________
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 65, 66, 67, 68, 73, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 mom.
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla:
Pykälät: 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83.
Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen.
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Pykälät: 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Loimaan kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, jollei muuta näytetä (HallintoL 59 §). Jos asianosainen on
antanut luvan sähköiseen tiedoksiantoon, asiakirja katsotaan annetun tiedoksi
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä (Laki
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 19 §). Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140 §).
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Loimaan kaupunginhallitus
Ylistaronkatu 36, 32200 Loimaa
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tai PL 9, 32201 Loimaa
sähköposti: kirjaamo@loimaa.fi
puh. (02) 76 110 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9:00-15:00.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös
sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite
ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuohje ja valitusosoitus hankintapäätöksestä (x §) on pöytäkirjassa
erikseen.

Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan
oikaisuvaatimuksen. Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen
johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksella myös
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.
Hallintovalituksella päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.
Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on
tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Kunnallisvalitus, pykälät:
Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät:
Valitusaika 30 päivää
Muu valitusviranomainen:
Osoite:
Pykälät:
Valitusaika x päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusaika
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Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Hallintovalitus on tehtävä 30 päivän/___ päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä. Hallintovalituksen (tavallinen tiedoksianto) osalta
päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä.
Hallintovalituksen (todisteellinen tiedoksianto) asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen
lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Käytettäessä hallintovalituksessa todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös
katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta
palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.
Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi
puhelin 029 56 42410
faksi 029 56 42414
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/turunhallinto-oikeus
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hallintovalitus tehdään ________ hallinto-oikeudelle ellei erityislaissa ole säädetty
muusta valitusviranomaisesta: ____________________________.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.

LOIMAAN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

OTE PÖYTÄKIRJASTA
§ 82

7

22.02.2021

Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää
vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se
perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan
päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen
Pöytäkirja on nähtävillä 1.3.2021 alkaen Loimaan kaupungin Ylistaronkadun 36
toimipisteessä ja julkaista samanaikaisesti yleisessä tietoverkossa.
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytään Loimaan kaupungin
kirjaamosta.

Tiedoksianto asianosaisille
Tämä päätös on 1.3.2021 lähetetty postitse tavallisena kirjeenä /
saantitodistusta vastaan / luovutettu muulla tavalla, miten:
Vastaanottaja: Ks. ko. pykälän jakelu
Tiedoksiantaja ja virka-asema: Juha Rinta-Jouppi
hallintosihteeri

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen
mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

