Pöytäkirja
11.6.2020

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun
yhteistyöryhmä
Aika
Paikka

16.4.2020 klo 13.00-15.00
Skype

Osallistujat

Sabina Lindström
liikenne- ja viestintäministeriö, pj. (X)
Timo Kievari
liikenne- ja viestintäministeriö (X)
Sini Wirén
liikenne- ja viestintäministeriö (-)
Petteri Katajisto
ympäristöministeriö (X)
Katja Palonen
työ- ja elinkeinoministeriö (-)
Hanna-Maria Urjankangas työ- ja elinkeinoministeriö (X)
Niina Suutarinen
valtiovarainministeriö (X)
Christell Åström
maa- ja metsätalousministeriö (X)
Anu Sallinen
puolustusministeriö (X)
Asta Tuominen
Liikenne- ja viestintävirasto (X)
Mirja Noukka
Väylävirasto (X)
Jussi Rämet
Pohjois-Pohjanmaan liitto (X)
Pentti Mäkinen
Etelä-Savon maakuntaliitto (X)
Antti Saartenoja
Etelä-Pohjanmaan liitto (X)
Laura Leppänen
Päijät-Hämeen liitto (X)
Johanna Vilkuna
Kuntaliitto (-)
Lauri Lyly
Tampereen kaupunki (X)
Lasse Leppä
Jyväskylän kaupunki (X)
Ari Nurkkala
Raahen kaupunki (X)

Sihteerit

Tuire Valkonen
Niko-Matti Ronikonmäki

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

Kaisa Kuukasjärvi
Hanna Perälä
Suvi Jousmäki
Tapio Ojanen

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

Päivi Antikainen
Juha Lehtola

liikenne- ja viestintäministeriö (X)
Väylävirasto (X)

Asialista
1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.05 ja asialista hyväksyttiin.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
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3. Tilannekatsaus valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun
Sabina Lindström piti tilannekatsauksen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman
valmistelusta. Liikenne- ja viestintäviraston raportti liikennejärjestelmän nykytilasta ja toimintaympäristön muutoksista julkaistaan tänään. Samassa yhteydessä julkaistaan liikenneverkon strateginen tilannekuva. Molemmat asiakirjat löytyvät valtioneuvoston Hankeikkunasta. Sabina Lindström esitteli myös strategiset linjaukset (liite 1), joita on valmisteltu
yhdessä eduskuntaryhmien kanssa maalis-huhtikuun aikana ja joista pyydetään maakuntien liitoilta kirjalliset näkemykset. Keskustelussa nostettiin esiin muun muassa:
- toimenpiteiden kustannukset verrattuna saataviin vaikutuksiin
- strategisten linjausten tarkemmat määritelmät
- liikennejärjestelmän solmupisteet
- tavoitetila väestön keskittymisen ja maankäytön tiivistymisen suhteen
- strategisten linjausten monitulkintaisuus ja eritasoisuus
- kaupunkiseutujen kanssa tehtävät sopimukset
- keinot, joilla ilmastotavoitteet ovat liikennejärjestelmätoimin saavutettavissa
- resurssien riittävyys ja kohdentaminen
- suunnitelman tavoitteiden sitovuus, strategisten linjausten ohjaavuus sekä suunnittelun iteroitavuus
4. Digirata-selvitystyön esittely ( http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162151 )
Juha Lehtola Väylävirastosta kertoi Digirata-selvityksestä (liite 2). Keskustelussa nostettiin
esiin muun muassa:
- nyt käynnissä olevien korjaustoimenpiteiden yhteensopivuus digirata-selvityksessä kuvattuun tulevaisuuteen
- digirata-selvityksen mukainen kapasiteetin lisäys
5. Fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelu ja yhteys valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan
Päivi Antikainen esitteli fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelua (liite 3). Keskustelussa nostettiin esiin muun muassa yhdistetyt kuljetukset ja kumipyöräkuljetusten siirtyminen raiteille.
6. Keskustelut ELY-keskusten ja maakuntien liittojen kanssa
Hanna Perälä kertoi ELY-keskusten ja maakuntien liittojen kanssa käytävistä keskusteluista.










Lapin ELY-keskuksen alue 17.4.2020 (Jaakko Ylinampa)
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alue 22.4.2020 (Timo Mäkikyrö)
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alue 27.4.2020 (Anders Östergård)
Keski-Suomen ELY-keskuksen alue 4.5.2020 (Jukka Lehtinen)
Pirkanmaan ELY-keskuksen alue 6.5.2020 (Juha Sammallahti)
Uudenmaan ELY-keskuksen alue 11.5.2020 (Tuovi Päiviö)
Pohjois-Savon ELY-keskuksen alue 14.5.2020 (Tommi Huttunen)
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alue 7.5. (Kari Halme)
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alue 20.5.2020 (Matti Vehviläinen)
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7. Seuraava kokous
Yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään 11.6.2020 klo 10.30-12 (Skype).
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Liitteet:
Liite 1 Strategiset linjaukset
Liite 2 Digirata
Liite 3 Fossiilittoman liikenteen tiekartta
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