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INFRAn lausunnon valmistelu
Paavo Syrjö



Tilaisuuden ohjelma

• klo 14:00 Tilaisuuden avaus, Paavo Syrjö / INFRA ry
• klo 14:05 Investointisuunnitelma, Pekka Rajala / Väylävirasto 

(nauhoitettava osio)
• klo 14:45 Tarkentavat kysymykset Pekka Rajalalle ja 

keskustelua
• klo 15:00 INFRAn lausunnon alustava sisältö ja jatkotoimenpiteet
• klo 15:30 Tilaisuus päättyy viimeistään
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Liikenne 12, taustat

• Valtioneuvosto on antanut valtakunnallisen 
liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) selontekona 
eduskunnalle keväällä 2021

• Suunnitelmaan liittyy pitkän aikavälin investointiohjelma, jonka 
laatimisesta vastaa Väylävirasto

• Väylävirasto on pyytänyt sidosryhmien lausuntoja laatimastaan 
investointiohjelmasta
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Liikenne 12 – INFRAn lausunnot

• INFRA on pitänyt valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 
laatimista erittäin tärkeänä. On erinomaista, että se on nyt saatu 
valmiiksi.

• INFRA on pitänyt suunnitelman rakennetta; Koko ajan päivittyvä 
tilannekuva – pitkän aikavälin suunnitteluohjelma – pitkän aikavälin 
investointiohjelma – perussuunnitelma, hyvänä

• INFRA on kiittänyt perusväylänpidon rahoituksen ”sitomista indeksiin”
• INFRA on kritisoinut matalaa rahoitustasoa, erityisesti maantieverkon 

osalta. Lisäksi INFRA on esittänyt huolensa rahoituksessa olevasta 
kuopasta 2023-2024 niin investointien kuin perusväylänpidon osalta

• INFRAn lausunnot löytyvät INFRAn nettisivuilta 
https://www.rakennusteollisuus.fi/INFRA/Ajankohtaista/Lausunnot1/
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Investointiohjelman esittely

Pekka Rajala, Väylävirasto



Liikenne 12 – lausuntopyyntö 
investointiohjelmasta

1. Onko investointiohjelmassa kuvattu ymmärrettävästi sen valmisteluperiaatteet?
2. Investointiohjelman laatimista ovat ohjanneet Liikenne 12 –suunnitelman lähtökohdat, 

tavoitteet, strategiset linjaukset ja toimenpiteet. Onko mielestänne 
investointiohjelmassa kokonaisuutena onnistuttu vastaamaan sille asetettuihin 
tavoitteisiin? Ovatko investointiohjelman perustelut vaikutusten kautta tasapuoliset ja 
selkeät?

3. Onko mielestänne ohjelmaa mahdollista muuttaa Liikenne 12 –suunnitelman 
talousraamin puitteissa siten, että valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 
tavoitteet toteutuisivat paremmin ja kokonaisvaikutusten arvioinnin mukaan tulos olisi 
parempi? Miten muuttaisitte ohjelmaa ja miten perustelette paremmat vaikutukset?

4. Miten kehittäisitte investointiohjelman laatimisen prosessia, sen päivittämistä ja 
seurantaa? Saako Väylävirasto riittävästi ja oikea-aikaisesti tietoa väyläverkon 
kunnossapito- ja kehittämistarpeista mm. alueellisen liikennejärjestelmätyön, väylien 
suunnittelun ja asiakkuusyhteistyön avulla?

5. Miten muuten haluatte kommentoida investointiohjelmaa?
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Kiitos
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