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Jakelun mukaan

 

Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2022-2029, luonnos 2.7.2021

Johdanto

Väylävirasto pyytää lausuntoja luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi 
vuosille 2022-2029.

Tausta

Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman osana 
valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne 12 –suunnitelman, 
toimeenpanoa. Vuosien 2022-2029 investointiohjelma on Väyläviraston tietoon 
perustuva ehdotus rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden 
vaikutuksista.

Investointiohjelmaa hyödynnetään mm. talousarvioesityksen valmistelussa. 
Investointiohjelma sisältää isoja kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja 
hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita.  Jo päätetyt 
kehittämishankkeet sekä osa perusväylänpidon toimenpiteistä eivät sisälly 
investointiohjelmaan.

Lausuntokierroksella saatu palaute käydään läpi, ja huomioidaan kokonaisuus 
vaikuttavuuden kautta valtion väyläverkon investointiohjelman viimeistelyssä sekä 
seuraavan investointiohjelman valmistelussa. Väylävirasto pyytää tarkastelemaan 
investointiohjelman luonnosta seuraavassa esitettyjen kysymysten kautta.

Tavoitteet

Väylävirasto pyytää jatkotyön pohjaksi lausuntoja erityisesti seuraavista asioista:

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 
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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?

Vastausohjeet vastaanottajille

Väylävirasto pyytää toimittamaan lausunnot Lausuntopalvelun kautta, 
www.lausuntopalvelu.fi. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua 
Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät 
Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi 
pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Aikataulu

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.9.2021.

Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antavat kesä-, elo- ja syyskuussa

Anna Saarlo
Osastonjohtaja
+358 29 534 3921
anna.saarlo@vayla.fi

Tapio Ojanen
Apulaisosastonjohtaja
+358 29 534 3209
tapio.ojanen@vayla.fi

Toimialajohtaja Pekka Rajala
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Liitteet Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2022-2029, luonnos 2.7.2021
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