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§ 111
Vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenne Rautateillä / lausunto
MjuDno-2016-1162
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ollikainen (jukka.ollikainen@mantyharju.fi)
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Mäntyharjun kunnalta lausuntoa
vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä rautateillä.
Suomen rautateillä harjoitetaan tällä hetkellä henkilöliikennettä kolmella
eri tavalla järjestettynä. Näitä ovat julkisen palvelun velvoitteen alainen
liikenne, VR-Yhtymä Oy:n markkinaehtoinen liikenne sekä valtion tukema
ostoliikenne. VR-Yhtymä Oy:lle on myönnetty yksinoikeus henkilöliikenteen
harjoittamiseen Suomen rautateillä liikenne- ja viestintäministeriön sekä VR:n
välisellä yksinoikeussopimuksella.
VR suunnittelee yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa osto- ja
velvoiteliikenteen vuorot ja aikataulut. Osto- ja velvoiteliikenteellä pyritään
täydentämään vuorotarjontaa ja mahdollistamaan liikenne sellaisilla
yhteysväleillä, jonne sitä ei markkinaehtoisesti synny.
Liikenne- ja viestintäministeriö suunnittelee osto- ja velvoiteliikenteen
mukaisten aikataulujen uudelleentarkastelua vuodelle 2017. Ostoja velvoiteliikenteen vuoden 2017 suunnittelua varten liikenne- ja
viestintäministeriö pyytää näkemyksiä Mäntyharjun kunnan alueen
liikkumistarpeista sekä osto- ja velvoiteliikenteen vuoroista ja aikatauluista.
Erityisesti pyydetään tuomaan esille millaisia taloudellisia ja muita vaikutuksia
mahdollisilla junavuoroilla olisi alueelle, esimerkiksi työssäkäyntiin ja
opiskeluun sekä yritysten toimintaan liittyen.
Ehdotus
Esittelijä: Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja
Mäntyharjun kunta näkee tärkeänä, että aikainen junavuoro Mikkeli-Helsinki
palautetaan ja kyseinen juna pysähtyy myös Mäntyharjulla. Tämä mahdollistaa
työssäkäynnin täältä mm. Kouvolaan ja Lahteen. Tällä hetkellä työssäkäynti
tehdään yksityisautoilla vuoron lakattua. Pääkaupunkiseudulle saapumisen
ennen klo 9 arkipäivinä mahdollistaa sekä yritysten että julkisen sektorin
toimijoiden kokouksiin osallistumiset junalla. Tällä hetkellä ensimmäinen juna
maakunnasta saapuu Helsinkiin klo 9.42, joka usein on tarpeeseen nähden
liian myöhäinen.
Lisäksi Mäntyharjun kunta esittää, että VR:n aamuvuoro Helsinki-KouvolaMikkeli-Kuopio palautettaisiin ja vuoro pysähtyisi Mäntyharjussa ollen
Mikkelissä noin klo 8.00.
Mäntyharju haluaa vahvasti panostaa rataliikenteen hyödyntämiseen.
Kunnassa on keskustan kehittämistä tukeva hanke, jonka tavoitteena on
etsiä ratkaisuja ns. citymökkeilyyn. Tässä konseptissa pääkaupunkiseudulta
olisi mahdollista viettää vapaa-aikaa alueellamme ilman yksityisautoilua.
Tämä edellyttää riittäviä junayhteyksiä. Konsepti tukee myös alueen
elinkeinotoimintaa ja mahdollistaa paremmin tulevaisuuden
paikkariippumattoman työn.
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Päätös
Hyväksyttiin.
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Pöytäkirja on ollut nähtävänä Mäntyharjun kunnantalolla, hallintosihteerin
huoneessa 1.9.2016 klo 9.00-15.00
Mäntyharjussa
02.09.2016

Arja Leppäkumpu
hallintosihteeri

Tiedoksianto asianosaiselle
Ote: liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi ja joel.karjalainen@lvm.fi
Ote.: kuljetussihteeri Anja Oinonen

