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Lausunto vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä
Mikkelin kaupunki esittää näkemyksenään seuraavaa:

Junaliikenteen palvelutaso on laskenut viimeisen vuoden aikana Savonradalla junavuorojen lakkaut
tamisen myötä. Lakkauttamiset ovat koskeneet sekä VR:n markkinaehtoista- että velvoiteliikennet
tä. Erityisesti työmatkaliikenteen käyttämien aamuvuorojen Mikkelistä pohjoiseen ja etelään lak
kauttaminen on vaikuttanut kaupungin elinvoimaisuuteen laskevasti. Pysähdysten lukumäärä on
absoluuttisesti asemallamme laskenut. Haukivuoren aseman poistuminen junaliikenteen pysähdys
paikkana on jättänyt osan kuntalaisista ilman junaliikennemuotoista joukkoliikennepalvelua. Edellä
mainitut asiat yhdessä ovat merkittävästi rapauttaneet joukkoliikenteen palvelutasoa ja alueiden
saavutettavuutta.
Mikkeli on selkeä asioinnin ja työssäkäynnin kohdekaupunki. Suurelta osin seudun työssäkäynnin
ydinvuorojen ulkopuolista liikennetarjontaa ei linja-autoliikenteellä ole. Tarjontaa tulee voida täy
dentää junaliikenteellä ja joukkoliikenteen rahoitusta kohdentaa tältä osin muihin seudun joukkolii
kenteen kohteisiin. Junaliikenteeseen hyödyntämiseen tulee saada mukaan myös joukkoliikenteen
lipputuotteiden yhteensopivuus.
Esitys

Maakunnan ja Mikkelin kaupungin elinvoimaisuuden vahvistamiseksi vaikuttaa erityisesti rataosuuden aamuvuorojen lisääminen. Esimerkiksi ilman toimivaa aamuvuoroa Mikkelistä ei pääse yri
tykset markkinoille tai työntekijät pääkaupunkiseudulle kokouksiin aamupäivän aikana. Ilman py
sähdyksiä ei Haukivuorella ole junaliikenteeseen perustuvaa joukkoliikennettä laisinkaan, vaikka ra
ta asemineen halkoo alakeskusta. Junavuorot tarjoavat paremmat mahdollisuudet käyttää matkaaika työskentelyyn, kuin muut joukkoliikennemuodot.
Kaupunki esittää työmatkaliikenteen turvaamiseksi seuraavia uusia vuoroja:
O

O

Aamujuna Kuopio-Mikkeli-Kouvola-Helsinki saapuu Helsinkiin ennen
klo 9.00
Aamujuna Helsinki-Kouvola-Mikkeli-Kuopio siten, että se saapuu
Mikkeliin ennen kello kahdeksaa.

Lisäksi esitämme, että alueiden saavutettavuuden varmistamiseksi juna pysähtyy jatkossa Hauki
vuoren asemalla vähintään kuusi kertaa päivittäin siten, että molempiin suuntiin pääsee kolmella
lähtevällä junavuorolla.
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Mikkelin kaupunki toteaa, että Etelä-Savon Maakuntaliiton lausunto asiassa on Mikkelin kaupungin
näkemyksen mukainen.
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