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§ 266
Alueellisen junaliikenteen järjestämisen pilottihanke sekä osto- ja velvoiteliikenteen
kehittäminen 2020-2022
LAIDno-2018-542
Valmistelija / lisätiedot:
Juha Rikala
juha.rikala@laihia.fi
kunnanjohtaja
Liikenne- ja viestintäministeriö teetti yhdessä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-
Suomen ja Pirkanmaan maakuntien kanssa selvityksen, jossa tarkasteltiin alueellisen
junaliikenteen järjestämistapoja yleisellä tasolla kansainvälisten esimerkkien pohjalta
sekä selvitettiin matkustajapotentiaalia ja liikenteen lisäämismahdollisuuksia
pilottialueella.
Selvityshankkeen aikana kävi selväksi, että alueellisen liikenteen järjestäminen vaatii
viranomaisilta uudenlaista osaamista ja tietopohjaa junaliikenteen suunnittelua
varten. Uuden ostoliikennesopimuksen ja velvoitepäätöksen valmistelu antaa
tilaisuuden tarkastella myös alueellisen liikenteen tulevaisuutta. Valmistelu on
tarkoitus toteuttaa siten, että kuntien ja alueiden tarpeet voidaan ottaa aiempaa
paremmin huomioon. Tarkoitus on selvittää käytännön tasolla, millaisia vaikutuksia
alueiden omista lähtökohdista suunnitelulla aikataulurakenteella on kustannuksiin ja
matkustusmääriin. Parhaiten tällaista tietoa saadaan konkreettisten kokeilujen avulla.
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää 11.09.2018 päivätyn kirjeen jakelussa olevia
viranomaistahoja ilmoittamaan kiinnostuksensa osallistua pilottiyhteistyöhön uuden
ostoliikennesopimuksen ja velvoitepäätöksen valmistelussa ja toteutuksessa.
Tavoitteena on yhteisesti valittujen alueiden sekä liikenne- ja viestintäministeriön
kesken laatia suunnitelmat alueellisen liikenteen pilottihankkeiksi, joissa liikennöintiä
pyritään kehittämään nykyisestä.
Asiakirja on luettavissa LVM:n sivuilta osoitteessa: https://www.lvm.fi/lausuntopyynnot
/-/mahti/asiakirja/278492
Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala
Kunnanhallitus päättää ilmoittaa liikenne- ja viestintäministeriölle, että Laihian kunta
on kiinnostunut olemaan mukana pilottihankkeessa, mikäli pilottihankkeen
taloudelliset edellytykset sen Laihian kunnan osalta mahdollistavat.
Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus
Kunnanhallitus päättää ilmoittaa liikenne- ja viestintäministeriölle ja Pohjanmaan
liitolle, että Laihian kunta on kiinnostunut olemaan mukana pilottihankkeessa, mikäli
pilottihankkeen taloudelliset edellytykset sen Laihian kunnan osalta mahdollistavat.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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Pöytäkirja on julkaistu Laihian kunnan kotisivuilla 02.10.2018.
Tarkastetusta pöytäkirjasta otetun otteen oikeaksi todistaa
Laihialla 02.10.2018
Maria Katajamäki
hallintokoordinaattori

Tiedoksianto asianosaiselle
Tulostettu Laihian kunnan asianhallintajärjestelmästä
Lähetetty sähköpostitse 02.10.2018:
Liikenne- ja viestintäministeriö/kirjaamo
Pohjanmaan liitto/kirjaamo
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Muutoksenhakukielto
§266
Muutoksenhakukielto
Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
hallintojohtaja, puh. 050 3068 881, s-posti: laihian.kunta@laihia.fi

