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Esityslistan liite:
1.
Lausunto- ja ilmoittautumispyyntö
Logistiikkasuunnittelija Risto Peltonen 20.9.2018:
Liikenne- ja viestintäministeriö (=LVM) suunnittelee rautateiden osto- ja
velvoiteliikenteen seuraavaa kautta vuodesta 2020 alkaen. Tulevalla
kaudella on tarkoitus myös pilotoida yhdessä alueiden kanssa alueellista
liikennettä. LVM pyytää 23.10.2018 klo 16.15 mennessä ilmoittamaan
kiinnostuksesta osallistua pilottiyhteistyöhön. Tavoitteena on yhteisesti
valittujen alueiden sekä LVM:n kesken laatia suunnitelmat alueellisen liikenteen pilottihankkeiksi, joissa liikennöintiä pyritään kehittämään nykyisestä. LVM:n lausunto- ja ilmoittautumispyyntö on kokonaisuudessaan
esityksen liitteenä.
Pilotti on määrä toteuttaa hakumenettelyllä siten, että esimerkiksi kunnat
ja maakuntien liitot voisivat muodostaa yhteenliittymiä ja hakea mukaan
pilottiin. Pilottihankkeiden tavoitteena tulee olla matkustajamäärien ja
joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen. LVM vastaisi tässä
vaiheessa varsinaisesta hankinnasta, ja maakunnallisesti suunniteltu liikenne olisi osa ministeriön ja VR:n välistä sopimusta. Pilotti kestäisi ostoliikennesopimuksen voimassaoloajan (alustavasti 2,5 vuotta). Rauman
kaupungille suurin kuluerä pilotin toteutuessa olisi uuden asemapaikan ja
muun tarvittavan infran rakentamisesta.
LVM:n tavoitteena on löytää tämän pilottihankkeen kautta sellaisia liikennöintikokonaisuuksia, joita voitaisiin liikennöidä myös pitkällä aikavälillä.
Lisäksi pilotin kautta halutaan luoda näkymää ja kehittää toimintatapoja,
joiden pohjalta mahdollista toimivallan siirtoa maakunnille lähdettäisiin toteuttamaan. Pilotoidun liikenteen jatko riippuu muun muassa maakuntauudistuksen aikataulusta, rautateiden kilpailun avaamisen prosessista
sekä junaliikenteen ostoliikennemäärärahoista.
Rauman kaupungin koolle kutsuma maakunnallinen henkilöjunatyöryhmä
käsitteli pilottiin osallistumista kokouksessaan 20.9.2018. Kokouksessa
päätettiin yksimielisesti, että lähdettäisiin heti valmistelemaan osallistumista LVM:n junapilotinhakuun. Ajatuksella, että tehdään hakuun osallistumisesta maakunnallinen projekti. Tarkoituksena olisi nopealla aikataululla lähestyä virallisesti mahdollisia yhteistyökuntia sekä Satakuntaliittoa
mukaan junapilottiin. Työryhmän kantavana ajatuksena junapilotin haussa on, että pilotilla pystyttäisiin kehittämään Porin ja Tampereen välistä
junaliikennettä siten, että Porista yhteydet Tampereelle nopeutuisi, kun
tuleva Rauman ja Tampereen välinen liikenne hoitaisi väliasemat Kokemäen ja Tampereen välillä.
Esitän,

että kaupunginhallitus päättää, että Rauman kaupunki lähtee valmistelemaan osallistumista LVM:n junapilotinhakuun
ja yhteisen maakunnallisen projektin toteutuessa jättää
osallistumishakemuksen pilottiin osallistumisesta LVM:lle.
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Kaupunginhallitus päättää logistiikkasuunnittelijan esityksen
mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Päätöksen liitteet ja muut asiakirjat säilytetään Rauman kaupungin tehtäväluokituksen mukaisesti tästä päätöksestä ilmenevän RAU-tunnuksen
kohdalla.
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