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Alueellisen junaliikenteen järjestämisen pilottihanke sekä osto-ja velvoiteliikenteen
kehittäminen
524/08.00.00/2018
Evtmk 21.09.2018 § 35
Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101
Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt 11.9.2018 maakuntien
liitoille, ELY-keskuksille, Liikennevirastolle, joukkoliikenteen kunnallisille ja seudullisille toimivaltaisille viranomaisille ja kunnille otsikossa
mainitun kirjeen.
Kirjelmän oleellinen sisältö Varsinais-Suomen maakunnan ja erityisesti sen radanvarren kaupunkien kannalta liittyy sekä osto- ja
velvoiteliikenteen kehittämiseen, että alueellisen liikenteen
pilotointiin.
Näitä asioita on käsitelty maakunnan liitossa radanvarsikuntien tapaamisessa äskettäin, kun toisaalta maakunnan liikennejärjestelmän +2035 päivittämistä käsittelevässä työryhmässä.
Maakunnan liitosta Heikki Saarento on ollut yhteydessä kuntiin. Keskustelussa todettiin liiton ja radanvarren kaupunkien samansuuntaisen valmistelun tarve, joka on jo osin aloitettu. Kirjelmän kohdassa
3.4. on tarkemmin selostettu osallistumishakemuksen tekemistä ja
sisältöä. Pilottivaiheen aikataulu on kohdassa 3.2. ja sen mukaan
valittavat pilotin voisivat käynnistyä 12/2019.
Kuntien ja muiden päätösten tulee olla ministeriössä 23.10.2018 klo
16.15. Kaupunginhallituksen johdon kanssa ei ole vielä keskusteltu
mihin kokoukseen asia valmistellaan. Maakunnan liiton ja kuntien
valmistelussa selviävät myös pilotin kuntakohtaiset kustannukset.
Rambol Oy laati isojen kaupunkien teettämänä selvityksen kasvukolmion Pääkaupunkiseutu - Tampere - Turku liikenneolojen kehittämisen tarpeesta. Selvitys tukee hyvin juuri myös Turku - Tampere
yhteysvälin tärkeyttä.
Puheenjohtaja avaa kokouksessa asian taustaa.
Kehittämisjohtajan ehdotus:
Toimikunta merkitsee asian vireilletulon tietoon saatetuksi ja päättää
ehdottaa kaupunginhallitukselle osallistumista alueellisen
lähikiikenteen maakunnalliseen pilottihankkeeseen.
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Toimikunta päätti puheenjohtajan esityksestä lisätä maininnan
Turku - Toijala rataosuuden saamisesta kantaverkkoratkaisun piiriin.
Hyväksyttiin.

Kh 08.10.2018 § 276
Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101
Radanvarren kunnat Aura, Pöytyä ja Loimaa ovat keskustelleet
asian valmisteluun liittyen. Esille ovat nousseet keskeisesti
kustannukset, joista nyt on vaikea esittää arviota. Yhteinen näkemys
tuntuu olevan asian periaatteellisesta merkityksestä tuleville vuosikymmenille.
Loimaan puolelta on tuotu esille nykyisten junavuorojen täydentäminen joko lähijunaliikenteen kokeilun vuoroilla tai ostoliikenteen
vuoroilla. Näin toimien kustannukset rajautuvat ja vuoroja tulisi niihin
aikoihin, joille on uusien täydentävien vuorojen tarvetta. Edelleen
Loimaa on esittänyt Varsinais-Suomen liiton aikataulun takia, että
kunnat ja liiton edustajat tapaavat 10.10.2018 jälkeen, jolloin liitto
valmistelee asiaa maakuntahallituksen listalle 22.10.2018. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari on keskustellut suunnittelujohtaja
Heikki Saarennon kanssa ja hän totesi em. mallin hyväksi. Siihen
mennessä on ehkä saatu Pirkanmaalta tietoa mm. nykytoiminnan
kustannuksista.
Loimaan kaupungin meneillään olevassa kuntastrategian laatimistyössä liikenneasiat ovat nousseet keskeisesti esille.
Varsinais-Suomen liitto ja Pirkanmaan liitto sovittavat yhteen Turku
- Toijala - Tampere välin valmistelua. Varsinais-Suomen liitto
valmistelee hakemusta varten tiedot joukkoliikenteen kysyntäpotentiaalista, näkemyksen alueellisesta junaliikenteestä osana matkaketjuja ja liikennejärjestelmää sekä infrastruktuurin arvioinnin.
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, että Loimaan kaupunki ilmoittaa
olevansa valmis hakemaan em. kokeilun
piiriin pääsemistä.
Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä:
Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari oli läsnä asian käsittelyn ajan.
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-------------------------------------------------Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Loimaalla 16. päivänä lokakuuta 2018

Sami Männistö
arkistosihteeri
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
KAUPUNGINHALLITUS

Kokouspäivä

Pykälät

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
8.10.2018
272-301
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
Kieltojen
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
perusteet
Pykälät 272, 273,274,275, 277, 278, 279,280,281, 285, 286, 287,288, 289, 290, 291, 292,
294, 295,296,297,298, 299, 300,301
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 276, 282, 283, 284, 293
HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Kunnallinen virkaehtosopimuslaki 26 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
OikaisuvaaViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
timusviranomainen ja
Loimaan kaupunginhallitus
-aika
PL 9
32201 LOIMAA
Pykälät 276, 282-284, 293
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitetOikaisuvaatimuksen sisältö tava.
ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUTEEN
Markkinaoikeus
ViranomaiPL 118
nen ja aika
00131 HELSINKI
Pykälät
Valituskielto

Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kunta-lain (365/1995)
eikä hallintolainkäyttölain (586/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista
hankinnoista annetun lain vastainen (HankintaL 9 a § 3 mom.).
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VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
Valitusviranomainen ja va- johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on
tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa
litusaika
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4
20100 TURKU
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
päivää

Hallintovalitus, pykälät
Valitusaika
päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite , pykälät ja valitusaika
päivää
Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös:
nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1):
nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Lisätietoja
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Liitetään pöytäkirjaan

