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Viite Kirje 24.11.2009 kansliapäällikkö Harri Pursiaiselle ja
tiedoksi Oikeuskanslerinvirastolle
Asia Kysely: Liikenneministeriön toimialaan kuuluvia asioita

Olette kirjeessänne kysyneet monista joukkoliikenteen järjestämiseen liittyvistä asioista. Erityisesti
kirjeen kysymykset kohdistuvat liikenne - ja viestintäministeriön ostamaan rautateiden henkilöliikenteen, VR Osakeyhtiön yksinoikeuteen, yöjunaliikenteenjärjestämiseenja
eräisiin Pohjois- Karj alaa koskeviin j oukkoliikenteen järjestelyihin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1370/2007rautateiden ja maanteiden julkisista
henkilöliikennepalveluistatuli voimaan 3 päivänä joulukuuta 2009. Tämän asetuksen voimaantuloon liittyen liikenne -ja viestintäministeriÖc}a
VR-Osakeyhtiö ovat Bohnineet 30.11.2009 asian
oltua sitä ennen valtioneuvoston talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsittelyssä yksinoikeutta
koskevan käyttöoikeussopimuksen. Sopimus,jossa on kaksi liitettä, on kokonaisuudessaan tämän
kirjeen liitteenä 1.
Käyttöoikeussopimuksessa

on mm. lueteltu julkisen palvelun velvoitteen ja yksinoikeuden alaiset
henkilöliikenteen rataosat aikajaksolle 3.12.2009 - 31.12.2019. Kuitenkin Helsingistä Riihimäelle,
Lahteen ja Karjaalle ulottuvan lähiliikenteen osalta sopimus on voimassa 31.12.2017 asti, mikä vastaa voimassa olevan YTV:nja VR Osakeyhtiön välisen sopimuksen lähiliikenteen sopimuksen
voimassaoloaikaa. Rataosat ilmenevät tarkemmin käyttöoikeussopimuksen karttaliitteestä.
Yksinoikeussopimuksen vastineeksi henkilöjunaliikennettä lisätään vuonna 2010 seuraavasti: Suora
IC2- junapari Helsinki - Pori - Helsinki (uutta tarjontaa välillä Tampere - Pori - Tampere). Paran-

netaan taajamajunatarjontaa (Helsinki) - Riihimäki - Tampere välillä myöhemmin sovittavilla vuoroilla ja lisätään suora junapari Helsinki - Lappeenranta - Helsinki välille. Julkisen liikenteen palvelutasosta vuonna 2011 sovitaan syyskuun loppuun 2010 mennessä ja koko maan osalta palvelutaso määritellään tarkemmin syksyyn 2011 mennessä vuorovaikutuksessa muiden toimivaltaisten
viranomaisten ja alueellisten tahojen kanssa, liite2. Tällöin oman alueelme edustajat ottavat kantaa
myös kirjeessänne mainitun Porokylän julkiseen joukkoliikenteen palvelutasoon.

Liikenne"'ja viestintäministeriö on solminut VR Osakeyhtiön kanssa sopimuksen lähijunaliikenteen
ostojenjatkamisesta vuoden 2010 loppuun, liite 3: Lähiliikenteen ostosopimuksen 2009 jatkaminen.
Lähiliikenteen palvelutarjonnassa ei käytännössä tapahdu muutoksia vuoteen 2009 verrattuna.
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Yöjunaliikenteen mahdollisista uusista järjestelyistä valmistuu vuoden 2010 tammi-, helmikuun
vaihteessa Strafica Oy:n selvitys. Työn ohjausryhmässä on runsas maakuntien edustus. Sillä varmistetaan elinkeinoelämän ja matkailun tarpeiden esilletulo. Muistio on saatavissa sen valmistuttua.

Muista kysymyksistänne: Joukkoliikenteen järjestämistä koskeva palvelusopimusasetus on tullut
voimaan 3.12.2009. Uusi liikennevirasto samoin kuin maakunnalliset ELY:t aloittavat työnsä
1.1.2010. Liikennevirastolle tullaan viimeistään vuoden 2011 aikana siirtämään monet aiemmin
liikenne-ja viestintäministeriön vastuulla olleetjoukkoliikenteen tehtävät, myös rautateiden ja lentoliikenteen täydentäviin ostoihin liittyvät tehtävät. Alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY:t) ovat vastuussajoukkoliikenteenjärjestämisestä paikallisesti. Suurimmilla kaupungeilla, ns. toimivaltakaupungeilla, on itsenäinen toimivaltajoukkoliikenteestä omalla alueellaan.
Pääkaupunkiseudulla, Lahden ja Hämeenlinnan seudulla kunnat yhteistyössä ottavat aiempaa
enemmän vastuuta alueensa joukkoliikenteen järj estämisestä.
Helsingissä,joulukuun 9 pnä 2009
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LIITTEET:
Liite 1: Henkilöjunaliikenteen yksinoikeutta koskeva käyttöoikeussopimus 3.12.2009 - 31.12.2019
ja sen liite 1: Julkisen palvelun velvoitteen ja yksinoikeuden alaiset henkilöliikenteen rataosat
3.12.2009 - 31.12.2019 ja sen liite 2 Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2010
Liite 2: Kaukoliikenteenja alueellisen henkilöliikenteen ostosopimuksen 1.3.2007-31.12.2011
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Liite 3: Lähiliikenteen ostosopimuksen 2009 jatkaminen
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