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Nyholm Inga <inga.nyholm@hel.fi>
26. elokuuta 2020 15:59
Kirjaamo LVM
Rainiala Miikka (LVM); Malmström Atte
Helsingin kaupungin ilmoitus (VN/14862/2020: Itäisen suunnan
ratayhteyden hankeyhtiövalmistelu)

Liikenne- ja viestintäministeriö/kirjaamo, hallitusneuvos Miikka Rainiala

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön ao. pyyntö 9.7.2020 ilmoittaa alustavista edellytyksistä osallistua
Itäisen suunnan ratayhteyden hankeyhtiön pääomittamiseen 31.8.2020 mennessä.
Ministeriön pyyntöön vastauksena ilmoitan, että Helsingin kaupungilla on alustavat edellytykset osallistua
ko. hankeyhtiön pääomittamiseen ministeriön toimittamassa liitteessä mainitut hankeyhtiön perustamisen
reunaehdot huomioiden. Helsingin kaupungin reunaehtona pääomituksen tekemiselle on, että Lentorata
on osa hankekokonaisuutta. Muita reunaehtoja ei tässä vaiheessa ole. Helsingin osuus
suunnittelukustannuksista ratkaistaan erikseen hankeyhtiöitä koskevien neuvotteluiden yhteydessä. Tässä
vaiheessa tuomme kuitenkin esiin, että Helsingin rooli rahoituksen kannalta ei voi olla ratkaiseva.
Kaupungin kantaan mahdollisesti liittyvissä kysymyksissä sekä asian jatkovalmisteluun liittyvissä asioissa
voitte olla yhteydessä joko allekirjoittaneeseen tai konserniohjauksen päällikkö Atte Malmströmiin
(etunimi.sukunimi@hel.fi).
yt. Inga Nyholm
-------------Inga Nyholm
Yhteysjohtaja
Helsingin kaupunki
Puh. 040 760 5524
etunimi.sukunimi@hel.fi

Lähettäjä: Miikka.Rainiala@lvm.fi <Miikka.Rainiala@lvm.fi>
Lähetetty: torstai 9. heinäkuuta 2020 11:00
Vastaanottaja: esa.sirvio@kotka.fi; markku.hannonen@kotka.fi; hannu.muhonen@hamina.fi;
simo.kaksonen@hamina.fi; jukka-pekka.ujula@porvoo.fi; hanna.linna-varis@porvoo.fi; jan.d.okerblom@loviisa.fi; kimmo.naski@haminakotka.fi; jaakko.mikkola@kymenlaakso.fi;
frank.hering@kymenlaakso.fi; marika.kirjavainen@kauppakamari.fi; pekka.timonen@lahti.fi;
olli.alho@lahti.fi; Putkonen Reetta <reetta.putkonen@hel.fi>; Manninen Rikhard
<Rikhard.Manninen@hel.fi>; hannu.penttila@vantaa.fi; markus.holm@vantaa.fi; laura.leppanen@paijathame.fi; riitta.vaananen@paijat-hame.fi; KAVO ossi.savolainen@uudenmaanliitto.fi
<ossi.savolainen@uudenmaanliitto.fi>; merja.vikman-kanerva@uudenmaanliitto.fi;
jussi.eerikainen@hamechamber.fi; johanna.jarvinen@ely-keskus.fi; marita.toikka@kouvola.fi;
petteri.portaankorva@kouvola.fi; timo.halonen@mikkeli.fi; jouni.riihela@mikkeli.fi;
jarmo.pirhonen@kuopio.fi; jari.kyllonen@kuopio.fi; jari.tolonen@kajaani.fi; jussi.heikkinen@kajaani.fi;
kimmo.jarva@lappeenranta.fi; markku.heinonen@lappeenranta.fi; kari.karjalainen@joensuu.fi;
ari.varonen@joensuu.fi; jukka-pekka.ujula@porvoo.fi; Pentti.Makinen@esavo.fi;
jarmo.vauhkonen@esavo.fi; marko.korhonen@pohjois-savo.fi; paula.qvick@pohjois-savo.fi;

matti.viialainen@ekarjala.fi; marjo.wallenius@ekarjala.fi; risto.poutiainen@pohjois-karjala.fi;
pasi.pitkanen@pohjois-karjala.fi; jaakko.mikkola@kymenlaakso.fi; frank.hering@kymenlaakso.fi;
teppo.leinonen@chamber.fi; pentti.malinen@kainuu.fi; hannu.heikkinen@kainuu.fi;
kaija.savolainen@kuopiochamber.fi; mika.peltonen@kauppakamari.fi; matti.vuojarvi@kauppakamari.fi;
terhi.ryttari@ymparisto.fi; Sinnemäki Anni <anni.sinnemaki@hel.fi>; markus.holm@vantaa.fi;
hannu.penttila@vantaa.fi; mari.siivola@vantaa.fi; henry.westlin@vantaa.fi; Putkonen Reetta
<reetta.putkonen@hel.fi>; Manninen Rikhard <Rikhard.Manninen@hel.fi>; mira.marin@formin.fi;
pekka.rajala@vayla.fi; anna.jokela@vayla.fi; laura.kuistio@vayla.fi; jussi.kailasto@ely-keskus.fi
Kopio: Kaisa.Kuukasjarvi@lvm.fi; Timo.Kievari@lvm.fi; Sabina.Lindstrom@lvm.fi; Marcus.Merin@lvm.fi;
Juhapekka.Ristola@lvm.fi
Aihe: VN/14862/2020: VS: Kutsu itäisen suunnan ratayhteyden hankeyhtiövalmistelun aloitustilaisuuteen
Hyvä vastaanottaja,
Ohessa kootusti itäisen suunnan ratayhteyden hankeyhtiövalmistelun aloitustilaisuudessa esitelty
materiaali.
-

Liitteenä esitys hankeyhtiöneuvottelujen edellytyksistä.

-

Apulaisjohtaja Tapio Ojasen (Väylävirasto) Itäisen suunnan selvitys -esitys on nähtävissä seuraavan
linkin takaa: https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2020-16_itasuomen_junayhteydet_tiivistelma_web.pdf

Linkki Väyläviraston tiedotteeseen, jossa linkit taustaraporttiin ja tiivistelmäraporttiin:
https://vayla.fi/-/vaylaviraston-itarataselvitys-valmistunut
-

Lisäksi linkki hankeikkunaan, jossa laajemmin tietoja hankeyhtiöistä:
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM031:00/2019 (Suurten raidehankkeiden edistäminen)

Liitteenä olevan esityksen viimeisellä sivulla on esitetty pyyntö osapuolille ilmoittaa kiinnostuksestaan
liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 31.8.2020 onko näillä alustavat edellytykset osallistua
hankeyhtiön pääomittamiseen liitteessä mainitut hankeyhtiön perustamisen reunaehdot huomioiden.
Tässä yhteydessä voi myös ilmoittaa onko osapuolella erityisiä reunaehtoja pääomituksen tekemiselle.
Tarkoituksena on kartoittaa alueen toimijoiden edellytyksiä ja riittävän laajaa sitoutumista hankeyhtiön
perustamiseen aikaisempia hankeyhtiöneuvotteluita vastaavilla periaatteilla.
Ilmoitukset pyydetään toimittamaan osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi
Materiaali ja pyyntö toimitettiin jo aikaisemmin osallistujille, mutta ohessa myös kutsu-jakelulla.
LVM:n tiedote asiassa: https://www.lvm.fi/-/keskustelut-itaisen-suunnan-raideyhteyden-hankeyhtiostakayntiin-1213209
Hankeyhtiöön ja em. pyyntöön liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä allekirjoittaneeseen.
Hyvää kesänjatkoa kaikille!
Terveisin,
Miikka Rainiala
Miikka Rainiala

Yksikön johtaja, hallitusneuvos
Ohjausyksikkö, Konserniohjausosasto
Liikenne- ja viestintäministeriö
Eteläesplanadi 16, Helsinki
PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Puhelin 0295 34 2051 / +358 (0)50 5717751
Sähköposti miikka.rainiala@lvm.fi
Lähettäjä: Koponen Sanna (LVM) <sanna.koponen@lvm.fi>
Lähetetty: tiistai 16. kesäkuuta 2020 10.01
Vastaanottaja: 'esa.sirvio@kotka.fi' <esa.sirvio@kotka.fi>; 'markku.hannonen@kotka.fi'
<markku.hannonen@kotka.fi>; 'hannu.muhonen@hamina.fi' <hannu.muhonen@hamina.fi>;
'simo.kaksonen@hamina.fi' <simo.kaksonen@hamina.fi>; 'jukka-pekka.ujula@porvoo.fi' <jukkapekka.ujula@porvoo.fi>; 'hanna.linna-varis@porvoo.fi' <hanna.linna-varis@porvoo.fi>; 'jan.d.okerblom@loviisa.fi' <jan.d.oker-blom@loviisa.fi>; 'kimmo.naski@haminakotka.fi'
<kimmo.naski@haminakotka.fi>; Mikkola Jaakko Maakj <jaakko.mikkola@kymenlaakso.fi>; Hering Frank
Kymenlaakso <frank.hering@kymenlaakso.fi>; 'marika.kirjavainen@kauppakamari.fi'
<marika.kirjavainen@kauppakamari.fi>; 'pekka.timonen@lahti.fi' <pekka.timonen@lahti.fi>;
'olli.alho@lahti.fi' <olli.alho@lahti.fi>; 'reetta.putkonen@hel.fi' <reetta.putkonen@hel.fi>;
'rikhard.manninen@hel.fi' <rikhard.manninen@hel.fi>; 'hannu.penttila@vantaa.fi'
<hannu.penttila@vantaa.fi>; 'markus.holm@vantaa.fi' <markus.holm@vantaa.fi>; Leppänen Laura PÄIJÄTHÄME <laura.leppanen@paijat-hame.fi>; 'riitta.vaananen@paijat-hame.fi' <riitta.vaananen@paijathame.fi>; Savolainen Ossi Maakj <ossi.savolainen@uudenmaanliitto.fi>; 'merja.vikmankanerva@uudenmaanliitto.fi' <merja.vikman-kanerva@uudenmaanliitto.fi>;
'jussi.eerikainen@hamechamber.fi' <jussi.eerikainen@hamechamber.fi>; 'johanna.jarvinen@ely-keskus.fi'
<johanna.jarvinen@ely-keskus.fi>; 'marita.toikka@kouvola.fi' <marita.toikka@kouvola.fi>;
'petteri.portaankorva@kouvola.fi' <petteri.portaankorva@kouvola.fi>; 'timo.halonen@mikkeli.fi'
<timo.halonen@mikkeli.fi>; 'jouni.riihela@mikkeli.fi' <jouni.riihela@mikkeli.fi>; 'jarmo.pirhonen@kuopio.fi'
<jarmo.pirhonen@kuopio.fi>; 'jari.kyllonen@kuopio.fi' <jari.kyllonen@kuopio.fi>; 'jari.tolonen@kajaani.fi'
<jari.tolonen@kajaani.fi>; 'jussi.heikkinen@kajaani.fi' <jussi.heikkinen@kajaani.fi>;
'kimmo.jarva@lappeenranta.fi' <kimmo.jarva@lappeenranta.fi>; 'markku.heinonen@lappeenranta.fi'
<markku.heinonen@lappeenranta.fi>; 'kari.karjalainen@joensuu.fi' <kari.karjalainen@joensuu.fi>;
'ari.varonen@joensuu.fi' <ari.varonen@joensuu.fi>; 'jukka-pekka.ujula@porvoo.fi' <jukkapekka.ujula@porvoo.fi>; Mäkinen Pentti Maakj <Pentti.Makinen@esavo.fi>; 'jarmo.vauhkonen@esavo.fi'
<jarmo.vauhkonen@esavo.fi>; Korhonen Marko Maakj <marko.korhonen@pohjois-savo.fi>;
'paula.qvick@pohjois-savo.fi' <paula.qvick@pohjois-savo.fi>; Viialainen Matti Maakj
<matti.viialainen@ekarjala.fi>; 'marjo.wallenius@ekarjala.fi' <marjo.wallenius@ekarjala.fi>; Poutiainen
Risto Maakj <risto.poutiainen@pohjois-karjala.fi>; 'pasi.pitkanen@pohjois-karjala.fi'
<pasi.pitkanen@pohjois-karjala.fi>; Mikkola Jaakko Maakj <jaakko.mikkola@kymenlaakso.fi>; Hering Frank
Kymenlaakso <frank.hering@kymenlaakso.fi>; 'teppo.leinonen@chamber.fi'
<teppo.leinonen@chamber.fi>; Malinen Pentti Maakj <pentti.malinen@kainuu.fi>;
'hannu.heikkinen@kainuu.fi' <hannu.heikkinen@kainuu.fi>; 'kaija.savolainen@kuopiochamber.fi'
<kaija.savolainen@kuopiochamber.fi>; 'mika.peltonen@kauppakamari.fi'
<mika.peltonen@kauppakamari.fi>; 'matti.vuojarvi@kauppakamari.fi' <matti.vuojarvi@kauppakamari.fi>;
'terhi.nissinen@ely-keskus.fi' <terhi.nissinen@ely-keskus.fi>; 'pasi.rajala@hel.fi' <pasi.rajala@hel.fi>;
'anni.sinnemaki@hel.fi' <anni.sinnemaki@hel.fi>; 'markus.holm@vantaa.fi' <markus.holm@vantaa.fi>;
'hannu.penttila@vantaa.fi' <hannu.penttila@vantaa.fi>; 'mari.siivola@vantaa.fi' <mari.siivola@vantaa.fi>;
'henry.westlin@vantaa.fi' <henry.westlin@vantaa.fi>; 'reetta.putkonen@hel.fi' <reetta.putkonen@hel.fi>;
'rikhard.manninen@hel.fi' <rikhard.manninen@hel.fi>; 'marika.kirjavainen@kauppakamari.fi'
<marika.kirjavainen@kauppakamari.fi>; 'tapio.ojanen@vayla.fi' <tapio.ojanen@vayla.fi>;
'pekka.rajala@vayla.fi' <pekka.rajala@vayla.fi>; Anna Jokela <anna.jokela@vayla.fi>; 'laura.kuistio@vayla.fi'

<laura.kuistio@vayla.fi>;
'jussi.kailasto@ely-keskus.fi'
<jussi.kailasto@ely-keskus.fi>
Kopio: KuukasjärviKaisa(LVM)<Kaisa.Kuukasjarvi@lvm.fi>;
KievariTimo (LVM)<Timo.Kievari@lvm.fi>;
LindströmSabina(LVM)<Sabina.Lindstrom@lvm.fi>
Aihe: Kutsuitäisen suunnanratayhteydenhankeyhtiövalmistelunaloitustilaisuuteen
Hyvävastaanottaja,
liitteenä kutsu itäisen suunnanratayhteydenhankeyhtiövalmistelunaloitustilaisuuteen.Tilaisuuspidetään
keskiviikkona24.6.2020klo 9.00-11.00Skype-yhteydellä.
Ilmoittautumiset pyydetäänosoitteeseensanna.koponen@lvm.fi
22.6.2020mennessä.Kaikille
ilmoittautuneille lähetetäänSkype-linkki.

Lämpimästitervetuloa!
YlijohtajaSabinaLindströminpuolesta,

Ystävällisinterveisin
SannaKoponen
Assistentti
Verkko-osasto,Kehittämisyksikkö
Liikenne-javiestintäministeriö
Eteläesplanadi16
PL31, 00023VALTIONEUVOSTO
puh. 050 518 4954
sanna.koponen@lvm.fi

