Aika:

Perjantai 27.5.2011 klo 9.00 – 12.00

Paikka:

VR:n kokouskeskus, Vilhonkatu 7

Osanottajat:

Rautateiden lähiliikenteen kehittämisestä
kiinnostuneet asiantuntijat ja päättäjät

Pro Rautatie järjestää perjantaina 27.5 vuoden 2011 2. seminaarin teemoina
”Rautateiden kehittäminen ja lippu-uudistus”. Tavoitteena on keskustella rautateiden
kehittämisen linjauksista uudella hallituskaudella sekä ajankohtaisesta vuosituhannen
suurimmasta VR:n lippu-uudistuksesta.
Rautateiden kehittämiseen lupasivat kaikki puolueet vaalien alla uusia resursseja ja
se nähtiin yhtenä liikennepolitiikan keskeisimmistä asioista. Myös nettikyselyssä
asiantuntijat olivat vahvasti samoilla linjoilla (kso tiedote 3.3 vaalikeskustelustamme
nettisivuiltamme www.prorautatie.fi/ajankohtaista ). Vaalit ovat ohitse, niin myös talvi
kaikkine ongelmineen ja kevään routakausikin on hiipumassa. Mitä toukokuun lopulla
on ilmassa? Tuliko hallitusohjelmaan edes viitettä rautateiden kehittämisen
edistämisestä ja löytyykö uusia nopeasti toteutettavia ratkaisuja ennen kuin uusi talvi
taas yllättäen tuo kaikki ongelmat matkustajien arkeen?
VR on omassa asiantuntevassa piirissään valmistellut jo vuoden suurta lippuuudistusta. Mitä sen oikeasti pitäisi tuoda matkustajille?
Matkustajien ja käyttäjien edustajat kertovat odotuksistaan ja tarpeistaan.
Keskustellaan odotuksista ja mahdollisuuksista.
Pro Rautatie kutsuu seminaariin ja keskusteluun mukaan kaikki rautateiden
tulevaisuudesta ja käytöstä kiinnostuneet. Keskustelu jatketaan Pro Rautatien uusilla
blogisivuilla, jotka tulevat käyttöön toukokuun lopulla.
Tervetuloa

Ilmoittautuminen 24.5.2010 mennessä:
prorauta@prorautatie.net tai puh 0400 622009 (Lehtinen).
Tilaisuus on kutsutuille ja Pro Rautatien jäsenille sekä kannatusjäsenille ilmainen.
Ulkopuolisten osallistumismaksu on 50 euroa.
Lisätietoja
Reijo Lehtinen, puh 0400 622009, reijo.lehtinen@prorautatie.net

Ohjelma pe 27.5
Aamupalaa ja kurkun avaus 8.30 - 9.00
9.00

Seminaarin avaus, kansanedustaja Johannes Koskinen

9.10 – 10.30 Rautateiden kehittäminen
9.10
Rautatiet ja hallitusohjelma, Johannes Koskinen
9.30
Junaliikenteen palveluiden ja VR:n toiminnan kehittäminen, Otto Lehtipuu, VR
9.50
Ratojen lähiajan kehittämistoimenpiteet, Kari Ruohonen, Liikennevirasto
10.10
Liikennerevoluutio ja rautatiet, Riitta Viren, liikenne- ja viestintäministeriö
10.30 Lyhyt jaloittelutauko
10.40
11.00

Matkustajien odotuksia VR:n lippu-uudistukselle,
Kai Vehmersalo / Raimo Salovuori, Oiko ry
Rautatie käyttäjien näkökulmasta, Reijo Lehtinen, Pro Rautatie

11.20

Keskustelu kehittämisestä ja odotuksista

Ohjelma tarkentuu alustajien varmistuttua – seuraa www.prorautatie.fi sivuja

Liikenneinfran kehittäminen on 2. tärkein hallituksen toimintalinja Kauppakamarin Luotsitutkimuksen perusteella:

