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Ratasuunnitelman hyväksyminen, Oritkarin kolmioraide, Oulu

Hyväksymisesitys

Liikenne- ja viestintävirastoon on 3,3,2021 saapunut Väyläviraston
hyvä ksym i sesitys LM/ 27 67 / 04.O 1.0 t / 20 1 B ( pä i vätty 2.3.2021) O ritka ri n

kolmioraide, Oulu -ratasuunnitelman hyväksymiseksi, ratasuunnitelman käsittävine
liitteineen.

Oritkarin kolmioraide on osa Oulun ratapihan kehittämistä ja se tarkoittaa uutta
suoraa raideyhteyttä pohjoisesta Oulun sataman suuntaan ajaville junille ja
päinvastoin. Hankkeen tavoitteena on liikennöintikustannusten vähentäminen,
ratapihan toiminnallisuuden parantaminen sekä osaltaan mahdollistaa häiriöttömät
kuljetukset Oulun satamaan sekä Nuottasaaren teollisuuslaitoksille. Oritkarin
kolmioraide vähentäisi vaihtotöitä Oulu tavarasta Oritkarin suuntaan, kun
vaihtotyöyksikön ei tarvitse pysähtyä ja vaihtaa suuntaa. Ratasuunnitelmaan
sisältyvät kolmioraiteen lisäksi uusi Latokartanon ylikulkusilta, laajat muutokset
radan ylittävään Limingantiehen sekå uudet huoltotiet.

Ratasuunnitelma kohdistuu Oulun kaupunkiin,

Päätös

Liikenne- ja viestintävirasto hyväksyy Oritkarin kolmioraide, Oulu -ratasuunnitelman
Väyläviraston 2.3.2021päivätyn hyväksymisesityksen LM/2767104.01.01/2018
mukaisesti ratakilometreille 749+t00 - 750+600.

Päätös ratasuunnitelman hyväksymisestä raukeaa, jos ratatyötä ei ole osaksikaan
aloitettu ennen kuin neljä vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jona
ratasuunnitelma on lainvoimaisesti hyväksytty.

Ratasuunnitelmasta ei ole jätetty muistutuksia.

Perustelut

Ratalain (LIO/2007) 22 c E 1 momentin mukaan rataverkon haltija tekee 14 ja 20

$ : ssä tarkoitetusta ratasu unn itelmasta hyväksymisesityksen Liikenne- ja
viestintävirastolle.

Ratalain 22 c g 3 momentin mukaan ratasuunnitelmaa koskevassa
hyvä ksym isesityksessä on esitettävä su u n nitel ma n hyvä ksym istä koskeva n

harkinnan kannalta tarvittavat 9, 10, 15, 16, 18, 20, 22,22 a, 23, 24,37 ja 38

$:ssä tarkoitetut tiedot, selvitykset ja asiakirjat,
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Ratalain 22 a 9 3 momentin mukaan rataverkon haltijan on esitettävä perusteltu
kannanottonsa niiden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, maakuntien
liittojen ja kuntien, joiden alueelle suunnitelma sijoittuu ja joiden alueella
suunnitelman vaikutu kset muutoin ilmenevät, lausu nnoista.

Ratalain 26 g 4 momentin mukaan päätös ratasuunnitelman hyväksymisestä
raukeaa, jos ratatyötä ei ole osaksikaan aloitettu ennen kuin neljä vuotta on kulunut
sen vuoden päättymisestä, jona ratasuunnitelma on lainvoimaisesti hyväksytty.
Ratatyö katsotaan alkaneeksi, kun rautatien tarkoituksiin tarvittava alue on otettu
rataverkon haltijan haltuun ratalain 46 $:n mukaisesti.

Liikenne- ja viestintävirasto katsoo, että Väyläviraston laatima esitys
ratasuunnitelman hyväksymiseksi täyttää yllä esitetyt ratalaissa hyväksynnälle
asetetut vaatimukset, minkä johdosta ratasuunnitelma voidaan hyväksyä.

Jatkotoimet

Ratalain 26 g 4 momentin mukaan Liikenne- ja viestintävirasto voi rataverkon
haltijan hakemuksesta pidentää ratasuunnitelman voimassaoloaikaa enintään
neljällä vuodella ja erityisistä syistä sen lisäksi yhdellä enintään neljän vuoden
ajanjaksolla. Määräaikaa voidaan pidentää vain, jos ratasuunnitelma edelleen
täyttää ratalain 10 ja 15 $:ssä säädetyt edellytykset.

Sovelletut säännökset

Ratalaki (LLO(ZOO7) 9, 10, 15, 16, 18,20,22,22 a,22 c,23,24,26,37 ja 38 5.

Hyväksymisestä perittävä maksu

Väylävirastolta peritään ratasuunnitelman hyväksymisestä maksuna 4000 euroa
(16hx2s0€).

Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) ja Liikenne- ja
viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun Liikenne-
ja viestintäministeriön asetuksen (1452/2OLg) 2 $ mukaisesti.

Tiedoksi antaminen

Ratalain 90 $ mukaan ratasuunnitelman hyväksymistä koskeva päätös on annettava
yleisesti tiedoksi julkisella kuulutuksella. lulkisesta kuulutuksesta säädetään
hallintolaissa. Kuulutus sekä päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat on pidettävä
kuitenkin nähtävillä vähi ntään m u utoksenhaulle säädetyn ajan. Valtion rataverkkoa
koskevan päätöksen nähtäväksi asettamisesta ja kuuluttamisesta vastaa
Väylävirasto. Tieto kuulutuksesta on julkaistava viipymättä niissä kunnissa, joiden
alueelle suunnitelma sijoittuu. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain 108 $:ssä.

Päätöksen ilmoittaminen viranomaisille

Ratalain 91 g 2 momentin mukaan päätöksen tiedoksi antamisesta vastaavan on
lähetettävä ratasuunnitelman hyväksymistä koskevasta päätöksestä ilmoitus
kunnalle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja maakunnan liitolle sekä
tarvittaessa muullekin viranomaiselle. Ilmoitukseen on liitettävä tieto siitä, missä ja
mihin asti suunnitelma on nähtävillä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom . PL 320, 00059 TRAFICOM . p. 029 534 5000 . Y-tunnus 2924753-3
Transport- och kommunikationsverket Traficom . PB 320, 00059 TRAFICOM . tfn 029 534 5000 . FO-nummer 2924753-3

www,traficom.fi



3/3

Muutoksenhaku ja sen rajoitukset

Ratalain 92 5 1 momentin mukaan tehtyyn päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla. Muutoksenhausta hal lintotuomioistuimeen säädetään
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).

Ratalain 92 $ mukaan rataverkon haltijalla on oikeus hakea valittamalla muutosta
ratasuunnitelman hyväksymispäätökseen. Kunnalla, elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksella ja maakunnan liitolla on oikeus hakea valittamalla muutosta
sellaiseen ratasuunnitelman hyväksymispäätökseen, jonka vaikutukset ulottuvat
kunnan alueelle tai viranomaisen toimialueelle. Rekisteröidyllä paikallisella tai
alueellisella yhteisöllä tai säätiöllä on oikeus toimialaansa kuuluvissa asioissa hakea
valittamalla muutosta sellaiseen ratasuunnitelman hyväksymispäätökseen, jonka
vaikutukset ulottuvat yhteisön tai säätiön toiminta-aluäelle.

Ratalain 93 $ mukaan hyväksymispäätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta
siltä osin kuin rautatien sijainti ja tekniset ratkaisut on jo hyväksytty lainvoimaisessa
oikeusva i kutteisessa kaavassa ta i la i nvoi ma isessa yleissu u n nitel massa.

Muutoksenhaku hyväksymisestä perittävästä maksusta

Hyväksymisestä perittävään maksuun saa hakea oikaisua Liikenne- ja
viestintävirastolta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä valtion
maksuperustelain (150/1992) 11 b S ja hallintolain (43412003) mukaisesti.

Päätöksen täytä ntöönpano

Ratalain 94 5 1 momentin mukaan ratasuunnitelman hyväksymispäätös on
täytäntöön pantavissa valituksista huolimatta, jollei muutoksenhakutuomioistuin
toisin määrää.

Lisätiedot

Lisätietoja päätöksestä antaa Jenna Mikkola, p. 029 534 6821 tai
jenna. mikkola@traficom.fi.

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)
9.3.2O2t. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa sähköisiä allekirjoituksia
tukevalla lukijaohjelmalla tai Traficomin kirjaamosta.

Anttila Tomi
Tiimivetäjä

Mikkola Jenna
Asiantuntija

Liitteet
Liite 1 Ratasuunnitelman hyväksymisesitys, LM/2767/04.OL.OI/2O18,2.3.2O2t
Liite 2 Valitusosoitus
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LIITE 2

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-
Suomen hallinto-oikeuteen.

Valitusaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä påivänä siitä, kun kuulutus ja kuulutettava asiakirja
on julkaistu Väyläviraston verkkosivustolla. Valitusaika on siten
kuulutuksen julkaisupäivä + 37 päivää.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen
toimittaa hallinto-oikeudelle ensimmäisenä arkipäivånä ennen virka-
ajan päättymistä. Myöhästynyttä valitusta ei tutkita.

Valituksen sisältö

Valituksessa, joka osoitetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, on
ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta sekä yhteystiedot (osoite ja
puhelinnumero)
- päätös, johon haetaan muutosta
- ne kohdat, joihin haetaan muutosta
- muutokset, joita vaaditaan
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Allekirjoitus

Muutoksen hakijan tai valituksen laatijan (laillinen edustaja tai
asiamies) on allekirjoitettava valitus. Sähköisesti lähetettyä valitusta
ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä
epäillä.

Liitteet

Valitukseen on liitettävä
- valituksen kohteena oleva päätös ja valitusosoitus
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi
(kuulutus)
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi
- valtakirja, mikäli on käytetty asiamiestä. Jos asiamies on
asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut
oikeudenkäyntiasiamies, valtakirjaa ei tarvita.
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Valituksen toimittaminen perille

Valitus liitteineen on toimitettava hallinto-oikeudelle viimeistään
valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Tämä
koskee myös sähköpostitse tai sähköisessä asiointipalvelussa
lähetettäviä asiakirjoja. Valituksen ja muiden asiakirjojen
lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla
vastuulla.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden yhteystiedot

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelin: 029 56 42800 (vaihde)
Faksi: 029 56 4284I
Sähköposti : pohiois-suomi. hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa (ei viranomaisille) osoitteessa:
https : //a s i oi nti 2, oi keu s. filh a I I i ntotu o m I oistu i m et

Kustannukset

Hallinto-oikeuden oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa.
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa
va I itu ksenalaista päätöstä mu utoksen ha kija n ed u ksi.
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