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Rautatiemarkkinoiden umpisolmu 
 

 

1. Barrikadeja kilpailun tiellä 

 

Laki on mahdollistanut kilpailun rautateiden tavaraliikenteessä 

toimiva avoimia markkinoita ajatellen. Markkinoiden avautumista ei kuitenkaan helpota se, etteivät VR tai 

viranomaiset itse noudata lakia kaikilta osin. Lakiin ei ole kirjattu sanktioita sen rikkomisesta.

 

VR onkin saamassa ensimmäisen kilpailijan, Ratarahti Oy:n (Imatran Veturipalvelu) vasta nyt syksyllä 2012. 

Ratarahdin toiminta on tässä vaiheessa paikallista, yhtiö liikennöi Liikenneviraston (LiVi) rataverkolla vain 

noin viiden kilometrin osuudella. Euroopassa on ra

Irlannissa. Pääsyyt Suomen tilanteeseen ovat muusta Euroopasta poikkeava raideleveys ja muut tekniset 

vaatimukset sekä omistajaohjauksen puute VR:ssä.

 

Käytettyä kalustoa ei raideleveyden ja erityisest

markkinoilta sellaisenaan. Entisen Neuvostoliiton maiden kalusto täyttää nämä vaatimukset, mutta sitä saa 

käyttää vain vaunukaluston osalta maiden välisessä yhdysliikenteessä. Hyväksyttäminen pysyvään käyt

edellyttää taloudellisesti kannattamattomaksi käyviä muutostöitä. VR ei myy kalustoaan muille 

operaattoreille. Samaan aikaan VR romuttaa sellaista tarpeettomaksi käynyttä kalustoa, joka muilla 

markkinoilla kelpaisi peruskorjattuna takaisin liikenteese

siirrettiin VR-Yhtymään apporttina valtiolta v. 1995. Syy kaluston romutusintoon on selvästi halussa 

vahvistaa yhtiön asemaa tulevassa kilpailutilanteessa. Jos VR päätetään jakaa pienempiin osiin vasta 

myöhemmin kilpailun pakottamana, kalustoyhtiöön ei tuolloin enää jää kalustoa muille operaattoreille 

vuokrattavaksi. 

 

Uutta kalustoa on ulkomailta saatavilla, mutta korkean kynnyksen muodostaa sen hinta. Jo pienimuotoisen 

toiminnan aloittamiseksi tarvittava uusi

kaluston aikaa vievä hyväksyttämismenettely, joka maksaa 500.000 

 

Valtion Rautateitä yhtiöitettäessä rataverkko siirrettiin RHK:lle, joka on nykyisin osa LiVi:a. V

haltuun jäi kuitenkin lukuisia puunkuormausraiteita, kaikki konepajat raiteineen ja useita 

asemarakennuksia. VR pystyy jarruttamaan tehokkaasti kilpailua estämällä näiden avainomistustensa 

käytön kilpailijoiltaan. VR:llä ei ole estettä toimia kii

Konepajoissaan VR ei suostu valmistamaan uutta kalustoa muille operaattoreille, eikä myöskään huolla 

niissä kilpailijoidensa kalustoa. 

 

Rautatiealan koulutus kuuluu edelleen VR Koulutuskeskukselle, joskin sel

Kouvolan seudun ammattiopistolle (KSAO) on tekeillä. VR pystyy tältä osin jarruttamaan kilpailijoidensa 

toimintaa säännöstelemällä koulutuspaikkoja ainakin vuoteen 2014 saakka.
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Rautatiemarkkinoiden umpisolmu - ongelma, ratkaisu ja toimintamalli

Laki on mahdollistanut kilpailun rautateiden tavaraliikenteessä vuodesta 2007. Rautatielaki sinänsä on 

toimiva avoimia markkinoita ajatellen. Markkinoiden avautumista ei kuitenkaan helpota se, etteivät VR tai 

viranomaiset itse noudata lakia kaikilta osin. Lakiin ei ole kirjattu sanktioita sen rikkomisesta.

amassa ensimmäisen kilpailijan, Ratarahti Oy:n (Imatran Veturipalvelu) vasta nyt syksyllä 2012. 

Ratarahdin toiminta on tässä vaiheessa paikallista, yhtiö liikennöi Liikenneviraston (LiVi) rataverkolla vain 

noin viiden kilometrin osuudella. Euroopassa on rautatiemonopoleja Suomen lisäksi enää vain Kreikassa ja 

Irlannissa. Pääsyyt Suomen tilanteeseen ovat muusta Euroopasta poikkeava raideleveys ja muut tekniset 

vaatimukset sekä omistajaohjauksen puute VR:ssä. 

Käytettyä kalustoa ei raideleveyden ja erityisesti pakkaskestävyysvaatimusten vuoksi ole saatavilla 

markkinoilta sellaisenaan. Entisen Neuvostoliiton maiden kalusto täyttää nämä vaatimukset, mutta sitä saa 

käyttää vain vaunukaluston osalta maiden välisessä yhdysliikenteessä. Hyväksyttäminen pysyvään käyt

edellyttää taloudellisesti kannattamattomaksi käyviä muutostöitä. VR ei myy kalustoaan muille 

operaattoreille. Samaan aikaan VR romuttaa sellaista tarpeettomaksi käynyttä kalustoa, joka muilla 

markkinoilla kelpaisi peruskorjattuna takaisin liikenteeseen. Romutettava kalusto on samaa kalustoa, joka 

Yhtymään apporttina valtiolta v. 1995. Syy kaluston romutusintoon on selvästi halussa 

vahvistaa yhtiön asemaa tulevassa kilpailutilanteessa. Jos VR päätetään jakaa pienempiin osiin vasta 

min kilpailun pakottamana, kalustoyhtiöön ei tuolloin enää jää kalustoa muille operaattoreille 

Uutta kalustoa on ulkomailta saatavilla, mutta korkean kynnyksen muodostaa sen hinta. Jo pienimuotoisen 

toiminnan aloittamiseksi tarvittava uusi kalusto maksaa noin 20 m€. Kynnystä nostaa edelleen uuden 

kaluston aikaa vievä hyväksyttämismenettely, joka maksaa 500.000 - 1.000.000 € per kalustotyyppi. 

Valtion Rautateitä yhtiöitettäessä rataverkko siirrettiin RHK:lle, joka on nykyisin osa LiVi:a. V

haltuun jäi kuitenkin lukuisia puunkuormausraiteita, kaikki konepajat raiteineen ja useita 

asemarakennuksia. VR pystyy jarruttamaan tehokkaasti kilpailua estämällä näiden avainomistustensa 

käytön kilpailijoiltaan. VR:llä ei ole estettä toimia kiinteistöissä ja kuormausraiteilla vuokralaisena. 

Konepajoissaan VR ei suostu valmistamaan uutta kalustoa muille operaattoreille, eikä myöskään huolla 

Rautatiealan koulutus kuuluu edelleen VR Koulutuskeskukselle, joskin selvitys koulutuksen siirtämiseksi 

Kouvolan seudun ammattiopistolle (KSAO) on tekeillä. VR pystyy tältä osin jarruttamaan kilpailijoidensa 

toimintaa säännöstelemällä koulutuspaikkoja ainakin vuoteen 2014 saakka. 
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VR vastaa edelleen liikenteenohjauksesta ratav

tasapuolisuus ei ole uskottavaa yhden liikenneoperaattorin hoitamana.

 

2. Esimerkkejä toimivista markkinoista

 

Markkinoiden puolesta sopivin vertailukohta Suomelle löytyy heti Ruotsista. Ruotsissa ryhdyttiin 

purkamaan monopolia jo 1990-luvulla. Ruotsin valtion rautateiden (SJ) kalusto siirrettiin erilliseen 

kalustoyhtiöön, ABB Finansiin. Kalustoyhtiö vuokraa tarvit

voivat keskittyä siihen minkä ne parhaiten osaavat, kalustoinvestointien rasittamatta taseita. Samalla 

kalusto pysyy tehokkaammassa käytössä, myös aikanaan veronmaksajien varoilla hankittu osa siitä.

 

Ruotsissa rautateiden osuus kaikesta tavaraliikenteestä on noin 40%, Yhdysvalloissa jopa 80%. Suomessa 

osuus on vain 25%. Osuus on edelleen laskusuunnassa VR:n siirtäessä kuljetuksiaan VR Transpointille. 

 

Suomi on rautatiemarkkinoiden kehitysmaa.

 

3. Ratkaisu 

 

Suuret asiakkaat tarvitsevat kuljetuksiinsa suuren rautatieyhtiön. Yhtä luonnollista on, että pienet asiakkaat 

tarvitsevat kuljetuksiinsa pienen rautatieyhtiön, koska suuren yhtiön byrokratia ja pienen asiakkaan tarpeet 

eivät kohtaa. Kilpailulle on luotava terveet edellytykset. Nykytilanteessa VR:n määräävä markkina

käytännössä estää kilpailun rautatiekuljetuksissa, kansallisen kilpailukykymme ja ympäristön tappioksi. 

Maanteillämme liikkuu suuri määrä raskaita kuljetuksia, jotka voitaisiin hoitaa rau

myös liikenneturvallisuudesta. 

 

Toimivilla rautatiemarkkinoilla VR oletettavasti keskittyisi suurasiakkaisiin ja mahdollisesti paikallisten 

operaattoreiden välisiin runkokuljetuksiin silloin, kun niistä ei yksin muodostu kannatta

operaattorit pystyisivät tarjoamaan kuljetuspalveluita kevyemmän kulurakenteensa ansiosta niillekin 

asiakkaille, jotka eivät ole VR:lle kannattavia. Maassamme on lukuisia teollisuuslaitoksia, joiden 

raideyhteydet ovat maanneet pitkään käy

rautatiemarkkinoilla takaisin käyttöön. Muista maista saatujen kokemuksien perusteella on ilmeistä, että 

VR:n liiketoiminta tulee kasvamaan toimivien markkinoiden ansiosta selvästi.

 

Suomessa on purettu onnistuneesti sekä tele

paikallisverkot muodostavat luonnollisen monopolin

käytännössä mahdotonta. Niinpä verkon omistaja on määrätty päästämään kilpa

verkkoaan sovittua tariffia noudattaen. Erillislainsäädännöllä on määrätty, että sähköverkkoyhtiön 

markkinaosuus voi olla enintään 28%. Sähkömarkkinoita valvoo Energiamarkkinavirasto (EMV), jonka 

sääntöihin on erikseen kirjattu tavoite ed

 

VR:n kalusto muodostaa luonnollisen monopolin johtuen poikkeavasta raideleveydestä ja Trafin 

vaatimuksista. Käytännössä VR:n määrääminen vuokraamaan kalustoaan olisi kuitenkin tehotonta. VR:lle 

jäisi edelleen käytännössä kalustomonopoli, jota se voisi käyttää väärin vedoten esimerkiksi teknisiin 

seikkoihin. Samanlaajuista ongelmaa ei sähkö
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rautatiemarkkinoilla takaisin käyttöön. Muista maista saatujen kokemuksien perusteella on ilmeistä, että 
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vastavuoroisesti oma verkko kilpailijoidensa käyttöön.

 

Telealan yksityistämisen valvonta oli aikanaan voimakkaasti LVM:n ohjauksessa. 

avautumiseen LVM ei ole ottanut juuri mitään kantaa.

 

4. Toimintaehdotukset 

 

VR:n kalusto voidaan saada tehokkaaseen käyttöön ainoastaan siirtämällä se 

kaikki operaattorit vuokraavat kalustonsa kaupallisilla ehdoilla. Valtio voi omistajana tulouttaa käyvään 

arvoon tehdystä kaupasta saadut huomattavat varat osinkoina itselleen. Ratkaisu on ilmeinen, kysymys on 

vain omistajan tahdosta. 

 

Konepajatoiminta on siirrettävä erilliseen konepajayhtiöön, jotta kalustoyhtiöllä ja operaattoreilla olisi 

yhtäläiset mahdollisuudet teettää sillä uusia vaunuja ja kaluston huoltoa.

 

VR:ltä on kiellettävä kaluston romuttaminen kiireellisesti. 

puolueettomalle taholle. Kansallisomaisuuden tuhlaus on estettävä.

 

Loputkin rata- ja kiinteistöomistukset tulee siirtää LiVi:lle, jolle ne asiallisesti ottaen kuuluvat.

 

Koulutuksen siirtoa KSAO:lle tulee kiirehtiä.

 

Liikenteenohjaus tulee siirtää pois VR:stä, joko virastotoiminnaksi tai valtio

yhtiöön; esimerkkinä Finavia lentoliikenteessä.

 

LVM:öön tarvitaan työryhmä valvomaan rautatiemarkkinoiden avautumista. 

samanlainen tiukka ote rautatiemarkkinoista kuin EMV:llä on sähkömarkkinoista.

on tiivistettävä oleellisesti. 

 

Ongelmakenttä edellyttää laaja-alaista tarkastelua ja määrätietoista ohjausta, jotta elinkeinoelämän ja 

ympäristön etu toteutuu. Haluton omistajaohjauspolitiikka 

räikeässä ristiriidassa hallituksen ilmastopoliittisen ohjelman kanssa.
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Kaluston romutuspäätökset tulee antaa 

ja kiinteistöomistukset tulee siirtää LiVi:lle, jolle ne asiallisesti ottaen kuuluvat. 

omisteiseen, Trafin valvomaan 

LVM:n tulee ottaa 

Yhteistyötä VNK:n kanssa 

alaista tarkastelua ja määrätietoista ohjausta, jotta elinkeinoelämän ja 

kurittaa teollisuuden kilpailukykyä ja on 


