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Ehdotus Euroopan unionin neljänneksi rautatiepaketiksi

Näkemyksiä rautatiepaketin markkinaosaa koskevasta Suomen lausunnosta

1. Johdanto

Eduskunnan Liikenne- ja viestintävaliokunnan 23.4.2013 antama lausunto] EU:n IV

rautatiepaketin markkinaosasta hyväksyttiin keskusteluitta Eduskunnan Suuressa

valiokunnassa 26.4.2Lausunnon mukaan henkilöjunaliikenteen kilpailun avaaminen on

väistämätön jatkumo aiemmille asiaa koskeville päätöksille. Suomen paketissa

näkemät ongelmat on kuitenkin mielestämme luotu tukemaan valtiollisen

rautatieoperaattorin (VR) nykyasemaa.

Siksi haluamme tuoda esiin Suomen virallisesta kannasta poikkeavia näkemyksiä.

Kommenttimme ovat samassa järjestyksessä kuin Liikennevaliokunnan johtopäätökset

kappaleessa "Kilpailun avaamisen ongelmat,,3. Johtopäätöskappaleen sitaatit on

I http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/livl 10 2013 p.shtml

2htt1J:I/www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/suvp 16 2013 p.shtml (17 § U 8/2013 vp)
3 kts. alaviite 1
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erotettu omasta tekstistämme lihavoidullaArial narrow -tontilla ja johtopäätöstä valottavat

valiokunnan muut kappaleet normaalillaArialnarrow-tontilla.Otsikot ovat omiamme.

2. Keski-Euroopan olot

"Valiokunta toteaa, että uudistus on suunniteltu etupäässäsilmällä pitäen Keski-Euroopanrautatieliikennettäja
asiakasmääriä. Valiokunta pitää välttämättömänä, että komission ehdottamia keinoja rautateiden
henkilöliikennemarkkinoidenavaamiseksitarkastellaanvielä huomioidenvaikutukset Suomen rautatiejärjestelmän
toimivuuteenkokonaisuutenaja osanalaajempaajoukkoliikenneratkaisua.Mahdollisessakilpailun avaamisessatulee
varmistaakokonaistaloudellinentehokkuus,raideliikenteenturvallisuus,palveluidensaatavuussekähenkilöstönaseman
tasa-arvoinenturvaaminen."

"Väestömääränja asutusrakenteenvuoksi maamme on jakautunut alueisiin, joilla toisaalta henkilöliikenne rautateillä on hyvin
kannattavaa ja edellytykset asiakasmäärienkasvulle ovat olemassa, ja toisaalta alueisiin, joilla matkustajavirratjäävät hyvin
vähäisiksija liikenneon joko pysyvästikannattamatontatai kannattavuudenrajoilla.Valtioostaavuosittainosan kannattamattomasta
liikenteestäja nykyinenoperaattori kattaa osan heikosti kannattavanhenkilöliikenteentappioista muun toimintansa tuotoilla. Osa
tästä liikenteestäon voimassaolevassaliikenne-ja viestintäministeriönja VR Yhtymänvälillä solmitussayksinoikeussopimuksessa
määriteltyävelvoiteliikennettä.Sopimuspäättyy31.12.2019.Tämänlisäksinykyinenoperaattorimaksaavuosittain ratamaksuanoin
45 miljoonaaeuroa,joka ohjataanvaltiontalousarviossaradanpitoon.

Asiantuntijakuulemisessaon esitettyvakavahuoli siitä,mitätapahtuu,kun kilpailuavautuurautateidenhenkilöliikenteessäja harvaan
asuttuja alueita koskeva liikennöintivelvoiteosana nykyistä yksinoikeussopimustapäättyy. Asiantuntijoiden mukaan erityisesti
Pohjois- ja Itä-Suomenharvaan asutuilla alueilla rautatieliikenneuhkaa loppua tai sen kustannuksetnousevat, kun kaupallisen
liikenteentulot tai yksinoikeusliikennöintiineivät tasapainotatappiollistaliikennettä.Kilpailukeskittyyhyvin tuottavillereiteille,jolloin
siitä saatavavoittomarginaalipieneneeja voitto jakautuu eri operaattorienkesken.Yksittäiselleoperaattorillejäävä voitto ei enää
edes operaattorinsitä halutessamahdollistaheikostikannattavienreittienliikennöinnintukemistanykyisessämäärin.Tämä kehitys
voi selvästi lisätä tarvettavaltion tukiostoilIe,jotta kansalaisillevoidaan edelleentaata nykytasonmukaiset liikkumismahdollisuudet
maan eri alueilla.

Asiantuntijakuulemisessaon todettu, että monissa muissa EU-maissasynergiaedut kansainvälisenmatkustajaliikenteenkanssa
vähentävät tarvetta julkisesti tuetulle liikenteelle,mutta sijaintinsavuoksi Suomessa sellaista yhteisvaikutustaei ole. Lisäksi on
esitetty huoli unionin ulkopuoleltatulevista kilpailijoista,jotka ovat EU:n kilpailulainsäädännönulottumattomissa,mikä osaltaanvoi
johtaavääristyneeseenkilpailutilanteeseenrautatiemarkkinoilla.'

Huoli liiasta keskieurooppalaisuudesta ei voi pitää paikkaansa, koska rautatiepaketin

esikuvana on Ruotsi4 (jossa rautateiden kulkumuoto-osuus on Suomea korkeampi,

operaattoreita on useita ja valtiollinen SJ on pysynyt suurena toimijana). Ja vaikka

läntisessä naapurissamme esitetty kritiikki on osittain yhteneväistä kuin meillä

(subsidiaariperiaatteen soveltaminen), samaa perusongelmaa ei siellä ole havaittu5.

"Vakava huoli" kilpailun avautumisesta ja harvaan asuttuja alueita koskevan

liikennöintivelvoitteen päättymisestä on myös outo. Velvoiteperiaate otettiin käyttöön

vasta vuoden 2009 yksinoikeussopimuksessa6 ja siksi valtaosa harvaan asuttujen

alueiden henkilöjunayhteyksistä on aitoa valtion ostoliikennettä. Kaupallisen liikenteen

tulot eivät voi siis paljoa tasapainottaa tappiollista liikennettä jos ollenkaan (tämä on

ymmärtääksemme EU:n kieltämää ristisubventiota).

Voidaan myös kysyä, kuinka hyvin valtiovalta ylipäätään on perillä

henkilöjunaliikenteen todellisista kustannuksista. Epäilyn aihetta antaa Liikenne- ja

viestintäministeriön virkamiehen reagointi sisämaan yöjunien kustannuksia koskevaan

tiedusteluun:

"Se, millä ministeriö vastaa Kainuun huoleen tai tarjoaa vaihtoehdoksi, on vielä harkinnassa. - En ole
vielä ehtinyt sitä miettiä, Tervala sanoo. Hän kuitenkin lisää, että matkustajamäärä suhteessa siihen, mitä

4 http://www.iamvagsnvheter.se/20 13/0 l/eu-vill-avre!!lera-t-gtrafik

5h1111;//www.iamvagsnvheter.se/20 13/03/ eu- f-rslag-om -i-mv -gar -strider -mot -princip

6 h1111;//www.rautatiematkustaiat.fi/VR osto.pdf
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yöjunaliikenne maksaa on liian vähäinen. - Lähtökohtana on, että yöjunaliikenteen järjestäminen on
kallista. VR on osakeyhtiö ja se järjestää liikennettä sinne, missä on tarvetta. Jos ei löydy maksajaa,
liikennettä ei ole, hän jatkaa.

Se, kuinka paljon matkustajia tarvittaisiin Oulusta Kajaanin kautta Helsinkiin tai ylipäänsä itäpuolen rataa
käyttäviin yöjuniin, ei käy selvästi ilmi oikein mistään. - Me emme ministeriössä tiedä lukuja tai laadi
juna-aikatauluja. Mutta VR on itse laskenut, ettei näe järkeväksi itäpuolen yöjunaliikenteen turvaamista,
Tervala sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeriö teki tammikuussa sopimuksen ostoliikenteestä. Se on voimassa vuoteen
20] 1. VR:n ja LVM:n välistä sopimusta Tervala ei pidä perusteltuna ryhtyä tavaamaan, vaan vetoaa
kiireisiinsä. - Kainuun yöjunaliikenne loppuu. Piste, Tervala summaa.,,7

Velvoitejunat eivät yleensä edes kulje harvaan asutuilla alueilla. Niitä on yhteensä 39,

joista 22 kulkee joka päivä ja 17:11äon erilaisia kulkurajoituksias. Päivittäisistä

velvoitejunista 16 kulkee välillä Riihimäki - Lahti9 eli enimmillään noin 100

kilometrin päässä Helsingistä. Lisäksi muista 17 velvoitejunasta vain yhden (Helsinki-

Kolari) reitti ei kuulu kokonaan (184 kilometriä) EU:n kattavan verkon rautateihinlO.

Lapin yöjunatkin valtio on joka tapauksessa luvannut säilyttää11 (niinpä kuuluisa

Kemijärven yöjunal2siirrettiin ostoliikenneyhteydeksi sen tappiollisuuden ollessa vasta

uhka eikä tosiasiaI3).

"Vakava huoli" leijuu ilmassa myös esittämistapansa vuoksi. Jos "huolehtijat"

yksilöidään, myös ulkopuoliset voivat arvioida onko ongelma aito vai ei (VR:n lobbaus

on havaittu myös Suomen suurimmassa sanomalehdessäI4). Lisäksi lobbaajia on

Eduskunnassakin: VR:n toimielimeen kuuluva kansanedustaja puolustaa yhtiötä

samassa lehdessä omituisin väittein sekä "unohtamalla" mainita suhteestaan yhtiöönl5.

Ministeri Stubbin ehdotus tehdä Eduskunnan valiokuntien kokouksista julkisial6 olisi

parannus avoimeksi väitetyssä yhteiskunnassamme.

"Huoli" unionin ulkopuolisista kilpailijoista viitannee Venäjän rautateihin. Näinkin

valitettavasti korostuu kaikinpuolinen aloitekyvyttömyys - uudet reittiehdotukset

(vaikka osittain ovatkin ulkomailla) tulevat juuri ulkomailta17.Ennemminkin täällä

pitäisi kantaa huolta yleismaailmallisesta apaattisuudesta: edes yhtä lisäpysähdystä ei

saada aikaiseksi lisämatkustajien 40ukuttelemiseksi omalla riskillä ajettavalla radallals

7 http://www.rautatiematkustaiaUiNalitus.pdf(s. 1ja 2; kts. myös alaviite 11ja valitusprosessin lopputulos
http://w\Nw.rautatiematkustaiatfiIKH020122012.PDF)

8 http://v.'W)v.rautatiematkustaiatfilLiVeTasmLVM2011. pdf; http://www.rautatiematkustaiatfilVelvoiteliikennemuL!tQk~~t201)...J!..91

9 bltp.if-"9mmon~~wikimedia.org!wiki/Categorv:Riihim%C3%A4ki%E2%80%93 Lahti railway
10 !illn.1Övww. log:info. fi/ku 1ietuskaytavat

11 http://www.raidervhma.ti/aie03/index.html Samaa "on sovittu" -periaatetta ei sovellettu sisämaan yöjunayhteyksiin
(http://wv..W.kauppalehti.fi/5/i/yritvksetlvritvsuutiset/uutinen.isp?oid=2009/1l/27642), mikä on mielestämme kansalaisten tasa-arvoisen
kohtelun vastaista. Yhteydet lakkautettiin asiakkaiden ja elinkeinoelämän monista vetoomuksista huolimatta (useita kampanjoita ja
adresseja; allekirjoittajia yli 20.000) ja tekemättä selvityksiä lakkauttamisten aluetaloudeUisista vaikutuksista.
12 http://www.transportweeklv.com/pages/en/news/artic!es/39612/.http://en.wikipedia.org/wikilKemii%C3%A4rvi railwav station
I3 http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk 1086 2005 p.shtml

14 http://www.hs.fi/paakirioituksetlRaiteiden+kilpailu+ei+ole+onnen+oikoratala1359 177226200

15 http://www.hs.ii/paivanlehti/mielipide/Kilpailuttamisesta+saatava+lis%C3%A4arvo+tulee+arvioidaial 360384178266

16 http://vle.ii/uutiset/stubb no difierence between an expert and a lobbvistl66 II 028

17http://wv..W.gov.karelia.rulNews/2012/12/1229 11 fhtml

18 http://www.adressitcornliunaseisputikossa
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eikä liioin ostojunayhteyksissä19.

3. Riittävän pitkät siirtvmäaiat

"Palvelusopimusasetuksen jatkokäsittelyssä on tarpeen turvata säännösten riittävä joustavuus ja riittävän pitkät
siirtymäajat. Ehdotettua laaja-alaisemmillasuorahankintasopimuksilla voisi valiokunnan arvion mukaan olla mahdollista
turvata erityisesti syrjäseutujen muutoin vaarassa oleva säännöllinen henkilöliikenne välttäen samalla valtion
ostoliikennekustannusten merkittäväkasvu."

Tarvetta ei perustella. VR on jo vuonna 1987 kyennyt visioimaan rataverkolla useita

operaattoreita taloudellisia kauhukuvia esittämättä2o. VR tekee paraikaa myös

massiivisia kalustohankintoja kassavaroin (lainaa siis ottamatta). Varautumattomuus

kilpailuun ja talous eivät siis voi olla todellisia syitä (kts. "syrjäseutukysymyksessä"

myös edellisessä kappaleessa lausuttu). Ostoliikenteen kilpailuttamisen edut on myös

lukuisista selvityksistä huolimatta sivuutettu täysin21.

VR:n aseman pönkittämisen seuraukset näkyvät jo rahtiliikenteessä. Yhtiö on

hinnoitellut itsensä ulos omasta mielestään pienten tavaravirtojen markkinoilta22 ja

siirrättänyt asiakkaat irvokkaimmillaan joko omien tai laajan alihankkijaverkon

omistamien rekkojen käyttäjiksi23. Suuntaus on liikennepoliittisten tavoitteiden eli

rautateiden markkinaosuuden kasvattamisen vastainen. Ikävän mutta realistisen kuvan

nykytilanteesta antaa tuore matkakertomus:

"Olin eilen Keitele-museon järjestämällä museoajelulla vanhalla kunnon lättähatulla Jyväskylästä
Pieksämäen ja Savonlinnan kautta Parikkalaan ja takaisin. Ajelu oli miellyttävä ja hauska, mutta omalta
osaltaan myös surumielisyyttä herättävä. Ajoimme nimittäin monen paikkakunnan ohitse, jossa
pistoraiteilla komeili Seislevy. Kyseinen opaste on asetettu kiskojen väliin osoittamaan, että kyseinen
rataosa on suljettu liikenteeltä. Vielä jokunen vuosi sitten moniin näihin tehtaisiin, voimalaitoksiin ym. on
ollut rautateitsetapahtuvaaliikennettä.Vaan eipä enään. Sittenon jopa tapauksia,kuten Jyväskylässä
Keljonlahden voimalaitosjonne on rakennettu rata, mutta ei ole ikinä(!) ajettu yhtäkään rautatiekuljetusta.
Monilla yrityksillä ja voimalaitoksilla olisi edelleen suurta kiinnostusta rautatiekuljetuksia kohtaan, mutta
viime vuosina VR ei ole tupannut edes trn:iouksiajättämään, kun on pyydetty jopa kahdenkymmenen
vaunun kokoisia kuljetuksia (esim. Otavan saha), jotka ylittäisivät VR:n asettaman kymmenen vaunun
kannattavuusrajan."24

4. Matkustaiien palvelutaso ia suomalaiset eritvisolot

"Valiokunta korostaa, että asian jatkovalmistelussa saavutettavan ratkaisun tulee olla kaikille jäsenvaltioille tasapuolinen
siten, että se turvaa matkustajien palvelutason jatkossakin ja ottaa riittävällä tavalla huomioon eri jäsenvaltioiden
erityisolosuhteet ja liikenteelliset erityispiirteet. Uudistuksessa on otettava riittävästi huomioon myös kolmansista maista
tuleva kilpailu."

Päättäjät eivät mielestämme tiedä matkustajien todellisia toiveita. Esimerkiksi "Uuden

liikennepolitiikan klubissa"25 ei ole minkäänlaista matkustajien edustusta.

" http://www.ilkka.fi/mielipide/vlcis%C3%B61t%C3%A4/iuna-seis-kourassa-1.1327033

20 Valtionrautatiet 1962 - 1987 s. 61 (Valtion painatuskeskus, Helsinki 1987)

21 esimerkiksi http://www2.1iikennevirasto.filiulkaisut/pdt3/1ts 2010-07 vaikutusse!vitys kilpailun web.pdf (kts. "Summary" s. 5) ja

http://www.lvm.ti!c!document librarv!get fiIc7folderld=964900&name=DLFE-1 0786.pdf&title'Julkaisuia (s. 28)

22 esimerkiksi http://www.ilkka.ll!uutisetJmaakunta/viimeinen-viinaiuna-lahti-koskenkorvaita-] .1293145 ja

http://www.hs.fi!paivanlehti/220820 12!talous/Sahapomo+haukkui+VRn+hintapoliti ikan! aJ 345522735400

http://w\Vw.volvotrucks.eorn/trueks/tinland-marketlfi-fi/newsmedia/pressreleases/Pages/pressreleases.aspx~pub!D.1 1978

21 hHpjhl<j!JIulel1t1t:.nhl<;1gjJ.n in g. com/pro li 1es/b 101;5/ s ui ietut,mcJ<J\:rom utetut -vaunut

''http://vv\Vwh;lL~vn.fi!mKokoonpanonSelailu.asp?h ilD= I 866Z&tVNo=6&sTvp=SelatIS
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Eduskuntakaan ei tällä kertaa kelpuuttanut yhdistyksemme edustajaa kuultavaksi,

vaikka puheenjohtaja pari kertaa tiedusteli sähköpostitse paketin käsittelyaikataulua

Liikennevaliokunnassa (asiantuntijoista lähinnä kuluttajanäkökulmaa oli Kilpailu- ja

kuluttajaviraston erikoistutkija). Näyttääkin siltä, että byrokraattiseksi haukutun EU:n

ja kattojärjestömme EPF:n yhteistyö sujuu paremmin kuin täällä26.

Suomalaisia erityisoloja ja liikenteellisiä erityispiirteitä ei ole mitenkään analysoitu.

Esimerkiksi Keski-Euroopasta poikkeava raideleveys ei voi olla erityispiirre, koska se

on käytännössä sama Viron, Latvian ja Liettuan kanssa ja on toisaalta Irlantia, Espanjaa

ja Portugalia kapeampi. Sveitsissä puolestaan kapearaiteistenkin rautateiden aikatauluja

sovitetaan yhteen normaaliraiteisten kanssa radan omistajasta riippumatta (liittovaltio

tai joku muu)27. Lunta ja yksiraiteisia ratojakin maailmalla riittää. Erityispiirteiden

epämääräisyydestä on myös Helsingin seudun julkisen liikenteen suunnittelusta ja

tilaamisesta vastaava Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) huomauttanut28.

Muualta tulevaa kilpailua kommentoimme kappaleessa 1. Keski-Euroopan olot.

5. Kilpailun vaiheittainen avaaminen

"Valiokuntakorostaatarvettakilpailunvaiheittaiseenavaamiseensiten,ettäsenvaikutusmarkkinatilanteeseen,palvelujen
määräänja laatuunerialueillasekävaltionsuorantuentarpeeseenkannattamattomillereiteillepysyyhallittuna.Valiokunta
kannattaahenkilöliikenteenkilpailunaloittamistaensiksisellaisillarataosuuksilla,joilla nyt tällä hetkelläei liikennöidä;
sekätoisaaltavaltionkustantamassaostoliikenteessä.Valiokuntakorostaaraideliikenteessänykyisintoimivanhenkilöstön
aseman selvittämistäja ratkaisemistatyömarkkinaosapuoltenvälillä ennen kilpailun avaamistaolemassaolevan
lainsäädännönmukaisesti."

Puhtaat tavaraliikenneradat ovat henkilöjunille todennäköisesti liike(nne)taloudellisia

torsoja (tähdellä* merkityt rataosat29 lienevät todennäköisimmät poikkeukset):

- Juurikorpi - Hamina
- Kokemäki - Rauma

- Raahe - Tuomioja
- Nurmes - Kontiomäki
- Kontiomäki - Ämmänsaari
- Huutokoski - Savonlinna

- Siilinjärvi - Viinijärvi
- Hyvinkää - Karjaa*
- Jyväskylä - Äänekoski - Saarijärvi - Haapajärvi*
- Turku - Naantali I Uusikaupunki*
- Toijala - Valkeakoski*
- Heinola - Lahti - Loviisa*

- Seinäjoki - Kaskinen*

Rataosien sijasta pitäisikin puhua henkilöliikennettä vailla olevista yhteysväleistä, jos

tarkoitus olisi vilpitön. Esimerkiksi yhteysväli Pieksämäki - Savonlinna ei ole

2(, http://cc.curQPa.cu/transport/thcmcs/its/evcnts/doc/20 13-04-16-workshop/workshop 16 april 2013 - cnablers mmtips agcnda final.pdf

27 http://wvyw.swiss worl d. org/ en/ econom v/trans port/rai 1/

28http:/LwwwJlIl()llsclmm.lJl/putiset/hsl+vaati i+vm+pjlkl<Qmi;;.tal a2182 782; http://w_Y\~Yh~l.ll/EN/Pagesjgctimlli§J1\

29 h.t1pl/yv\\,vv2Jiikcnnevirasto.1l/iulkaisut/pdfJ/lv2011-03 f1nnish railw.<\ywcb.pdf(kartat sivuilla 26 - 28)
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viranomaisten mielestä sallittu toisille, koska VR liikennöi rataosaa Pieksämäki -

Huutokoski3°. VR tosin on ilmoittanut sallivansa toiset tällä yhteysvälillä, mutta

asioiden ei tulisi olla monopolioperaattorin hyvän tahdon varassa. Siksi esimerkiksi

tällaiset yhteysvälit pitäisi sallia, vaikka VR niillä osittain liikennöikin:

- Joensuu - Kuopio (VR: Joensuu - Viinijärvi, Siilinjärvi - Kuopio)
- Oulu - Raahe (VR: Oulu - Tuomioja)
- Pori - Rauma (VR: Pori - Kokemäki)
- Hanko - Lahti (VR: Hanko - Karjaa, Hyvinkää - Riihimäki - Lahti)
- Tampere - Lempäälä / Siuro / Ylöjärvi /Orivesi31
- Turku - Salo / Loimaa32

Esimerkiksi Joensuu - Kuopio -yhteyden kummassakin päässä on suomalaisittain suuri

kaupunki ja saman yliopiston kampukset (opiskelijat ovat ahkeria julkisen liikenteen

käyttäjiä). Haittana on maantiehen verrattuna noin 20 kilometriä pitempi reitti, jolloin

matka kestänee suunnilleen yhtä paljon kuin henkilö- ja linja-autoilla. Junan

matkustusmukavuus huomioon otettuna yhteydessä olisi nähdäksemme kuitenkin

potentiaalia.

Jos ja kun junia ajetaan yrittäjäriskillä tai radanvarsikuntien tuella, tämän ei pitäisi olla

valtion etujen vastaista. Siksi myös yllättävät yhteysvälit kuten Rauma - Pori tulisi

sallia ja toisaalta porsaanreiät pitää tukkia, jos valtiollista operaattoria halutaan suojella

siirtymäaikana (esimerkiksi väli Helsinki - Mäntyluoto pitäisi kieltää selkeänä Helsinki

- Pori -monopolin kiertämisyrityksenä). Koska yhteydet toimisivat ainakin osittain

syöttöliikenteenä VR:n juniin ja järkevä liikennöinti lähes aina edellyttää aikataulujen

sovittamista Sveitsin tapaan, järjestely tuskin loukkaa siirtymäaikana VR:nkään etuja.

Rataosakohtainen näkökulma estää myös ostoliikenneyhteyksien uudelleenarvioinnin.

Esimerkiksi "vapaa" rataosa Nurmes - Kontiomäki on liike(nne)taloudellinen torso

toisin kuin Joensuu (- Nurmes - Kontiomäki) - Oulu33,jonka matka-ajallinen aukko on

hiukan yli tunnin. Kun verrataan välien Kajaani - Oulu ja Joensuu - Nurmes

matkustajamääriä34,aukon täyttäminen johtaisi todennäköisesti välin Kajaani - Oulu

kaltaisiin selkeästi suurempiin matkustajamääriin ja siten talouden kohentumiseen, jos

junavuoroja olisi vaikkapa kaksi vuorokautta kohti.

Koska työmarkkinaosapuolet ovat saaneet linja-autoalalla aikaiseksi työvoiman asemaa

turvaavan järjestelyn, rautatiealallakin tämä lienee realistista35.

,° hUp:llwww.esavo.fi/resources/public/media/liikenne selvitvs20 11.pdf; http://vrleaks.iiles.wordpress.com/2012104/savonlinna-

pieksc3a4mc3a4ki-selvitvs.pdf (s. 8)

11 lähiliikenne vs. VR:n harjoittama kaukoliikenne

12 lähiliikenne vs. VR:n harjoittama kaukoliikenne

33 hUp:llen. wikipedia.orgJwiki/Oulu%E2%80%93 Kontiom%C3 %A4ki railwav

14httQiL}D:\/W. rautati~matkustai at. 111Matkustai ia. pd f

15 w_'\:}."\Y,1.ll!. [iidocUIn~nt. php/l/962/valtakunnalli!1en lonka-sopimus 20 13/bd85 d33c87 584e41 eb5cc3 f12c98098(:>
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6. Sopivan iuna- ja vaunukaluston puute

"Valiokuntatoteaa,että riittävänjuna-ja vaunukalustonsekävälttämättömienhuolto-ja korjauspalvelujenulottaminen
tasapuolisestikaikkienoperaattoriensaatavilleon käytännössäperusedellytystoimivan kilpailun aikaansaamiseksi
kotimaisessarautatieliikenteessä.Tätä koskevassauudistuksessaon perustuslain takaamaaomaisuudensuojaa
kunnioittaenlöydettävätoimivat ratkaisut,joilla mahdollistetaanuusienoperaattorienkalustonsaanti,taataankaluston
omistajalleriittäväkorvausjavältetäänviimekädessäasiakkaillelisäkustannuksiakerryttävätpäällekkäisetja tarpeettomat
kalusto- ja huoltoinvestoinnit.Asiantuntijakuulemisessaon esitetty yhtenä vaihtoehtona myös valtakunnallista
junayhtiötä."

"Kilpailunavaamisenja uusienoperaattoreidenalalletulonkannaltaeräänämerkittävimpänäkäytännönongelmanaon nähty
sopivanjuna- ja vaunukalustonpuute.Komissionasetusehdotusvelvoittaisijäsenvaltionvarmistamaan,että kalustoaolisi
tehokkaastija syrjimättömästioperaattoreidensaatavilla.Tällähetkelläkäytössäolevakalustokuuluunykyiselleoperaattorille,
samoinkuinvälttämättömätkorjaus-jahuoltotilatja tähänliittyvätjä~estelmät"

Yhteysvälin Pieksämäki - Savonlinna henkilöliikenne on estynyt myös siksi, ettei VR

suostu myymään ylijäämäkalustoaan36. Lisäksi luotettava tietolähde kertoo yhtiön

tuhoavan rautatiekalustoa kilpailun estämiseksi37 valtion seuratessa asiaa sivusta.

Pelkkä kalustoyhtiö ei mielestämme estäkään kaluston perusteetonta hävittämistä.

Eduskunnassa äskettäin tehty lakialoite rautatiekaluston uusiokäytön turvaamiseksi38

raukesi valitettavasti positiivisesta vastaanotosta huolimatta39 ja siitä vaietaan täysin

Suomen lausunnossa (perustuslakivaliokunnan käytännön mukaan omaisuudensuojakin
.
1

.
1 . 4°

)toteutunee I man suuna onge mla .

7. Kapasiteettion!!elmat kilpailun raiaaiina

"Lopuksi valiokuntatoteaa,että suurin ratainfrastruktuuriakoskevaeste toimivan kilpailun lisäämiselleon maamme
rataverkostonlaaja yksiraiteisuus.Monienrataosuuksienvälityskyky on käytännössänykyisin kokonaankäytössä.
Rautatieliikenteenhoukuttelevuudenlisääminenedellyttää osaltaan uusien junavuorojenja kasvavien alueellisten
tarpeiden mukaistenuusienasemientai seisakkeidenavaamistaliikenteelle.Junavuorojenlisääminennykyisestään
edellyttää myös liikenteenohjauksentoimintavarmuudenja tehokkuudenlisäämistäentisestään,jotta rataverkon
välityskyky saadaankäyttöön maksimaalisesti.Kilpailun lisääminenrautateilläasettaavaliokunnanarvion mukaan
väistämättäkasvaviavaatimuksiamyösradanpidolleja rataverkonkehittämiselle."

Vetoaminen yksiraiteisuuden aiheuttamiin ongelmiin on jossain määrin perusteltua,

mutta tarkka ja julkinen analyysi rataverkon todellisista pullonkauloista puuttuu tässä

yhteydessä. Rahdin vähentyminen vuoden 2006 runsaan 43 miljoonan tonnin

maksimista vajaaseen 35 miljoonaan tonniin vuonna 201141 näkyy varmasti

rataverkoJla. Toisaalta esimerkiksi oikorata Kerava -, Lahti on otettu käyttÖÖnvuonna

200642ja henkilöliikenne on kasvanut lähinnä vain pääkaupunkiseudulla. Siksi tämäkin

perustelu viittaa nykyoperaattorin aseman turvaamiseen.

8. Yhteenveto

Merkillepantavaa Suomen kannassa on matkustajanäkökulman lähes täydeJlinen

1(, http://orQ1>iimtrain.wordprcss.com/2013/02/11 /maaraavan-rnarkkina-ascman-vaarinkavtto/;

U1!p,J /v au nJiLQ rg/k cs k u.ste 1ut/ index. p h p? top i("04605.0

'7 h11!l;/L"alev ikamaraincn. puheenv uoro. uus isuomi .11/13 5 207 -mot -vr -tuhoaa-kavttokelpoista-rautatiekal ust.l2<1

]Xhl!pj/ww\V~(hJskunta.l1/faktatmo/utatmp/akxtmp/la 105 20 I 0 p.shtml

1') I1ltp//wWvvcduskullta. fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/Ptk 120 2010 ke p 4.shtml

'" I1ttD://21L21.145.2Q!TRlrviewer/sho~L<tiP')tunniste""PeVL.+ 19/1994&base=crml&palvclin www.eduskunta.fi&f\Vr

"http;!Lvvvvw2Jiil:;enIlc\o'iraSlQJi!julkaisljtJQQfj/lti 2012-04 suomcIU.attt<llietil,lst(UYcl1j2Qf (s. 38, 39)

'2 I}ttp://wv\o'wxailv",<lygUi::<;:tt<;:(;()Ill/n ews/ s ing)c:vicvv/yic~v!Qireet:lille: \Vi 11-rcshape- the- finn ish:n,tvvQI'kl1l1111

.,. ~
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sivuuttaminen, vaikka siihen välillä vedotaan. Pohtimatta on muun muassa jäänyt

voisivatko uudistukset alentaa hintoja, lisätä yhteyksiä nykyisillä reiteillä, synnyttää

uusia junareittejä, parantaa palvelua junissa (esimerkiksi ravintolapalvelut), aiheuttaa

painetta yhteyksien nopeuttamiseksi ja liikenteen luotettavuuden kasvattamiseksi.

Koska havaituille ongelmille ei ole vaivauduttu esittämään konkreettisia vaihtoehtoja,

Suomen kanta tukee vahvasti nykyisen monopolioperaattorin asemaa.

Mainituista syistä toivomme, että Euroopan komissio, Euroopan unionin neuvosto ja

Euroopan parlamentti suhtautuvat Suomen EU:n IV kilpailupaketin markkinaosaa

koskevaan lausuntoon kriittisesti. Olemme laatineet kirjeestämme myös

englanninkielisen version, jonka eduskuntasitaatit ovat omia käännöksiämme. Suomen

lausunto ymmärtääksemme käännetään kaikille EU-kielille, jolloin myös viralliset

käännökset tullevat myöhemmin saataville. Lisäksi olemme käyttäneet

englanninkielisiä lähteitä aina kuin se on ollut mahdollista.

Annamme mielellämme myös lisätietoja.

Kemij ärve Ilä toukokuun 31. päivänä 2013
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