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Proxion Train 

• Proxion Train on ensimmäinen kaupallinen rautatieoperaattori 

Suomen rataverkolla 

• Tavoitteena varmistaa suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä 

toimivan ja tehokkaan logistiikan avulla 

• Proxion Trainin omistaa suomalaiset yksityishenkilöt 

• Yritys on saanut ensimmäisenä rautatieliikenteen edellytyksenä 

olevan turvallisuustodistuksen keväällä 2011 

• Proxion Train on solminut ensimmäiset kuljetussopimukset keväällä 

2012.  
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Rautatiet eilen – tänään - huomenna 

Eilen 

Suomen valtio ja VR 

sama asia. Rataverkko 

kuului VR:lle. 

Viranomaistoimintoja ei 

eriytetty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänään 

Rataverkko ja 

viranomaistoiminnot 

eriytetty VR:stä. 

VR toimii osakeyhtiönä 

valtion 

omistajaohjausyksikön 

alaisuudessa. 

Ei muita toimijoita. 

Rataverkon 

kehittämispäätökset 

pääosin VR:n tarpeiden 

tai aluepoliittisten 

tavoitteiden mukaisia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huomenna 

Markkinat avattu. Useita 

toimijoita henkilö- ja 

tavaraliikenteessä. 

Ratainfra rakennettu 

markkina- ja 

kysyntälähtöisesti. 

Rautatieliikenteen 

markkinaosuus 

liikenteestä kasvaa. 
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Miksi rautatieliikenne pitää avata kilpailulle? 

• Kilpailu hyödyttää asiakkaita (vrt. lentoliikenne) 

– kilpailu hinnoilla 

– kilpailu palvelulla 

– kilpailu laadulla 

• Kilpailu hyödyttää omistajia 

– puretut monopolit ovat pääsääntöisesti pärjänneet monopolin 

menettämisen jälkeen paremmin kuin aiemmin 

• Kilpailu hyödyttää elinkeinoelämää 

– terve liiketoiminta työllistää, maksaa verot ja lisää taloudellista 

aktiviteettia 

• Kilpailu hyödyttää henkilöstöä 

– enemmän työmahdollisuuksia, kilpailu osaajista 
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Kilpailu, kilpailuttaminen ja yksityistäminen 

• Kilpailu  

– eri toimijoiden kilpailua markkinoilla 

– pääasiallisin ja yleisesti toimivin malli markkinoilla  

– kilpailuedellytysten pitää olla kunnossa 

• Kilpailutus  

– julkisen palvelun teettämistä yksityisillä tai julkisilla toimijoilla, jotka 

valitaan kilpailutuksen kriteerien, kuten hinnan perusteella 

– Esim. pääkaupunkiseudun linja-autoliikenteen kilpailutukset  

liikenteen kustannukset ovat alentuneet ja verovaroja on säästynyt. 

• Yksityistäminen 

– julkisen omistuksen siirtymistä yksityiseen omistukseen.  

– ei vaikutusta kilpailutilanteeseen vaan nimenomaisesti omistajuuteen. 
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EU:n neljäs rautatiepaketti 

Tavoitteena  

• rautatieliikenteen houkuttelevuuden lisääminen julkisen rahoituksen 

tehokkaan käytön varmistaminen 

• varmistaa rautatiemarkkinoiden olennaisten toimintojen parempi hallinnointi 

• vähentää ja yhdenmukaistaa lupabyrokratiaa 

Markkinaosa 

• kilpailu avattava myös henkilöliikenteessä 

• kaluston saatavuus turvattava kilpaileville operaattoreille 

• infrastruktuurin hallinnan ja operoinnin erottaminen 

Tekninen osa 

• kaluston hyväksyntä yksinkertaisemmaksi ja EU:n kattavaksi 
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Suomen kanta neljänteen rautatiepakettiin 

• Uudistus on suunniteltu Keski-Euroopan tarpeisiin 

• Tarkastellaan huomioiden vaikutukset Suomen rautatiejärjestelmän 

toimivuuteen kokonaisuutena ja osana laajempaa 

joukkoliikenneratkaisua 

• Mahdollisessa kilpailun avaamisessa tulee varmistaa 

kokonaistaloudellinen tehokkuus, raideliikenteen turvallisuus, 

palveluiden saatavuus sekä henkilöstön aseman tasa-arvoinen 

turvaaminen. 

• Suomen rataverkosto yksiraiteista ja kapasiteetti joiltain osin täysin 

käytössä. 
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Proxion Trainin rautateiden kilpailuvisio 

• Rautatiejärjestelmä, jossa infra on julkisessa omistuksessa ja 

nykyistä tehokkaammassa käytössä. 

• Markkinat, jossa  

– eri toimijoilla on tasapuoliset kilpailuedellytykset 

– toimijat tuottavat toisiaan täydentäviä ja keskenään kilpailevia logistisia 

vaihtoehtoja 

• Joustava integroituminen muihin liikennemuotoihin 

– maantiet, satamat, merikuljetukset 
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Tavoitteet rautatiemarkkinoille 

• Rautateiden markkinaosuus Ruotsin tasolle 

– noin kolmanneksen lisäys henkilö- ja tavaraliikenteessä 

– ”menetettyjen tonnien” takaisinsaaminen 

• Kilpailukykyinen hinnoittelu ja uudet toimintamallit 

– logistiikka teollisuuden toimintaedellytysten mahdollistajana (jääkö 

Suomessa jotain tekemättä tehottoman rautatielogistiikan vuoksi?) 

– Suomen logistisen aseman hyödyntäminen kilpailukykytekijänä 

– eri kuljetusmuotojen tehokas hyödyntäminen 

• Tasapuoliset toimintaedellytykset 

– kaluston, henkilöstön, kunnossapidon, ratakapasiteetin yms. 

tasapuolinen saatavuus kaikille toimijoille 
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Miksi kilpailu ei ole toteutunut? 

• Suomen markkinan tekniset erityishaasteet 

– raideleveys, talvikäyttö, venäläisen kaluston yhteensopimattomuus 

• VR:n määräävä markkina-asema 

– kalusto mieluummin romutetaan kuin myydään 

– epäterve kilpailuasetelma 

• Teollisuus ei halua investoida oman ydintoimintansa ulkopuolelle 

– raskaan teollisuuden heikko tilanne 

• Suomesta puuttuu rautatiemarkkinat tuntevat sijoittajat 

– pyritään epärealistisiin tuottoihin lyhyellä aikajänteellä 
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Haasteita rataverkon kehittämiselle 

• Kannattamattomia ratahankkeita päätetty aluepoliittisista 

lähtökohdista 

– Seinäjoki-Vaasa ja Rovaniemi-Kemijärvi sähköistys 

– Savonlinna-Huutokoski perusparannus 

– harvaan liikennöityjen ratojen nopeudennostot (esim. Savon rata) 

• Sähköistyksen kannattavuus selkeästi yliarvioitu 

• Poliittinen päätöksenteko lyhytjänteistä 

• Rataverkon välityskyvyn nosto mahdollista ilman kalliita 

rinnakkaisraideinvestointeja 

– esim. kohtauspaikkoja oikeisiin kohtiin 
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